
AFLI í Føroyum

Bakgrund

AFLI er mest vanliga hjartarútmuólagið. AFLI kann

elva til at sveitar koma í blóðið inni í hjartanum og

fara út í blóðrenslið. Mett verður, at upp til 25% av

øllum blóðtøppum í heilanum eru elvdir av

sveitum, ið eru íkomnir orsakað av AFLI. Tískil er

tað av stórum týdningi, at allir sjúklingar við AFLI

verða staðfestir og settir í viðkomandi

blóðtynnandi viðgerð, áðrenn møguligir sveitar

umvegis blóðrenslið gera skaða á heilan v.m.

Sambært leiðreglum er fyrsta valið av

blóðtynnandi sokallað DOAC (Direct Oral Anti-

Coagulant) – ið hevur minkað um talið av

sjúklingum í warfarin (Marevan) viðgerð, ið áður

var fyrsta val.

Eingi tøl fyriliggja, hvussu nógv fólk í Føroyum

hava AFLI, og um viðgerðin tey fáa, er

samsvarandi nútímans altjóða leiðreglum á

økinum.

Hvat er AFLI?

AFLI er ein óreglulig og oftast skjót hjartarútma, ið

økir vandan fyri sveitum í blóðrenslinum,

hjartasvíkjan og øðrum fylgisjúkum í hjartanum.

AFLI rakar umleið 1% av øllum íbúgvum – títtleikin

økist eksponentielt og kann vera upp í 8% millum

eldru íbúgvarnar.

Kann hugsast, at útbreiðslan av

AFLI millum føroyingar er hægri enn

í øðrum londum?

Eru sjúklingarnir við staðfestari

AFLI í viðkomandi blóðtynnandi

viðgerð?

Og fáa sjúklingar í blóðtynnandi

viðgerð hjáárin?

Háttalag

Kanningin verður gjørd sum ein tvørskurðskanning, har

upplýsingar verða funnir umvegis COSMIC. Upplýsingar, ið

vit leita upp á eru ICD-10 kota fyri AFLi, ATC-kotur fyri

relevanta AK-viðgerð móti AFLI, kyn, aldur (p-tal), um

persónurin enn er á lívi, BMI, vekt, hædd. Dáta verður

viðgjørt í RedCap, og alt verður dulnevnt. Søkt verður um

dátuloyvi frá Landssjúkrahúsinum at viðgera dátur

innanhýsis á sjúkrahúsinum.

Tíðarskeið

Hagtøl verða savnaði í maj og juni 2021. Síðani verða

hagtølini greinaði og verður ein vísindalig grein ætlað

einum altjóða vísindaligum tíðarriti skrivað í heyst.
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Endamál

At kanna títtleikan av staðfestari atriuflimran (AFLI) í Føroyum og lýsa sjúklingarnar í

mun til aldur, kyn, viðgerð, hjáárin v.m. 

Figur 1: Vanlig impuls-útbreiðsla og EKG (t.v.) og impuls-

útbreiðlsa og EKG ísv. AFLI-herðindi
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Figur 2: Títtleiki av AFLI í nærmastu grannalondum

Keldur:

DK: https://hjerteforeningen.dk/alt-om-dit-hjerte/noegletal/

SE: https://www.hjart-lung.se/globalassets/riksforbundet-

dokument/diagnostik/hjarta/flimmerrapporten-2018_final_online_180307.pdf

NO: https://afib.no/2020/09/09/high-prevalence-of-atrial-fibrillation-in-norway/

ÍS: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21551478/

https://hjerteforeningen.dk/alt-om-dit-hjerte/noegletal/
https://www.hjart-lung.se/globalassets/riksforbundet-dokument/diagnostik/hjarta/flimmerrapporten-2018_final_online_180307.pdf
https://afib.no/2020/09/09/high-prevalence-of-atrial-fibrillation-in-norway/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21551478/

