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DC-konvertering 
Stød af hjertet
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Det kan vi behandle med medicin og 
med elektrisk stød af hjertet (DC- 
konvertering).

Ved DC-konvertering nulstilles de 
abnorme elektriske impulser og hjertet 
genvinder sin normale elektriske 
aktivitet.

Formål med 
 behandlingen
Formålet med DC-konvertering er 
 derfor at få hjertet til at slå regel-
mæssigt igen.

Forventninger
I de fleste tilfælde (ca. 90%) lykkes 
det at vende hjerterytmen til normal 
rytme.

Hvis du har haft flimren i flere år, 
kan hjertet have tilpasset sig rytme-
forstyrrelsen og det kan være mere 
vanskeligt, at få rytmen tilbage til 
normal igen. Det kan evt. være nød-
vendigt at gentage DC-konvertering.

Forløbet på hospitalet varer i alt 2-4 
timer. Du må ikke selv køre hjem.

Forberedelse
Vi anbefaler, at du inden behandlingen 
har læst denne folder.

Medicin
Er du i behandling med blod-
fortyndende medicin som fx Pradaxa, 
Xarelto, Lixiana eller Eliquis, er det 
 vigtigt, at du har taget det regel-
mæssigt de sidste 4 uger.

Er du i behandling med Marevan skal 
INR (blodets evne til at størkne) være 
målt en gang ugentligt og have ligget 
stabilt mellem 2 - 3,5 de sidste 4 uger. 

Dette er af hensyn til at minimere 
risikoen for blodpropper.

Anden medicin må du tage som vanlig 
om morgenen på dagen.

Faste
Du skal møde fastende til behand-
lingen. Se nærmere om fasteregler i 
folderen ”Generel vejledning i forbin-
delse med operation”.

Når hjertet slår uregelmæssigt, kalder vi det atrieflimren, 
atrieflagren eller forkammerflimmer. Der er kommet en 
forstyrrelse i de elektriske impulser, som driver hjertet.
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Hvordan foregår 
 behandlingen?
Behandlingen foregår på senge-
afdelingen eller i opvågningsafsnittet. 
Der vil være en anæstesilæge til stede 
ud over hjertelægen.

Du får sat 2-4 elektroder på ryggen og 
brystkassen.

Du får lagt en venflon (lille plastrør) i 
en blodåre på håndryggen og der-
igennem får du bedøvelsen. Mens du 
er bedøvet foretager vi DC-konverte-
ringen via elektroderne og efter 3-5 
minutter vågner du igen og behand-
lingen er overstået.

Efter behandlingen
Efter behandlingen bliver du obser-
veret i et par timer. Du må få noget at 
spise og drikke, så snart du er vågen.

Du får taget et hjertekardiogram (EKG). 

Hjertelægen taler med dig om resul-
tatet og plan for videre behandling og 
opfølgning inden du tager hjem.

Mulige bivirkninger og 
komplikationer
Risikoen for komplikationer ved DC-
konvertering er minimal (1/10.000) 
og behandlingen er forbundet med 
få bivirkninger. Det hyppigste er en 
mild forbrænding på huden efter 
 elektroderne.
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