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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 har ännu inte utsetts.
Varje ordinarie deltagare har under året utsett en suppleant, som ersättare vid behov.

Arbetsgruppens möten
Arbetsgruppen har under året haft möte vid Kardiovaskulära Vårmötet i Göteborg (10
04 23).
Ordföranden har representerat arbetsgruppen vid ett gemensamt möte med
Cardiolog-föreningens styrelse och arbetsgrupper i Sophia Antipolis (10 10 09).

Utbildningsaktiviteter
Arbetsgruppen arrangerade vid Kardiovaskulära Vårmötet i Göteborg 2010
symposiet ”Plötslig död hos unga: Hereditära arytmier” (10 04 23), varvid bl.a.
presenterades ett nationellt PM för postmortal genetisk analys efter plötslig död hos
unga, som utarbetats av en projektgrupp på arbetsgruppens mandat. Arbetsgruppen
deltog även i symposiet ”Lean healthcare: Något för kardiovaskulär sjukvård?” (10 04
23).
Arbetsgruppen har deltagit vid Cardiologföreningens fortbildningsdagar i Sophia
Antipolis (Swedish Cardiology Update, 10 10 07-09), med föredrag om CRT på annan
indikation än svår hjärtsvikt, nytt antiarytmikum vid förmaksflimmer, ändrad
antikoagulationsbehandling vid förmaksflimmer, samt kateterablation vid
förmaksflimmer och ventrikulära arytmier.
Arbetsgruppen har genom ordföranden varit representerad som kvalitetsgranskare
vid planeringen av en företagsstödd nationell utbildning kring förmaksflimmer, som
genomförts vid två tillfällen under arbetsåret.
Arbete med riktlinjer
Medlemmar i arbetsgruppen har granskat European Society of Cardiology under
2009 utgivna riktlinjer avseende syncope, och 2010 utgivna riktlinjer för behandling
av förmaksflimmer. Synpunkter har sammanställts ur ett svenskt perspektiv.

Dokumentet tillställs Svenska Cardiologföreningens styrelse inför instundande
Kardiovaskulära Vårmöte, för ställningstagande till ratificering.
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 Pacemakeroch ICD-registret samt Ablationsregistret.
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