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SJÄLVVÅRD AV FÖRMAKSFLIMMER 

 

Förmaksflimmer är den vanligaste rytmstörningen. Sjukdomens mekanismer är komplicerade, 

men till exempel förmaksflimmerattacken uppstår när ofta återkommande extraslag ’’irriterar’’ 

vävnaden i förmaken. Enskilda extraslag är ofarliga, ifall hjärtats struktur är friskt och den elekt-

riska funktionen fungerar bra. Under en flimmerattack är hjärtats rytm oregelbunden och elekt-

riska funktionen kaotisk, och därför pumpar förmaken och kamrarna i olika takt. Elektriska im-

pulsen färdas från förmaken till kamrarna slumpmässigt och orsakar därför ofta en fladdrande 

känsla i bröstet.  

Riskfaktorer 

Riskfaktorer för utvecklingen av förmaksflimmer är ålder, förhöjt blodtryck, övervikt, diabetes, 

sömnapné, levnadsvanor samt andra hjärtsjukdomar. Dessa faktorer kan leda till förändringar i 

hjärtats struktur samt elektriska funktion. Med strukturförändringar menar man bl.a förstorad 

förmak. Förändringar i elektriska funktionen orsakas av att vävnaden i förmaken blir ärriga och 

ersätts med bindväv. Det sägs att förmaksflimmer ’’matar’’ sig själv, därför att förlängda och 

upprepade flimmerattacker ställer till med störningar i hjärtats elektriska funktion. Detta feno-

men antas vara en faktor i att ärrvävnad bildas. 

Symtomen kan vara: 

 

 

Förmaksflimmer kan dessutom vara symtomfri. Symtomen är individuella och varierande, så kom 

ihåg att lyssna på din egen kropp. Symtomen förekommer inte nödvändigtvis samtidigt.  

Utredning 

Du kan känna flimmerattacken i din vrist och på din hals då du känner på pulsen. Under attacken 

känns pulsen oregelbunden. Diagnosen ställs med hjälp av EKG, dvs. elektrokardiogram samt i 

läkarens undersökning. Man kan även ta blodprov, såsom sköldkörtelprov och undersöka väts-

kebalansen. Vid behov tas också hjärt-lungröntgen. Om symtomen uppkommer bara då och då, 

kan läkaren befalla dig EKG:s långtidsregistrering. Då följer Holter-apparaten ditt hjärtats elekt-

riska funktion hemma för ett dygn. 
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VAD GÖRS NÄR FLIMMERATTACKET UPPKOMMER? 

Ifall symtomen är bekanta och drägliga för dig, behövs de inte genast behandlas. Vanligtvis 

återhämtar sig rytmen för sig själv inom loppet av två dygn. Om symtomerna inte upphör sig för 

sig själva eller det förekommer nya symtomer och ditt tillstånd försämras, uppsök akutjouren. 

Där övervakas ditt tillstånd och rytm med hjälp av övervakningsapparater. Man syftar till att 

sakta ner din puls huvudsakligen med mediciner, och ifall inte medicineringen funkar, beslutar 

din läkare om vidare åtgärder.   

HUR FÖREBYGGA OCH BEHANDLA FÖRMAKSFLIMMER? 

Du kan själv påverka uppkommandet av flimmerattacker genom att ta väl hand om din grund-

sjukdom och genom att minska på de faktorer som utsätter dig för attacker. De främsta fak-

torerna är förhöjt blodtryck samt övervikt. Även rökning och ’’baksmällaflimmer’’, som orsakas 

av alkoholbruk, är betydande faktorer i uppkommandet av attack.  

Behandlingen av förmaksflimmer delas in i rytm- och pulsfrekvensreglering. Rytmregleringen 

återställer den normala rytmen och uppehåller den. Med frekvensreglering är målet inte att av-

lägsna förmaksflimret, utan bara sakta ner pulsen med hjälp av läkemedel. Den främsta behand-

lingen är medicinering. Alternativa behandlingar är kateterablation, pacemaker och kirurgisk 

operation. Om dem får du mera information av din läkare. Om förmaksflimret blir bestående, kan 

man försöka återhämta normala rytmen med hjälp av konvertering.  

 

Behandling med läkemedel  

Genom att använda mediciner enligt läkares in-

struktioner säkrar du att behandlingen är tryggt 

och effektivt. Vanvård ökar risken för hjärtsvikt 

och andra hjärtsjukdomar. Medicinering planeras 

alltid individuellt. 

Blodförtunnande läkemedel används för att fö-

rebygga blodproppar. Under flimmerattacken 

förmaken ’’flimrar’’ och funkar inte ordentligt och 

blodet står kvar. Då kan det bildas klumpar som 

färdas till övriga kroppen och i värsta fall kan 

dessa klumpar bilda blodproppar som leder till 

stroke. 

Läkaren kan dessutom befalla dig rytmreglerande (antiarytmiska) läkemedel, som antigen före-

bygger flimmerattacker eller pulsfrekvensreglerande läkemedel, som saktar ner pulsen.   

 

Konvertering  

Om din normala rytm inte, trots medicinering, återgår till dräglig nivå, gör din läkare beslut om 

möjlig konvertering. Då återställs den normala rytmen med läkemedel eller elektroniskt under 

sövning. Konverteringen görs alltid under övervakning av experter. 

Blodförtunnande 
läkemedel

Warfarin

Marevan®

Nya 
antikoagulanter

Pradaxa®, Eliquis®, 
Xarelto®, Lixiana®

Antiarytmiska 
läkemedel

Frekvensreglerande

betablockerare, 
kalciumblockerare, 

digoxin

Förebyggande

amiodaron, 
flekainid


