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Abstract 

Background: Atrial fibrillation (AF) is the most common arrhythmia, with more than 

100 000 confirmed cases in Norway. A feared complication of AF is ischemic stroke. About 

15% of ischemic strokes can be directly linked to clinical AF, while over 25% are cryptogenic 

and without any known cause. AF can present with typical symptoms, but several recent 

studies have shown that up to 40% of patients have no symptoms at all, and that a part of the 

cryptogenic strokes may be caused by an asymptomatic and unknown AF. There are no 

studies concluding that asymptomatic AF has better outcomes than symptomatic, and 

ischemic stroke may be a feared and acute presenting symptom of the AF in this group.  

Use of oral anticoagulants reduces the risk of stroke with 64-70 %, but undertreatment is a 

clinical problem, knowing that AF often is asymptomatic and underdiagnosed. Considering 

the high prevalence of AF, the great portion of people at an asymptomatic stage, that we have 

a well-documented treatment for clinical AF and different options for diagnostics, it should be 

discussed if AF is a potential candidate for systematic screening in Norway in order to reduce 

the number of ischemic strokes.  

Methods: For this review, we used PubMed to find studies evaluating the effect of a 

systematic screening programme for atrial fibrillation. 

Results: 29 studies (6 RCTs, 14 observational studies and 9 systematic reviews) were 

included. Most of them showed that systematic screening identifies people with undiagnosed 

AF with high stroke risk, especially in the older age groups. Several diagnostic tools are 

available with high sensitivity and specificity and seem acceptable to the participants. Only 

handheld devices permit intermittent ECG recordings.    

Conclusions: Systematic screening for AF in the elderly patients, e.g. ≥ 75 years, with 

handheld ECG-devices is feasible and identifies people with undetected AF who most likely 

will benefit from anticoagulant treatment. A large ongoing RCT in Sweden may answer 

whether such screening also improves clinical outcome in these patients.   
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Forord 

Vi synes begge kardiologi er et spennende felt og ønsket derfor å skrive prosjektoppgave 

innenfor dette området. Etter samtale med veileder Sigrun Halvorsen bestemte vi oss for å 

skrive om atrieflimmer, og om det burde innføres et systematisk screeningprogram for å 

forebygge hjerneslag. Dette viste seg å være et omfattende emne, men selv om det tidvis har 

vært hektisk og krevende, har det vært spennende og vi har lært mye om et interessant tema 

og om oppgaveskriving.  

Vi ønsker å rette en stor takk til veileder Sigrun Halvorsen for gode tilbakemeldinger og hjelp 

underveis i oppgaveskrivingen.  
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1 Introduksjon 

1.1 Bakgrunn 

Atrieflimmer (AF) er den vanligste hjerterytmeforstyrrelsen i befolkningen og kan medføre en 

betydelig funksjonsnedsettelse og et plagsomt symptombilde (1). Tilstanden gir en femdoblet 

risiko for utvikling av iskemisk hjerneslag (2) og en dobling i risiko for død (3). Hjerneslag 

forårsaket av AF er assosiert med en høyere dødelighet og større grad av funksjonsnedsettelse 

enn hjerneslag av annen etiologi (4).  

En av utfordringene med AF er at den ofte presenterer seg med ingen eller få symptomer, og 

mange oppsøker av den grunn ikke helsevesenet (5). Slik asymptomatisk, uoppdaget AF er 

vanlig, og det fryktede utfallet er at det første symptomet blir et invalidiserende eller dødelig 

hjerneslag (3). 

I dag er anbefalingen til European Society of Cardiology (ESC) at pasienter med kjent 

atrieflimmer og forhøyet risiko for hjerneslag (CHA2DS2-VASc ≥ 2) skal foreskrives 

slagforebyggende behandling i form av antikoagulantia (3) med en forventet risikoreduksjon 

for hjerneslag og systemiske embolier på 64-70% (5). Når studier antyder at det ikke er noen 

forskjell i tromboembolisk risiko mellom pasienter med symptomatisk- og asymptomatisk 

atrieflimmer (6) er det naturlig å tenke at en screening for AF og videre behandling av 

risikopasienter med antikoagulantia kan medføre reduksjon i forekomst av iskemiske 

hjerneslag.  

1.2 Fortkortelser og definisjoner  

Forkortelser: 

AF = Atrieflimmer  

AHRE = Atrial High-Rate Episodes  

CHA2DS2-VASc = Congestive heart failure, hypertension, age ≥ 75 years, diabetes mellitus, 

prior stroke or TIA or thromboembolism, vascular disease, age 65-74 years, sex category  

CI = Konfidensintervall 

ESC = European Society of Cardiology  
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ICD = Implantable cardioverter defibrillators 

ILR = Implantable loop recorder  

NOAK = Non-Vitamin-K-avhengige orale antikoagulantia 

PAF = Paroksystisk atrieflimmer 

PPT = Fotopletysmografisk  

RCT = Randomisert, kontrollert studie 

SCAF = Subclinical atrial fibrillation 

TIA= Transitorisk iskemisk atakk 

VKA = Vitamin K-antagonist 

Definisjoner: 

Atrial high-rate episodes: Korte, asymptomatiske episoder med takykardi, registrert av 

elektroniske apparater implantert enten subkutant eller i hjertet. Disse kan kontinuerlig 

overvåke hjertets frekvens. Eksempler er ILR, pacemaker og ICD (7). Atriefrekvensen 

nødvendig for at det skal kvalifisere for AHRE varierer fra 175-220 slag/min i ulike studier og 

episoden må vare i over 6 minutter, selv om noen studier har brukt andre definisjoner (2). 

Atrieflimmer: Atrieflimmer er en hjerterytmeforstyrrelse som forårsakes av ukontrollerte 

elektriske impulser i hjertets forkamre med en frekvens på 350-600/minutt. Impulsene ledes 

til hjertekamrene, via den atrioventrikulære knuten, med en uregelmessig frekvens, normalt 

mellom 60-200/min. Dette medfører en uregelmessig puls (8). 

CHA2DS2-VASc: Risikoskår for hjerneslag ved AF. Poeng, oppgitt i parentes, gis til 

følgende: hjertesvikt (1p), hypertensjon (1p), alder ≥ 75 år (2p), diabetes (1p), 

hjerneslag/TIA/tromboembolisme (2p), vaskulær sykdom (1p), alder 65-74 (1p) og kjønn (1p) 

(9).  

Compliance: Etterlevelse, hvorvidt en pasient følger helsepersonellets råd. 

Implantable cardioverter defibrillators: Batteridrevet apparat som implanteres for å 

forhindre plutselig hjertedød ved å tilføre et elektrisk støt. Registrerer hjerterytmen 

kontinuerlig (10).  

Implantable loop-recorders: Apparat med mulighet for å langtidsovervåke hjerterytmen og 

gi EKG-utskrift. Opereres inn subkutant i lokal anestesi. Batteritid opp til 36 måneder (11).  
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Opportunistisk screening: Screening av friske eller symptomatiske individer som oppsøker 

helsevesenet av annen årsak (12).   

Pacemaker: Batteridrevet apparat som implanteres for å få hjertet til å slå mer hensiktsmessig 

og koordinert ved hjelp av elektriske impulser. Registrerer hjerterytmen kontinuerlig (13).  

Paroksystisk atrieflimmer: Atrieflimmer med intermitterende forløp, der enkeltepisodene 

varer >30 sekunder og <7 dager (7). 

Persisterende atrieflimmer: Kontinuerlig arytmi med varighet > 7 dager (14). Denne 

undergruppen av AF kan gå over av seg selv eller ved hjelp av behandling (15).  

Permanent atrieflimmer: Kontinuerlig arytmi med varighet >7 dager (14). Denne 

undergruppen av AF går hverken over av seg selv eller ved behandling. Både paroksystisk og 

persisterende AF kan utvikle seg til permanent AF (15).  

Systematisk screening: Masseundersøkelse av friske mennesker som brukes for å oppdage 

sykdom eller forstadier til sykdom før symptomer viser seg (16).  

1.3 Forekomst  

Atrieflimmer er den vanligste hjerterytmeforstyrrelsen i den norske befolkningen med over 

100 000 diagnostiserte (17). Prevalensen øker med økende alder, og livstidsrisikoen er 

beregnet til 1 av 4 etter fylte 40 år (4). Flere forskere anslår at antallet pasienter med AF i 

USA og Europa minst vil dobles innen 2050 (6). Dette blant annet fordi vi som befolkning 

blir eldre og i tillegg i større grad pådrar oss tilstander og sykdommer som øker risiko for AF 

(eks overvekt, hypertensjon og hjertesvikt).  

Det er likevel vanskelig å sette et nøyaktig tall på prevalensen, da en andel av befolkningen 

har asymptomatisk og dermed uoppdaget AF. I Norge mistenkes det at så mange som 50 000 

individer er rammet av AF uten å vite om det (17). 
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1.4 Risikofaktorer 

Atrieflimmer forekommer når elektrofysiologiske eller 

strukturelle endringer i atriene forårsaker abnorm 

formasjon eller ledning av elektriske impulser. Disse 

endringene kan skyldes et vidt spekter av patofysiologiske 

årsaker (18), selv om man ikke alltid finner en bestemt 

utløsende faktor eller underliggende hjertesykdom (19).  

Alder er alene den viktigste risikofaktoren for AF (3). 

Andre disponerende faktorer er hjerte- og karsykdommer 

som hypertensjon, klaffesykdom, koronarsykdom og 

hjertesvikt, men også andre ikke-kardiale årsaker som 

hypertyreose, diabetes mellitus, kronisk lungesykdom, 

kirurgi, infeksjoner, fedme, trening, røyking og 

alkoholkonsum øker risikoen (3, 19).                                      

Figur 1: Tilstander og deres assosiasjon til AF (3)                                                                                                                               

1.5 Symptomer 

Symptombildet ved atrieflimmer er variert, fra pasienter helt uten symptomer til pasienter 

med invalidiserende plager. Det er vist at det er korrelasjon mellom ventrikkelfrekvens og 

grad av plager, der høyere ventrikkelfrekvens gir mer uttalte plager. Vanlige symptomer ved 

atrieflimmer er palpitasjoner, redusert fysisk yteevne, dyspné, angina, utmattelse, svimmelhet, 

nærsynkope og synkope (19).  

1.6 Diagnostikk  

Hos en pasient med pågående AF-episode kan både subjektive symptomer samt klinisk 

undersøkelse i form av pulspalpasjon peke i retning av diagnosen. Ved pulspalpasjon kan man 

kjenne både uregelmessig rytme og pulsstyrke (19). For å stille diagnosen AF må episoden 

dokumenteres på EKG, som kjennetegnes av uregelmessige RR-intervaller og fravær av p-

bølger (3).  
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Hos pasienter med mistenkt AF, men normalt EKG, er det mulig å langtidsovervåke 

hjerterytmen. Forlenget EKG-overvåkning øker sannsynligheten for å oppdage 

asymptomatisk og PAF, og er blant annet rutine etter hjerneslag av ukjent årsak. Dette gjøres i 

hovedsak med Holter-monitor (3).   

1.7 Behandling  

Målet med behandling av AF er frekvens- og 

rytmekontroll samt forebygge 

tromboemboliske hendelser og hjerneslag. Selv 

om frekvens- og rytmekontroll er viktig, har vi 

i dette avsnittet valgt å legge fokuset på 

antikoagulasjonsbehandling da det er denne 

behandlingen det fokuseres på når det kommer 

til screening for AF og forebygging av 

hjerneslag.                                                  

                                                                               Figur 2: Slagforebyggende behandling ved AF (3) 

Antikoagulasjonsbehandling gis til de fleste pasienter med kjent atrieflimmer, uansett 

undergruppe, for å redusere risikoen for hjerneslag og systemiske embolier (3). Den 

antikoagulasjonsbehandlingen som er tilgjengelig i dag er vitamin K-antagonist (VKA:  

warfarin) og non-vitamin K orale antikoagulantia (NOAK: direkte trombinhemmer og faktor  

Xa-hemmere).  

Pasienter med atrieflimmer av valvulær årsak skal settes på warfarin, mens pasienter med 

atrieflimmer av annen etiologi anbefales NOAK (se figur 2). NOAK er minst like effektive 

som warfarin til å hindre hjerneslag, og alle er forbundet med lavere risiko for intrakraniell 

blødning enn warfarin. I tillegg er NOAK lettere å administrere og har mindre grad av 

interaksjoner (20). I avgjørelsen om pasienten skal ha antikoagulasjonsbehandling er det 

nødvendig å vurdere risiko for blødning opp mot nytten i form av forebygging av 

tromboemboliske hendelser. Til dette bruker man to risikokalkulatorer, CHA2DS2-VASc 

(kalkulerer risiko for tromboemboliske hendelser) og HAS-BLED (kalkulerer risiko for 

blødning). Ved CHA2DS2-VASc-skår på 2 eller høyere er det sterkt anbefalt å igangsette 

antikoagulasjon. HAS-BLED-skår på 3 eller høyere indikerer høy blødningsrisiko (19).   
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Frekvensregulering: Ved frekvensregulerende behandling reduseres ventrikkelfrekvensen 

for å minske belastningen på hjertet samt dempe AF-relaterte symptomer.  

Rytmeregulerende behandling: Rytmeregulerende behandling for å gjenopprette 

sinusrytme, kan gjøres medikamentelt eller ved elektrokonvertering. Dersom pasienten har 

hatt AF i mer enn 48 timer, må pasienten antikoaguleres i minst tre uker før dette kan gjøres. 

Bakgrunnen for dette er faren for å fremprovosere tromboemboliske hendelser ved slik 

behandling hvis AF har lenge og pasienten ikke er antikoagulert. 

1.8 Screening  

Screening er en systematisk undersøkelse av en befolkningsgruppe uten symptomer, der 

hensikten er å oppdage individer med sykdom eller risiko for å utvikle sykdom. Dette gir 

mulighet for tidlig intervensjon, som kan gi bedre prognose og bedre overlevelse. I tillegg vil 

et ideelt screeningprogram medføre ressursbesparelse i form av billigere behandling, færre 

sykemeldinger, mindre trygde- og omsorgsstøtte, og ikke minst økt livskvalitet for dem det 

gjelder (21). 

Da gruppen som undersøkes oftest vil være stor og uten symptomer er det en stor andel friske 

mennesker blant dem som undersøkes. Det er derfor viktig at testen som brukes i et 

screeningprogram har god evne til å plukke opp dem som faktisk har tilstanden, samtidig som 

den har god evne til å friskmelde dem som ikke har den. Dette for å sikre at den prediktive 

verdien blir tilstrekkelig høy. Ved høy prediktiv verdi vil man ha en troverdig test der så 

mange som mulig av dem som tester positivt faktisk har det som det testes for, og omvendt. 

Ved lav prediktiv verdi risikerer man overbehandling og uønskede bivirkninger på friske 

personer som ellers ikke hadde noen plager. I tillegg kan det for mange være en stor psykisk 

belastning knyttet til dette.  

Helsedirektoratet har utarbeidet en rapport for nasjonale screeningprogrammer (21). Den 

inneholder 16 kriterier for å sikre at flere viktige økonomiske, etiske og juridiske krav er 

oppfylt. Disse er basert på WHOs ti originale screeningkriterier, kalt Wilson-Jungner-

kriteriene fra 1968. I tillegg er de inspirert av tilsvarende kriterier fra Storbritannia og 

Sverige, samt tilpasset norske forhold. De påpeker viktige aspekter ved både tilstanden det 

screenes for, testen som benyttes, behandlingen og oppfølgingen og selve 

screeningprogrammet. 
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1. Tilstanden må være et viktig helseproblem, der forløpet skal medføre alvorlige 

konsekvenser som død eller tap av funksjon. Eventuelt kan tilstanden være mindre 

alvorlig, men såpass vanlig i befolkningen at det likevel kan være gunstig å screene. 

2. Tilstanden må ha et kjent forløp, der utviklingen fra et latent til symptomatisk stadium 

skal være kjent 

3.  Tilstanden må ha en symptomfri fase som kan detekteres.  

4.  Testen må være sikker, presis og validert, og må ha god evne til å avdekke/utelukke den 

gitte tilstanden. Målgruppen må defineres. 

5. Det må være definert kriterier og prosedyrer for oppfølgning ved positiv test. 

6. Testmetoden må være akseptabel for målgruppen. 

7. Man må ha tilgang på tiltak/behandling som gir bedre effekt i tidlig enn i sent stadium. 

8. Tiltak/behandling må være godt dokumentert og etablert. 

9. Tiltak/behandling må være akseptabel for målgruppen 

10.  Screeningprogrammet skal redusere sykdomsspesifikk sykelighet/dødelighet. Dette skal 

være basert på randomiserte kontrollerte studier, som viser effekt på dødelighet, 

sykelighet eller funksjonsnedsettelse. 

11.  Helsegevinsten skal være større enn negative aspekter. 

12. Personvern og juridiske aspekter skal være ivaretatt. 

13. Screeningprogrammet skal være akseptabelt fra et etisk perspektiv. 

14. Informasjon om deltakelse skal være kunnskapsbasert og bidra til informerte valg. 

15. Screeningprogrammet skal tilfredsstille krav til kostnadseffektivitet. Behovet for ressurser 

skal vurderes på kort og lang sikt.  

16. Det skal være en plan for ledelse, kvalitetssikring og evaluering. 

En vurdering av disse 16 punktene skal avgjøre om et screeningprogram skal vedtas (21). 

1.8.1 Screening for atrieflimmer 

Retningslinjer vedrørende screening for AF i dag: 
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ESCs retningslinjer anbefaler opportunistisk 

screening for AF i form av pulspalpasjon og/eller 

EKG for pasienter ≥ 65 år.  

Videre anbefales regelmessig avlesning av 

pacemaker og hjertestartere (ICD) med tanke på 

atrial high-rate episodes (AHRE). Pasientene med 

registrert AHRE bør undersøkes videre med EKG-

monitorering for å dokumentere eventuell AF. I 

tillegg anbefales mer omfattende undersøkelser av 

pasienter med tidligere TIA eller hjerneslag (3).   

Tidligere studier har vist at EKG avdekker ukjent 

AF hos 1.4% av befolkningen (6). Dette er                Figur 3: Retningslinjer for AF-screening i dag (3)                                            

hovedsakelig persisterende AF. Tatt i betraktning at omtrent 25% av tilfellene av AF er 

paroksystisk og at den tromboemboliske risikoen tilsvarer hverandre (4), er det, basert på 

nåværende kunnskap, mye som trekker i retning av at AF er en sterk kandidat med tanke på å 

inngå i et screeningprogram. 

Ulike screeningmetoder 

Holter-monitorering: En Holter-monitor overvåker hjerterytmen kontinuerlig i vanligvis 24-

48 timer, men også lenger ved behov. Elektroder festes på 

huden og er koblet til et trådløst apparat, som vist på figur 4. I 

dag anbefales 72-timers Holter-monitorering etter hjerneslag 

av ukjent årsak for å lete etter arytmi. Nyere studier viser 

derimot at apparater som ZeniCor og AliveCor (se nedenfor) 

er bedre på å oppdage PAF også etter hjerneslag (22), og at 

Holter-monitorering er inferiort i forhold til intermitterende 

målingsmetoder både når det kommer til sensitivitet og 

kostnader (23).                                                                                                       

Figur 4: Holter-monitorering (24) 
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Implantable loop recorders: ILR er subkutane apparater 

som automatisk registrerer EKG-opptak ved endringer i 

hjerterytmen eller ved at pasienten selv starter opptaket. 

Det kreves et kirurgisk inngrep for å få den på plass. Disse 

har muligheten til langtidsovervåkning opp til tre år (25).                                      

Figur 5: Implantable loop recorder  (25)           Ulempen er at selv om det kirurgiske inngrepet for å sette 

inn apparatet er relativt lite, vil det ikke egne seg for et screeningprogram av friske individer.  

Det nevnes likevel her siden flere studier tar utgangspunkt i pasienter som på indikasjon har 

fått det implantert, da det kan gi viktig informasjon om asymptomatisk AF.   

 

ZeniCor: Zenicor (”tommel-EKG”) er et apparat utviklet i 

Sverige som muliggjør EKG-registreringer flere ganger 

daglig, samt ved symptomer. Pasienten legger tomlene på 

elektrodene (se figur 6) i f. eks 30 sekunder og ved å        

Figur 6: ZeniCor (26)                              trykke på en knapp overføres EKG-registreringen til en 

sentral database via internett. Herfra kan EKG tilses av klinikere. Flere studier har hittil 

funnet at ZeniCor er bedre enn kontinuerlig Holter-registrering for å avdekke PAF etter 

hjerneslag (26), med fire ganger høyere deteksjonsrate av PAF enn Holter-monitorering, samt 

større grad av tilfredshet (27).  

 

KardiaMobile og KardiaBand: Begge er apparater utviklet av AliveCor, 

som på samme måte som ZeniCor muliggjør regelmessige EKG-opptak 

over lengre tid samt ved symptomer. KardiaMobile kobles trådløst til 

smarttelefon med en tilhørende Kardia-app. Via denne appen kan man 

starte EKG-registreringer, og det gjennomføres ved at to fingre plasseres 

på hver sensor på KardiaMobile i f. eks. 30 sekunder (se figur 7). 

KardiaBand kobles til en kompatibel smartklokke (f. eks. Apple Watch, 

fitbit), og ved å legge tommelen på en sensor, også her i f. eks. 30 

sekunder, starter en EKG-registrering (se figur 7). AliveCor bruker en   

Figur 7: AliveCor (28).       innebygd algoritme som registrer om hjerterytmen er normal sinusrytme 

eller en mulig arytmi, men EKGet kan også videresendes til klinikeren for en profesjonell 

vurdering. AliveCor er FDA-godkjent (28). Av studier finner blant annet en RCT der man 

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwis2O_Ly7vYAhWHd5oKHY1jCOAQjRwIBw&url=https://zenicor.com/&psig=AOvVaw0XLDGQodlMDkKx5ETuchL9&ust=1515061907840000
javascript:refImgShow(2)
https://store.alivecor.com/products/kardiamobile
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fant en fire ganger økning i diagnostisering av AF med Kardiamobile/AliveCor sammenlignet 

med kontrollgruppe. Flertallet var fornøyd med apparatet og fant det enkelt i bruk (29). Den 

automatiske AliveCor-algoritmen har sensitivitet på 98% og spesifisitet på 97% (28). 

I tillegg til disse metodene kan automatiske blodtrykksapparater (MicroLife WatchBP) og 

fotopletysmografiske metoder (PPT; kamera på smarttelefoner, pulsklokker) brukes for å 

oppdage AF (30, 31). Både automatiske blodtrykksapparater og PPT har vist å ha høy 

sensitivitet og spesifisitet, og spesielt apparater med mulighet for PPT er svært utbredt og 

tilgjengelig i befolkningen allerede. Diagnostisk sett har de likevel en ulempe sammenlignet 

metodene nevnt over, da de ikke gir EKG-utskrift som kreves for å stille AF-diagnosen (6). 
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2 Problemstilling 

Selv om mange pasienter med AF får symptomer slik at tilstanden oppdages og pasienten får 

mulighet for slagforebyggende behandling i form av antikoagulasjon, kan første symptom 

være et alvorlig hjerneslag. Å oppdage AF før et hjerneslag opptrer kan derfor være et viktig 

redskap for å redusere dødelighet og generell funksjonsnedsettelse i befolkningen.  

I denne oppgaven vil vi derfor undersøke hvorvidt det er hensiktsmessig å introdusere et 

screeningprogram for AF i Norge. Med hensiktsmessig mener vi om et slikt screeningprogram 

vil påvise flere pasienter med AF enn dersom man ikke hadde det, og om den behandlingen 

som da kan iverksettes, reduserer forekomsten av hjerneslag. 

Hjerneslag og AF er sykdommer som øker betraktelig i prevalens med økende alder, og vi 

ønsker derfor også å se på om det burde være en «alders-cut-off» med tanke på hvem som 

skal screenes. I tillegg til alder vil vi undersøke andre faktorer som eventuelt kan brukes til å 

avgjøre hvem som skal delta i screeningprogrammet.   

Til slutt vil vi undersøke hvilken metode som burde brukes for å avdekke AF. Det har de 

senere år kommet flere nye, avanserte diagnostiske redskaper som åpner for å kunne overvåke 

hjerterytmen enklere og billigere over tid. Med disse kan screeningdeltakere, på en lite invasiv 

måte og over en lengre periode registrere EKG-opptak som trengs for å diagnostisere AF, og 

med større sannsynlighet enn tidligere oppdage også PAF. På tross av mange fordeler er flere 

av metodene tidkrevende for deltakerne og krever god compliance, og vi ønsker å se om 

metodene er gjennomførbare og akseptert av målgruppen. 

Oppsummert blir dermed problemstillingen: 

Screening for atrieflimmer – er det hensiktsmessig, for hvem og på hvilken måte?  
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3 Metode 

 

Søk etter artikler ble gjort i databasen PubMed i perioden 10.01.17-22.01.18.  

❖ Søkestreng 1 «Atrial fibrillation” AND screening ga 20 384 treff.                                                            

Dette søket ga veldig mange treff, så for at det skulle være mulig for oss å velge ut de 

artiklene vi fant mest relevante til problemstillingen, måtte vi begrense søkene våre.  

❖ Søkestreng 2A Screening AND ”Atrial fibrillation” AND (“intermittent ECG” OR 

“Alivecor” OR “Zenicor” OR “iphone ECG” OR “smartphone”) ga 57 treff.                                                                                                                            

I dette søket var vi interesserte i randomiserte, kontrollerte studier (RCT) som vurderer 

screening for AF ved hjelp av håndholdte apparater og intermitterende målinger. Følgende 

kriterier ble satt:                                                                                                        

Inklusjon: publisert siste fem år, RCT                                                

Eksklusjon: andre metoder for å screene for AF enn intermitterende og håndholdte 

apparater, andre studiedesign.                                                                                                  

Etter filtrering i PubMed satt vi igjen med seks treff. To av disse studiene benytter andre 

screeningmetoder enn håndholdte apparater og intermitterende målinger og en studie 

hadde et annet studiedesign, slik at vi satt igjen med tre studier.  

❖ Søkestreng 2B Screening AND ”atrial fibrillation” AND (“intermittent ECG” OR 

“Alivecor” OR “Zenicor” OR “Iphone ECG” OR “smartphone”) ga 57 treff. 

I dette søket var vi interesserte i observasjonelle studier som vurderer screening for AF 

ved hjelp av håndholdte apparater og intermitterende målinger. Følgende kriterier ble satt: 

Inklusjon: publisert siste fem år, observasjonelle studier.   

Eksklusjon: andre studiedesign, bruk av andre diagnostiske apparater enn dem nevnt i 

søkestreng.                                                         

For å begrense søket ytterligere satte vi som et kriterium at søkestrengen skulle være i 

artikkelens tittel. Etter filtrering hvor studier eldre enn fem år og studier uten søkestreng i 

tittel ble luket ut, satt vi igjen med 12 treff. Syv av disse tilfredsstilte inklusjonskravene.  

❖ Søkestreng 3 Screening AND “atrial fibrillation” AND Norway ga 109 treff.  
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I dette søket var vi interesserte i å se om det er noen studier som ser på screening for AF i 

Norge.  

Inklusjon: publisert siste fem år, norsk studie, må omhandle screening for AF.  

Eksklusjon: studier som ikke er norske, studier med annen problemstilling.  

Etter at vi filtrerte ut studier eldre enn fem år satte vi igjen med 72 treff. Vi vurderte 

deretter relevans på tittel og abstract i forhold til våre inklusjon- og eksklusjonskriterier, 

og fant kun én som tilfredsstilte disse.  

❖ Søkestreng 4 ”Atrial fibrillation” AND screening ga 20 384 treff. 

Slik som i søkestreng 1 ga dette søket 20 384 treff, men vi var her ute etter systematiske 

oversikter.  

Inklusjon: studien må være publisert siste fem år og være en systematisk oversikt. 

Inkludere studier som omtaler ulike screeningmetoder. Omhandle screening for AF.  

Eksklusjon: andre studiedesign. Studier som ikke omhandler problemstillingen.  

Vi filtrerte ut studier som ikke var review eller publisert siste fem år og fikk da 964 treff. 

For å begrense søket ytterligere måtte søkeordene være i tittelen, noe som ga 15 treff. Vi 

vurderte videre tittel og abstract på alle 15 og seks av disse tilfredsstilte 

inklusjonskriteriene.   

❖ Søkestreng 5 ”Atrial high-rate episodes” AND stroke ga 26 treff. 

Underveis i gjennomgang av litteratur i forbindelse med denne oppgaven ble vi 

introdusert for begrepet atrial high-rate episodes (AHRE). I dette søket ønsket vi å finne 

artikler der fokus var på pasienter med implanterte enheter (ICD, pacemaker) for å få mer 

kunnskap om forløpet til asymptomatisk AF og assosiasjon til hjerneslag.   

Inklusjon: publisert siste fem år, se på sammenheng mellom asymptomatisk AHRE og 

hjerneslag, 

Eksklusjon: Andre screeningmetoder enn ICD og pacemaker.  

Etter at vi filtrerte ut studier eldre enn fem år satt vi igjen med 19 treff. For å begrense 

ytterligere måtte søkeordene være i tittelen, som ga tre treff, alle systematiske oversikter. 

❖ Søkestreng 6 ”Atrial fibrillation” AND ”opportunistic screening” ga 28 treff.  

Vi ønsket å studere opportunistisk screening.  
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Inklusjon: publisert siste fem år, deltakere ≥ 65 år, screening med tradisjonell 

pulspalpasjon og EKG som anbefalt i ESC guidelines.  

Eksklusjon: studier som fokuserer på kostnadseffektivitet  

Etter at vi filtrerte ut studier eldre enn fem år satt vi igjen med 20 treff. Etter vurdering av 

tittel og abstract mot inklusjons- og eksklusjonskriterier satte vi igjen med tre studier.  
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4 Resultater 

Vi har valgt å inndele resultatene i fire avsnitt: randomiserte kontrollerte studier, 

observasjonelle studier, systematiske oversikter og i tillegg et eget avsnitt vedrørende atrial 

high-rate episodes.  

4.1 Randomiserte, kontrollerte studier 

Totalt inkluderte vi fire randomiserte, kontrollerte studier. De tre studiene (29, 32, 33) vi satt 

igjen med etter søkestreng 2A er listet opp i tabell 1. Vi har valgt å utdype videre om to av 

disse. En substudie nevnt under observasjonelle studier (34) gjorde oss oppmerksomme på en 

eldre RCT som vi valgte å ta med i tillegg (35).  

Studie Studiedesign Inklusjonskriterier Utstyr og metode Resultat/konklusjon 

REHEARSE-

AF Study (29) 

Randomisert, 

kontrollert studie  

 n(intervensjon) = 500 

 n(kontroll) = 501 

≥ 65 år med 

CHA2DS2-VASc 

≥2, uten kjent AF 

Intervensjonsgruppe: 

AliveCor 30 sek x 2/uke i 12 

mnd 

Kontrollgruppe:  

Normal oppfølging hos 

fastlege. 

Alle deltakere ble kontaktet 

etter 12, 32 og 52 uker for 

samtale per telefon. 

Eventuelle diagnoser ble 

bekreftet av ansvarlig 

fastlege og kontrollert i en 

klinisk database.  

AF hos 19 med 

AliveCor vs 5 ved 

rutinekontroll. 

AliveCor 

signifikant bedre til 

å oppdage AF. 

Ingen signifikant 

forskjell i 

hjerneslag/TIA/syst

emiske embolier. 

De fleste fant 

AliveCor enkelt å 

bruke.  

The iHEART 

study protocol 

(32) 

Randomisert, 

kontrollert studie 

n(intervensjon) = 150 

n(kontroll) = 150 

AF som har blitt 

vellykket behandlet 

siste 30 dager med 

gjenopprettet 

sinusrytme.  

Intervensjonsgruppe:      

EKG ved oppstart, AliveCor, 

samt BAM one way 

messaging (sender 

motiverende meldinger 

relatert til AF) 

Kontrollgruppe: 

EKG, spørreundersøkelse 

Pågående studie. 

Vil dokumentere 

AF med AliveCor, 

evaluere 

betydningen av AF-

behandlingen med 

tanke på QALY, 

samt om det har 

effekt å sende 

motiverende 

meldinger.  

Mass Screening 

for Untreated 

Atrial 

Fibrillation: 

The 

STROKESTOP 

Study (33) 

Randomisert, 

kontrollert studie  

n(intervensjon) = 7173 

n(kontroll) = 14381  

 

75- og 76-åringer 

fra Stockholm og 

Halland i Sverige  

Intervensjonsgruppe:       

EKG ved oppstart + ZeniCor 

30 sek x 2/dag i 14 dager + 

ved symptomer. Oppstart av 

antikoagulasjonsbeh. hos 

dem med påvist AF. 

Kontrollgruppe: 

Normal oppfølging hos 

fastlege. 

 

 

Nyoppdaget AF hos 

218 (3.0%) i 

interven.gruppen. 

AF oppdaget hos 37 

(0.5%) ved 

oppstarts-EKG. 

93% med 

nyoppdaget AF 

startet med 

antikoagulasjonsbeh

andling.  
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Venter på 5-

årsoppfølging for 

vurdering av 

forskjeller i insidens 

av hjerneslag og 

død mellom 

gruppene. 

The SAFE 

study (35) 
Randomisert, 

kontrollert studie 

n1(intervensjon)=4933 

n2(intervensjon)=4933 

n(kontroll)=4936 

 

≥ 65 år  Intervensjonsgruppe 1: 

Systematisk screening. 

Pulspalpasjon + EKG 

Intervensjonsgruppe 2: 

Opportunistisk screening. 

Pulspalpasjon + EKG hvis 

uregelmessig puls ved 

palpasjon 

Kontrollgruppe: 

Pasientjournalene 

gjennomgått ved start og etter 

12 mnd for å finne pasienter 

med nydiagnostisert AF. 

Ingen forskjell i 

andelen 

diagnostiserte AF 

mellom systematisk 

og opportunistisk 

screening (hhv. 74 

og 75). De to 

metodene er like 

effektive i 

aldersgruppen ≥65 

år. Begge gruppene 

mer effektive til å 

oppdage AF enn 

kontrollgruppen.  

Tabell 1: Randomiserte kontrollerte studier  

I The REHEARSE-AF Study (29), utført i Wales, deltok 1001 personer ≥ 65 år med 

risikofaktorer for hjerneslag. Deltakerne ble randomisert til enten systematisk screening med 

AliveCor x 2/uke i 12 måneder, eller rutineoppfølging hos fastlegen. Man oppdaget 19 (3.8%) 

nye tilfeller med AF i screeningarmen mot 5 (1.0%) hos dem randomisert til rutinekontroll 

(hazard ratio: 3.9; 95 % CI = 1.4-10.4; P = 0.007). I AliveCor-armen hadde 12 paroksysmal 

AF (63%) og 7 persisterende (37%) ved diagnosetidspunkt, i motsetning til henholdsvis 0 

(0%) og 5 (100%) i kontrollarmen. Alder >75 år, CHA2DS2-VASc ≥ 4 og arteriell sykdom var 

statistisk signifikant assosiert med økt sannsynlighet for AF. Alle 19 i AliveCor-armen ble 

satt på antikoagulasjonsbehandling umiddelbart. Det var ingen signifikant forskjell i antallet 

alvorlige kliniske hendelser mellom de to armene, men numerisk færre hjerneslag eller TIA i 

AliveCor-armen (6 vs. 10). Ingen alvorlige blødninger ble registrert blant pasienter satt på 

antikoagulasjonsbehandling etter AF-diagnose. De som benyttet AliveCor, var generelt veldig 

fornøyde.   

I The STROKESTOP Study (33), utført i Sverige, deltok 7173 pasienter i aldersgruppen 75-76 

år. Screening ble utført med ZeniCor 30 sek x 2/dag i 14 dager. Sluttresultatet, hvor 

screeninggruppen sammenlignes med 14 381 alderslike kontroller for å se etter en reduksjon i 

insidens av hjerneslag over en femårsperiode, er enda ikke publisert. Det de har funnet hittil er 

nyoppdaget AF hos 218 pasientene (3.0 %; 95 % CI, 2.7-3.5), hvorav 37 (0.5 %) ble funnet 

ved første EKG. Intermitterende screening fant 33 % flere AF-tilfeller enn tidligere kjent. 

Totalt var prevalens av ubehandlet AF 5.1 %. Flesteparten av dem med nydiagnostisert AF 

ble diagnostisert i løpet av de første dagene av den to uker lange perioden. 93% av de med 
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nydiagnostisert AF og 47 % av de med kjent, men ubehandlet AF ble satt på 

antikoagulasjonsbehandling. Man fant en signifikant assosiasjon mellom økende CHA2DS2-

VASc og prevalens av AF (P<0.001).    

Kort oppsummering: RCTene vi har sett på konkluderer med at man fanger opp pasienter med 

ukjent AF med screening. AliveCor var bedre enn EKG på å fange opp AF, og særlig PAF. 

Screeningprogrammet virker godt akseptert. Funn fra REHEARSE-AF peker i retning av en 

reduksjon i hjerneslag som følge av screening, men vi venter enda på sluttresultat fra the 

STROKESTOP-study.  

4.2 Observasjonelle studier  

Vi har inkludert totalt 14 observasjonelle studier som alle er listet opp i tabell 2.   

I søkestreng 2A kom vi over en substudie (36) av the STROKESTOP-study som ikke 

tilfredsstilte inklusjonskriteriene for 2A, men vi valgte likevel å ta den med i vår oppgave da 

vi syntes det var et spennende aspekt ved screening for AF.  

Vi vurderte relevans av tittel og abstract til de tolv artiklene i søkestreng 2B, og omtaler de 

syv som tilfredsstilte inklusjonskravene (30, 31, 37-41) i tabell 2, mens vi har valgt å utdype 

mer om to av disse. Det ene relevante treffet (1) fra søkestreng 3 (studier i Norge) er også 

inkludert i tabellen samt omtalt under. 

Alle tre treffene (34, 42, 43) fra søkestreng 6 (opportunistisk screening) er nevnt i tabell 2, 

mens to av dem har vi valgt å utdype mer.   

To av studiene omtalt i denne oppgaven var referert til i andre studier og virket relevante og 

interessante (44, 45). Disse er med andre ord ikke funnet gjennom systematiske søk i 

PubMed. Begge er listet opp i tabellen, og den ene omtalt videre under.  

 

Studie Studiedesign Inklusjonskriterier Utstyr og metode Resultat/konklusjon 

N-terminal pro B-type 

natriuretic peptide in 

systematic screening for atrial 

fibrillation (36) 

Substudie av 

STROKESTOP I 

n = 886  

De siste 815 

deltagerne i 

Strokestop I i 

tillegg til n = 71 

med nydiagnostisert 

AF 

Måle NT-proBNP NT-proBNP var økt hos dem 

med nyoppdaget AF 

sammenlignet med dem uten 

AF. Fremtidige studier kan 

avgjøre om nivå av NT-

proBNP kan benyttes til å 

velge ut hvem som tar nytte 

av AF-screening.  



18 

 

Study protocol 

for Smartphone Monitoring 

for Atrial fibrillation in Real-

Time in India (SMART-

India): a community-

based screening and referral 

programme (37)  

Tverrsnittstudie  

n = 2000  

 

≥ 45 år, innbygger i 

én av 60 utvalgte 

landsbyer i Anand, 

India 

 

Single-lead EKG 

og puls-applikasjon 

x 3 over en fem 

dagers periode. 

AliveCor 1 min og 

ANAND-app 1 

min 30 sek  

 

Ikke fullført studie. 

Epidemiologisk studie av AF 

i Anand, India.  

Karakterisere klinisk profil 

til AF-diagnostiserte.  

Undersøke ytelsen til to 

mobile teknologier mot 

gullstandard (12-avdlednings 

EKG) 

Head-to-Head Comparison of 

the AliveCor Heart Monitor 

and Microlife WatchBP Office 

AFIB for Atrial Fibrillation 

Screening in a Primary Care 

Setting (30) 

 

Tverrsnittstudie  

n = 2052 

≥65 år med 

hypertensjon eller 

diabetes mellitus. 

Ekskludert hvis 

pacemaker/ICD.  

 

Microlife etterfulgt 

av AliveCor. Ved 

registrering av AF 

ble det utført 12-

avlednings EKG 

AF diagnostisert hos 24 

pasienter (1.17%). Andelen 

med AF økte med alderen.  

AliveCor identifiserte AF 

hos 16/24 pasienter. 

Microlife hos 20/24. 

Screening for atrial 

fibrillation during influenza 

vaccinations by primary care 

nurses using a smartphone 

electrocardiograph (iECG): A 

feasibility study (38) 

 

Tverrsnittstudie 

(pilot)  

n = 972 

≥65 år, hos 

fastlegen for 

influensavaksine 

1 x 30 sek med 

AliveCor. Ved 

registrering av AF 

eller ikke tolkbart 

EKG ble det utført 

12-avlednings 

EKG.  

Nyoppdaget AF hos 8 

pasienter (0.8 %).  

Sensitivitet 95 % og 

spesifisitet 99 %. 

Gjennomførbart med 

screening under 

influensavaksinering. 

Screening for atrial 

fibrillation in 13 122 Hong 

Kong citizens with 

smartphone 

electrocardiogram (39) 

Tverrsnittstudie, 

n = 13 122 

Innbyggere ≥ 18 år i 

Hong Kong  

AliveCor 30 sek x 

1 

AF funnet hos 1,8 %, med 

alder 75.1 ± 9.5 

Gjennomførbar screening.  

Diagnostic Performance of a 

Smartphone-Based 

Photoplethysmographic 

Application for Atrial 

Fibrillation Screening in a 

Primary Care Setting (31) 

Prospektiv studie 

n = 1013  

 

Hypertensjon 

og/eller diabetes 

mellitus eller ≥65 

år. Ekskludert hvis 

pacemaker/ICD  

AliveCor 1 x 30 

sek, 3 x 

smarttelefon-basert 

PPG-applikasjon, 

Cardiio Rhythm. 

EKG hvis 

klassifisert AF via 

AliveCor og/eller 

Cardiio Rhythm 

applikasjon.  

 

AF diagnostisert hos 28 

(2.76 %). 23 med tidligere 

kjent AF, fem 

nydiagnostiserte 

18 oppdaget AF via både 

Cardiio Rhythm-app og 

Alivecor. Åtte klassifisert 

med AF av Cardiio Rythm-

app alene og to klassifisert 

med AF av AliveCor alene.  

Cardiio Rhythm-app: høy 

spesifisitet og negativ 

prediktiv verdi, lav pris og 

bred tilgjengelighet  

Feasibility and cost-

effectiveness of stroke 

prevention through 

community screening for 

atrial fibrillation using iPhone 

ECG in pharmacies. The 

SEARCH-AF study (40) 

 

Tverrsnittstudie 

n = 1000 

Apotekbesøkende ≥ 

65 år tilbudt 

screening, foruten 

dem med alvorlig 

komorbiditet, som 

demens.  

Pulspalpasjon 30 

sek + AliveCor 60 

sek 

 

AF funnet hos 15 (1.5 %). 

Alle med CHA2DS2-VASc 

≥2. Gjennomførbart og 

kostnadseffektivt. 

AliveCor-algoritme: 

sensitivitet 98.5 %, 

spesifisitet 91.4 %, superiort 

til pulspalpasjon og manuell 

tolkning av iphone EKG. 

Screening for atrial 

fibrillation with baseline and 

intermittent ECG recording 

Tverrsnittsstudie 

n = 928 

Pasienter hos 

fastlege/poliklinikk 

uten tidligere kjent 

ZeniCor 10 sek x 

2/dag i 28 dager + 

ved symptomer.  

Nydiagnostisert AF hos fem 

pasienter (3.8 %). Høy 

compliance  
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an out-of-hospital population 

(41) 

AF og med 

CHADS2 ≥ 1 

Systematic screening for atrial 

fibrillation in a 65-year-old 

population with risk factors 

for stroke: data from the 

Akershus Cardiac 

Examination 1950 study (1) 

Kohortstudie, 

subanalyse 

n = 1510 

Født 1950. 

CHA2DS2-VASc ≥2 

for menn, 

CHA2DS2-VASc ≥3 

for kvinner. Ingen 

tidligere kjent AF.  

ZeniCor 30 sek x 

2/dag i to uker + 

ved symptomer 

AF funnet hos 13 (0.9 %).  

Opportunistic 

screening for atrial 

fibrillation in a real-life 

setting in general practice in 

Denmark-The Atrial 

Fibrillation Found On 

Routine Detection (AFFORD) 

non-interventional study (43) 

Tverrsnittsstudie 

n = 970 

1) ikke kjent AF, 2) 

fastlegetime for hva 

som helst foruten 

screening, 3) tilhøre 

aldersgruppen 

tildelt klinikken; 

65-74, 75-84 og ≥ 

85 år 4) samtykke 

til studien. 

Pulspalpasjon av 

sykepleier. EKG 

ved funn av 

uregelmessig puls.  

 

 

Uregelmessig puls hos 87 

pasienter (9.0 %). 

Kardiologer verifiserte AF 

hos 10 pasienter (1.03 %). 

Høyest deteksjonsrate i 

aldersgruppen ≥ 85 år. 

Opportunistic screening 

for atrial fibrillation in a rural 

area (42) 

Tverrsnittsstudie 

n = 7262 

≥ 65 år hos 

fastlegen.  
Pulspalpasjon. 

EKG ved funn av 

uregelmessig puls.  

Urglm. puls hos 916, av de 

hadde 735 kjent AF og 55 

med nyoppdaget AF.  

Is screening for AF 

worthwhile? Stroke risk in a 

screened population from the 

SAFE-study (34) 

Sekundæranalyse 

av RCT 

n = 400 

≥ 65 år  Vurdere slagrisiko 

ved hjelp av 

baseline-data og 

CHADS2-kriterier  

Prevalensen av CHADS2-

kriterier var lik blant de med 

AF i de to 

screeninggruppene, og heller 

ingen signifikant forskjell i 

distribusjon. Mellom 78-

83% av dem med 

screeningoppdaget-AF hadde 

en slagrisikoprofil som 

kunne ha nytte av 

antikoagulasjonsbehandling.  

The Framingham heart study 

(FHS) – stroke as the initial 

manifestation of atrial 

fibrillation (45) 

 

Subanalye av 

kohortstudie 

n = 1809  

Pasienter med AF 

fra den opprinnelige 

kohorten The 

Framingham study  

Undersøkte om 

pasienter med 

hjerneslag fikk AF-

diagnosen ila. 365 

dager etter 

hjerneslaget  

2-5% av dem med AF 

presenterer med hjerneslag 

samtidig eller like før AF-

diagnosen stilles.   

Adverse prognosis of 

incidentally detected 

ambulatory atrial fibrillation 

(44)  

 

Kohort, 

n = 30 260 

5555 pasienter 

med tilfeldig 

oppdaget AF og 

24 705 alder- og 

kjønn-like 

kontroller. 

Pasienter med 

tilfeldig oppdaget 

AF 

Fulgt i tre år via 

UK Clinical 

Practice Research 

Datalink 

 

Tilfeldig oppdaget AF er 

vanlig, og assosiert med økt 

risiko for hjerneslag, død og 

hjerteinfarkt. 

Antikoagulasjonsbeh. var 

assosiert med en reduksjon 

av hjerneslag og død, 

samtidig som man så en ikke 

signifikant økning i antall 

alvorlige blødninger. 

Tabell 2: Observasjonelle studier 

Screening for atrial fibrillation in 13 112 Hong Kong citizens with smartphone 

electrocardiogram (39) fant 239 (1.8 %) med AF via engangsregistrering med AliveCor, 

antatt å representere ikke-paroksysmal AF, med gjennomsnittsalder 75.1 ± 9.5 år. Total 

prevalens av AF, oppdaget ved engangsregistreringen eller selvrapportering, var 1111 (8.5 
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%). 101 (0.8 %) var nydiagnostiserte tilfeller, som ga en 10 % økning i prevalens av AF. Selv 

om alle ≥ 18 ble invitert var gjennomsnittsalderen til deltakerne 65.7 ± 13.4.  

The SEARCH-AF study (40) er en australsk studie gjennomført på apoteker i Sydney, der alle 

≥ 65 år ble spurt om delta. Totalt deltok 1000 apotekkunder. Screeningen ble gjennomført 

med pulspalpasjon og deretter AliveCor i 30 sekunder, og de fant 15 (1.5 %) med ukjent AF, 

hvorav 10 var nyoppdaget. Gjennomsnittsalder blant disse var 79 ± 6 år og alle 15 hadde 

CHA2DS2-VASc ≥ 2, gjennomsnitt 3.7. Den totale prevalens av AF identifisert ved screening 

var 6.7 %; 15 med ukjent- og 52 med kjent AF. Sensitiviteten til den automatiske AliveCor-

algoritmen var 98.5 % og spesifisiteten 91.4 %.  

ACE 1950-studien (1) er en norsk studie gjennomført i Akershus med ZeniCor 30 sek x 2 i 14 

dager. Totalt 1510 deltok og det ble identifisert 13 nye tilfeller av AF (0.9%, 95% CI 0.5-

1.5%). Tre tilfeller ble oppdaget ved første registrering, to av disse viste seg å være 

persisterende AF. 10 tilfeller (0.7 %, 95 % konfidensintervall 0.4-1.2) ble diagnostisert under 

de intermitterende målingene, og blant disse ble flertallet diagnostisert i den andre 

screeninguken. Fire rapporterte om symptomer direkte relatert til AF-registreringene. Total 

prevalens av AF i hele gruppen (inkludert dem som hadde tidligere historie med AF og dem 

som fikk AF påvist underveis i studien (men utenom den intermitterende målingen)) var 7.6% 

(95% CI 6.4-8.9%). 99.5% av deltakerne registrerte flere enn 20 EKG i løpet av de to ukene, 

og samtlige deltakere registrerte minst 10 EKG. Generelt var kvaliteten på EKGene god.  

Den danske studien AFFORD non-interventional study (43) inkluderte totalt 970 pasienter ≥ 

65 år, og ble gjennomført med pulspalpasjon etterfulgt av EKG ved uregelmessig puls. De 

fant uregelmessig puls hos 87 (9 %) av pasientene, og videre at AF-prevalens økte 

eksponentielt med økende alder. Nesten 1 av 4 av dem ≥ 85 år hadde uregelmessig puls. Av 

de 87 mistenkte fastlegen AF hos 13 ut i fra EKG og det var flest i den eldste aldersgruppen. 

To spesialister gjennomgikk de 13 EKGene og ga AF-diagnosen til 10 stykker (1.03 % 95 % 

CI:0.40;1.67). I den eldste aldersgruppen var det 100 % enighet mellom fastlege og 

spesialistene. Andelen med AF i de ulike aldersgruppene var fordelt slik: 65-74 år 4 (0.83 % 

95 % CI: 0.02;1.65), 75-84 år 2 (0.54 % 95 % CI: 0.00;1.28) og ≥ 85 år 4 (3.39 % 95 % CI: 

0.12;6.66). Videre var gjennomsnittlig CHA2DS2-VASc skår blant dem diagnostisert med AF 

følgende i de ulike aldersgruppene: 65-74 år 3.8, 75-84 3.0 og ≥ 85 år 3.0, totalt 3.3. 

Aldersdistribusjonen av pasienter inkludert i studien var alt i alt ganske lik den danske 

populasjonen, særlig i den eldste gruppen, men var i de to yngste aldersgruppene noe lavere.  
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Adverse prognosis of incidentally detected ambulatory atrial fibrillation (44) er en australsk 

kohort der 5555 pasienter med tilfeldig oppdaget AF og 24705 alders- og kjønnslike 

kontroller ble fulgt i maksimalt tre år. Gjennomsnittsalderen til deltakerne var 70.9 ± 10.1 år. 

Pasientene med tilfeldig oppdaget AF hadde signifikant økt risiko for hjerneslag, død og 

hjerteinfarkt. Antikoagulasjon (Warfarin) for dem med tilfeldig oppdaget AF var assosiert 

med signifikant reduksjon i slagrisiko. Man så en ikke-signifikant økning i alvorlige 

blødninger i gruppen med tilfeldig oppdaget AF sammenlignet med kontrollene. De fant 

videre at CHADS2 og CHA2DS2-VASc var høyere for dem med tilfeldig oppdaget AF enn for 

kontrollene. 

Is screening for AF worthwhile? Stroke risk in a screened population from The SAFE-study 

(34) fant at blant dem diagnostisert med AF var prevalensen av CHADS2 -kriterier lik mellom 

de to screeninggruppene; fra 0-4 blant AF-pasientene oppdaget via opportunistisk screening 

og  0-5 blant de oppdaget via systematisk screening. Det var heller ingen forskjell i fordeling 

av risikofaktorer. Fra The SAFE-study omtalt under RCT fant de at 83 % (95% CI 72.6–89.6) 

av AF-pasientene oppdaget via opportunistisk screening og 78% (95% konfidensintervall 

67.7–86.2) av dem oppdaget via systematisk screening har en slagrisikoprofil som kan dra 

nytte av profylaktisk antikoagulasjonsbehandling.  

N-terminal pro B-type natriuretic peptide in systematic screening for atrial fibrillation (36) er 

en substudie av The STROKESTOP study. Medianen av NT-proBNP var 330 ng/L blant dem 

med nyoppdaget AF og 171 ng/L for dem uten AF (p<0.001). Deltagerne med AF 

diagnostisert forut for screeningprogrammet hadde et signifikant høyere nivå (median 472 

ng/L) sammenlignet med dem med nyoppdaget og ingen AF (p<0.001). Nivået av NT-

proBNP forble økt hos de med kjent og nyoppdaget AF sammenlignet med individer uten AF 

selv etter eksklusjon av dem med hjertesvikt (p<0.001). NT-proBNP var høyere ved PAF med 

hyppige episoder enn ved få episoder, og høyere ved permanent enn ved paroksystisk type.  

Kort oppsummering: De observasjonelle studiene finner at screening plukker opp individer 

med ukjent AF som kan ha nytte av antikoagulasjon i form av reduksjon av hjerneslag. 

Prevalens øker med økende alder, og det er sammenheng mellom AF og både økt CHA2DS2-

VASc-skår og økt NT-proBNP. 

4.3 Systematiske oversikter vedrørende screening 

for AF 
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Vi har inkludert totalt seks systematiske oversikter fra søkestreng 4 vedrørende screening for 

AF (6, 46-50). De er listet opp i tabell 3. Vi har valgt å utdype om én av disse. Denne ble 

valgt på grunn av dens internasjonale og omfattende perspektiv, og den fremstår som en 

oppdatert og god oppsummering på feltet. 

Studie Resultat/Konklusjon 

Clinical implications of technological advances in 

screening for atrial fibrillation (46) 

Pacemaker, ICD og ILR er de mest sensitive apparatene, 

men ikke kostnadseffektivt ved screening 

Opportunities and challenges of large-scale screening 

for atrial fibrillation (47) 

Foreslår 1-avlednings EKG-opptak av alle som besøker 

fastlegen i stedet for pulspalpasjon. Ved mistanke om AF 

foreslås intermitterende målinger daglig i minst en måned, 

samt ved symptomer. Screening kun for velavgrenset 

populasjon, foreslår blant annet alder ≥ 65 år eller 

CHA2DS2-VASc ≥2.  

To Screen or Not to Screen? Examining the Arguments 

Against Screening for Atrial Fibrillation (48) 

Tar for seg argumenter for og imot screening. Mener AF 

oppfyller alle WHO sine kriterier for screeningprogram. 

Trenger flere store RCT for å styrke bevisene.  

Screening for Atrial Fibrillation: A Report of the AF-

SCREEN International Collaboration (6) 

Hos eldre individer med screeningoppdaget AF virker 

slagrisiko og totalmortalitet å være tilstrekkelig økt til å 

forsvare profylaktisk antikoagulasjon. Screeningmetode 

som gir EKG-utskrift er å foretrekke over f. eks. 

pulsbaserte apparater, da EKG kreves for å stille diagnosen.  

Intermitterende målinger over to uker kan være 

hensiktsmessig og kostnadseffektivt for utsatte grupper, f. 

eks. dem ≥75 år. Man må tilpasse screeningen til både den 

enkelte pasient og til ulike helsevesener i ulike land.  

Screening to identify unknown atrial fibrillation. A 

systematic review (49) 

Finner AF hos 1.4% av befolkningen ≥65 år ved en enkelt 

screening med EKG. Flertallet har hjerneslagrisikoprofil 

som tilsier antikoagulasjon, slik at å oppdage disse 

individene kan bidra til å redusere hjerneslagbyrden i 

befolkningen. Trenger mer forskning på ulike 

screeningmetoder slik at et screeningprogram blir 

hensiktsmessig og kostnadseffektivt. 

Effectiveness of systematic screening for the detection of 

atrial fibrillation (50) 

Både systematisk og opportunistisk screening av dem ≥65 

år fører til at flere AF-diagnoser stilles i forhold til vanlig 

praksis. Systematisk og opportunistisk screening like 

effektivt, men opportunistisk mer kostnadseffektivt.   

Tabell 3: Systematiske oversikter vedrørende screening for AF 

 

AF-SCREEN International Collaboration (6) 

I denne systematiske oversikten ble det tatt for seg flere aspekter ved å gjennomføre 

screeningprogrammet og det ble brukt et bredt utvalgt av studier. I artikkelen konkluderte de 

med 6 hovedpoenger:                                                                                                                 

❖ Screening-oppdaget AF funnet ved hjelp av EKG eller 2-ukers intermitterende målinger er 

ikke en benign tilstand, og ved andre risikofaktorer for hjerneslag gir det en tilstrekkelig 
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økning i slagrisiko til å forsvare screening og behandling for å forhindre 

tromboembolisme.   

❖ Screening med EKG hos dem ≥65 år og med intermitterende EKG over to uker hos dem 

≥75 år og dem med risikofaktorer for AF er nyttig og kostnadseffektivt. 

❖ Eksterne eller implanterte enheter eller utvidet intermitterende pasient-aktiverte målinger 

kan diagnostisere klinisk viktig AF med nylig ESUS (embolisk hjerneslag av ukjent 

kilde).  

❖  Screening for AF kan gjøres ved hjelp av pulspalpasjon (sensitivitet 94% / spesifisitet 

72%), blodtrykksapparater (sensitivitet 92% / spesifisitet 97%), fotopletysmografisk 

(sensitivitet 97% / spesifisitet 93.5%), AliveCor (sensitivitet 98% / spesifisitet 97%), 

ZeniCor (sensitivitet 96% / spesifisitet 92%) og langtidsovervåkning. Håndholdt EKG har 

en fordel ved at de gir utskrift av rytmen, noe som er et krav for å kunne diagnostisere AF. 

Forlenget overvåkning i form av eksterne eller subkutane målere vil oppdage flere 

paroksysmale AF, men det kreves videre forskning på om dette er kostnadseffektivt.  

❖ Et AF-screeningprogram må individualiseres til ulike land og helsesystem, og må gjøres 

på en måte som gir korrekt diagnose og oppfølging. Utprøvde muligheter som har vist seg 

å være effektive er i primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten eller spesialiserte 

klinikker. 

❖ Vi trenger store randomiserte studier med klare endepunkter (hjerneslag, systemisk emboli 

og død) av screeningstrategier for å kunne få kunnskapsbaserte retningslinjer og nasjonale 

systematiske screeningstrategier. 

 

4.4 Atrial high-rate episodes (AHRE)  

Et økende antall studier støtter hypotesen om at AHRE (korte, asymptomatiske episoder med 

takykardi, registrert av elektroniske apparater implantert enten subkutant eller i hjertet) er 

assosiert med økt slagrisiko/systemisk emboli, økt totalmortalitet og økt risiko for utvikling 

av klinisk AF. Vi har derfor valgt å inkludere noen studier om dette.  

Vi har inkludert totalt tre systematiske oversikter vedrørende AHRE (2, 7, 51) fra søkestreng 

5. De er listet opp i tabell 4 og omtales under. Vi kom over to pågående RCTer ved 



24 

 

gjennomgang av Atrial high-rate episodes and stroke prevention, og valgte å inkludere disse i 

tillegg (52, 53) .  

Studie Resultat/Konklusjon 

Burden of atrial high-rate episodes and risk of stroke: a 

systematic review (7) 

AHRE med varighet >6 minutter gir økt risiko for 

hjerneslag. Trenger mer forskning på nytten av 

antikoagulasjon hos denne gruppen pasienter. 

Stroke risk in patients with device-detected atrial high-

rate episodes (51) 

AHRE er vanlig hos pasienter med pacemaker/ICD uten 

klinisk AF, og er forbundet med økt risiko for 

tromboemboliske hendelser. Det bør startes 

antikoagulasjon hvis det oppdages AHRE med varighet > 

24 timer hos en pasient med CHA2DS2-VASc ≥  1. Ved 

kortere AHRE er det ikke bevis for at det bør initieres 

antikoagulasjon. 

Atrial high-rate episodes and stroke prevention (2) AHRE hos pasienter med ICD/pacemaker er et vanlig funn. 

Flere studier antyder at det er økt risiko for 

hjerneslag/systemisk emboli, totalmortalitet og utvikling av 

klinisk AF. Vi trenger ytterligere forskning på om denne 

pasientgruppen har nytte av antikoagulasjon. Funnene kan 

ikke direkte overføres til den generelle befolkningen da 

deltakerne har fått implantert ICD/pacemaker grunnet 

annen hjertesykdom. At studiene bruker ulik definisjon av 

AHRE er også en svakhet.  

Tabell 4: Systematiske oversikter vedrørende AHRE 

I disse systematiske oversiktene er det tatt for seg et bredt utvalg av studier som ser på 

sammenhengen mellom AHRE og ulike kliniske hendelser og behovet for antikoagulasjon. 

Noen av disse enkeltstudiene er listet opp i tabell 5. De finner at AHRE er vanlig hos 

pasienter med implanterte enheter, og at det er assosiert med økt slagrisiko/systemisk emboli, 

økt totalmortalitet og økt risiko for utvikling av klinisk AF. Jo lenger varighet av AHRE, jo 

større risiko.  

Det er per nå ikke grunnlag for å rutinemessig anbefale antikoagulasjon til pasienter med 

AHRE (2). På tross av at flere studier viser sammenheng mellom AHRE og hjerneslag, er det 

ingen studier som har vist at antikoagulasjon hos pasienter med AHRE uten klinisk, 

symptomatisk AF reduserer forekomsten av hjerneslag. Man vet derfor ikke om de har samme 

effekt av denne behandlingen som pasienter med klinisk AF. Det foregår imidlertid flere 

studier som vil forsøke å svare på dette spørsmålet (f. eks. NOAH og ARTESiA), se siste del 

tabell 5.  

For å øke kunnskapen ytterligere er det viktig å få en standardisert definisjon av AHRE, da de 

ulike studiene som brukes krever forskjellig varighet av episodene for at det skal kvalifisere 

som AHRE. I tillegg er det vist stor diagnostisk variasjon mellom ulike metoder og apparater.  
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Studie Studiedesign Inklusjonskriterier Utstyr og metode Resultat 

TRENDS (2) Kohort, 

n=2486, fulgt 

gjennomsnitt 

1.4 år. 

Pacemaker/ICD og ≥ 1 

risikofaktor for 

hjerneslag 

Pacemaker/ICD 

AHRE: lengste AT/AF-

byrde per dag, ila en 

periode på 30 dager, 

klassifisert som ingen, 

lav (<5.5t) og høy 

(>5.5t).  

Sammenlignet med ingen 

AT/AF-byrde var AF assosiert 

med økt andel tromboemboliske 

hendelser, særlig om byrden var 

høy. 

ASSERT (2) Kohort, 

n=2580, 

rytmeovervåk

et i 3mnd og 

fulgt totalt 

2.5 år.   

Hypertensjon, ≥65 år, 

nylig implantert ICD, 

uten tidligere AF 

ICD 

AHRE: >190 slag/min, 

varighet > 6min.  

SCAF oppdaget hos 10.1% 

innen tre måneder etter 

innsetting av ICD. SCAF 

assosiert med økt risiko for 

klinisk AF, iskemisk hjerneslag 

og systemisk 

tromboembolisme.  

The 

Carelink/VA 

study (2) 

Case 

crossover 

studie, 

n=9850 

ICD og analyse av data 

30 dager forut for 

hjerneslag 

ICD 

Signifikant AF ≥ 5.5t 

med AF i ≥ 1 dag de 

foregående 30 dagene 

Signifikant AF assosiert med 

fire ganger økt risiko for 

hjerneslag. Slagrisiko høyest 5-

10 dager etter AF-episoder og 

faller deretter raskt.  

Belgrade 

Atrial 

Fibrillation 

Study (2) 

Kohort, 

n=1100, fulgt 

10 år 

AF Analyse av 

langtidsprognose ved 

symptomatisk og 

asymptomatisk AF, 

registertbasert 

Asymptomatisk AF signifikant 

dårligere prognose. Mer 

progresjon til permanent AF 

samt høyere risiko for 

hjerneslag.  

SOS AF 

Project (2) 

Analyse av 

pasientinform

asjon, 

n>10000 

Pasienter uten 

permanent AF med 

implantert 

hjerteovervåkning 

Pacemaker/ICD 43% av pasientene hadde >1 

dag med AF med varighet 

>5min. AF-byrde uavhengig 

risikofaktor for hjerneslag. 

Høyest risiko hvis AF>1 time.  

NOAH-

AFNET 6 (52) 

Randomisert, 

kontrollert 

studie 

RCT n = 

3400 

(estimert) 

Implantert 

pacemaker/ICD > 2 

mnd før studiestart, 

AHRE, men ikke AF, 

≥65 år, en ekstra 

risikofaktor for 

hjerneslag. I tillegg 

flere 

eksklusjonskriterier.  

Pacemaker/ICD 

AHRE: ≥ 180 slag/min 

≥ 6 min 

Intervensjonsarm: 

Edoxaban 

 

Kontrollarm:  

ASA eller Placebo 

Ikke fullført studie. Se hvorvidt 

behandling med Edoxaban 

(antikoagulasjon) reduserer SE 

eller kardiovaskulær død 

sammenlignet med 

ASA/placebo 

(tidsramme 28 mnd) 

ARTESiA 

(53) 

Randomisert, 

kontrollert 

studie 

 n = 4000 

(estimert) 

Pacemaker/ICD og   

≥ 1 episode 

AHRE/SCAF + 

risikofaktorer for 

hjerneslag. 

I tillegg flere 

ekslusjonskriterier 

Pacemaker/ICD 

AHRE/SCAF: 6 min, 

>175 slag/min 

Intervensjonsarm: 

Apixaban 

 
Kontrollarm:  

Aspirin 

Ikke fullført studie. Se hvorvidt 

behandling med Apixaban 

(antikoagulasjon), vil redusere 

risiko for hjerneslag og SE hos 

pasienter med pacemaker/ICD 

med AHRE/SCAF, 

sammenlignet med aspirin 

Studien avsluttes når 248 

pasienter har nådd 

primærutfallet (hjerneslag, 

systemisk emboli) 

Tabell 5: Enkeltstudier fra de systematiske oversiktene som tar for seg atrial high-rate episodes 
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5 Diskusjon 

Vi har valgt å diskutere hvert underpunkt i problemstillingen for seg selv for å gjøre det mer 

oversiktlig og konkret.  

5.1 Er screening hensiktsmessig? 

For at et screeningprogram for AF skal være hensiktsmessig må de med AF identifiseres, det 

må bedre deres prognose og overlevelse samt være kostnadseffektivt.  

Det er kjent at AF er assosiert med en femdoblet risiko for hjerneslag i tillegg til en dobling i 

risiko for død. Studier har vist at asymptomatisk AF er vanlig og at mange fanges opp 

tidligere ved et målrettet screeningprogram, særlig i den eldre befolkningen. Om et 

systematisk screeningprogram med tidlig identifisering av ukjent AF og igangsetting av 

antikoagulasjonsbehandling reduserer andelen hjerneslag og bedrer langtidsprognosen er 

likevel et hovedspørsmål som er nødt til å vurderes.  

Dagens retningslinjer anbefaler som nevnt opportunistisk screening av alle ≥ 65 år. The 

SAFE-study viste at dette er like effektivt som systematisk screening for å diagnostisere AF i 

denne aldersgruppen (35), og at slagrisikoprofilen deres tilsier antikoagulasjon (34). Den 

systematiske oversikten Screening to identify unknown atrial fibrillation viste at EKG ved en 

anledning av dem ≥ 65 år finner udiagnostisert AF hos 1.4%, dette basert på 8 studier (49). I 

den norske studien viste de at systematisk screening med intermitterende målinger av dem ≥ 

65 år avdekker ukjent AF hos 0.9% (1). Med utgangspunkt i dette fremstår systematisk 

screening med intermitterende målinger av denne aldersgruppen ikke hensiktsmessig. Det bør 

nevnes at deltakerne i den norske studien var nøye utredet fra tidligere og at de kan anses for å 

ha vært friskere enn den generelle populasjon med tanke på AF.  

Derimot kan det se ut som den opportunistiske screeningen overser flere tilfeller med AF om 

alderen økes til ≥ 75 år. I the AFFORD-study fra Danmark ble det via opportunistisk 

screening funnet ukjent AF hos 0.54% av dem fra 75-84 år (43). I Sverige fant the 

STROKESTOP-study via systematisk screening med intermitterende målinger ukjent AF hos 

3.0%, hele 33% flere enn tidligere kjent (33). Det kan altså virke som den opportunistiske 

screeningen av dem ≥ 65 år er fordelaktig, mens det kan være behov for mer omfattende 

screening i aldersgruppen ≥ 75 år. Som vi kommer tilbake til under avsnittet om «For 
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hvem?», finner flere andre studier at det er i den eldre aldersgruppen man plukker opp flest 

med ukjent AF.    

Det er også vist at opportunistisk screening overser mange med PAF. I en randomisert, 

kontrollert studie fra Wales (29) fant man ingen med PAF ved rutineoppfølging hos fastlege 

(hvor det anbefales opportunistisk screening), mens PAF utgjorde halvparten av de 

diagnostiserte i screeninggruppen. I screeninggruppen ble det brukt intermitterende målinger, 

noe som støtter at dette må til for å diagnostisere PAF. Det er dog usikkert om 

kontrollgruppen ble screenet opportunistisk slik det er anbefalt. 

Når det kommer til langtidsprognose viste Martinez et al. i en kohortstudie fra Australia (44) 

at pasienter med tilfeldig oppdaget AF hadde høyere risiko for hjerneslag, død og hjerteinfarkt 

sammenlignet med kontroller, og at VKA medfører signifikant redusert risiko for hjerneslag. 

Det ble sett en ikke-signifikant økning i alvorlige blødninger, men det kan tenkes at denne 

ville vært redusert med bruk av NOAK. Grunnet utvelgelse av pasienter via database kan 

seleksjonsbias ha forekommet, slik at ikke alle deltakerne hadde reell tilfeldig oppdaget AF. I 

REHEARSE-AF (29) fant man ingen signifikant forskjell i antallet alvorlige kliniske hendelser 

mellom systematisk screening for AF og rutinekontrollene, men det var numerisk færre 

hjerneslag i screeningarmen. I tillegg var det to hjerneslag i kontrollgruppen som viste seg å 

skyldes ukjent AF. Studiepopulasjonen var for liten til å kunne konkludere med en signifikant 

forskjell i harde utfall.  

Hvis man ser på langtidsprognosen til dem med AHRE registrert av pacemaker, ICD eller 

ILR, konkluderer en systematisk oversikt fra Camm et al. fra 2017 (2) med at det er en klar 

sammenheng mellom AHRE og risiko for utvikling av klinisk AF, hjerneslag og død. Det er 

likevel ikke sikkert om effekten av antikoagulasjonsbehandling for denne gruppen kan 

sammenlignes med den man ser ved klinisk AF. ARTESiA og NOAH er to pågående RCTer 

som vurderer nytten av NOAK for dem med AHRE. Selv om disse studiene gir oss mye viktig 

informasjon om AHRE, er det viktig å bemerke at studier om AHRE ikke direkte kan 

overføres til screeningdeltakere. 

For at et screeningprogram skal være hensiktsmessig må det også være kostnadseffektivt. 

Screeningprogrammet brukt i the STROKESTOP study med ZeniCor er vurdert til å være 

kostnadseffektivt (med en kostnad på 4164 euro per QALY). Vi har valgt å ikke fokusere på 

kostnadseffektivitet i denne oppgaven, selv om dette er et svært viktig aspekt av et 

screeningprogram. 
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Oppsummert viser flere studier at vi finner pasienter med ukjent AF ved hjelp av systematiske 

screeningprogrammer, og at dagens anbefalinger overser mange med AF hos dem ≥ 75 år. 

Hele 33% flere ble diagnostisert med AF med systematisk screening i denne aldersgruppen. 

Det er nærliggende å tenke at å oppdage og behandle AF tidlig vil redusere antall hjerneslag 

og totalmortalitet, men dette må bekreftes med randomiserte, kontrollerte studier. Selv om 

observasjonelle studier antyder effekt på langtidsprognose, vil The STROKESTOP study fra 

Sverige kunne bidra med å fylle ut manglende kunnskap på dette feltet. 

5.2 For hvem? 

Det er kjent at andelen med AF stiger med økende alder og flere av studiene inkludert i denne 

oppgaven bemerker denne trenden (30, 43). En signifikant andel deltagere ble diagnostisert 

med AF ved systematisk screening av 75- og 76-åringer i Sverige (33). Dette tallet er cirka tre 

ganger så høyt som det man fant i en norsk studie, hvor de screenet en ti år yngre 

aldersgruppe (1). Studiepopulasjonen i førstnevnte studie var betydelig større, noe som styrker 

dens troverdighet. I tre av de inkluderte studiene undersøkte de gjennomsnittsalderen til dem 

med nydiagnostisert AF og fant følgende: 79 ± 6 (40), 75 ± 9,5 (39) og 80 ± 3 (38) år. Alle 

disse betraktningene trekker i retning av at det er mest hensiktsmessig å screene den eldre 

befolkningen, og at en eventuell systematisk screening burde inkludere aldersgruppen ≥ 75 år.  

En annen faktor som kan spille inn er antallet risikofaktorer for hjerneslag. Syv av studiene 

har regnet ut gjennomsnittlig CHA2DS2-VASc-skår til dem med nydiagnostisert AF og dette 

tallet strekker seg fra 2.5 ± 1.5 (44) til 4 ± 0.8 (38). Selv om førstnevnte studie hadde lavest 

gjennomsnittlig skår, bør det nevnes at 73 % hadde ≥ 2. Det er også vist signifikant 

assosiasjon mellom økning i CHA2DS2-VASc-skår og prevalens av AF (33), og i 

REHEARSE-AF fant de at CHA2DS2-VASc-skår ≥ 4 var en signifikant indikator for AF (29). 

Ut i fra det vi vet om antikoagulerende behandling og CHA2DS2-VASc-skår samt assosiasjon 

mellom økende CHA2DS2-VASc-skår og AF, fremstår det ikke hensiktsmessig å screene de 

med CHA2DS2-VASc-skår på 0. Hvis alders-cut-off for systematisk screening settes 

tilsvarende dagens retningslinjer, ≥ 65 år, kan det diskuteres om man i tillegg til dette må ha 

en eller flere risikofaktorer for å delta i et systematisk screeningprogram.  

Ulike kohortstudier har vist at biomarkøren NT-proBNP er assosiert med økt risiko for AF og 

en substudie av The STROKESTOP-study konkluderte med at de med nyoppdaget AF hadde 

økt nivå av NT-pro-BNP (36). Om NT-proBNP viser seg å være en god indikator på AF kan 
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man implementere dette i et screeningprogram for velge ut hvem som skal delta i videre 

screening med f. eks to-ukers intermitterende målinger. Dette kan bidra til at 

screeningprogrammet både blir billigere og mer akseptert. Imidlertid må man avvente flere 

studier for å se om cut-off-verdien de satte i ovennevnte studie på 125 ng/L er egnet til å 

fange opp de som burde screenes videre (36).  

Oppsummert er det en klar sammenheng mellom AF og økende alder og økt CHA2DS2-

VASc-skår. Det er også sett sammenheng mellom økt nivå av biomarkøren NT-proBNP og 

AF. Om et systematisk screeningprogram skal implementeres virker det velbegrunnet å 

begrense det til å kun gjelde dem ≥ 75 år. Et annet alternativ er å inkludere dem ≥ 65 år, men 

med tillegg av enten CHA2DS2-VASc ≥ 3 eller forhøyet NT-proBNP (hvis den viser seg å 

være en god indikator).    

5.3 På hvilken måte?  

Om det skal implementeres et systematisk screeningprogram for AF må det avgjøres hva slags 

utstyr som skal brukes. Det må være kostnadseffektivt, enkelt og akseptabelt for målgruppen 

og i tillegg må den diagnostiske testen være sikker og i størst mulig grad plukke opp dem med 

AF og friskmelde dem uten.  

Pulspalpasjon har noe varierende sensitivitet og spesifisitet i ulike studier, men en stor 

systematisk oversikt viser til høy sensitivitet og noe lavere spesifisitet (6). De ulike verdiene 

kan tyde på at pulspalpasjon avhenger av subjektive vurderinger. Det er billig, enkelt og kan 

gjøres raskt i de fleste situasjoner. Man vil kunne få mange falske positive som igjen kan by 

på en stor arbeidsbelastning for å utelukke AF. Et annet problem med pulspalpasjon er at man 

ser at det sjelden gjøres i rutinepraksis, på tross av anbefalinger (6). 

Oscillometriske blodtrykksapparater kan brukes som screeningapparat ved registrering av 

perifer puls. Disse har høy sensitivitet og spesifisitet (30) og er superiore til pulspalpasjon 

med tanke på dette (6). Fotopletysmografi via smarttelefon er en annen kandidat med høy 

sensitivitet og spesifisitet (31) og har også fordelen av at smarttelefoner er svært utbredt og 

tilgjengelig i befolkingen fra før. Fotopletysmografi brukes også i blant annet smartklokker, 

også her med høy sensitivitet og spesifisitet (6).  

En viktig del av vurderingen av beste målemetode er nettopp den intermitterende og ofte 

asymptomatiske naturen til AF. Både pulspalpasjon, blodtrykksapparater og PPT er sensitive 
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og spesifikke, men ved samtlige metoder kreves dokumentasjon av AF på EKG i etterkant ved 

mistanke om AF. Ved PAF med sjeldne/korte episoder kan det være en praktisk utfordring å 

få utført dette. 

Her virker de håndholdte EKG-apparatene (AliveCor, ZeniCor) overlegne, hvor det 

registreres EKG-opptak med en innebygd algoritme akseptert for å stille AF-diagnose. Studier 

finner at disse apparatene oppdager asymptomatiske individer med AF (1, 33). Produsenten 

av AliveCor rapporterer om sensitivitet og spesifisitet opp mot 100%, og dette støttes av en 

stor systematisk oversikt. ZeniCor blir også vurdert til å ha god sensitivitet og spesifisitet i 

den samme systematiske oversikten (6). Imidlertid fant en annen studie, som sammenligner 

AliveCor med blodtrykksapparater, at AliveCor har lavere sensitivitet enn rapportert av 

produsenten (30).  

Videre virker flertallet av brukerne å være tilfredse med de håndholdte EKG-apparatene og 

synes det er enkelt å bruke (27, 29). I en RCT fra Wales (29), der deltakerne skulle gjøre to 

EKG-registreringer i uken over et helt år, fullførte de fleste deltakerne forsøket uten å gå glipp 

av en eneste uke med opptak. I en norsk studie av Berge et al. (1) hadde 99.5% av deltakerne 

over 20 opptak over en periode på to uker. I en studie fra India (37) fant de at flere enn fem 

screeninger på en uke førte til frafall fra screeningprogrammet, men screeningprotokollen var 

i denne studien mer omfattende og kan derfor ikke direkte sammenlignes.  

Vi vurderer kontinuerlig overvåkning (Holter-monitor, ILR) til ikke å være fordelaktig for 

systematisk screening av den generelle befolkningen, basert på kostnader, usikkerhet rundt 

signifikansen av episoder som registreres og ikke minst at store mengder data genereres og 

må analyseres (6). Da en stor andel hjerneslag forblir kryptogene selv etter noen dagers 

kontinuerlig monitorering, kan det tenkes at en mer omfattende/langvarig hjerteovervåkning 

av denne gruppen kan forsvares.    

I takt med utvikling av ny teknologi vil det trolig komme nye, mer avanserte og mer 

brukervennlige metoder for diagnostikk av AF i fremtiden.  

Kort oppsummert fremstår de håndholdte EKG-apparatene som et godt alternativ for 

screeningmetode både med tanke på diagnostisk evne, aksept hos målgruppen og 

kostnadseffektivitet.   

5.4 Begrensninger 
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Ved screeningprogrammer kan man tenke seg at det ofte er de individene med høyest risiko 

som unnlater å møte til screeningprogrammer, mens det er de helsebevisste som fra før har en 

sunn livsstil samt kunnskap og nysgjerrighet om egen helse som møter opp. Dette kan særlig 

gjelde et slikt screeningprogram vi tar for oss her, som baserer seg på overvåkning og 

oppfølging over lang tid, god compliance og en viss kjennskap til teknologi. 

Spørreundersøkelser har vist at få kjenner sammenhengen mellom atrieflimmer og hjerneslag, 

noe som videre kan redusere viljen til å delta i et screeningprogram (54).  

Vi har valgt å se bort ifra kostnadseffektivitet når vi har tatt for oss problemstillingen, da dette 

hadde blitt for omfattende. Dette er en viktig del av vurderingen av et screeningprogram. 

Vi har i metoden ekskludert mange studier ved å kreve at søkestrengen må være i 

tittel/abstract. Dette for å begrense søkene våre. Det er mulig at vi dermed også har oversett 

relevante studier.   
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6 Konklusjon 

Ut i fra studiene vi har sett på virker det godt begrunnet å ha opportunistisk screening for alle 

≥ 65 år. Samtidig tyder mye på at systematisk screening med intermitterende målinger for 

høyere aldersgrupper, for eksempel ≥ 75 år, er fordelaktig, da en stor andel individer med høy 

slagrisiko fanges opp. Ulike screeningverktøy kan benyttes, men tatt i betraktning både pris, 

brukervennlighet og mulighet for å direkte diagnostisere AF, virker håndholdte EKG-

apparater som AliveCor og ZeniCor å være gode alternativer. Systematisk screening for AF 

ser ut til å tilfredsstille Helsedirektoratets kriterier for utarbeidelse av et screeningprogram. 

Når det er sagt er det enighet om at man ikke kan konkludere før resultater fra en eller flere 

store randomiserte, kontrollerte studier foreligger. Dette vil fortelle oss om et systematisk 

screeningprogram og tidlig behandling vil redusere hjerneslagbyrde og død.   
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