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Förmaksflimmer hos den äldre patienten



Förmaksflimmer
●Vanligaste arytmiformen med prevalens på 1-2 % =150.000 

personer i Sverige
● Prevalensen ökar totalt sett och med stigande ålder.  10% vid 80 år.
● Predisponerande faktorer är hypertoni, ischemisk hjärtsjukdom, 

hjärtsvikt, klaffel( mitralisklaff ffa), pulmonell hypertension. 
Lungsjukdom. Lungemboli. Diabetes, övervikt. Sömnapne. 
Hypertyreos. Alkoholism

● 20-30% av alla stroke är relaterade till Förmaksflimmer



Figure 2. Prevalence of Diagnosed Atrial Fibrillation Stratified by Age and Sex Errors bars 
represent 95% confidence intervals.
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Förmaksflimmer innebär
● Ökad dödlighet, framförallt pga underliggande sjukdom.
● Ökad risk för TIA, embolisk stroke samt systemisk emboli
● Risk för hjärtsvikt.
● Ökat behov av sjukhusvård
● Obehag/symptom av arytmin med sämre livskvalitet.



Handläggning
● EKG
● Utred underliggande 

orsak, ev behandling
● Typ av förmaksflimmer

● Trombembolirisk
● Blödningsrisk

-Ger diagnosen
 -EKO, BT, thyroidealab, 
alkohoholanamnes
-Paroxysmalt (<7 dygn)
-Persisterande (>7 dygn)
-Permanent/kroniskt
-CHA2DS2 Vasc score
(HAS-BLED)



Behandling
● Behandla underliggande sjukdomar och 

kardiovaskulära riskfaktorer

● Behandla symtomen av förmaksflimmer och 
reducera komplikationsrisken med 
antikoagulantia!



Något om frekvensreglering
● Som allmän regel hos de allra äldsta (>80 åå) är det 

frekvenskontroll och inte rytmkontroll som rekommenderas 
vid förmaksflimmer

● B-blockad är förstahandsmedel, alt icke kärlselektiv 
Calciumantagonist (Verapamil, Diltiazem). Icke kärlselektiva 
Calciumantagonister är dock kontraindicerade vid systolisk 
hjärtsvikt

● Ofta behövs tillägg av Digoxin för adekvat frekvenskontroll 
(S-Digoxin kontroll vid nedsatt njurfunktion)

● Målfrekvens i vila ca 80 (100-110 kan accepteras hos 
lågsymtomatiska)



Riskreduktion
NOAK (Warfarin) ger 70% relativ riskreduktion för 

stroke jämfört med placebo.  

Äldre har högst absolut risk för tromboembolism och 
således starkast indikation för antikoagulantia

ASA ger 19% relativ riskreduktion (nyttan uppvägs 
dock av ökad blödningsrisk, rekommenderas 
numera ej vid Förmaksflimmer )





NOAK / (DOAK)
● Pradaxa (Dabigatran, Direkt Trombinhämmare)

● Xarelto (Rivaroxaban, faktor 10a hämmare)

● Eliquis (Apixaban, faktor 10a hämmare)

● Lixiana (Edoxanban)

● Vid ”Okomplicerade” fall bör beh/uppföljning ske i primärvården.



Waran eller NOAK?
Numera är NOAK förstahandsmedel vid ”icke-valvulärt” 
förmaksflimmer i samtliga etablerade guidelines (Valvulärt 
fömaksflimmer definieras som förekomst av Mekanisk hjärtklaffprotes 
eller minst måttlig Mitralisstenos)
NOAK är välstuderat, säkert och effektivt  även hos patienter >80åå, dock 
begränsade studiedata vid uttalat nedsatt njurfunktion
Waranbehandling medför ökad risk för hjärnblödning, frekvent 
blodprovstagning och större interaktionsproblem med kost och andra 
läkemedel



● Lab inför NOAK: Hb, TPK, PK, APT-t, ASAT/ALAT, Kreatinin(med 
Cockcroft-Gault beräknat GFR – se Fass.se, eller Cystatin-C).

● Uppföljning: Efter 2 månader, därefter efter (3-6-)12månader, med Hb, 
Kreatinin (GFR). Minst årlig kontroll fortsättningsvis.



Dosering NOAK
● Eliquis: 5mg 1x2, men reducerad dos (2.5mg x2) vid 2 av följande 

kriterier: krea>133, ålder >80 år, Vikt <60kg ELLER GFR 15-30
● Pradaxa: 150mg x 2, men reducerad dos till 110mg x2 vid ålder>80år 

eller GFR<50ml/min, eller i kombination med Verapamil (Isoptin).
● Xarelto: 20mg 1x1, men i reducerad dos till 15mg 1x1 vid GFR<50 ml/

min, ålder>80år eller vikt <60 kg.
● Lixiana 60mg x1 (dosreduktin till 30mg x1 vid nedsatt njurfunktion, 

vikt<60 kg, samt i kombination med vissa läkemedel)



Ej NOAK vid:
● Dålig compliance (Waraneffekt kan monitoreras, i framtiden även 

troligen möjligt monitorera NOAK)
● Avancerad njurinsuff, Waran kan övervägasom GFR<30 (NOAK 

kontaindicerat om GFR<15)
● Levercirrhos
● Malabsorption
● Graviditet
● Mekaniska hjärtklaffar (eller kardiell embolikälla)



Vanligaste komplicerande faktorerna vid AK 
behandling
● Nedsatt njurfunktion 
● Missbruk – aktivt gravt missbruk svårförenligt med antikoagulantiabehandling
● BLÖDNINGAR! Om blödningsproblematik –utred och åtgärda 

blödningskällan! Därefter Antikoagulantia. (Om det ej är möjligt, kan i utvalda 
fall perkutan slutning av vänster förmaksöra övervägas).SSRI-obs 

● Fallrisk – skall vara extrem, om det skall utesluta patienter från antikoagulantia!
● Kombination antikoagulantia/trombocythämmare efter ACS/PCI – 

tidsbegränsning, beslutas av kardiolog



Pacemaker/ICD/ CRT behandling hos äldre 
 
 
  
 



”Vanlig” pacemaker 
 
Ingen övre åldersgräns (om operabel pat och klar 
indikation) 
 
Låg komplikationsrisk 
 
De nya system som läggs idag som regel MR säkra 
 
 
 



ICD (inplanterbar defibrillator) 
 



CRT-P eller CRT-D ”hjärtsviktspacemaker” 
 
Störst komplikationsrisk 
 



Och till sist något om lång QT-tid…
● ( 1: Genetiskt orsakad. Särskild hantering. Kardiologhandläggning)
● 2: Förvärvad pga (vanligen) läkemedel, elektrolytrubbningar och/eller strukturell 

hjärtsjukdom
● Risk med detta är syncope/hjärtstopp pga ”Torsade de point” VT
● Kraftigt ökad risk vid QTc över ca 500 mS. Ökad risk vid samtidig bradykardi, hypokalemi, 

strukturell hjärtsjukdom, (kvinnligt kön)
● Läkemedel att se upp med: vissa Antiarytmika, antidepressiva, antipsykotika, Erytro/

Klaritromycin. Metadon. WWW.crediblemeds.org
● Vid tveksamhet – kolla nytt EKG efter läkemedelsinsättning 

 

http://www.crediblemeds.org/


Där var det slut…
Frågor??


