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Riktlinjer är på plats, effektiv behandling finns, kunskapen 
om riskerna att vara obehandlad finns också. Ändå är det en 
mycket stor underbehandling gällande strokeförebyggande 
behandling vid förmaksflimmer – varför? Med de ödesdigra 
konsekvenser som en stroke kan medföra för den drabbade 
och anhöriga borde detta vara fullständigt oacceptabelt. 

Underbehandlingen 
kostar miljarder
givetvis handlar sjukvård också om prioriteringar, precis som all 
offentlig service. Det finns begränsade resurser helt enkelt. Men att 
tillåta en underbehandling som, utöver allt mänskligt lidande, gene-
rerar kostnader i miljardklassen varje år är onekligen anmärknings-
värt. Vårt samhälle borde definitivt investera mer i förebyggande vård 
för att få ned dessa mänskliga och ekonomiska kostnader.

i denna tidning kommer ni att få flera utmärkta analyser kring varför 
denna underbehandling fortfarande förekommer. Jag vill passa på 
att ange ytterligare en möjligt bidragande orsak: Vinster som en god 
förebyggande behandling genererar tillfaller inte alltid den som gör 
investeringen. På samma sätt som kostnaden för utebliven behand-
ling kanske inte alltid drabbar den som ”försummade” den.

i detta fall kan det till exempel vara så att kommunerna, genom 
särskilt boende eller hemtjänst för den strokedrabbade, får bära en 
oproportionerligt stor andel av kostnaden på lång sikt utan att kunna 
styra det förebyggande arbetet och därtill hörande investeringar och 
prioriteringar. 

Det yttersta ansvaret att komma till rätta med denna (onödiga) un-
derbehandlig ligger emellertid, vilket framgår i flera intervjuer, hos 
våra politiker. Det finns exempel på hoppingivande lokala initiativ 
som kan tjäna som föredö-
men för resten av landet. 
Lyckas våra folkvalda göra 
Sverige till ett föregångsland 
även när det gäller andel 
patienter med effektiv stroke-
förebyggande behandling blir 
ALLA vinnare. 

Låt oss hoppas att de snart 
lyckas.
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under flera år har man 
uppskattat att ungefär en 
procent av befolkningen 
har förmaksflimmer. Men 
nu kommer nya undersök
ningar som tyder på att det 
är åtminstone dubbelt så 
många.
I Västra Götalandsregionen 
har man undersökt hur stor 
andel av befolkningen som 
fått diagnosen förmaksflim
mer de senaste fem åren. 
Då hamnade andelen på 

2,45 procent. Förmaks
flimmer blir vanligare 
med stigande ålder och i 
åldersgruppen över 80 år 
har tidigare siffror pekat  
på ungefär tio procent.  
I Västra Götalandsregio
nens undersökning hamnar 
de på 20 procent. 

en orsak till att siffrorna i 
undersökningen från Västra 
Götaland skiljer sig åt från 
de tidigare är att den inne

håller uppgifter om patien
ter från både sjukhus och 
primärvård, medan tidigare 
uppskattningar utgår från 
Socialstyrelsens statistik 
och där finns inte alla typer 
av besök i primärvården 
registrerade.
– Jag tror att våra siffror är 
den sanna nivån och att de 
är generaliserbara för hela 
Sverige. Statistiskt sett är 
Västra Götalandsregionen 
ett Sverige i miniatyr, säger 

Staffan Björck, regionläkare 
och chef på registercentrum 
i Västra Götalandsregionen.
Till dessa patienter kommer 
alla de som inte vet om att 
de har förmaksflimmer. Hur 
stor den gruppen är vet man 
inte säkert. I Halmstad har 
man genomfört en studie 
där 1 300 75 och 76åringar 
bjöds in till screening för 
förmaksflimmer. Bland dem 
var det sju procent som 
hade tidigare okänt flimmer.

Fler drabbade än tidigare känt

aNTalET sjUKa FöRDUBBlas
År 2050 förväntas antalet personer med förmaksflimmer vara dubbelt så många som i dag. Det beror bland annat på att vi 
blir allt äldre och att riskfaktorer som exempelvis diabetes ökar.



PriO�I VÅRDEN  5

SMÅTT�&�GOTT

KOMMER DU FÅ FlIMMER?
Högt blodtryck och övervikt i kombination med ålder kan förutsäga vilka som 
riskerar att få förmaksflimmer med ganska god precision. Om dessa riskfaktorer 
kombineras med att mäta proteinet ANP, som frigörs från hjärtats förmak när belast
ningen på förmaksväggen ökar, växer chansen att förutsäga vilka som kommer få 
förmaksflimmer ytterligare.
Det visar kardiologläkaren Gustav Smith i sin avhandling vid Lunds universitet. Han 
är intresserad av att ta reda på om man kan förhindra insjuknande i förmaksflimmer 
och i ett första steg har han därför studerat riskfaktorer för flimmer.
I avhandlingen ingick 30 000 personer som deltog i befolkningsstudien Malmö kost 
och cancer mellan åren 1990 och 1996. Under den tiden lämnade de blodprover, 

DNA, mätte längd, vikt och blodtryck, samt svarade på 
frågor. 17 år senare hade 2050 av dem insjuknat i 

förmaksflimmer. 
Gustav Smith undersökte också några genetiska 
varianter som kopplats till förmaksflimmer i 
tidigare studier, men hittade inget som tydde på 
att de kunde förutsäga förmaksflimmer.

FlEsT FÅR BlOD- 
FöRTUNNaNDE I Usa
förmaksflimmer är den vanligaste hjärtrytm
rubbningen, men sjukdomen ser inte likadan ut i 
hela världen. På initiativ från forskare i Uppsala 
och Kanada pågår en registerstudie med drygt 
15 000 patienter från 47 länder.
I västvärlden är genomsnittsåldern för flimmer 
70 år och majoriteten av patienterna är män. 
I Indien och Afrika drabbas flest kvinnor och 
snittåldern är 58 år.
I USA får 73 procent blodförtunnande behand
ling för att minska risken för stroke, men i Kina 
bara 10 procent. Högst kvalitet på den blodför
tunnande behandlingen hittade forskarna i de 
nordiska länderna.

Choklad  
skyddar  
mot propp
en halv chokladkaka i veckan 
minskar risken för stroke. Det 
spelar ingen roll om det är mörk 
eller ljus choklad eller om du 
äter en bit om dagen eller allt på 
en gång. Det visar forskning från 
Karolinska institutet.
Forskarna lät drygt 37 000 män 
mellan 49 och 75 år svara på en 
enkät om sina matvanor, bland 
annat fick de berätta hur mycket 
choklad de åt. Tio år senare 
följde forskarna upp deltagarna i 
Socialstyrelsens patientregister. 
Då hade nästan 2 000 av dem 
fått stroke. De som ätit mest 
choklad, 60 gram i veckan, hade 
nästan 20 procents lägre risk än 
de som helt avstod från choklad. 
Tidigare har liknande resultat 
presenterats i studier med kvin
nor.
Den aktuella undersökningen 
förklarar inte varför choklad 
hjälper, men sannolikt beror det 
på att den innehåller flavonider 
som bland annat minskar blod
trycket och dåligt kolesterol.
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förmaksflimmer �UNDERSKATTAS

T änk dig att du är 75 år och får 
förmaksflimmer samtidigt som 
två jämnåriga vänner. Om ingen 

av er behandlas med blodförtunnande 
läkemedel riskerar en av er att få stroke 
inom fem år. Kanske dör du av den, kan-
ske blir du funktionshindrad. Stroke är 
nämligen den tredje vanligaste dödsor-
saken i Sverige och en av de sjukdomar 
som skapar störst lidande, ofta med 
långvariga funktionsnedsättningar som 
förlamning och talsvårigheter. Men om 
ni får behandling så minskar risken för 

stroke med 65 procent. Det vi-
sar flera internationella studier. 

– Det här är en av de mest effek-
tiva behandlingarna vi har i hjärtsjuk-
vården. Det är beklagligt att bara 
hälften av patienterna får en så 
pass bra och billig behandling, 
säger Mårten Rosenqvist, 
professor i kardiologi vid 
Södersjukhuset i Stockholm 
och en av dem som forskat 
om underbehandling. 

Förmaksflimmer är den 

Varje år får cirka 6 000 personer stroke�till�följd�av�
förmaksflimmer.�Om�alla�flimmerpatienter�behandlas�
med�blodförtunnande�läkemedel�slipper�två�tredje
delar�få�stroke.�Ändå�får�bara�hälften�sådan�vård.�
text åsa bolmstedt | foto shutterstock

HälFTEN  
FÅR INgEN  
MEDIcIN
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fortSättninG PÅ näSta uPPSLaG

vanligaste hjärtrytmrubbningen 
i Sverige. Länge sågs det som en 

oskyldig sjukdom och man fick stå ut 
med att hjärtat slår oregelbundet, att 
lätt bli andfådd eller yr. Numera vet 

man att blodflödet försämras vid 
flimmer och att det gör att prop-

par bildas i hjärtat. 
Dessa proppar riskerar se-

dan att följa med blodflödet 
till hjärnan med stroke som 
följd. 

– Minst var fjärde person 

som drabbas av stroke får det till följd 
av flimmer. 

första gången forskarna upptäckte 
att det finns en underbehandling 
i Sverige var i mitten av 1990-talet. 
Genom att studera registerdata från 
sjukvårdens diagnosregister kunde de 
beräkna storleken på underbehand-
lingen. Sedan dess har flera studier 
fått fram liknande resultat: Ungefär 
hälften med förmaksflimmer får inte 
blodförtunnande. 
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 ”Det är beklagligt att bara hälften av patienterna  
får en så pass bra och billig behandling”
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För att lära sig mer om vilka patien-
ter som oftast underbehandlas har 
Mårten Rosenqvist och hans kollegor 
studerat journalerna hos ungefär 
3 000 patienter med konstaterat för-
maksflimmer på Södersjukhuset. 

återigen visade det sig att ungefär hälf-
ten av patienterna fick behandling 
med blodförtunnande. Mest under-
behandlade var äldre som vårdades 
på en annan avdelning än hjärtavdel-
ning och som hade flimmer som inte 
var permanent utan kom och gick i 
perioder. 

– Det är lika stor risk för stroke om 
man har flimmer i perioder som om 
man har det hela tiden. Dessutom 
ökar risken för stroke med åldern, 
men var man äldre än 80 år minskade 
chansen att få behandling, säger Mår-
ten Rosenqvist. 

När man säger att hälften med 
förmaksflimmer är underbehandlade 
så räknar man dem som har ett känt 
flimmer. Dessutom uppskattar fors-
karna att ytterligare ungefär 100 000 
personer har förmaksflimmer utan 
att veta om det. 

– Risken att få stroke är lika hög för 
dem som för de som har symtom. 

Mårten Rosenqvist tror att orsa-
kerna till underbehandlingen framför 
allt beror på att både doktorer och 
patienter varit rädda för medicine-
ringen eftersom den medför biverk-
ningar och länge krävt kontinuerliga 
kontroller. Därför har inte alla läkare 
följt riktlinjerna från Socialstyrel-
sen, där blodförtunnande läkemedel 
förespråkas. 

– Utifrån vår forskning bedömer 
jag att rädslan är överdriven. De allra 
flesta patienter som har förmaksflim-

mer skulle tjäna på blodförtunnande 
behandling. 

Ansvaret för att komma tillrätta 
med underbehandlingen lägger han 
på politiker och beslutsfattare inom 
sjukvården. 

– Vi forskare kan påpeka att det 
finns en underbehandling men har 
svårare att påverka sjukvårdens prio-
riteringar. 

kommuner, stat och landsting skulle 
kunna driva frågan mycket tuffare 
än i dag, menar han. Särskilt lands-
tingen skulle kunna informera om 
att det finns en underbehandling och 
jobba på att få bort fördomarna hos 
läkare och patienter. Han ser också 
en möjlighet i att landstingen ställer 
krav på vårdcentraler och sjukhus att 
alla patienter som ska ha blodförtun-
nande ska få det och att man annars 
måste ange skäl till varför de inte får 
det. Att följa Socialstyrelsens riktlin-
jer ska vara en självklarhet. 

– Det är viktigt att få med primär-
vården där många patienter med 
förmaksflimmer finns. Den forskning 

som vi gjort på flimmerpatienter har 
skett på sjukhusen. Hur stor under-
behandlingen är i primärvården vet 
vi inte men jag misstänker att det är 
samma problem där, säger Mårten 
Rosenqvist. 

Underbehandlingen är inte något 
som Sverige är ensamt om, men det 
som är unikt är att vi kan mäta stor-
leken på problemet genom kvalitets-
registren. Mårten Rosenqvist sitter 
i styrgruppen för kvalitetsregistret 
Auricula där fakta om patienter med 
förmaksflimmer som behandlas med 
blodförtunnande läkemedel sam-
las. Han menar att forskarna skulle 
kunna få fram ännu mer kunskap ur 
registren om de fick göra mer detalje-
rade studier. 

– Men i dag får vi inte det av hän-
syn till patienternas integritet. För 
mig som doktor är det märkligt och 
jag känner mig lite handlingsförla-
mad. Medicinare och jurister tänker 
helt olika. 

genom att samköra informationen 
om diagnos med information om 
förskriva läkemedel och bryta ner 
informationen först per landsting och 
sedan på vårdenhet, skulle man till 
och med kunna identifiera varje un-
derbehandlad patient, menar Mårten 
Rosenqvist. 

– Sen skulle vi kunna kontakta 
varje ställe och säga att här ser det ut 
att finnas en underbehandling, skulle 
ni kunna tänka er att titta igenom de 
här patienterna? Om en vårdcentral 
har 50 underbehandlade patienter 
så får 15 av dem stroke inom fem år. 
Vore det inte värt att lägga lite tid på 
att kontrollera att de får rätt behand-
ling? l

Professor Mårten rosenqvist försöker få koll 
på underbehandlingen i sin forskning. 
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Blodförtunnande läkemedel minskar risken för blodpropp�och�stroke�vid�för
maksflimmer.�Ändå�får�bara�ungefär�hälften�av�flimmerpatienterna�sådan�
vård.�Hur�löser�vi�”proppen”�så�att�alla�får�hjälp?�Prio�frågade�tre�experter.�
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Hur löser vi proppen?

fortSättninG PÅ näSta uPPSLaG
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1 är det rimligt att det finns en 
underbehandling?

– Nej, det är det naturligtvis inte, 
det kan vi aldrig acceptera. Det är 
viktigt att alla patienter får likvär-
dig bedömning och behandling. 
Och det får man inte eftersom det 
finns en underbehandling. I dag 
är det en slump om man får rätt 
behandling och slipper riskera en 
stroke. Det är otroligt bekymmer-
samt att vi inte har en likvärdig 
vård i Sverige. 

2 vad krävs för att underbe-
handlingen ska försvinna?

– I det här fallet finns det ju 
nationella riktlinjer. Så i teorin 
finns kunskap, men den följs inte 
i praktiken. Där måste det ske en 
förändring. Alla som berörs måste 
rätta sig efter de regler som finns. 
Ytterst är det naturligtvis politiker-
na och de som har fattat beslut om 
riktlinjerna som måste trycka på 
professionen och ständigt upprepa 
vilka regler som gäller. 

– Som patientförening försöker 
vi hålla frågan levande genom att 
skriva debattartiklar och delta i 
möten med Socialstyrelsen, Läke-
medelsverket och andra instanser 
som går att påverka. Vi försöker 
också att regelbundet få tid med 
socialministern för att påverka den 
vägen. 

3 Hur upplever du att era 
medlemmar förhåller sig till 

underbehandlingen?
– Min känsla är att de allra flesta 

”Alla har rätt till 
likvärdig vård”
3 frågor till Inger Ros, ordförande i 
Hjärt och lungsjukas riksförbund

har kunskap om att man kan få 
behandling med blodförtunnande 
läkemedel. De pratar med varandra 
och hör att andra personer med 
liknande problem får helt andra 
råd och en annan vård beroende på 

var i landet de bor. Det skapar oro. 
Det ligger i professionens ansvar 
att göra bedömningar och ha en 
öppen dialog med patienterna om 
vilka alternativ som finns, fördelar 
och nackdelar.
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”Vården måste  
vara kunskaps-
styrd”

3 frågor 
till gösta 
andersson, 
regionsam
ordnare vid 
landstinget i 
Dalarna och 
rådgivare 
inom hälso 
och sjukvårds
utveckling vid 
Linköpings 
universitet. 

1 vad krävs för att underbehand-
lingen ska försvinna? 

– När det gäller möjligheten att 
behandla förmaksflimmer med 
blodförtunnande läkemedel är 
det en fördel att det finns tydliga 
riktlinjer. Sedan måste de spridas i 
hälso- och sjukvården. För att lyck-
as med det behövs en kunskapsstyr-
ning – en adaptiv organisation som 
suger in ny kunskap och förstår att 
det kan finnas samband mellan ex-
empelvis flimmerbesvär och stroke. 
Sedan måste det finnas en struktur 
för hur kunskapen ska spridas. 
Man måste lära över gränser, mel-
lan kliniker och mellan sjukhus- 
och primärvård. 

– I dag är hälso- och sjukvården 
inte uppbyggd på ett sätt som pre-
mierar sådan kunskapsspridning, 
utan strukturen och ledningssyste-
met belönar andra saker som antal 
patientbesök och att varje klinik 
håller sin budget. Det måste ändras 
och kunskap måste prioriteras. 

2 Hur inför man kunskapssprid-
ning i praktiken? 

– I våra sju landsting i Dalarna-, 
Örebro- och Uppsalaregionen håller 
vi på att bygga nya strukturer där 
vi samlar representanter från bland 
annat läkemedelssidan, den veten-
skapliga och den hälsoekonomiska 
sidan. Tillsammans hjälps de åt att 

värdera den stora våg av ny kunskap 
som sköljer över oss, och är en re-
surs för att stödja det prioriterings-
arbete som måste ske i vården. Det 
arbetet måste i sin tur vara kopplat 
till vår interna kommunikation: 
Hur säkerställer vi till exempel att 
riktlinjerna finns överallt och att 
cheferna kan implementera dem?

– Även patienterna och deras 
anhöriga måste involveras så att de 
gör välinformerade val om sin vård. 
Här är modern informationsteknik 
en nyckel. Genom den kan man 
skapa informationsmaterial som 
i exempelvis 1177-funktionen och 
bjuda in patienten att själv rap-
portera delar av sitt hälsotillstånd 
i journalen. Att aktivera patienter-
nas medvetenhet om vilka möjlig-
heter som står tillbuds är definitivt 
en kvalitetshöjande åtgärd. Men 
det är en förändring som fortfa-
rande hör framtiden till. 

3 vilka utmaningar ser du för 
en flimmervård baserad på 

kunskapsstyrning?
– Att politikerna, linjeorganisatio-
nen och professionen sluter ett nytt 
kontrakt om vilka roller de ska ha i 
systemet framöver. De måste förstå 
att det här är ett av de viktigaste 
styrinstrumenten i framtiden.

”Läkarna behöver 
mer kunskap om 
underbehandlingen”

3 frågor 
till anders 
själander, 
överläkare, 
hematolog på 
medicinklini
ken på Sunds
valls sjukhus 
och docent på 
institutionen 
för folkhälsa 
och klinisk 
medicin på 
Umeå  
universitet.

1 vad tänker du om att det finns 
en underbehandling med 

blodförtunnande läkemedel vid 
förmaksflimmer?
– Det är ett stort problem eftersom 
fler stroke skulle kunna förebyggas. 
De flesta patienter med förmaks-
flimmer har nytta av blodförtun-
nande läkemedel.

2 vilka insatser krävs för att 
komma tillrätta med underbe-

handlingen? 
– Många läkare är insatta i proble-
matiken och sätter in behandling 
med blodförtunnande läkemedel 
på allt fler patienter med förmaks-
flimmer. Kunskapen om underbe-
handlingen behöver dock spridas 
mer. Många läkare har en stor 
respekt för risken för blödning och 
avstår ibland därför att behandla, 
men nyttan med behandling över-
väger ofta riskerna. 

– För att nå ut till alla krävs stora 
insatser och att ämnet prioriteras 
på landstingsnivå. Till exempel kan 
man ta upp underbehandlingen på 
en utbildningsdag inom primär-
vården eller på andra sektioner 
som träffar och handlägger dessa 
patienter. Det är viktigt att ta ett 
brett grepp, annars kommer bara 
de som är mest intresserade om 
man exempelvis bjuder in till en 
föreläsning. 

3 vems ansvar är det att se till 
så att alla patienter får tillgång 

till den behandling som finns?
– Sjukvårdspolitiker och lands-
tingsledning. Genom att prioritera 
frågan kan de se till att kunskapen 
om underbehandlingen sprids, 
och kräva att varje patient med 
förmaksflimmer värderas utifrån 
den nytta och risk som blodförtun-
nande behandling medför. Om 
man inför som rutin att skälen 
till varför man eventuellt avstår 
behandling dokumenteras i journa-
len, så måste läkarna ta ställning 
och göra en riskbedömning. På så 
sätt lyfts frågan och fler patienter 
får del av en viktig strokeförebyg-
gande behandling. l
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I en pågående studie undersöker 
Leif Friberg, överläkare på hjärt-
kliniken på Danderyds sjukhus, 

hur många patienter i det svenska 
öppen- och slutvårdsregistret med 
diagnosen förmaksflimmer som varit 
i kontakt med sjukvården vid minst 
ett tillfälle mellan 1 juli 2005 och 
sista december 2010. Totalt är det 
drygt 300 000 personer. Sedan följer 
han upp varje patient för att se om de 
fått blodförtunnande förskrivet tre 
månader efter besöket.

– I hela landet är medelvärdet 42 
procent, med en spridning mellan 
Värmlands 39 och Gotlands 56 pro-
cent, säger han.

den blodförtunnande behandlingen är 
till för att förebygga stroke eftersom 
förmaksflimmer ökar risken för det. 
Om man haft stroke en gång finns 
en risk att få fler och därför ska även 
strokepatienter behandlas i förebyg-
gande syfte. Socialstyrelsen för statis-
tik över hur många patienter mellan 
55 och 79 år som får blodförtunnande 
mellan ett och ett och ett halvt år 

efter att de fått 
stroke. Även i den 
gruppen finns re-
gionala skillnader. 
I hela landet var 
det i genomsnitt 
66 procent 2008-
2009, men andelen 
varierar med mel-
lan 57 procent i 

Örebro och 77 i Östergötland.
Andelen av befolkningen som får 

blodförtunnande skiljer sig även åt 
mellan kvinnor och män. När Leif 
Friberg gick igenom statistiken i 
Socialstyrelsens databas upptäckte 
han att knappt 23 av 100 000 män 
fick blodförtunnande, men bara 16 av 
100 000 kvinnor.

– Det är en rätt stor skillnad. Och 
den uppträder trots att kvinnor har 
fler riskfaktorer för stroke, säger Leif 
Friberg.

Varför det är så vet ingen säkert 
men Leif Friberg tror att det har att 
göra med att kvinnor i snitt är sex sju 
år äldre än män när de får förmaks-
flimmer.

– Det kan vara så att läkarna tycker 
att äldre kvinnor är för sköra, men 
det kan också vara damerna själva 
som inte vill ha behandling.

Men det är inte helt lätt att dra 
slutsatser av statistiken, påpekar 
Leif Friberg. Till exempel påverkas 
statistiken av vilka ersättningssystem 
landstingen har, om de får betalt per 
upptäckt diagnos rapporteras fler 
patienter än om de inte får det. 

Vissa landsting räknar enbart dem 
som har förmaksflimmer som primär 
diagnos på vårdcentralen, eller väljer 
ut vissa åldersgrupper och redovisar 
inte alla patienter. 

ofta gör det här valen att det ser ut 
som om fler får blodförtunnande än 
vad som verkligen är fallet.

– Därför är det svårt att veta hur 
stora de regionala skillnaderna egent-
ligen är. Variationen mellan länen är 
inte jättestor, utan mest slående är 
att det är så få flimmerpatienter som 
får behandling överlag. Även Gotland 
som ligger bäst till ligger alldeles för 
lågt, säger Leif Friberg. l

Bostadsorten avgör  
vårdens innehåll

Är du man�och�bor�på�
Gotland�är�det�störst�
chans�att�du�får�be
handling�med�blodför
tunnande�läkemedel�
om�du�får�förmaks
flimmer.�Är�du�däre
mot�kvinna�och�bor�i�
Värmland�är�det�inte�
lika�sannolikt.�Vården�
varier�mellan�olika�
landsting,�visar�aktu
ell�forskning.
text åsa bolmstedt

Leif friberg är 
överläkare på 
danderyds sjukhus 
hjärtklinik.
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flimmermOttagningen � I �MALMö

spEcIalIsTER  
pÅ aTT BOTa  
FlIMMER

På�flimmermottagningen�i�Malmö�
har�man�samlat�specialister�på��
förmaksflimmer.�Med�hjälp�av�en�
elektrisk�stöt�återställer�de�hjärtats�
normala�rytm.�När�patienterna�
skrivs�ut�har�de�med�sig��
en�tydlig�vårdplan�till�
primärvården.
text åsa bolmstedt 

foto anders hansson
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Fakta: FlIMMERMOTTagNINgaR
När flimmermottagningen i Malmö startade var de 
först i landet med sjuksköterskeledd uppföljning av 
patienterna.
Sedan dess har fler liknande mottagningar öppnat på 
olika håll i landet och intresset ökar. I dag finns san
nolikt mellan 15 och 20 flimmermottagningar. Alla är 
inte organiserade på samma sätt utan har anpassat 
verksamheten till lokala förutsättningar.

fortSättninG PÅ näSta uPPSLaG

p å förmaksflimmermottag-
ningen på Skånes universitets-
sjukhus i Malmö arbetar en av 

landets få specialiserade flimmersjuk-
sköterskor, Charlotte Granbom. Här 
är hon spindeln i nätet mellan specia-
listläkarna och primärvården. På den 
sjuksköterskeledda mottagningen tar 
hon emot patienter som ska åter-
ställa hjärtrytmen med elkonverte-
ring, följer upp dem efteråt, ser över 
medicineringen och slussar sedan ut 
dem till primärvården tillsammans 
med en uppdaterad vårdplan.

– Tanken är att patienterna ska 
ingå i en vårdkedja. Vi släpper dem 
inte hur som helst utan både vi och 
de ska veta vad som händer, vilken 
behandling de kommer att få framö-
ver och vad det finns för alternativ 
om flimret kommer tillbaka, säger 
Charlotte Granbom.

flimmermottagningen vid Malmö sjuk-
hus startade år 2000 och har funnits 
i sin nuvarande form sedan 2003. Vid 
den tiden hade det blivit tydligt att 
flimmerpatienterna hade låg status 
jämfört med patienter med andra 
hjärt-kärlsjukdomar.

– De placerades ofta långt ner i 
hjärtköerna med låg prioritet. Det 
gav långa väntetider och de togs 
sällan omhand av de mest erfarna 
läkarna, berättar Tord Juhlin som är 
överläkare på flimmermottagningen.

I dag har de skapat en modell där 
patienterna passerar fyra steg: remiss-
hantering, läkarbesök, elkonvertering 
och uppföljning med flimmersjuk-
sköterska. Som överläkare går Tord 
Juhlin själv igenom alla remisser.

– På så sätt hoppas vi att alla får en 
adekvat och rättvis bedömning, säger 
han. 
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flimmermOttagningen � I �MALMö

flimmersjuksköterskan 
Charlotte Granbom är  
spindeln i nätet mellan 
läkarna och primärvården. 
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Han beställer också blodprover 
och ultraljud på hjärtat direkt. När 
patienten sedan kommer på läkarbe-
sök finns redan resultaten från dessa 
undersökningar. Under läkarbesöket 
tar han en noggrann sjukdomshisto-
ria, bedömer patientens symtom och 
går igenom resultaten från blodpro-
ver, ultraljud och EKG. Utifrån dem 
lägger Tord Juhlin upp en långsiktig 
vårdplan.

det första han tar ställning till är om 
det är lämpligt att försöka återställa 
hjärtrytmen med hjälp av elkonver-
tering. Han planerar också för hur 
patienten ska omhändertas på sikt. 
Vad ska man göra om flimret kommer 
tillbaka efter konvertering? Är det 
värt att försöka en gång till eller är 
det smartare att testa något annat? 
Ska patienten ha blodförtunnande 
läkemedel?

– Jag träffar bara patienterna en 
gång, därför är det viktigt att de får 
information om vad förmaksflim-
mer innebär och vad som kommer 
att hända framöver beroende på hur 
flimret utvecklas, säger Tord Juhlin.

Därefter lämnar han över till flim-
mersjuksköterskorna som ser till att 
vårdplanen sätts i verket. Två dagar 
i veckan börjar Charlotte Granbom 
dagen med att möta de tre patienter 
som ska elkonverteras den dagen.

– Patienterna kan åka hem på ef-
termiddagen samma dag. Efteråt kan 
de ringa hit om de undrar något eller 
får tillbaka symtomen på flimmer. 
Då följer vi vårdplanen, vilket gör att 
patienten inte behöver vänta på hjälp.

Efter tre månader gör Charlotte 
Granbom en uppföljning med alla 
patienter. Risken för återfall är näm-
ligen störst inom den tiden och på 
så sätt hoppas de att de fångar upp 
majoriteten av dem som får tillbaka 
flimret.

– Vid återbesöket undersöker jag 
om hjärtrytmen är normal och upp-
daterar vårdplanen. Jag har delega-
tion för att besluta om ifall patienten 
ska fortsätta med frekvensreglerande 
läkemedel eller inte. Om allt ser bra 

ut rapporterar jag sedan till primär-
vården som tar över och effektuerar 
vårdplanen, säger Charlotte Gran-
bom.

– Det är praktiskt att sjuksköterskor 
kan göra uppföljningen för då får alla 
patienter den i rätt tid. Läkarna har 
ju inte lika många mottagningstider, 
fortsätter hon.

vanligtvis tar det fyra månader 
från att remissen kommer in tills 
patienten skrivs ut från flimmer-
mottagningen. Under de tio år som 
mottagningen har arbetat så här har 
vården förbättrats, upplever både 
Charlotte Granbom och Tord Juhlin. 
Organisationen har satt sig snabbare 
och enklare än vad de trodde. Vänte-
tiderna har kortats, alla patienter får 
numera en fullständig utredning och 
antalet onödiga elkonverteringar har 
gått ner.

– Det är en fördel att vi är ganska få 
som arbetar här. När besluten tas av 
specialutbildade läkare och sjukskö-
terskor med intresse för förmaksflim-
mer är det större chans att alla får 
en snabb och adekvat behandling. 
Samtidigt gör småskaligheten verk-

samheten sårbar. Är det något jag 
skulle önska mig är det ännu mer tid 
för patientinformation. Med välutbil-
dade patienter kan vi undvika en hel 
del rädsla vid flimmerattacker, säger 
Tord Juhlin.

Han hoppas att deras verksamhet 
också får positiva effekter för primär-
vården.

– I och med att vi tar ett tydligt 
ansvar för flimmerpatienterna och är 
tydliga i våra instruktioner borde det 
underlätta även för dem, säger han.

än har de inte gjort någon vetenskap-
lig utvärdering av vården vid flim-
mermottagningen, men i Maastricht 
i Holland har forskare studerat en 
sköterskebaserad förmaksflimmerkli-
nik och jämfört den med traditionellt 
omhändertagande vid förmaksflim-
mer.

– Där såg man en signifikant minsk-
ning av både antalet sjukhusinlägg-
ningar och dödlighet, säger Tord 
Juhlin.

Både han och Charlotte Granbom 
upplever att patienterna är nöjda 
med vården. 

– Många patienter säger att de är 
glada att vi är så tillgängliga och att 
de kan komma på uppföljning, säger 
Charlotte Granbom. l

Fakta:  
ElKONVERTERINg
Med hjälp av elektrisk energi korrigerar 
man hjärtats rytm vid förmaksflimmer 
eller förmaksfladder så att hjärtat åter 
slår med sin normala rytm, sinusrytm.
Elektrodplattor placeras på bröstkorgen 
och med hjälp av EKGövervakning ser 
läkaren direkt om strömstöten gett nor
mal hjärtrytm. Patienten är sövd.
Om flimret startade för mer än 48 tim
mar sedan måste man ta blodförtunnan
de läkemedel i minst tre till fyra veckor 
innan elkonverteringen.
Efter konverteringen får patienten ofta 
fortsätta med läkemedel för att behålla 
hjärtats normala rytm.

tord Juhlin är överläkare på flimmermot-
tagningen.

”Flimmerpatienterna placerades ofta långt ner  
i hjärtköerna. Det ville vi ändra på.”
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p lötsligt började golvet gunga 
värre och värre när Magnus 
Sjöblom var på konferens 

utanför Uppsala. Trots att han kände 
att något verkligen inte stod rätt till 
ville han inte lämna konferensen för 
att åka till sjukhuset. 

Han var 45 år och befann sig mitt 
i karriären, dessutom var det han 
som bjudit in deltagarna. I stället 
planerade han om schemat för dagen 
så att de punkter då han medverkade 
hamnade på förmiddagen och på 
eftermiddagen tänkte han lägga sig 
och vila. Men han kom aldrig så långt. 
På lunchen föll han ihop på gräsmat-
tan utanför konferensbyggnaden och 
snart befann han sig i en helikopter 
på väg till sjukhuset. Där visade det 
sig att han fått stroke. Läget såg ändå 
bra ut, hans kropp och hjärna hade 
klarat proppen bra, men på natten 
fick han ytterligare en stroke och den 
här gången påverkade proppen för-
längda märgen som är viktig för flera 
livsuppehållande funktioner. 

Läkaren lyckades lösa upp proppen, 
men den flyttade sig till lilla hjärnan 
som slogs ut.

– Hade jag inte varit på sjukhuset 
när jag fick den andra proppen hade 
jag stått med båda fötterna i graven, 
säger Magnus Sjöblom.

Efter det akuta skedet flyttades han 
från sjukhuset i Uppsala till Stock-
holm. Där upptäckte läkarna att han 
hade förmaksflimmer. Hur länge han 
haft det kunde ingen säga.

– Jag hade inte känt något innan 
stroken och läkarna kunde inte svara 
på om flimret orsakade propparna, 
men rent teoretiskt kan det vara så, 
säger Magnus Sjöblom. 

när han fick stroke var han helt 
oförberedd, men i dag är han inte 
förvånad och säger att han borde ha 
misstänkt att något var på gång. Han 
arbetade för mycket, rökte, åt oregel-
bundet, drack alkohol lite väl ofta och 
motionerade väldigt lite.

– Förr eller senare tar det ut sin 
rätt. Men jag kände mig oövervinner-
lig och var som strutsen som stop-
pade huvudet i sanden.

Stroken fick stora konsekvenser för 
Magnus Sjöbloms liv och livskvalitet. 
Han var stum och förlamad i vänster 

sida. Efter en tid inom akutsjukvår-
den flyttades han till en rehabilite-
ringsavdelning.

– Först hamnade jag på avdelning-
en för dem som de inte trodde skulle 
återhämta sig. Men jag är envis. Som 
tur var hade jag gått många kurser 
på jobbet om att sätta små mål och 
jobba långsamt. Det bestämde jag 
mig för att göra nu med.

det första han gjorde var att skriva 
upp alfabetet på ett papper så att 
han kunde kommunicera genom att 
bokstavera ord. Det blev början på 
många års enträget rehabiliterings-
arbete. Tillsammans med en logoped 
försökte han lära sig prata igen. 
Eftersom stämbanden hade förstörts 
fick han lära sig att tala med hjälp 
av magen. Tillsammans med sjuk-
gymnasten tränade han vänster sida 
av kroppen generellt, med särskilt 
fokus på att lära sig gå igen. Efter ett 
år skrevs han ut från sjukhuset, men 
fortsatte i rehabilitering i ytterligare 
sju år. Det har blivit åtskilliga tim-
mars talträning, styrketräning och 
motionsaktiviteter.

Stegräknaren håller koll på Magnus Sjöbloms 
jorden runt-promenad. 

”jag har lärt mig  
gå och tala igen”

Under en konferens fick Magnus Sjöblom stroke.  
På�sjukhuset�upptäckte�läkarna�att�han�även�hade�
förmaksflimmer�som�ingen�känt�till.�Efter�flera�års�
kämpande�har�han�lärt�sig�att�tala�och�gå�igen.
text åsa bolmstedt | foto carl ahrén erlandsson

POrtrtÄtt �MAGNUS�SJöBLOM
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– Jag kommer aldrig bli riktigt som 
förr igen, men jag kan tala till 90 pro-
cent och gå till 95 procent, säger han.

vardagslivet förändrades efter stroken. 
Magnus Sjöblom som arbetade på 
Apoteket klarade inte av att fortsätta 
som chef, utan bytte till en tjänst som 
apotekare. Till en början arbetade 
han 25 procent, som med tiden ökade 
upp till heltid. Han är tacksam för 
arbetsgivaren lät honom behålla den 
lön han hade när han blev sjuk. Det 
har betytt mycket eftersom han inte 
har behövt oroa sig för ekonomin. 
Det har också varit arbetsgivaren som 
genom företagshälsovården sett till 
att Magnus Sjöblom kunnat delta i 
olika typer av rehabilitering och som 
har betalat för sjuk- och rehabilite-
ringsresor.

– Jag tycker att primärvården hade 
kunnat gjort mycket mer. Helst skulle 
jag vilja ha ett mellanting mellan 
sjukhusens specialistvård och primär-
vården, en mottagning med specia-
lister på samma sätt som det finns 
på diabetesmottagningar. Jag hade 
tur som hade en bra arbetsgivare, 

men det har inte alla. Utan företagets 
hjälp hade jag aldrig kommit tillbaka 
så pass bra som jag har gjort.

Men vardagen var naturligtvis inte 
bara enkel. En tid efter stroken skiljde 
han sig och plötsligt hade han ensam 
ansvaret för två barn på tio och tolv 
år varannan vecka. 

– Det sporrade mig. Jag tänkte att 
jag måste klara av att ta hand om 
dem.

I dag har han ändrat livsstil. När 
han går hem från jobbet har han inte 
längre någonting som maler i hjär-
nan över natten. 

Omedelbart efter stroken slutade 
han röka, han äter sundare och rör på 
sig regelbundet.

– Jag har bestämt mig för att gå 
jorden runt på tolv år. Det innebär 
att jag måste gå ungefär en mil om 
dagen och det gör jag. Hittills har jag 
kommit halvvägs runt jorden. 

tidigt efter stroken gick Magnus Sjö-
blom med i en patientförening och 
det har betytt mycket, framför allt ur 
ett socialt perspektiv och för att träffa 
andra i liknande situation och höra 

hur de har hanterat sitt liv och sin 
vardag.

– Det är klart att det har varit 
jättetungt, speciellt i början när jag 
insåg att jag aldrig skulle komma 
tillbaka till mitt gamla liv. Det var en 
chock när jag förstod att jag legat på 
sjukhus ett helt år.

I dag har han förlikat sig med att 
livet tagit en annan vändning. Om 
några år går han i pension och då 
tänker han engagera sig ännu mer i 
patientföreningen. Förmaksflimret 
känner han inte av särskilt mycket, 
även om läkarna har upptäckt att det 
har förvärrats. I dag får han blodför-
tunnande och blodtryckssänkande 
läkemedel. 

trots allt är Magnus Sjöblom inte 
rädd för att dö.

– Att jag varit så nära graven och 
klarat mig har gjort mig mer tacksam 
för livet och samtidigt mindre rädd 
för att minsta det. Jag måste vara 
nöjd med det jag har uppnått annars 
översköljs jag av låga tankar som inte 
leder någonvart. Jag har bestämt mig 
för att göra det bästa av situationen. l

Jorden runt på tolv år. det vill Magnus  
Sjöblom promenera. i en stroke förlorade  
han förmågan att gå, men efter många  
timmar enträgen rehabilitering har han  
lärt sig igen, även om det fortfarande sker 
med vissa problem.

”Läkarna kunde 
inte svara på om 
flimret orsakade 
propparna, men 
rent teoretiskt  
kan det vara så.”
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kOnsekVenser �AV�STROKE

BEROENDET aV 
aNDRa äR VäRsT
Allt fler överlever en stroke,�men�drabbas�av�funktionsnedsättningar.�
Och�det�handlar�inte�bara�om�gamla�människor.�Även�bland�yngre��
och�medelålders�är�stroke�den�vanligaste�orsaken�till�handikapp.
text åsa bolmstedt

En förlamad arm och ett för-
lamat ben är den tydligaste 
konsekvensen av stroke. Men 

många får också dolda funktionsned-
sättningar som skapar stort lidande.

– De motoriska handikappen är för-
argliga och försämrar livskvaliteten, 
men de flesta kan komma över dem 
med rätt rehabilitering och tekniska 
hjälpmedel. Värre är det med de 
kognitiva störningarna, att man inte 
kan kommunicera, orientera sig eller 
fatta beslut på samma sätt som tidi-
gare. Det är väldigt nedsättande och 
jag upplever att patienterna tycker att 
det är värre, säger säger Nils Wahl-
gren, professor och överläkare på 
neurologiska kliniken på Karolinska 
universitetssjukhuset och professor i 
neurologi.

för att minska de negativa effekterna 
av en stroke är varje minut viktig. Allt 
fler som kommer in snabbt till sjukhus 
klarar sig utan skador. När blodprop-
pen i hjärnan löses upp med läkemedel 
eller dras ut med ett korkskruvslik-
nande instrument kan alla funktioner 
komma tillbaka. Men om proppen sut-
tit för länge så läker inte hjärnan igen 
utan patienten får kvarstående men. 
Hur de ser ut är individuellt, bero-
ende på var proppen satt och hur stor 
skadan hann bli. En del måste få vård 
dygnet runt, andra flyttar hem men 
kan inte längre arbeta, fortsätta med 
sina fritidsintressen eller ta hand om 
hem, barn eller barnbarn som förr.

Förutom att vardagen kan bli radi-
kalt annorlunda, påverkas relationen 
till de närstående.

– Det händer mycket i en relation 
när den ena blir beroende av hjälp 
och rollerna i familjen förändras. 
Det kan vara positivt eller negativt 
beroende på vilket stöd man får, säger 
Nils Wahlgren.

För att minska lidandet tycker 
han att man ska rikta in sig på en 
hierarki av åtgärder. Det första är 
att minska smärta, som kan komma 
antingen från skadan i hjärnan eller 
vara kroppslig till följd av exempelvis 
förlamning. 

nästa steg är att slippa vara beroende 
av hjälp, särskilt när det gäller intima 

saker som att gå på toaletten, duscha 
och klä på sig själv.

– Sen efterlyser patientorganisatio-
nerna långsiktig rehabilitering. I dag 
prioriteras det akuta skedet efter en 
stroke, men många vill och behöver 
komma tillbaka och träna många 
gånger under lång tid.

om fem år tror Nils Wahlgren att allt 
fler patienter kommer att kunna 
botas utan skador. Medvetenheten om 
hur viktigt det är att snabbt få vård 
ökar bland både allmänheten och 
sjukvårdspersonal, och metoderna för 
att avlägsna proppen blir allt bättre.

Det bästa vore naturligtvis att inte 
behöva rehabilitera patienter alls, 
utan att förebygga stroke. Det hand-
lar dels om att se till att vi aldrig får 
stroke genom att uppmuntra en häl-
sosam livsstil, dels om att behandla 
högriskgrupper med högt blodtryck 
eller förmaksflimmer.

nils wahlgren menar att vi skulle få 
bäst effekt av att satsa på högrisk-
grupperna. Därför har de på Karo-
linska sjukhuset börjat följa upp 
blodtryck och förmaksflimmer nog-
grannare och mer långsiktigt bland 
de patienter som redan haft stroke, 
och de kommer i ökad utsträckning 
göra långtidsuppföljningar av hjärt-
rytmen.

– Nu när vi ändå rör oss mot en 
hälso sammare livsstil generellt vin-
ner vi mest på att patienter med för-
maksflimmer är adekvat behandlade. 
Går man runt med ett obehandlat 
flimmer är risken för stroke stor. l

Fakta: sTROKE
l  30 000 personer drabbas av 

stroke varje år.

l  120 000–150 000 personer 
lever med sviterna av stroke.

l  Medianåldern för stroke är 73 
år, men 20 procent av dem som 
drabbas är under 60 år. 

l  Vanliga fysiska funktionsned-
sättningar: Halvsidig förlamning 
eller svaghet, svårigheter att 
tala och svälja mat och dryck.

l  Vanliga kognitiva funktions-
nedsättningar: Trötthet, svårt 
att minnas och koncentrera sig, 
humörsvängningar, brist på ini
tiativförmåga och depression.

l  Stroke till följd av förmaksflim
mer är ofta allvarligare än om 
man insjuknar av andra orsaker.
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kOnsekVenser �AV�STROKE

6,6 miljarder kronor. Så hög 
var kostnaden för förmaksflimmer 
i Sverige 2007. När undersökningen 
gjordes vårdades 100 557 personer 
på sjukhus på grund av förmaks-
flimmer, dessutom behandlades 
ytterligare cirka 40 000 patienter i 
primärvården. Minst en tredjedel 
hade förmaksflimmer som huvud-
diagnos.

För att få fram informationen 
använde forskarna data från 
Socialstyrelsens patientregister, 
Försäkringskassan och vetenskap-
liga publikationer.

kostnaden innehåller både utgif-
ter som hör ihop med vården av 
flimmerpatienterna och indirekta 
kostnader, som produktionsbort-
fall när patienten är sjukskriven. 
Mest kostade följdsjukdomar av 
förmaksflimmer, som stroke och 
hjärtsvikt.

– Det är sannolikt att kostna-
derna egentligen är ännu högre. 
När vi gjorde studien så bestämde 
vi oss för att räkna konservativt, 
säger Lennart Bergfeldt, professor 
och överläkare vid Sahlgrenska 
universitetssjukhuset.

– I dag vet vi också att många 
med förmaksflimmer inte vet om 
att de är sjuka, men de har lika 
stor risk för följdsjukdomar så 
förmodligen leder många obehand-
lade flimmer till exempelvis stroke 
som också kostar stora pengar, 
fortsätter han.

tidigare i år presenterade Hjärt-
Lungfonden en undersökning där 
Institutet för hälso- och sjukvårds-
ekonomi har tittat närmare på 
kostnaden för just stroke. I den 
konstaterar forskarna att ungefär 
22 000 personer får stroke för 
första gången varje år och många 
får den till följd av förmaksflim-
mer. Varje ny strokepatient kostar 
samhället 741 000 kronor, totalt 
16,1 miljarder kronor. l

nils Wahlgren, professor och 
överläkare på karolinska 

sjukhuset, vill bil bättre på att 
förebygga stroke.

Följdsjukdomarna 
kostar mestS
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E tt tumtryck några sekunder 
om dagen kan rädda dig från 
stroke. Just nu pågår en stu-

die där forskarna testar om de kan 
upptäcka förmaksflimmer genom 
screening med EKG. Hälften av alla 
75- och 76-åringar i Stockholms 
och Hallands län, 13 000 stycken, 
mäter sitt EKG med ett tumtryck 
två gånger om dagen i två veckor. 
Informationen skickas sedan via 
mobiltelefon till forskarna. Ytterli-
gare lika många 75- och 76-åringar 
utgör kontrollgrupp.

– Vi hoppas att studien kommer 
att visa att vi kan hitta en stor andel 
av dem med tyst förmaksflimmer 
genom screening. I en pilotstudie 
upptäckte vi att sju procent hade 
flimmer utan att veta om det. 
Genom att behandla dem med 
blodförtunnande medicin minskar 
risken för att de får stroke med upp 

till 70 procent, säger Johan Eng-
dahl, överläkare på medicinkliniken 
vid Hallands sjukhus.

Han hoppas mycket på möjlig-
heten med screening i framtiden. 
Särskilt om den kombineras med 
fler specialistmottagningar för 
förmaksflimmer.

– Där tror jag att den största vin-
sten ligger, att vi verkligen lyckas ta 
hand om de patienter vi hittar eller 
som redan har en känd diagnos, 
säger Johan Engdahl.

med fler typer av läkemedel och 
större kunskap om hur man med 
andra metoder kan behandla för-
maksflimmer ökar möjligheten att 
skräddarsy behandlingen och att 
låta patienten vara med i beslutet.

– När jag började arbeta med det 
här för tio femton år sedan hände 
det aldrig att patienter tog upp frå-

gan om blodförtunnande behand-
ling, men det gör de i dag.

framtiden är förhoppningsvis inte så 
avlägsen. Screeningstudien blir klar 
om fem år, allt fler flimmermottag-
ningar öppnar runt om i landet och 
forskare har visat att behandling 
av förmaksflimmer är kostnadsef-
fektivt. 

Även om Johan Engdahl tycker att 
det är dystert att bara hälften av da-
gens flimmerpatienter får adekvat 
blodförtunnande behandling och 
att tusentals strokefall skulle kunna 
undvikas i Sverige varje år, så ser 
han positivt på morgondagen.

– Förmaksflimmer börjar få ökad 
uppmärksamhet på flera nivåer och 
vi lär oss mer och mer. Det känns 
tilltalande att vi i större utsträck-
ning kommer kunna förebygga, 
snarare än behandla stroke. l

Ett tumtryck 
skyddar  
mot stroke

Just nu har ungefär 100 000�personer�i�
Sverige�förmaksflimmer�utan�att�veta�om�
det.�I�framtiden�kan�de�bli�möjligt�att�hitta�
dem�och�erbjuda�behandling�för�att�före
bygga�stroke�och�andra�komplikationer.
text åsa bolmstedt

Johan 
engdal letar 
efter dolt 
flimmer. 

S
H

U
TT

ER
S

TO
C

K

framtidens flimmerVård


