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Hva er atrieflimmer?
Atrieflimmer er en hjerterytmeforstyrrelse i hjertets elektriske system og er 
den vanligste formen for hjerterytmeforstyrrelse i Norge. Normalt styres 
hjertets frekvens av regelmessige elektriske impulser fra sinusknuten. Ved 
atrieflimmer oppstår det kaotiske elektriske impulser i hjertets forkamre (atri-
ene). Dette gir rask og uregelmessig puls. Mange opplever dette som ubeha-
gelig, mens andre ikke merker noe. De vanligste symptomene er hjertebank, 
rask puls, tungpustethet, redusert fysisk kapasitet og brystsmerter. Man vet 
ikke sikkert hvorfor atrieflimmer oppstår. Forekomsten øker med økende al-
der. Hjertesykdom (koronarsykdom, hjerteklaffsykdom, hjertesvikt), høyt blod-
trykk, overvekt, søvnapné og høyt stoffskifte er assosiert med økt forekomst 
av atrieflimmer. De som har drevet med hard utholdenhetstrening på svært 
høyt nivå er mer utsatt enn andre. Noen ganger finner en ingen sikker årsak.

Den viktigste behandlingen for pasienter med atrieflimmer er blodfortynnende 
medisin til de som har høy risiko for hjerneslag. Symptomer fra atrieflimmer 
kan ofte lindres ved hjelp av medisin som holder pulsfrekvensen normal. Det 
finnes effektive medisiner for dette, men hvis det ikke er tilstrekkelig eller gir 
uheldige bivirkninger, kan det gjøres ablasjonsbehandling. 
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Ablasjonsbehandling
Ablasjon er en behandlingsmetode for å eliminere de områdene i hjertets for-
kamre (atrier) som er årsak til atrieflimmeret. Hos de fleste er dette der de fire 
lungevenene munner inn i venstre forkammer. Ved ablasjon ødelegges en liten 
del av vevet slik at uønskede elektriske forstyrrelser blokkeres.

Behandlingen foregår på et elektrofysiologisk laboratorium. Det benyttes 
røntgengjennomlysning og et 3D navigasjonssystem ved undersøkelse og 
behandling. Via blodåresystemet i lyskene føres flere tynne ledninger inn i 
venstre forkammer. For å komme dit må skilleveggen mellom høyre og 
venstre forkammer punkteres. Ledningene kan styres inne i kroppen og brukes 
til å undersøke hjertets elektriske aktivitet og til selve ablasjonsbehandlingen.

Det er to ulike former for ablasjon:

• Radiofrekvensablasjon (RFA) er varmebehandling der man punktvis bryter 
de elektriske banene i hjertes forkammer ved hjelp av radiobølger.

• CRYO-ablasjon er kuldebehandling der man bryter de elektriske banene i 
hjertets forkammer ved hjelp av flytende nitrogen. 

Inngrepet foregår i lokalbedøvelse og du vil være våken hele tiden. Naviga- 
sjonssystemet krever at du ligger helt stille for at det skal bli en vellykket 
behandling. Ubehag og smerter under ablasjonsbehandlingen dempes med 
beroligende og smertestillende medikamenter. Ablasjonsbehandlingen tar 
vanligvis 2–4 timer (enkelte tilfeller lengre).

Risiko ved ablasjon (komplikasjoner)
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• Blødning. Det er vanlig at det er litt blodsiv fra innstikksstedet i lyskene, 
men dette blir raskt stoppet med kompresjon. Blødning ut av innstikks-
sted ansees ikke som noen alvorlig komplikasjon, men kan føre til forlen-
get sengeleie. 

• Hematom. Det kan oppstå blodansamling under huden ved innstikkste-
det. Dette er ofte ømt og krever forlenget sengeleie. Vanligvis stopper 
blødningen av seg selv og hevelsen forsvinner etter noen dager. Dette er 
forholdvis vanlig og forekommer hos 13 %. 

• Pseudoaneurisme. Dersom blødningen under huden ved innstikksstedet 
ikke stopper å blø kan det i noen tilfeller være nødvendig å injisere et med-
ikament som stopper blødningen eller gjøre et kirurgisk inngrep. Dette er 
en sjelden komplikasjon og forekommer hos 0,5-1 %. 
 

• Blodansamling i hjerteposen. I enkelte tilfeller kan det oppstå blodansam-
ling i hjerteposen. Dette vil bli behandlet umiddelbart i lokalbedøvelse ved 
at man drenerer ut blodet. Dette er sjeldent og forekommer hos 1,2 %. 

• Blodpropp. En sjelden gang kan det forekomme blodpropp til hjernen, 
lungene eller andre organer. Risikoen for dette reduseres av blodfortyn-
nende medikamenter som blir gitt i løpet av inngrepet. Dette er en svært 
sjelden komplikasjon med forekomst på 0,2-0,7 % 

• Nerveskade. En svært sjelden gang kan det oppstå skade på nerven til 
mellomgulvet etter ablasjon. Dette har en forekomst på 0,3 %. Ved CRYO 
ablasjon er sjansen for skade av nerven til mellomgulvet ca 5 %, men 
nerven vil nesten alltid normaliseres etter noen måneder. 
 

• Øsofagusfistel. En svært sjelden, men alvorlig komplikasjon, er skade på 
spiserøret slik at det blir en åpning mellom spiserøret og hjertets forkam-
mer. Forekomst < 0.1%. 
 

• Lungevenestenose. En svært sjelden komplikasjon er forsnevring av lun-
gevene pga ablasjonsbehandling nært lungevenenes utmunning. Fore-
komst >0.1%. 

Den totale risikoen for alvorlige komplikasjoner er 0,1-1,2%.
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Forberedelser til ablasjon

Medisiner
Ta med deg oppdatert medikamentliste og dine faste medisiner med til syke-
huset. Du skal ta dine medisiner som vanlig dersom annet ikke er angitt. 
Dersom du bruker svært sjeldne medisiner, inhalator, insulin eller øyendråper, 
ber vi deg ta med deg disse for å bruke under oppholdet på sykehuset. 

Blodfortynnende medisiner
Alle som skal behandles med ablasjon av atrieflimmer må bruke blodfortynn- 
ende medisin før og etter behandlingen. Dette er vanligvis Marevan (warfarin), 
Pradaxa (dabigatran), Xarelto (rivaroksaban) eller Eliquis (apixaban). Det er 
viktig at du tar medisinen slik som foreskrevet og ikke unnlater noen doser. 
Ved bruk av Marevan måles graden av blodfortynning ved INR i form av en 
blodprøve som tas hos fastlegen. De siste fire ukene før ablasjonsbehandl- 
ingen må INR kontrolleres minst en gang i uken, og INR-verdien bør ligge 
mellom 2,5 – 3,5. De siste to ukene før ablasjonsbehandlingen ønsker vi at du 
måler INR-verdien to ganger i uken. Vi ønsker at du melder inn verdien etter 
hver måling til sekretær ved hjertemedisinsk avdeling på telefon 72 82 74 13. 
Ta med marevankortet ditt til sykehuset.
 

CT-undersøkelse av hjertet
Alle som skal til ablasjonsbehandling skal ta et CT-bilde av hjertet før be-
handlingen. Dette taes vanligvis dagen før undersøkelsen. Dersom det er tatt 
CT-bilde av hjertet tidligere i løpet, kan disse vanligvis brukes.
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Forundersøkelse
Dagen før eller to dager før du skal inn til ablasjonsbehandling, skal du møte 
opp på sykehuset til samtale med lege og sykepleier. Da vil du får muntlig 
informasjon om behandlingen. Det blir i tillegg gjort følgende undersøkelser: 

• Blodprøver. 

• EKG.

• CT av hjertet.

• Blodtrykk og puls. 

• Høyde og vekt.

• Graviditetstest på kvinner i fertil alder.

• Det vil bli gjort ultralyd av hjertet via en slange ned i spiserøret (transø- 
sofagal ekko). Dette gjøres for å se etter blodpropp inne i hjertet. Eventuelt 
blodpropp i hjertet vil gjøre at ablasjonen ikke kan gjennomføres. 
 

NB! Du må være fastende (ikke spise eller drikke) i minst seks timer før 
denne undersøkelsen. Det betyr at du ikke kan spise frokost denne dagen. 
Morgenmedisiner skal tas som vanlig. Du kan ikke kjøre bil denne dagen.

Vi ordner med overnatting på pasienthotellet til neste dag. Pasienter som bor i 
Trondheim og omegn bor hjemme. Ved behov for overnatting flere dager eller 
for pårørende/ledsager må du selv booke rom ved å ta kontakt med Pasient- 
hotellet på telefon 73 87 25 00. Dette må du selv legge ut for og søke Pasient- 
reiser om refusjon på www.helsenorge.no. Dersom du av medisinske årsaker har 
behov for ledsager må du ha rekvisisjon fra fastlege. Telefon 05515.

Forberedelser på behandlingsdagen
På behandlingsdagen møter du opp på sykehuset til avtalt tid.
• Du skal være fastende fra midnatt, men morgenmedisinene skal tas som vanlig 

sammen med et glass vann.  
• Du skal være nydusjet og ren.
• Du vil få seng og skifte til pasienttøy. Dersom du plages med ryggsmerter ber 

vi om at du sier fra til sykepleier om dette. 
• Sminke, neglelakk, ringer, smykker og klokker fjernes. Ingen hudkrem. 
• Barbering av brystkasse, rygg og lysker vil bli gjort av sykepleier.
• Det blir lagt inn perifer venekanyle i armen din der du får væske og medisiner.
• Du skal late vannet før du skal inn til ablasjon. Kvinner får lagt inn blærekateter. 
• Du får beroligende og smertestillende medisin før du kjøres inn til ablasjons-

behandling på hjertemedisinsk laboratorium. 

Før behandlingen
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Etter behandlingen
Etter behandlingen kjøres du til sengepost der du overnatter til neste dag. Du blir 
påkoblet telemetriovervåkning som registrerer hjerterytmen din kontinuerlig. 
Puls og blodtrykk blir målt hyppig de første timene.

Sengeleie varer i minst seks timer for å hindre blødning i lyskene. Det er viktig å
ligge helt i ro og unngå å løfte hodet. Innstikkstedet i lyskene blir vanligvis 
lukket med en sutur og komprimert ved hjelp av ruller og et stramt korsett rundt 
hoftene. Av og til må man legge en sterkere kompresjon som kalles femostop. 
Det er viktig med god kompresjon i lyskene for å unngå blødning eller hematom 
(blodansamling). Dersom det oppstår blødning eller hematom i lysken, kan 
sengeleiet bli forlenget og kompresjonen ligge på noen timer ekstra.

Du kan vanligvis drikke og spise etter en time. Noen blir kvalme etter abla- 
sjonen og har behov for kvalmestillende medisin. Noen opplever svie og stikk- 
ende smerter i brystet etter ablasjon. Dette er vanligvis ufarlig og går gradvis 
over etter kort tid. Smertestillende medisin som Paracet (paracetamol) hjelper 
vanligvis mot dette.

Dine faste medisiner administreres av sykepleier på sengeposten. Du bor på 
enerom og har mulighet til å få besøk dersom du ønsker det. Du får vanlig-
vis reise hjem neste dag. Du får utreisesamtale med lege og blir sykemeldt i 
ca. en uke. Du blir innkalt til poliklinisk kontroll på sykehuset etter ca. tre må-
neder og må forvente å bruke blodfortynnende medisin og rytmestabiliserende 
medisin frem til kontroll. Hjemreise ordner du selv eller kontakter Pasientreiser 
på telefon 05515. For refusjon av reiseutgifter må det fylles ut reiseregnings- 
skjema. Dette finner du på Pasientreiser sine nettsider www.helsenorge.no.
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Dette må du ta hensyn til etter ablasjon
Innstikkssted i lyskene:
Følg nøye med innstikkssted i lyskene. Det er normalt med noe ubehag, men 
dersom du får blødning, hevelse eller økende smerter må du ta kontakt med 
fastlege eller legevakt. Det er viktig å holde innstikksstedet tørt og rent. Bruk 
bandasje/plaster over innstikksstedene de første tre til fire dager. Du kan vanlig-
vis dusje dagen etter ablasjonsbehandlingen. Skift bandasje etter dusjing eller 
dersom bandasjen blir skitten eller gjennomtrukket av blod.

Fysisk aktivitet:
Du må unngå hard fysisk aktivitet og tunge løfte de første 10 dagene. Lett fysisk 
aktivitet i rolig tempo er greit, men unngå intervalltrening, vektløfting, snømåking, 
vedhogst og lignende.

Brystsmerter, tungpusthet, feber eller nevrologiske symptomer:
Lette brystsmerter og sårhet i halsen kan forekomme etter ablasjon, og blir vanligvis 
borte etter få dager.  Får du økende eller nyoppståtte brystsmerter, høy feber, nev-
rologiske symptomer (nummenhet, nedsatt kraft) eller andre alvorlige symptomer 
etter du kommer hjem, må du umiddelbart kontakte lege.  

Ved behov for øyeblikkelig hjelp ring 113.



Tilbakefall av atrieflimmer:

Det er ikke uvanlig at pasienter som har gjennomført atrieflimmerablasjon 
får anfall med atrieflimmer i etterkant. Slike anfall går ofte over av seg selv, og 
det trenger ikke å bety at ablasjonen er mislykket. Om atrieflimmer oppstår 
og varer sammenhengende i flere dager er det ønskelig å elektrokonvertere i 
løpet av en ukes tid. 

Ved anfall av atrieflimmer:
• Blir du svimmel, får sterke brystsmerter eller blir svært tungpustet i for-

bindelse med atrieflimmer, ta kontakt med fastlege eller legevakt snarest.
• Ved anfall uten ubehag er det uproblematisk å vente noen dager med å 

ta kontakt, da mange anfall går over av seg selv. Om det vedvarer utover 
to-tre dager, ta kontakt med fastlege eller legevakt. For pasienter i Trond-
heimsregion ta kontakt med Atrieflimmerpoliklinikken (se telefonnum-
mer på heftets siste side).

• Du må ha vært fastende i minst 6 timer før elektrokonvertering. Vær 
oppmerksom på at du ikke kan kjøre bil samme dag som du er blitt 
elektrokonvertert.

• Det er viktig at du tar blodfortynnende medisiner slik som foreskrevet. 
Dersom du får atrieflimmer og IKKE bruker blodfortynnende medisin må 
du kontakte fastlege eller legevakt innen 48 timer. 

 
Hva kan du forvente:
50–70 % av pasientene oppnår akseptabelt behandlingsresultat etter første-
gangs ablasjon. De som ikke blir bra etter første gang, vil som regel få tilbud 
om en behandling til. Vanligvis bør man vente minst 3–6 måneder før det kan 
være aktuelt med neste ablasjonsbehandling.
Hos de fleste som har risiko for hjerneslag, anbefales det å fortsette med 
blodfortynnende medisin på ubestemt tid til tross for vellykket behandlings-
resultat. 

Hva kan du selv gjøre:
For å øke sjansen for et godt resultat på sikt er det viktig å:
• holde blodtrykket velregulert. 
• redusere vekta hvis du er overvektig.
• få behandling for søvnapne dersom du lider av det.
• redusere alkoholforbruket dersom du erfarer at du får atrieflimmer etter 

inntak av alkohol.
• være i fysisk aktivitet dersom du ikke får beskjed om noe annet.

Kontaktinformasjon

Ved behov for øyeblikkelig hjelp ring 113.

Ved tilbakefall av atrieflimmer på dagtid mandag til fredag:

• St. Olavs Hospital Trondheim, atrieflimmerpoliklinikk  telefon  72 82 10 76

• Øvrige sykehus, kontakt fastlege eller legevakt   telefon  116 117

Ved tilbakefall av atrieflimmer på kveld eller helg,
ta kontakt med legevakt på telefon 116 117.
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Klinikk for hjertemedisin
St. Olavs Hospital HF

www.stolav.no

epost:  post.hjertemedisin@stolav.no

Ekspedisjon: 

Akutten og hjerte-lunge-senteret, øst

4. etasje

Telefon 72 82 74 00
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