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Zenicor tillsammans med Pfizer och Bristol-Myers Squibb i Almedalen för att 

lyfta vikten av att upptäcka förmaksflimmer 

 

Stockholm 1 juli, 2016 

100 000 svenskar har ingen aning om att deras hjärta slår oregelbundet och att det kan vara ett 

tecken på förmaksflimmeri. Sjukdomen är en av de främsta orsakerna till stroke. I kampanjen 

Almedalspulsen (www.almedalspulsen.se) lyfts vikten av att göra det enklare att upptäcka 

förmaksflimmer. 

Zenicor finns på plats i Almedalen för att väcka uppmärksamhet runt screening för förmaksflimmer 

och strokeprevention. I kampanjen Almedalspulsen tillsammans med Pfizer och Bristol-Myers Squibb, 

kommer vi ta pulsen på Almedalen och lyfta frågan om screening.  

Zenicor erbjuder besökare och beslutsfattare möjligheten att screenas för förmaksflimmer med EKG 

under Almedalsveckan i Visby.  Det kommer finnas möjlighet att diskutera och lära mer om 

förmaksflimmer och hur stroke kan förebyggas med hjälp av screening med tum-EKG  i två 

gemensamma montrar.  

Mats Palerius, VD Zenicor Medical Systems: ”Vi kommer att vara på plats i Almedalen för att visa att 

man på ett enkelt sätt kan upptäcka förmaksflimmer genom att ta ett tum-EKG. I en gemensam 

satsning med Pfizer och Bristol-Myers Squibb vill vi väcka frågan om screening för förmaksflimmer för 

att förbereda Landsting och Regioner på att ta emot de riktlinjer som Socialstyrelsen förväntas 

komma med under 2017. Vi är glada över att Pfizer och Bristol-Myers Squibb har valt att samarbeta 

med Zenicor under Almedalsveckan.” 

 

 

 

 

  



Om förmaksflimmer och stroke 

I Sverige drabbas 30 000 personer av stroke varje årii. Minst var femte person som drabbas har 

förmaksflimmer. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att utvärdera om ett nationellt 

screeningprogram med tum-EKG ska införas, ett program som har potential att minska mörkertalet 

av dolt förmaksflimmer och därmed insjuknanden i stroke i Sverige. 

 209 000 svenskar beräknas ha diagnosen förmaksflimmer. Ytterligare cirka 100 000 har 
sjukdomen utan att känna till deti. 

 Det är viktigt att upptäcka förmaksflimmer då det bland annat kan leda till blodproppar som 
orsakar stroke. Om pulsen är snabb och oregelbunden kan det vara tecken på 
förmaksflimmer. Diagnos ställs med EKG-undersökning. 

 Man beräknar att cirka 6 000 personer med förmaksflimmer drabbas av stroke årligen, vilket 
motsvarar ungefär 16 personer per dagiii.  

 Samhällets kostnader för stroke uppskattas till mer än 16 miljarder kronor årligeniv.  
 

Om Zenicor och tum-EKG från Zenicor 

Det svenska medicinteknikföretaget Zenicor är ledande inom arytmidiagnostik och strokeprevention.  

Zenicors tum-EKG är ett system för diagnostik av olika hjärtarytmier, bland annat förmaksflimmer, 

och används idag på över 300 kliniker i Norden, Tyskland och Storbritannien. Zenicors lösning består 

av en handhållen apparat (Zenicors tum-EKG) där patienten under en längre period själv kan 

registrera kortare episoder av sitt EKG, vilka sedan skickas automatiskt via mobilnätet till en central 

databas. Via Internet kan vårdgivaren därefter när som helst ta del av patientens EKG och ställa en 

diagnos. Lösningens effektivitet har dokumenterats i ett flertal studier och artiklar i internationellt 

ledande vetenskapliga tidskrifter. Dessa studier har visat att Zenicors tum-EKG, i kombination med 

kostnadseffektivitet och användarvänlighet, har en överlägsen diagnostisk förmåga jämfört med 

traditionella metoder.  www.zenicor.se  

Om Pfizer  

Som ett av världens ledande läkemedels-, egenvårds- och vaccinföretag vill Pfizer bidra till att skapa 

fler år till livet och mer liv till åren. Vår vision i Sverige är att i samverkan upptäcka nya vägar för en 

världsledande svensk hälso- och sjukvård. Fokus för vår globala forskning och utveckling ligger inom 

områden där det finns ett stort behov av behandlingsalternativ t ex inom cancer, immunologi och 

inflammation, kardiovaskulära och metaboliska sjukdomar, neurovetenskap och smärta, sällsynta 

sjukdomar och vacciner. www.pfizer.se 

Om Bristol-Myers Squibb  

Bristol-Myers Squibb (BMS) är ett globalt bioteknologiskt biopharmaföretag som utvecklar innovativa 

läkemedel som hjälper patienter att övervinna allvarliga sjukdomar. www.bms.se 

För mer information 

Mats Palerius, VD, Zenicor Medical Systems AB, mats@zenicor.se, Telefon: +46 70 561 55 64 

 

Högupplösta bilder på Zenicor-EKG finns för nedladdning: http://zenicor.se/pressmaterial  
 

Pressrelease från Pfizer och Bristol-Myers Squibb: 

http://www.mynewsdesk.com/se/pfizer/pressreleases/kampanj-pfizer-och-bms-tar-pulsen-paa-almedalen-

1461654?view_policy=1 

 

http://www.zenicor.se/
http://www.pfizer.se/
http://www.bms.se/
mailto:mats@zenicor.se
http://zenicor.se/pressmaterial
http://www.mynewsdesk.com/se/pfizer/pressreleases/kampanj-pfizer-och-bms-tar-pulsen-paa-almedalen-1461654?view_policy=1
http://www.mynewsdesk.com/se/pfizer/pressreleases/kampanj-pfizer-och-bms-tar-pulsen-paa-almedalen-1461654?view_policy=1


Montrar för tum-EKG screening: 
Hälsodalen 
St Hans Café, St Hans plan 2 
Måndag 13.00 -15.00 
Tisdag 13.00 -15.00 
 
Hamnplan (se karta) 
onsdag 10.00–17.00 
torsdag 10.00–15.00 
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/38471?redir=%23eidx_0 

www.almedalspulsen.se  

    #almedalspulsen 
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