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Denna mapp
Är avsedd för användning som stödmaterial vid handledning av patienter med förmaksflim-
mer. Materialet har indelats i tre ämnesområden. Målet är att ge patienterna information om 
förmaksflimmer, dess behandling och inverkan på livet och på detta sätt öka patienternas 
följsamhet till gemensamma behandlingsbeslut. 

Den ena delen av mappen är avsedd som stöd för samtal med patienter och den andra de-
len som stöd för skötare eller läkare. 

Materialet är främst baserat på God medicinsk praxis-rekommendationen om förmaksflim-
mer (2017).



Förmaksflimmer

HJÄRTATS 
NORMALA 
FUNKTION

FÖRMAKSFLIMMER

NORMALT EKG – SINUSRYTM



Förmaksflimmer ökar risken för hjärninfarkt

1. 
Vid förmaksflimmer fungerar 

inte förmaken normalt.

2.

Ett blodkoagel kan bildas 
i förmaken.

3.

Koaglet kan transporteras med 
blodet och täppa till ett blod-

kärl på en annan plats 
i kroppen.

4.

Om koaglet förhindrar blod-
cirkulationen i hjärnan, orsakar 

det skada på 
hjärnvävnaden.

Vid hjärninfarkt skadas hjärnvävnaden, vil-
ket kan ha olika effekter på bl.a.:

Talet, rörligheten, synförmågan, ätandet 
och humöret



Förekomst av förmaksflimmer
• Över 100 000 finländare har förmaksflimmer

• Förmaksflimmer ökar betydligt med stigande ålder

UNDER 60 ÅR 60-70 ÅR 75 ÅR

1 %

5 %

10 %



Faktorer som ökar risken för förmaksflimmer

ÅLDER HÖGT 
BLODTRYCKT

ÖVERVIKT HJÄRTSJUKDOMAR

SÖMNAPNÉ, ASTMA, 
KRONISK OBSTRUKTIV 

LUNGSJUKDOM

DIABETES STÖRNINGAR I 
SKÖLDKÖRTELNS 

FUNKTION

RIKLIGT 
ALKOHOLBRUK



Vanliga symtom på förmaksflimmer

YRSEL

UTMATTNING, NEDSATT 
BELASTNINGSTOLERANS

TRÖTTHET

BRÖSTSMÄRTA

HJÄRTKLAPPNINGAR; 
OREGELBUNDEN PULS

ÖKAT 
URINERINGSBEHOV

ANDNÖD



Uppföljning av blodtryck och puls

Mät ditt blodtryck och din pulsfrekvens 

 Skriv upp värdena, visa dem för din läkare

30s

Förmaksflimmer kan konstateras genom att känna på 
pulsen på handleden eller med blodtrycksmätare



Förmaksflimmer är en progressiv sjukdom

STRUKTURELLA 
FÖRÄNDRINGAR 
SKER I HJÄRTAT 

ATTACKVIS PERSISTERANDE LÅNGVARIGT PERMANENT



Vanliga utlösande faktorer6

SÖMNSTÖRNINGAR

ALKOHOL KAFFE

KRAFTIG FYSISK 
ANSTRÄNGNING

KRAFTIG, 
STOR MÅLTID

FYSISK OCH PSYKISK 
ANSTRÄNGNING/STRESS

BASTUBAD

 



Symtom av hjärninfarkt och TIA3,4:

Det är viktigt att snabbt söka vård, även om symtomen skulle gå över. RING 112. 

Symtom på hjärtsvikt5:

• Utmattning, andnöd, svullnad och viktökning

Eventuella komplikationer av förmaksflimmer4

Svårigheter att 
tala eller förstå tal

Förlamning eller 
domningar i ena 

kroppshalvan

Ena mungipan 
hänger

Synstörningar 
i ena ögat

Rörelsestörningar Den drabbade är ofta 
vid fullt medvetande, 
men känner inte igen 

sina symtom



Mål för behandling av förmaksflimmer:
• Förhindra hjärninfarkt

• Minimera effekten av förmaksflimmer 
på livskvaliteten

• Förhindra belastning av hjärt- och 
kärlsystemet 
 

• För prognosen är det viktigaste att 
antikoagulationen genomförs rätt



Behandling av förmaksflimmer

1. Förebyggande av hjärninfarkt med läkemedel som minskar 
blodkoagulationen

2. Rytm- eller frekvensregleringar

3. Behandling av grundsjukdomar

4. Egenvård



Läkemedelsbehandling2
Syftet med läkemedelsbehandlingen är att:
• Förhindra hjärninfarkt  

• Behandla grundsjukdomar

• Förebygga flimmerattacker

• Sänka pulsen och således minska belastningen 
på hjärtat



• Minskar blodkoagulationen och bildandet av blodproppar

• Det är viktigt att ta läkemedlen regelbundet

• Interaktioner med andra läkemedel

• Påverkar blödningsbenägenheten

• Kom ihåg att ha patientkortet med dig

• Berätta för hälsovårdspersonalen om antikoagulansbehandlingen

• Årskontroll

POTILA
SKORTT

I

Antikoagulansbehandling



Antikoagulanter
• Marevan® (warfarin)

• Pradaxa® (dabigatran)

• Eliquis® (apixaban)

• Xarelto® (rivaroxaban)

• Lixiana® (edoxaban) 

Dosering Med eller 
utan mat

Läkemedels- 
ersättningar

Uppföljning

Blödningar

Födoämnes- 
interaktioner

Nödsituationer

Kontraindi-
kationer

Om du 
glömmer att 

ta läkemedlet



Rytmreglering
• Syftet är att återställa hjärtats normala rytm med el eller med läkemedel

• Efter konverteringen försöker man bevara sinusrytmen med frekvensreglerande läkemedel 

• Förhindrar nödvändigtvis inte återfall av förmaksflimmer

Elkonvertering dvs. kardioversion

• Utförs under kortvarig narkos

Farmakologisk konvertering

• Kräver inte fasta eller narkos

• Svagare effekt



Frekvensreglering

• Förmaksflimret finns kvar 

• Syftet är att sänka kamrarnas slagfrekvens med läkemedel för att 
hjärtat inte ska belastas

• Inverkan på livet och livskvaliteten är lika bra som vid rytmreglering



Kateterablation

Vänster förmak

Lungven

Kateter

Bilden bearbetad från källan: Kuck m.fl.,Cryoballoon or Radiofrequency Ablation for Paroxysmal Atrial Fibrillation, N Engl J Med 2016; 374:2235-2245.



• När en rytmrubbning uppstår och inte går över av sig själv

• Behandlingen ska påbörjas inom 24–48 timmar

• Skriv upp klockslaget då rytmrubbningen började

• Ät för säkerhets skull inte 

Enligt symtom
• Snabb puls och yrsel, illamående, andnöd, bröstsmärta och symtom på 

hjärninfarkt      

  Uppsök genast vård, ring 112 

Kom ihåg årliga uppföljningsbesök

När ska man söka vård?



Sunda levnadsvanor hjälper vid 
behandling av förmaksflimmer
Dessa hjälper vid behandling av förmaksflimmer och bakomliggande sjukdomar och får dig att må bättre:

REGELBUNDEN MOTION, 
VARDAGLIG AKTIVITET

VIKTKONTROLL RÖKSTOPP

MINIMERING AV 
ALKOHOLKONSUMTION

HÄLSOSAM 
KOST

FÖREBYGGANDE 
AV STRESS

REGELBUNDEN 
DYGNSRYTM

BEHANDLING AV 
GRUNDSJUKDOMAR



Hjärtvänlig kost

Ät mycket grönsaker, frukter, bär

Mjölkprodukter med låg fetthalt

Välj hellre mjuka fetter, undvik 
hårda fetter

Salt och socker till ett minimum

Fisk 2–3 gånger per vecka, 
magert kött i rimlig mängd

Lär dig att läsa 
förpackningsmärkningar

Välj hellre produkter 
med Hjärtmärket

Tallriksmodellen

Regelbunden måltidsrytm



Förmaksflimmer och motion7

• Motion är en viktig del i behandlingen vid hjärtsjukdom

• Hitta motionsglädjen och din egen gren

• Undvik belastning som provocerar förmaksflimmer. Ta pauser, lätta på belastningen.

Inverkan av läkemedel som sänker pulsen:

• Lugn start, uppvärmning, nedvarvning 

Återhämtningen från idrott eller annan fysisk belastning berättar om belastningen 
har varit lämplig



JAG ANVÄNDER 
MINDRE ALKOHOL

JAG ÄTER 4–5 
GÅNGER OM DAGEN

JAG MINSKAR 
TALLRIKSSTORLEKEN

JAG NJUTER AV 
MINA MÅLTIDER

JAG HITTAR PÅ ETT 
TREVLIGT SÄTT ATT 

MOTIONERA

JAG ÄTER MINDRE 
HÅRDA FETTER

JAG TILLBRINGAR TID 
MED MINA VÄNNER

JAG TAR HELLRE 
TRAPPORNA

JAG SLUTAR 
RÖKA

JAG ÄTER 
EN HANDFULL 

GRÖNSAKER VID 
VARJE MÅLTID

JAG ÄTER GODSAKER 
MER SÄLLAN, MEN MED 

GOTT SAMVETE

JAG BÖRJAR TA 
KVÄLLSPROMENADER



Källförteckning
Detta patientutbildningsmaterial har utarbetats i samarbete med yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 2018. Med-
lemmar i arbetsgruppen: Marita Haiko, Marjo Hoikkaniemi, Hannele Härkönen, Tiina Kuusikoski, Satu Mikkonen, Juhani Stewart 
(specialistläkare i kardiologi och anestesiologi) samt Harri Hietanen (specialistläkare i kardiologi). Materialet är baserat på god 
medicinsk praxis-rekommendationen om Förmaksflimmer eller arbetsgruppens praktiska erfarenhet, om inte annat nämns.
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