
 

 

Residiv av atrieflimmer etter 
elektrokonvertering  

 
En kvalitetsstudie ved Diakonhjemmet sykehus 

 
Karina Stenerud 

 

Veileder Maria Vistnes, MD, PhD 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Prosjektoppgave medisin  
 

UNIVERSITETET I OSLO  

 
Mars 2016 

 



II 

 

Residiv av atrieflimmer etter 

elektrokonvertering 

En kvalitetsstudie ved Diakonhjemmet sykehus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Forfatter Karina Stenerud 

År 2016 

Tittel: Residiv av atrieflimmer etter elektrokonvertering 



III 

 

Abstract 

Background: Atrial fibrillation is the most common arrhythmia. Rhythm control is 

challenging due to high recurrence rates, and there is a lack of knowledge on which patients 

that can benefit from cardioversion. At Diakonhjemmet Hospital electrical cardioversion, 

rather than pharmacological cardioversion, is the main strategy in patients that is selected for 

cardioversion. This study was conducted to evaluate recurrence rates after electrical 

cardioversion and to assess whether clinical characteristics could predict relapse. 

Methods: Patients with atrial fibrillation treated with electrical cardioversion from August 1st 

2012 to February 28th 2014 were included. Patient records were searched for clinical 

characteristics that could predict recurrence. 

Results: The study group included 170 patients (142 men). During 14 days of follow-up, 32 

patients (19 %) had a relapse of atrial fibrillation, 41 patients had relapse between 15 days and 

3 months (24 %) and recurrence after 3 months was 18 % (31 patients). Among the patients 

which did not experience recurrence during the follow-up period, the time since diagnosis was 

shorter and the number of patients with new onset atrial fibrillation was higher, than among 

the patients that experienced recurrence. Furthermore, patients with recurrent atrial fibrillation 

had higher levels of troponins and leukocytes. A thinner ventricular septum on 

echocardiography (HR 4,72 (2,26-9,85), p= 0,000) predicted maintenance of sinus rhythm 

after cardioversion, even after correction for other risk factors.  

Conclusions: In our study, we observed a lower recurrence rate of atrial fibrillation after 

electrical cardioversion than reported in many other studies, but recurrence rate is still high. 

The need to develop tools to select patients which will benefit from cardioversion is urgent. 

Our data suggests that a longer duration since diagnosis of atrial fibrillation diagnosis and a 

thicker ventricular septum are potential risk factors for recurrence. 
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1 Bakgrunn 

1.1 Bakgrunn for studien  

Atrieflimmer kan defineres som en supraventrikulær takyarytmi karakterisert av uregelmessig 

hjerteaksjon, og er den vanligste hjerterytmeforstyrrelsen i befolkningen. Atrieflimmer er et 

økende folkehelseproblem som medfører betydelig mortalitet, morbiditet og redusert livskvalitet 

forårsaket av tromboemboliske komplikasjoner som hjerneslag, samt takykardi-indusert 

hjertesvikt (1). Målet er å bedre atrieflimmerpasientenes livskvalitet, da det er vist at 

flimmerpasientene generelt sett har dårligere livskvalitet enn normalbefolkningen (2). 

Livskvaliteten avhenger selvfølgelig av pasientens symptomer som tretthet og redusert fysisk 

yteevne, men også antall fastlege- og sykehusbesøk som følge av behandlingen pasientene får. 

Mange pasienter føler ubehag når det kommer til narkose, stadige blodprøver og begrenset 

aktivitet ved blodfortynning, samt at det i seg selv er en belastning å ha en hjertesykdom.  

Ved alle atrieflimmertilfeller må det legges en behandlingsstrategi, og man må velge mellom 

rytme- eller frekvenskontroll. Retningslinjene er uklare på når man skal konvertere atrieflimmer 

og når man heller burde satse på frekvensregulering. Valg av konverteringsmetode 

(medikamentell- eller elektrokonvertering) varierer også med sykehusprosedyrer og pasientenes 

symptomtrykk, og kunnskap om risikofaktorer for residiv etter konvertering er begrenset. Vi vil 

helst unngå ikke-virksom behandling som forverrer pasientenes hverdag. 

På Diakonhjemmet sykehus (DHS) brukes elektrokonvertering i større grad enn andre sykehus, 

men vi vet lite om residivraten i forhold til andre sykehus som bruker mer medikamentell 

konvertering. I denne studien har vi undersøkt hvorvidt behandlingsvalg på DHS påvirker risiko 

for residiv etter elektrokonvertering ved å sammenligne residivraten på DHS mot tidligere 

publiserte data. Formålet med studien er kvalitetssikring med potensiale for forbedring av 

rutinene i atrieflimmerbehandlingen. I tillegg søker vi å identifisere potensielle risikofaktorer for 

residiv etter elektrokonvertering. Populasjonen av atrieflimmerpasienter i DHS sitt nedslagsfelt 

skiller seg fra en gjennomsnittsbefolkning, da Oslos vestre bydeler har høyere forventet levealder 

og større andel av personer som er fysisk aktive enn sine naboer i de østre bydelene. En relativt 

homogen populasjon med begrenset komorbiditet, mindre overvekt og mer fysisk aktivitet, 
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styrker viktigheten av kvalitetssikring og gir muligheter til å detektere risikofaktorer relevante i 

en slik populasjon.  

1.2 Prevalens 

Prevalensen av atrieflimmer er stigende og står for en tredel av alle arytmiinnleggelser. En norsk 

studie fra Vestre Viken HF tok for seg forekomst av atrieflimmer på EKG blant 75-åringer i 

Asker og Bærum, og fant prevalensen til å være 10 % (3). Prevalensen stiger eksponentielt med 

alderen, og med forventet eldrebølge er det estimert en dobling av atrieflimmerpasienter >55 år 

fra 73.500 i 2011 til 140.000 i 2040. Økning i overvekt og diabetes, samt bedret overlevelse av 

hjertesvikt, koronarsykdom og atrieflimmer kan også bidra til å øke prevalensen. Ved økende 

omfang av disse sykdommene kan tallene over være underestimerte. Sammenlignet med ferskere 

tall fra Island har man beregnet at 1,4 % av den generelle befolkning i Norge hadde atrieflimmer i 

2011, og dette kan tyde på at prevalensen er høyere enn beregnet (4). 

1.3 Risikofaktorer  

Det finnes mange kjente og foreslåtte risikofaktorer for utvikling av atrieflimmer. Høy alder, 

fedme og diabetes mellitus er overrepresentert hos pasienter med nyoppstått atrieflimmer, og 

atrieflimmer sees sekundært til sykdom i hjerte, lunger og stoffskifte. Hos noen finner vi ingen 

assosierte patofysiologiske faktorer. Atrieflimmer er også hyppigere hos menn, ved høyt 

alkoholkonsum og hos personer som driver med utholdenhetstrening (5). Sistnevnte kan tenkes å 

være overrepresentert i vårt materiale med mange aktive mennesker på Oslos vestkant.  

Kortvarig atrieflimmer <3 måneder, betablokkerbruk og små høyre atriedimensjoner er vist å 

være uavhengige faktorer for opprettholdelse av sinusrytme etter elektrokonvertering (6). Andre 

faktorer, som underliggende strukturell hjertesykdom og mitralklaffsykdom, har vist sprikende 

resultater med økt residivrate i enkelte studier og i andre det motsatte (6, 7). Høye nivåer av 

biomarkører som for eksempel PAI-1 vist å kunne predikere residiv, men sirkulerende 

biomarkører er lite brukt i klinikken (8). Lang varighet av atrieflimmer ser ut til å øke 

atriediameteren (6), og kan være et uttrykk for atrial remodelering. 
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Atrieflimmer er fibrosepromoterende og endrer hjertets elektrofysiologiske egenskaper i en 

tidkrevende prosess kalt atrial remodelering. Remodelering kan deles inn i strukturell- og 

elektrisk remodelering (9). Med elektrisk remodelering menes elektrofysiologiske endringer i 

ionekanaler som resulterer i rask atriefrekvens og takykardi. Her endres proteiners genekspresjon 

over tid, og respons til antiarytmika, som har de aktuelle proteiner som angrepspunkt, vil bli 

dårligere (9). Ved strukturell remodelering anses interstitiell fibrose og inflammasjon å være 

spesielt viktig. Flere secernerte faktorer er kjent å være profibrotiske, blant annet gir angiotensin 

II hjertefibrose ved hypertensiv hjertesykdom, hjertesvikt, hjerteinfarkt og kardiomyopati (9). 

Siden remodelering tar tid, kan det tenkes at tidlig konvertering hindrer endring i hjertets struktur 

og funksjon, og at denne hypotesen forklarer hvorfor hurtig konvertering av flimmer reduserer 

residivfrekvensen (10). Etter 2 år med atrieflimmerrytme er det ingen effekt av konvertering fordi 

man antar hjertestrukturen er permanent endret og uimottakelig for etablering av sinusrytme. 

Tidlig konvertering vil forebygge atrial dysfunksjon, redusere atriestørrelse og øke tid til nytt 

residiv (10). Det er mye som ikke er kartlagt om remodelering, men man kan anta at mange av de 

kjente driverne for atrial remodelering, også vil representere risikofaktorer for residiv etter 

atrieflimmer, gitt at atrial remodelering utgjør en viktig årsak til residiv etter elektrokonvertering.  

1.4 Seleksjon til elektrokonvertering 

Ved behandling av atrieflimmer kan man velge mellom rytmekontroll eller frekvenskontroll. Det 

er ingen konsensus om hvilken behandlingsmetode som skal være førstevalg. Ved rytmekontroll 

vil man gjenopprette og beholde sinusrytmen, og behandlingen gir fordeler som bedret 

hjertefunksjon, bedret livskvalitet og forebygging av tromboemboliske hendelser. Ved 

frekvenskontroll aksepterer man atrieflimmeren, men kontrollerer ventrikkelresponsen. Man 

slipper medikamenter brukt for å opprettholde sinusrytme med deres bivirkningsprofiler, samt 

gjentakende konverteringer og narkose (10). Flere kliniske studier har sammenlignet 

behandlingsalternativene, uten å finne noen klar fordel med noen av de to alternativene (10, 11). 

AFFIRM-studien viste likevel at tilstedeværelse av sinusrytme er assosiert til redusert risiko for 

død, men denne forskjellen trenger ikke være et resultat av behandlingsvalg (12). Usikkerheten 

forsterker forskningsbehovet for å forstå underliggende patofysiologiske mekanismer. 
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Rytmekontroll gjøres ved elektrisk eller medikamentell konvertering. Spontanomslag ved 

nyoppstått atrieflimmer skjer hos 50-70 % av pasientene i løpet av 1-2 døgn, og mange vil derfor 

avvente konvertering dersom debut for atrieflimmer er kjent. Uten spontanomslag vil man 

forsøke å konvertere pasienten innenfor 48-timers-regelen (13), det vil si at pasienten kan 

fullhepariniseres og konverteres i dette tidsintervallet. Uten kjent debut må pasientene 

antikoaguleres med warfarin med INR 2-3 de siste 3 ukene før konvertering, eller bruke et av de 

nye orale antikoagulantia (NOAC) med god compliance i minst 3 uker, for å sikre at det ikke er 

tromber i atriet. I tilfeller med varighet av atrieflimmer > 48 timer, men behov for rask 

konvertering, f.eks. grunnet hemodynamisk instabilitet, kan transøsofagal gjennomføres for å 

utelukke tromber i atriet før konvertering gjennomføres. Pasienter som elektrokonverteres bør 

være fastende, og det gis et synkronisert likestrømsstøt i kortvarig narkose. Uten omslag kan 

energien økes og støt gjentas. Medikamentell konvertering har de samme reglene, men i stedet 

for et likestrømsstøt i narkose gis et konverterende medikament. Dersom farmakologisk 

konversjon mislykkes, kan elektrokonvertering fortsatt forsøkes (5).   

Vi har ingen gode verktøy når det kommer til seleksjon av pasienter til konvertering, og flere 

seleksjonsverktøy er forsøkt. Ett av disse er HATCH-score (1hypertensjon + 1alder>75 + 

2slag/TIA + 1KOLS + 2hjertesvikt). Her inkluderes faktorer for underliggende hjertesykdom mer 

enn atrieflimmerkarakteristika, og sier noe om risikoen for progresjon av arytmien og grad av 

remodelering i venstre atrium (14, 15). Rasjonalet for HATCH-score er at pasienter med 

remodelerte hjerter har større risiko for residiv etter konvertering, og at pasienter med høy score 

ikke vil ha langvarig nytte av konvertering. Nice-guidelines foreslår at frekvenskontroll benyttes 

hos pasienter >65 år med koronarsykdom, som har kontraindikasjoner mot antiarytmika og 

konvertering, mens rytmekontroll er ønskelig hos personer < 65 år som har nyoppstått «lone 

fibrillation» eller atrieflimmer sekundært til annen tilstand som er korrigert for (16). 

Veiledningen er ikke konstant og hver pasient må vurderes individuelt. Konklusjonen er at vi 

ikke har gode nok verktøy for seleksjon, og følgen er at pasienter gjennomgår ikke-virksom 

behandling. 
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2 Metode 

2.1 Inklusjon og gjennomføring 

Vi har utført et journalsøk på alle atrieflimmer og -flutterpasienter som ble elektrokonvertert på 

DHS i perioden 01.08.12 til 28.02.14. Pasientene som ikke soknet til sykehuset ble ekskludert for 

at oppfølging og tidligere sykehistorie skulle bli så komplett som mulig. 

Det ble på forhånd satt opp en rekke faktorer vi hadde lyst til å se nærmere på i journalsøket til 

atrieflimmerpasientene, disse inkluderer generelle pasientkarakteristika, prøveresultater, 

medikamentbruk og potensielle risikofaktorer. Residiv av atrieflimmer etter elektrokonvertering 

er registrert på bakgrunn av journalsøk alene, med oppfølgingstid frem til 31.08.14. Vi har 

definert tidlig residiv innen 14 dager, sent residiv mellom 15 dager og 3 måneder, og veldig sent 

residiv over 3 måneder. Data fra aktuelle elektrokonvertering ble også registrert. 

Journalopplysningene ble plottet inn i Excel og eksportert til SPSS for statistisk analyse. Alle 

pasientene ble fulgt minst et halvt år etter registrerte hendelse og endepunkt er første residiv av 

atrieflimmer. Oppfølgingstiden er stanset ved studieslutt, død eller ved ablasjon. 

2.2 Statistiske analyser 

Data er oppgitt som gjennomsnitt ± SD eller median (interkvartilt område) for kontinuerlige 

variabler avhengig av distribusjon, eller antall (prosent) for kategoriske variabler. 

Sammenligninger mellom grupper er analysert ved Fishers exact test for kategoriske variabler, og 

med student t-test eller Mann-Whitney test for kontinuerlige variabler avhengig av distribusjon. 

Alle p-verdier er tosidige og betraktet signifikant hvis <0.050. Sammenhengen mellom residiv og 

potensielle risikofaktorer (alder, kjønn, kroppsmasseindeks (KMI), bruk av betablokker og andre 

antiarytmika, areal av venstre atrium og interventrikulær septumtykkelse (IVSd) målt ved 

ekkokardiografi, antall tidligere konverteringer, hvorvidt elektrokonvertering er foretatt etter 3 

ukers behandling på orale antikoagulantia, iskemisk hjertesykdom, kronisk hjertesvikt og 

HATCH-score) ble vurdert ved Cox regresjon.  
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3 Resultater 

  Ingen residiv Residiv totalt p Tidlig residiv P Sen residiv p 
Veldig sen 

residiv 
p 

N 66 104  32  41  31  

Alder ved konvertering (år) 64 ± 12 66 ± 12 0.195 68 ± 11 0.113 65 ± 11 0.815 67 ± 12 0.220 

Kjønn (antall menn) 57 (86) 85 (82) 0.526 27 (84) 0.767 35 (85) 1.000 23 (74) 0.160 

Kroppsmasseindeks (kg/m
2
) 26 ± 4 26 ± 4 0.890 27 ± 5 0.359 26 ± 4 0.992 25 ± 4 0.198 

          

EKG før konvertering 
 

        

Ventrikkelfrekvens (slag/min) 91 (79-120) 85 (73-115) 0.137 84 (68-109) 0.177 81 (73-117) 0.158 90 (77-120) 0.604 

QRS-bredde (ms) 101 ± 13 102 ± 17 0.632 103 ± 20 0.538 102 ± 15 0.692 101 ± 17 0.905 

          

Arytmi-historikk 
 

        

Tid siden første oppdaget AF 98 (34-855) 268 (55-2195) 0.013 226 (55-1991) 0.066 206 (60-2469) 0.040 477 (38-2532) 0.094 

Tid siden sist el-konvertering (dg) 599 (315-1677) 308 (114-892) 0.067 
315 (124-

3032) 
0.764 266 (53-747) 0.012 365 (254-642) 0.307 

Konvertert innen 48 timer 18 (27) 24 (23) 0.586 6 (19) 0.456 10 (24) 0.832 8 (26) 1.000 

Konvertert på OAK i >3 uker 45 (68) 78 (75) 0.478 25 (78) 0.471 31 (76) 0.515 22 (71) 1.000 

Konvertert etter TØE 2 (3) 2 (2) 0.642 1 (3) 1.000 0 (0) 0.523 1 (3) 1.000 

Tidligere abladert 5 (8) 18 (17) 0.106 5 (16) 0.288 8 (20) 0.077 5 (16) 0.282 

Tid siden ablasjon (dg) 249 (62-856) 100 (12-320) 0.362 36 (6-157) 0.111 77 (16-112) 0.230 817 (139-1456) 0.556 

Førstegangsanfall 35 (53) 33 (32) 0.015 12 (38) 0.205 13 (32) 0.049 8 (26) 0.027 

          

Ekkokardiografi          

LAA (cm
2
) 25.8 ± 5.5 26.5 ± 6.5 0.528 27.7 ± 5.7 0.160 26.5 ± 6.3 0.609 25.4 ± 7.5 0.761 

IVSd (cm) 0.9 ± 0.2 1.1 ± 0.3 0.000 1.2 ± 0.3 0.000 1.1 ± 0.3 0.010 1.0 ± 0.2 0.029 

Andel med EF < 50 % 14 (21) 21 (20) 0.688 6 (19) 0.600 10 (24) 0.568 5 (16) 0.582 

LVIDd (mm) 53 ± 6 51 ± 8 0.285 51 ± 6 0.381 51 ± 9 0.385 51 ± 9 0.373 
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Komorbiditet 

CHADS2-VASc 1.8 ± 1.8 2.0 ± 1.6 0.558 1.9 ± 1.6 0.846 2.0 ± 1.6 0.680 2.1 ± 1.8 0.506 

HATCH 1.1 ± 1.4 1.1 ± 1.3 0.684 1.0 ± 1.3 0.918 1.2 ± 1.2 0.544 1.2 ± 1.3 0.733 

Hjertesvikt 9 (14) 16 (15) 0.827 4 (13) 1.000 7 (17) 0.781 5 (16) 0.763 

Hypertensjon 21 (32) 43 (41) 0.256 12 (38) 0.651 19 (46) 0.153 12 (39) 0.502 

Diabetes mellitus 6 (9) 4 (4) 0.189 1 (3) 0.421 2 (5) 0.708 1 (3) 0.424 

Tidligere cerebralt insult 9 (14) 8 (8) 0.294 2 (6) 0.496 4 (10) 0.762 2 (6) 0.494 

Iskemisk hjertesykdom 10 (15) 12 (12) 0.493 3 (9) 0.537 5 (12) 0.779 4 (13) 1.000 

KOLS 4 (6) 3 (3) 0.433 2 (6) 1.000 1 (2) 0.647 0 (0) 0.303 

Post-operativ/infeksjon 4 (6) 11 (11) 0.410 3 (9) 0.680 4 (10) 0.479 4 (13) 0.263 

          

Medikamenter før konvertering          

β-blokker 51 (77) 63 (61) 0.030 19 (59) 0.094 24 (59) 0.078 20 (65) 0.222 

Flekainid 3 (5) 5 (5) 1.000 3 (9) 0.389 1 (2) 1.000 1 (3) 1.000 

Amiodarone 1 (2) 10 (10) 0.052 3 (9) 0.101 5 (12) 0.030 2 (6) 0.239 

Verapamil 2 (3) 4 (4) 1.000 1 (3) 1.000 1 (2) 1.000 2 (6) 0.591 

Digitalis 12 (18) 11 (11) 0.173 2 (6) 0.136 4 (10) 0.277 5 (16) 1.000 

          

Medikamenter ved utreise          

β-blokker 47 (71) 59 (57) 0.074 17 (53) 0.113 24 (59) 0.209 18 (58) 0.248 

Flekainid 3 (5) 5 (5) 1.000 3 (9) 0.389 1 (2) 1.000 1 (3) 1.000 

Amiodarone 0 (0) 8 (8) 0.024 1 (3) 0.327 5 (12) 0.007 2 (6) 0.100 

Verapamil 2 (3) 3 (3) 1.000 2 (6) 0.595 0 (0) 0.523 1 (3) 1.000 

Digitalis 12 (18) 6 (6) 0.019 2 (6) 0.136 1 (2) 0.016 3 (10) 0.374 

Dronedarone 1 (2) 4 (4) 0.650 1 (3) 0.549 3 (7) 0.156 0 (0) 1.000 

Kalsiumblokker 7 (11) 16 (15) 0.492 4 (13) 0.746 7 (17) 0.384 5 (16) 0.513 

ACE-hemmer 13 (20) 12 (1) 0.183 3 (9) 0.252 6 (15) 0.608 3 (10) 0.379 

AT2-blokker 9 (14) 28 (9) 0.056 9 (28) 0.099 12 (29) 0.078 7 (26) 0.256 

Statin 20 (30) 28 (27) 0.369 5 (16) 0.143 14 (34) 0.676 5 (16) 0.213 

Warfarin (fast medikasjon) 17 (26) 35 (34) 0.023 17 (53) 0.012 18 (44) 0.059 10 (32) 0.628 
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Laboratorieanalyser 
 

        

CRP 2 (1-7) 2 (1-8) 0.782 2 (1-7) 0.837 2 (1-8) 0.922 4 (1-9) 0.441 

Leukocytter 7.0 (6.0-8.5) 7.7 (6.3-9.4) 0.048 7.1 (6.2-8.9) 0.503 7.7 (6.4-9.4) 0.087 8.1 (6.4-10.7) 0.052 

Senkningsrate 7 (6-9) 6 (2-19) 0.210 4 (2-12) 0.030 6 (2-19) 0.180 11 (4-25) 0.518 

Natrium 140 ± 2 140 ± 3 0.255 140 ± 4 0.524 140 ± 4 0.323 139 ± 2 0.176 

Kalium 4.2 ± 0.4 4.3 ± 0.3 0.819 4.3 ± 0.3 0.584 4.3 ± 0.3 0.529 4.2 ± 0.4 0.475 

Troponin T 10 (3-18) 15 (5-21) 0.042 14 (12-19) 0.025 12 (3-23) 0.374 17 (3-21) 0.152 

Kreatinin 89 ± 18 92 ± 30 0.546 98 ± 43 0.174 92 ± 22 0.458 84 ± 17 0.234 

          

Endepunkt          

Tid til residiv/slutt oppfølging 427 (344-621) 46 (14-118)  4 (2-9)  30 (22-63)  225 (113-339)  

Tabell 1, Tidlig residiv <14 dager, sent residiv 15 dager - 3måneder, veldig sen residiv >3 måneder. Orale antikoagulantia (OAK), 

transøsofagal ekko (TØE), LAA (left atrial areal), IVSd (intraventrikulær septumtykkelse i diastole, ejeksjonsfraksjon (EF), LVIDd 

(left ventricular internal diameter i diastole). 
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 Residiv Tidlig residiv (< 14 dager) 

 Univariat Multivariat Univariat Multivariat 

 HR (95 % CI) p HR (95 % CI) p HR (95 % CI) p HR (95 % CI) p 

Alder 1.01 (0.99-1.03) 0.204 1.02 (0.99-1.04) 0.181 1.02 (0.99-1.06) 0.204 1.02 (0.97-1.07) 0.383 

Mann 0.89 (0.54-1.47) 0.652 1.08 (0.48-2.47) 0.847 1.11 (0.43-2.88) 0.832 2.68 (0.34-21.07) 0.349 

KMI 1.01 (0.96-1.06) 0.766 0.99 (0.92-1.06) 0.710 1.06 (0.98-1.14) 0.169 1.10 (0.96-1.27) 0.171 

Antall tidligere konverteringer 1.03 (0.91-1.15) 0.677 0.88 (0.72-1.07) 0.205 0.82 (0.60-1.12) 0.207 0.50 (0.27-0.95) 0.033 

OAK i ≥3 uker før konvertering 1.28 (0.82-2.00) 0.278 1.33 (0.76-2.30) 0.318 1.33 (0.58-3.09) 0.500 0.61 (0.18-1.95) 0.407 

Betablokker 0.66 (0.44-0.97) 0.033 0.73 (0.42-1.24) 0.243 0.65 (0.32-1.30) 0.220 1.60 (0.54-4.77) 0.395 

Digoxin 0.94 (0.41-2.16) 0.892 0.28 (0.11-0.75) 0.011 1.09 (0.26-4.56) 0.906 0.33 (0.04-2.65) 0.295 

Andre antiarytmika
4
 2.03 (1.24-3.31) 0.005 1.93 (0.88-4.24) 0.102 1.81 (0.78-4.18) 0.166 4.07 (0.88-18.80) 0.072 

LAA > 20 cm
2
 1.01 (0.98-1.05) 0.439 1.02 (0.98-1.06) 0.299 1.04 (0.98-1.10) 0.172 1.07 (0.99-1.16) 0.103 

IVSd 4.72 (2.26-9.85) 0.000 4.13 (1.73-9.89) 0.001 5.83 (1.93-17.57) 0.002 8.71 (1.83-41.45) 0.007 

Iskemisk hjertesykdom 0.73 (0.40-1.33) 0.302 1.72 (0.54-4.55) 0.276 0.67 (0.20-2.20) 0.508 2.55 (0.38-17.10 0.336 

Kronisk hjertesvikt 1.05 (0.62-1.79) 0.850 1.24 (0.54-2.85) 0.607 0.82 (0.29-2.35) 0.717 2.07 (0.23-18.31) 0.514 

HATCH 1.01 (0.88-1.17) 0.856 0.92 (0.68-1.25) 0.596 0.95 (0.72-1.26) 0.724 0.53 (0.23-1.18) 0.119 

Tabell 2, 
1
, ingen pasienter med aktuell faktor og endepunkt; 

2
≥1.0 hos kvinner og ≥1.1 hos menn, ref Lang 2006, 3 >52.2 kvinner og 

58.4 menn, ref Lang, 4, flekainid, verapamil, dronedarone, amiodarone 
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3.1 Karakteristika ved de inkluderte pasientene 

Totalt 170 pasienter ble inkludert i studien. Av disse var 28 (16 %) kvinner og 142 (84 %) menn. 

Av de inkluderte, hadde 39 (23 %) atrieflutter og resterende atrieflimmer. Gjennomsnittlig alder i 

hele populasjonen var 65.5 ± 11.6 år, og gjennomsnittlig KMI var 26.3 ± 4.1 kg. 

3.2 Residivrate 

 

Sammenlagt fikk 104 av 170 (61 %) pasienter 

residiv av sin atrieflimmer i løpet av 

oppfølgingstiden (19 % tidlig residiv, 24 % sent 

residiv og 18% veldig sent residiv). Av de 104 

pasientene som fikk residiv, fikk 30 % tidlig 

residiv innen 14 dager, 39 % fikk residiv mellom 

15 dager -3 måneder, og 30 % fikk veldig sen 

residiv etter 3 måneder. De som ikke fikk residiv 

i løpet av oppfølgingstiden ble observert i 427 

(344-621) dager.  

 

3.3 Karakteristika av pasienter med residiv  

3.3.1 Alder og atrieflimmervarighet som risikofaktorer 

Det var en tendens til høyere alder i gruppen som fikk residiv (66 ± 12 år), enn de som ikke 

opplevde residiv (64 ± 12 år, p=0,195). Av kvinnene fikk 67 % (19 av 28) residiv, og av mennene 

fikk 60 % (85 av 142) residiv. Gjennomsnittlig tid før residiv i hele gruppen var 46 (14-118) 

dager. Pasientene som ikke opplevde residiv hadde hatt diagnosen atrieflimmer i kortere tid enn 

Figur 1, Residiv av atrieflimmer etter elektrokonvertering 
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pasientene som fikk residiv i løpet av oppfølgingstiden (98 (34-855) dager vs. 268 (55-2195) 

dager, p=0,013). Det var i alt 68 pasienter med førstegangsanfall og 48 % fikk nye anfall i 

oppfølgingsperioden. Det vil si at pasienter med tidligere atrieflimmeranfall hadde større 

sannsynlighet for å få residiv enn pasientene med førstegangsanfall (p = 0,015). Totalt 61 % av 

de inkluderte pasientene opplevde residiv i løpet av oppfølgingstiden.  

3.3.2 Bruk av antiarytmika til residivforebygging 

I alt 114 pasienter sto på betablokkere før elektrokonvertering og 55 % av disse fikk residiv, mot 

45 % av pasientene som ikke brukte betablokkere i forkant av den aktuelle atrieflimmer-episoden 

(p = 0,030). Behandling med betablokkere var også assosiert med færre residiv i løpet av 

oppfølgingstiden (HR 0,66 (0,44-0,97), p = 0,033), men denne sammenhengen var ikke lenger 

signifikant etter korreksjon for andre risikofaktorer. Samtlige av pasientene behandlet med 

amiodarone ved utreise fikk residiv etter aktuelle elektrokonvertering, mens av 18 pasienter 

behandlet med digitalis opplevde en tredel residiv, som var færre enn blant pasienter som ikke 

var digitalisert (33 % vs 66 %, p = 0,019). Bruk av flekanid, verapamil, dronedarone, og 

amiodarone doblet residivraten (HR 2,03 (1,24-3,31), p= 0,005), men denne forskjellen ble ikke 

signifikant ved korreksjon for andre risikofaktorer.  

3.3.3 Biomarkører som risikofaktorer for residiv  

Økt CRP-nivå er en mulig risikofaktor for residiv av atrieflimmer etter elektrokonvertering. I vårt 

materiale hadde ikke pasientene med økt CRP-konsentrasjon i blodet større sannsynlighet for 

residiv enn pasientene med normalt CRP-nivå. Vi kunne heller ikke vise at forhøyet SR hadde 

sammenheng med residivrate etter konvertering. Leukocyttnivåene viste seg derimot å være 

økende hos pasientene som fikk residiv etter elektrokonvertering (7,7 (6,3-9,4)), sammenlignet 

med pasientene som beholdt sinusrytme(7,0 (6,0-8,5), p = 0,048). Ved økte troponinnivåer hadde 

pasientene med residiv 50 % høyere blodkonsentrasjon enn pasientene som holdt på sinusrytmen 

(p=0,025). 
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3.3.4 Tykkere septumvegg som risikofaktor for residiv 

Ekkokardiografi hadde blitt utført rutinemessig på 91 % av de inkluderte pasientene, 55 (21-174) 

dager i forkant eller etterkant av aktuelle elektrokonvertering. De inkluderte pasientene hadde en 

gjennomsnittlig økt venstre atriumdiameter på 26.2±6.2 cm
2
, men det var ingen signifikant 

forskjell i venstre atriestørrelse mellom pasienter med og uten residiv. Redusert ejeksjonsfraksjon 

forekom hos 1 av 5 pasienter, likt fordelt hos pasienter med og uten residiv. Pasienter som 

opplevde residiv hadde tykkere interventrikulær septa enn pasienter som ikke fikk residiv av sin 

atrieflimmer. I en Cox regresjonsanalyse, ble økt IVSd funnet å 4- til 5-doble risiko for residiv 

etter konvertering (HR 4,72 (2,26-9,85), p = 0,000) (Figur 2), en sammenheng som holder seg 

signifikant ved korrigering for andre potensielle risikofaktorer (HR 4,13 (1,73-9,89), p =0,001). 

Figur 2 viser et Kaplan-Meier plot med kumulativ residivfri overlevelse for pasienter med 

fortykket interventrikulær septum i diastole, versus pasienter med normal interventrikulær 

septumtykkelse. Septumtykkelse er definert som >1.0 cm hos menn og >0.9 cm hos kvinner. 

 

Figur 2, Kumulativ residivfrekvens etter interventrikulær septumtykkelse i diastole (IVSd) 
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4 Diskusjon 

I materialet vårt finner vi en lavere residivrate etter elektrokonvertering enn i tidligere publiserte 

studier. Blant pasientene som ble konvertert for atrieflimmer eller – flutter på DHS, opplevde 19 

% residiv av sin arytmi innen 14 dager og 52 % hadde residivert etter 6 måneder. I litteraturen 

finner vi at rundt 50 % av pasientene med elektrokonvertert sinusrytme får residiv innen 2 uker, 

og at rundt to tredeler har atrieflimmer etter 6 måneder (13, 17, 18). En studie som har sett på 

tidlig residiv i løpet av 4 uker, har oppgitt residivrate på 57 % (19). Det er færre som får residiv 

på DHS, og kanskje kan det skyldes at DHS er flinke til å selektere riktige pasienter til 

elektrokonvertering. Vi kan heller ikke utelukke at det er pasienter vi ikke vet om som har 

residivert, da vi bare har registrert journalførte residiver. Pasienter med residiv kan være 

symptomfrie eller la være å oppsøke sykehus selv om de merker atrieflimmeren. Vi har imidlertid 

fanget opp residiv som gir mye symptomer som kanskje er de mest klinisk relevante, men kunne 

nok fått en høyere residivrate ved for eksempel ta inn alle pasientene til kontroll. Residivraten i 

DHS’ populasjon synes å være spesielt lav blant pasienter som har førstegangsanfall, med 51 % 

residiv etter elektrokonvertering. Til sammenligning, ble det i en annen studie blant pasienter 

som ble elektrokonvertert for første gang, funnet at 63 % av pasientene fikk residiv etter 4 

uker(6). Dette kan til dels skyldes at pasientene i nevnte studie ikke gikk på noen forebyggende 

medikamenter (selv om det er nærliggende å tro at pasientene på DHS også var umedisinerte), 

eller det kan skyldes DHS sin spesielle pasientpopulasjon.  

Gjennomsnittsalderen på atrieflimmerpopulasjonen i studien vår er forholdsvis ung med 

gjennomsnittlig 65 år, sammenlignet med alderen i den generelle atrieflimmerpopulasjonen. En 

stor europeisk populasjonsstudie fant en atrieflimmerprevalens på 0,7 % i aldersgruppen 55-59 

år, med en økning til 17,8 % >85 år (20). En lavere alder i studiepopulasjonen i vårt materiale 

sammenlignet med den generelle atrieflimmerpopulasjonen, kan tyde på at de eldste pasientene 

på DHS ikke elektrokonverteres i samme grad som de yngre. Eldre pasienter, som også har 

høyest grad av komorbiditet og strukturell hjertesykdom, kan være selektert bort fra 

elektrokonvertering fordi man forventer liten effekt av konverteringen. Pasientene som opplevde 

residiv i løpet av oppfølgingstiden var imidlertid i gjennomsnitt 2 år eldre enn pasientene som 

ikke opplevde residiv, og selv om denne forskjellen ikke var signifikant, støtter det at eldre 

pasienter i mindre grad har langtids effekt av elektrokonvertering.  
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Atrieflimmer er den dominante arytmien hos idrettsutøvere, og som nevnt tidligere har vi en 

spesiell populasjon på DHS- nemlig birkebeinergenerasjonen med spreke mennesker fra Vestre 

Aker, Ullern og Frogner. Studier foreslår at eldre med historie på langtids kondisjonstrening har 

økt risiko for utvikling av atrieflimmer i forhold til normalbefolkningen (21). Det er da 

nærliggende å tro at personer med atrieflimmer grunnet mye fysisk aktivitet også har mindre 

remodelering og strukturell hjertesykdom, og dermed mindre fare for residiv. Kanskje kan dette 

forklare hvorfor DHS har noe lavere residivrate enn den generelle atrieflimmerpopulasjonen. 

Det finnes mange studier om inflammasjonens rolle under remodelering av hjertet og dens 

assosiasjon til atrieflimmer. CRP, nøytrofile granulocytter og lymfocytter er funnet i høyere 

sirkulerende nivåer hos pasienter med atrieflimmer sammenlignet med pasienter med 

sinusrytme(22). Dette støttes av funn i vår studie, der pasienter som opplever residiv har 

signifikant høyere leukocyttnivåer i blodet enn de som ikke residiverer. Vi fant imidlertid ingen 

forskjell i CRP hos pasientene som fikk residiv og de som behold sinusrytme. Ved overvekt sees 

også inflammasjon i form av immuncelleinfiltrasjon i fettvev og produksjon av 

proinflammatoriske cytokiner. Da inflammasjon er assosiert med atrieflimmer, vil også overvekt 

være assosiert med atrieflimmer (23). I vårt materiale er det ingen forskjell i KMI blant de som 

fikk residiv av atrieflimmer og de som ikke fikk residiv. Begge gruppene faller likevel i 

kategorien overvektige med gjennomsnittlig KMI på 26 ± 4 kg/m2. En systematisk oversikt har 

konkludert med at statiner er assosiert med redusert risiko for atrieflimmer og for sekundær 

forebygging av residiv sannsynligvis grunnet sine anti-inflammatoriske- og antioksidant-

egenskaper (24). Det er dog vid heterogenitet blant studiene, for eksempel fant en metaanalyse 

som inkluderte upubliserte data ingen redusert risiko for atrieflimmer ved statinbruk 

sammenlignet med kontroller (25). Vi finner heller ingen sammenheng mellom residiv av 

atrieflimmer og statinbruk.  

Interventrikulær septumtykkelse i diastole (IVSd) målt med ekkokardiografi er et uttrykk for 

ventrikkelhypertrofi i hjertet, og økt IVSd predikerte residiv i vårt materiale. Det er en kjent 

assosiasjon mellom ventrikkelhypertrofi og kronisk atrieflimmer (26), og pasientene med 

langvarig atrieflimmer har mest sannsynlig remodelerte hjerter som er mindre mottakelige for å 

beholde sinusrytmen. Vi finner også at pasienter som får residiv har hatt diagnosen i nesten 3 

ganger så lang tid (268 (55-2195) dager) enn de som ikke opplevde residiv (98 (34-885) dager), 
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noe som støtter en sammenheng mellom langvarig atrieflimmer og utvikling av remodellering i 

hjertet.  

Åtte pasienter sto på amiodarone etter elektrokonvertering, og alle fikk residiv. Tidligere studier 

har vist at antiarytmika effektiv opprettholder sinusrytme, og at residivraten senkes med 30-50 % 

i forhold til kontrollene (27). Amiodarone skal være det mest effektive antiarytmikum (27). Når 

vi likevel observerer en høy residivrate hos pasienter som bruker amiodarone, reflekterer dette 

sannsynligvis at amiodarone benyttes til pasienter med behandlingsrefraktær atrieflimmer og/eller 

pasienter med strukturell hjertesykdom der andre antiarytmika er kontraindiserte. En høy 

residivrate hos disse pasientene kan derfor være forårsaket av komorbiditet og remodelerte atrier. 

Færre pasienter som brukte betablokkere før elektrokonvertering fikk residiv av sin atrieflimmer. 

Betablokkere er tidligere vist å være moderat effektive i å opprettholde sinusrytme etter 

konvertering av atrieflimmer og reduserer tilbakefall av atrieflimmer (28). Man tenker at 

betablokkere har effekt ved å undertrykke atriale ekstrasystoler som gir paroksysmal 

atrieflimmer, og/eller at de hindrer remodelering av hjertet (28). Det kan se ut til at resultatene 

våre støtter denne beskyttende effekten, og at sammenhengen kan skyldes betablokkernes anti-

remodelerende-egenskaper. En alternativ forklaring kan dog være at man har valgt andre 

medikamenter til sykere pasienter, og at disse pasientene dermed har andre årsaker til residiv. 

Overraskende nok får færre pasienter som tar digitalis residiv, da indikasjon for bruk tyder på 

sykere hjerter. Digitalis senker ventrikkelfrekvensen, og studier har koblet digitalisbruk hos 

atrieflimmerpasientene til økt mortalitet, men også det motsatte i noen studier (29).  Pasientene 

blir ofte samtidig behandlet med betablokker, og det kan medvirke til observert beskyttelse for 

residiv. 

Flere pasienter som tok warfarin fast fikk residiv av atrieflimmer etter konvertering, og 

resultatene kan tolkes som at warfarinbruk gir større risiko for residiv av atrieflimmer. Det betyr 

nok ikke at warfarin er proarytmisk, men at pasientgruppen i større grad har risikofaktorer knyttet 

til residiv. Warfarin skal som kjent beskytte mot tromboemboliske komplikasjoner, og ikke mot 

residiv av atrieflimmer. Det er ofte de eldre pasientene som har slitt med atrieflimmer over lengre 

tid som står på warfarin. De nyoppståtte og yngre pasientene settes på nye antikoagulantia. Dette 

betyr at det kan spekuleres i om warfarin-pasientene har høyere alder med mer komorbiditet og 

remodelering av hjertene sine. 
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Økt sirkulerende nivåer av troponin er forbundet med atrieflimmer, og mulige årsaker til dette 

kan for eksempel være sekvele i form av fibrose og remodelering etter infarkt og lavgradig 

inflammasjon i hjertet. Atrieflimmer er sjelden ved akutt koronarsykdom, men pasienter med 

målbare troponin har sannsynligvis signifikant koronarsykdom eller annen hjertesykdom(30). 

Resultatene fra DHS samsvarer med litteraturen. Økte troponin-nivåer gir økt sannsynlighet for 

residiv, og kan være et uttrykk for sykere hjerter som disponerer for atrieflimmerrytme. 

4.1 Konklusjon 

Vi har funnet en residivrate på DHS som er lavere enn i litteraturen for øvrig, som kan tyde på at 

behandlingsstrategiene ved DHS er tilfredsstillende. Det er likevel ikke til å legge skjul på at 

residivraten fortsatt er høy, og at vi trenger bedre verktøy for å selektere pasienter som har 

mulighet til å opprettholde sinusrytme etter konvertering. Registrering av residiv utelukkende 

basert på journalsøk kan også ha medført en betydelig underrapportering av residiv i denne 

studien. I denne studien har varigheten av atrieflimmer og fortykket septum pekt seg ut som 

risikofaktorer å ta hensyn til i en slik vurdering. I tillegg understreker lavere residivrate hos 

pasienter som bruker betablokkere før konvertering og digitalis etter utreise, at antiarytmika har 

sin rolle for å forhindre residiv. 

 

 

 

 



21 

 

Litteraturliste 

 

1. Lip GYH, Tse H-F. Management of atrial fibrillation. The Lancet.370(9587):604-18. 

2. Aliot E, Botto GL, Crijns HJ, Kirchhof P. Quality of life in patients with atrial fibrillation: 

how to assess it and how to improve it. Europace : European pacing, arrhythmias, and cardiac 

electrophysiology : journal of the working groups on cardiac pacing, arrhythmias, and cardiac 

cellular electrophysiology of the European Society of Cardiology. 2014;16(6):787-96. 

3. Tveit A, Abdelnoor M, Enger S, Smith P. Atrial Fibrillation and Antithrombotic Therapy 

in a 75-Year-Old Population. Cardiology. 2008;109(4):258-62. 

4. Tveit A. Atrieflimmer i Norge 2011. Del 1 av 2: Økning i forekomst og endringer i 

antitrombotisk behandling og frekvenskontroll. Hjerteforum. 2011;24(Nr 3):10-4. 

5. Retningslinjer Uptodate: Uptodate;  [updated 15.oktober 2015]. Available from: 

http://www.uptodate.com/contents/epidemiology-of-and-risk-factors-for-atrial-

fibrillation?source=see_link&sectionName=EPIDEMIOLOGY&anchor=H2#H2. 

6. Frick M, Frykman V, Jensen-Urstad M, Ostergren J, Rosenqvist M. Factors predicting 

success rate and recurrence of atrial fibrillation after first electrical cardioversion in patients with 

persistent atrial fibrillation. Clinical cardiology. 2001;24(3):238-44. 

7. Arnar DO, Danielsen R. Factors predicting maintenance of sinus rhythm after direct 

current cardioversion of atrial fibrillation and flutter: a reanalysis with recently acquired data. 

Cardiology. 1996;87(3):181-8. 

8. Tveit A, Seljeflot I, Grundvold I, Abdelnoor M, Smith P, Arnesen H. Levels of PAI-1 and 

outcome after electrical cardioversion for atrial fibrillation. Thrombosis Research. 

2008;121(4):447-53. 

9. Nattel S, Burstein B, Dobrev D. Atrial Remodeling and Atrial Fibrillation: Mechanisms 

and Implications. Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology. 2008;1(1):62-73. 

10. Nattel S, Opie LH. Controversies in atrial fibrillation. The Lancet.367(9506):262-72. 

11. Anter E, Callans DJ. Pharmacological and Electrical Conversion of Atrial Fibrillation to 

Sinus Rhythm Is Worth the Effort. Circulation. 2009;120(14):1436-43. 

12. Raitt MH, Volgman AS, Zoble RG, Charbonneau L, Padder FA, O'Hara GE, et al. 

Prediction of the recurrence of atrial fibrillation after cardioversion in the Atrial Fibrillation 

Follow-up Investigation of Rhythm Management (AFFIRM) study. American heart journal. 

2006;151(2):390-6. 

13. Tveit AH, F. Atrieflimmer i Norge 2011. Del 2 av 2: Nye antiarytmika, 

elektrokonvertering og gjennombrudd for ablasjonsbehandling. Hjereforum. 2012;25(Nr2):24-8. 

14. Potpara TS, Stankovic GR, Beleslin BD, Polovina MM, Marinkovic JM, Ostojic MC, et 

al. A 12-year follow-up study of patients with newly diagnosed lone atrial fibrillation: 

Implications of arrhythmia progression on prognosis: the belgrade atrial fibrillation study. Chest. 

2012;141(2):339-47. 

15. Holmqvist F, Kim S, Steinberg BA, Reiffel JA, Mahaffey KW, Gersh BJ, et al. Heart rate 

is associated with progression of atrial fibrillation, independent of rhythm. Heart. 

2015;101(11):894-9. 

16. NICE-guidelines. 2014 [updated June 2014]. Available from: 

https://www.nice.org.uk/guidance/cg180. 

http://www.uptodate.com/contents/epidemiology-of-and-risk-factors-for-atrial-fibrillation?source=see_link&sectionName=EPIDEMIOLOGY&anchor=H2#H2
http://www.uptodate.com/contents/epidemiology-of-and-risk-factors-for-atrial-fibrillation?source=see_link&sectionName=EPIDEMIOLOGY&anchor=H2#H2
http://www.nice.org.uk/guidance/cg180


22 

 

17. Dethy M, Chassat C, Roy D, Mercier L-A. Doppler echocardiographic predictors of 

recurrence of atrial fibrillation after cardioversion. The American journal of cardiology. 

1988;62(10, Part 1):723-6. 

18. Berry C, Stewart S, Payne EM, McArthur JD, McMurray JJV. Electrical cardioversion for 

atrial fibrillation: outcomes in ‘real-life’ clinical practice. International Journal of Cardiology. 

2001;81(1):29-35. 

19. Tieleman RG, Van Gelder IC, Crijns HJGM, De Kam PJ, Van Den Berg MP, Haaksma J, 

et al. Early Recurrences of Atrial Fibrillation After Electrical Cardioversion: A Result of 

Fibrillation-Induced Electrical Remodeling of the Atria? Journal of the American College of 

Cardiology. 1998;31(1):167-73. 

20. Heeringa J, van der Kuip DA, Hofman A, Kors JA, van Herpen G, Stricker BH, et al. 

Prevalence, incidence and lifetime risk of atrial fibrillation: the Rotterdam study. European heart 

journal. 2006;27(8):949-53. 

21. Myrstad M, Lochen ML, Graff-Iversen S, Gulsvik AK, Thelle DS, Stigum H, et al. 

Increased risk of atrial fibrillation among elderly Norwegian men with a history of long-term 

endurance sport practice. Scandinavian journal of medicine & science in sports. 2013. 

22. Liu T, Li G, Li L, Korantzopoulos P. Association Between C-Reactive Protein and 

Recurrence of Atrial Fibrillation After Successful Electrical Cardioversion: A Meta-Analysis. 

Journal of the American College of Cardiology. 2007;49(15):1642-8. 

23. Hu YF, Chen YJ, Lin YJ, Chen SA. Inflammation and the pathogenesis of atrial 

fibrillation. Nature reviews Cardiology. 2015. 

24. Fauchier L, Clementy N, Babuty D. Statin therapy and atrial fibrillation: systematic 

review and updated meta-analysis of published randomized controlled trials. Current opinion in 

cardiology. 2013;28(1):7-18. 

25. Rahimi K, Emberson J, McGale P, Majoni W, Merhi A, Asselbergs FW, et al. Effect of 

statins on atrial fibrillation: collaborative meta-analysis of published and unpublished evidence 

from randomised controlled trials. BMJ. 2011;342. 

26. Aronow WS, Ahn C, Kronzon I, Gutstein H. Association of left ventricular hypertrophy 

and chronic atrial fibrillation with the incidence of new thromboembolic stroke in 2,384 older 

persons. The American journal of cardiology. 1999;84(4):468-9. 

27. Lafuente-Lafuente C, Mouly S, Longas-Tejero MA, Mahe I, Bergmann JF. 

Antiarrhythmic drugs for maintaining sinus rhythm after cardioversion of atrial fibrillation: a 

systematic review of randomized controlled trials. Archives of internal medicine. 

2006;166(7):719-28. 

28. Lafuente-Lafuente C, Longas-Tejero MA, Bergmann JF, Belmin J. Antiarrhythmics for 

maintaining sinus rhythm after cardioversion of atrial fibrillation (Review). The Cochrane 

Collaboration. 2012(5):78. 

29. Hallberg P, Lindbäck J, Lindahl B, Stenestrand U, Melhus H. Digoxin and mortality in 

atrial fibrillation: a prospective cohort study. European Journal of Clinical Pharmacology. 

2007;63(10):959-71. 

30. Hijazi Z, Oldgren J, Andersson U, Connolly SJ, Ezekowitz MD, Hohnloser SH, et al. 

Cardiac Biomarkers Are Associated With an Increased Risk of Stroke and Death in Patients With 

Atrial Fibrillation: A Randomized Evaluation of Long-Term Anticoagulation Therapy (RE-LY) 

Substudy. Circulation. 2012;125(13):1605-16. 

 


