
 
 
 
Svenska Cardiologföreningens Arbetsgrupp för Arytmi: 
Årsrapport 2009-2010 
 
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, Milos Kesek, Kåge Säfström 
(sekreterare), Anders Ahlsson (kassör) samt Johan Brandt (ordförande). Regional representant 
från Göteborg kommer inom kort att utses. Varje ordinarie deltagare har under året utsett en 
suppleant, som ersättare vid behov. 
 
Arbetsgruppens möten 
Arbetsgruppen har under året haft möten vid Kardiovaskulära Vårmötet i Uppsala (09 04 22) 
samt vid Riksstämman i Stockholm (09 11 27). 
Ordföranden har representerat arbetsgruppen vid ett gemensamt möte med Cardiolog-
föreningens olika arbetsgrupper i Stockholm (10 02 08). 
 
Utbildningsaktiviteter 
Arbetsgruppen arrangerade vid Kardiovaskulära Vårmötet i Uppsala 2009 symposiet 
”Misstänkt hjärtarytmi: Nya diagnostiska metoder”(09 04 23), och deltog i symposiet ”Ett år 
med nya riktlinjer: Hur långt har vi kommit?” (09 04 24). 
Arbetsgruppen har deltagit vid Cardiologföreningens fortbildningsdagar på Hasseludden 
(09 09 23-25), med föredrag om CRT och ICD, kateterablation vid förmaksflimmer, 
förmaksflimmer vid hjärtkirurgi, samt ovanliga orsaker till ventrikulär arytmi (ARVC, 
Brugadas syndrom, lång-QT-syndrom, samt hypertrofisk kardiomyopati). 
Arbetsgruppen arrangerade ett symposium vid Riksstämman i Stockholm (09 11 25-27) med 
titeln ”När skall arytmipatienten remitteras för ablation?”(09 11 27). 
Arbetsgruppen har genom ordföranden varit representerad som kvalitetsgranskare vid 
planeringen av en företagsstödd nationell utbildning kring förmaksflimmer, som genomfördes 
09 11 12-13. 
 
Implementering av Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer för Hjärtsjukvård 
Arbetsgruppen har erbjudit kompetensstöd i samband med arrangemang av regionala 
implementeringsmöten. Ett sådant har under arbetsåret genomförts i Stockholm. 
 
Registerarbete 
Arbetsgruppen har tillhandahållit information till European Heart Rhythm Associations 
”White Book” med nationella data avseende elektrokardiologi samt pacemaker- och ICD-
behandling. 
Arbetsgruppen representeras via ordföranden i styrgruppen för Svenska Pacemaker- och ICD-
registret. 
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Nationellt PM 
En projektgrupp har på arbetsgruppens mandat utarbetat ett nationellt PM för postmortal 
genetisk analys efter plötslig död hos unga, vilket kommer att presenteras vid instundande 
Kardiovaskulära Vårmöte (10 04 23).  
 
Stipendieverksamhet 
Arbetsgruppen har genom ordföranden varit representerad i stipendiekommittén för Boston 
Scientifics utvecklingsstipendium inom arytmibehandling. 
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