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I dag presenterade Socialstyrelsen en remissversion av rekommendationen för strokeprevention 

genom screening för förmaksflimmer. Socialstyrelsen efterlyser mer forskning som underlag till ett 

införande av ett nationellt screeningprogram för förmaksflimmer. 

 

I juni 2015 fick Socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en utredning av införande av ett nationellt 

screeningprogram för förmaksflimmer på 75- åriga individer med tum-EKG. Detta baserat på 

resultaten från den världsunika studien STROKESTOP där 5 % nya kandidater för 

antikoagulantiabehandling hittades med hjälp av screening i två veckor med Zenicors tum-EKG. I 

remissversionen som nu går ut efterlyser Socialstyrelsen mer forskningsresultat som underlag till ett 

införande av ett nationellt screeningprogram för förmaksflimmer med tum-EKG.  

Det finns möjlighet för vårdgivare, sjukvårdsregionerna, specialistföreningar, patientorganisationer 

och allmänheten att lämna synpunkter på rekommendationen. Synpunkterna kommer att bearbetas 

och beaktas inför den slutliga versionen som beräknas vara klar i april 2017.  

Zenicor har idag över tio pågående screeningprojekt som kommer att utgöra ytterligare underlag till 

Socialstyrelsen. Patienterna i STROKESTOP-studien kommer att följas upp för första gången under 

2017. Då har det gått tre år sedan screeningen genomfördes och man kommer vid denna uppföljning 

att få information om screeningen har lett till ett minskat strokeinsjuknande. Detta är en av de 

frågeställningarna som Socialstyrelsen önskar svar på. I STROKESTOP 2 studien utreds en ny årskull 

75-åringar vilket kommer att ge ytterligare underlag för att visa att screening förhindrar 

strokeinsjuknanden. 

VD Mats Palerius kommenterar: 

”Europeiska Kardiologföreningen inkluderar redan idag screening för förmaksflimmer i sina riktlinjer. 

Zenicor kommer att fortsätta samarbeta med framstående forskare och genomföra flera 

internationella screeningstudier för att visa att screening förebygger strokeinsjuknanden. Vi känner 

oss mycket inspirerade att fortsätta vårt arbete med att ”Hitta Flimmer – Stoppa stroke”. Vår vision 

är att ingen människa skall drabbas av stroke på grund av odiagnostiserat förmaksflimmer.”  

 



Om förmaksflimmer och stroke 

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

förmaksflimmer.  

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

 Det är viktigt att upptäcka förmaksflimmer då det bland annat kan leda 
till blodproppar som orsakar stroke.  Diagnos ställs med EKG-undersökning. 

 Man beräknar att cirka 6 000 personer med förmaksflimmer drabbas av  
stroke årligen i Sverige, vilket motsvarar fler än 16 personer per dag.  

 Samhällets kostnader för stroke uppskattas till mer än 16 miljarder  
kronor årligen i Sverige.  

 

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 automatiskt via mobilnätet skickas 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.   

 

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  

 

Länk till Socialstyrelsens utredning: 

http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellascreeningprogram/formaksflimmer-
screeningmedtum 
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