
Årsberättelse 2008 
Arbetsgruppens sammansättning 
Arbetsgruppen, som enligt stadgarna har regional representation samt representanter för Ablationsregistret samt 
Pacemaker- och ICD-registret, har under arbetsåret bestått av Per Blomström, Cecilia Linde, Fredrik Gadler, 
Steen Jensen, Håkan Walfridsson (sekreterare), Johan Brandt (ordförande), Anders Englund, Kåge Säfström 
samt Christer Gottfridsson. De tre sistnämnda har under arbetsåret av olika skäl lämnat sina poster i 
arbetsgruppen. Anders Englund har ersatts av Anders Ahlsson (Örebro); styrgruppen för Ablationsregistret har att 
utse sin representant; och ny regional representant från Göteborg kommer inom kort att utses.  
Arbetsgruppens möten Arbetsgruppen har under året haft möten vid Kardiovaskulära Vårmötet i Malmö (08 04 
24) samt vid Riksstämman i Göteborg (08 11 28). Utbildningsaktiviteter Arbetsgruppen arrangerade vid 
Kardiovaskulära Vårmötet i Malmö 2008 symposiet "ICD för primärprevention av plötslig död: Riskstratifiering 
idag" (08 04 24).  
 
Arbetsgruppen har deltagit vid Cardiologföreningens fortbildningsdagar på Hasseludden (08 10 01-03), med 
föredrag om antiarytmika, kateterablation inklusive produktion och väntelistor, antikoagulationsbehandling vid 
förmaksflimmer samt nya indikationer för behandling med ICD och CRT. Arbetsgruppen arrangerade ett 
symposium vid Riksstämman i Göteborg (08 11 26-28) med titeln ”Hur påverkas primärvården av nya nationella 
riktlinjer för hjärtarytmier?”, med presentationer om förmaksflimmer, antikoagulationsbehandling, ICD och CRT. 
Arbetsgruppen deltog även i ett symposium vid Riksstämman om hjärtsviktsbehandling, med Arbetsgruppen för 
Hjärtsvikt som huvudarrangör. Arbetsgruppen har genom ordföranden varit representerad som kvalitetsgranskare 
vid planeringen av en företagsstödd nationell utbildning kring förmaksflimmer, som planeras genomföras i 
november 2009. Implementering av Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer för Hjärtsjukvård Arbetsgruppen 
har erbjudit kompetensstöd i samband med arrangemang av regionala implementeringsmöten. Ett sådant har 
genomförts i Södra Sjukvårdsregionen, och planeras inom kort i Stockholm och Linköping. Remissinstans 
Arbetsgruppen har granskat och avgivit remissvar till Europeiska Cardiologföreningens föreslagna ”Guidelines for 
the Diagnosis and Management of Syncope”. Registerarbete Arbetsgruppen har tillhandahållit information till 
European Heart Rhythm Associations ”White Book” med nationella data avseende elektrokardiologi samt 
pacemaker- och ICD-behandling. Staten Kommuner och Landsting (SKL) har av arbetsgruppen erhållit 
vårdåtgärdskoder för inrättande av ett nationellt register avseende tillgänglighet för ablationsbehandling av 
hjärtarytmi. Arbetsgruppen kommer att via ordföranden representeras i styrgruppen för Svenska Pacemaker- och 
ICD-registret. Stipendieverksamhet Arbetsgruppen har under arbetsåret varit representerad i följande 
stipendiekommittéer: - Johnson & Johnsons stipendium för ett års utlandsstudier för Nordisk elektrokardiolog 
under utbildning (Håkan Walfridsson) - Boston Scientifics utvecklingsstipendium inom arytmibehandling (Johan 
Brandt) - Sanofi-Aventis stipendium inom området förmaksflimmer (Johan Brandt)  
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