
  
 
Inbjudan till föreläsning om Förmaksflimmer  
 
Ingen ska behöva upptäcka att de har förmaksflimmer först när de drabbats av 
stroke.  
 

I dag lever ungefär 430 000 svenskar med förmaksflimmer. Av dessa har runt 330 000 fått sin diagnos 
men uppskattningsvis drygt 100 000 är fortfarande oupptäckta och behöver blodförtunnande 
behandling för att förebygga stroke. Dessa personer behöver också ett strukturerat 
omhändertagande för rätt behandling, uppföljning och patientutbildning. (Riksförbundet HjärtLungs 
Flimmerrapport 2021) Flimmerrapporten - HjärtLung (hjart-lung.se) 

 
 Hur kan vi som patienter, anhöriga, hälso- och sjukvård samt beslutsfattare 

gemensamt hjälpas åt för att minska antalet oupptäckta och obehandlade 
förmaksflimmer? 

 Hur kan vi tillsammans med både läkare och sköterskor satsa på att upptäcka 
fler förmaksflimmer, öka diagnostiken och bidra till ett strukturerat 
omhändertagande i vården? 

 
Länsföreningarna HjärtLung Västra Götaland, Halland och Skåne hälsar alla 
varmt välkomna till detta webinar för att tillsammans diskutera dessa frågor! 
 
 Vi ses tisdagen den 31 augusti kl. 16.00 – 18.00 via denna länk: Webinar | Blodproppsskolan 
 
Medverkande: Kardiologen Tord Juhlin från Lund, flimmersjuksköterskan Maria Dahlberg, Limhamns 
vårdcentral, Maria Ohlson Andersson, Primärvårdschef Sydvästra Skåne, Anna Mannfalk (M) vice ordf.  
i HSN, Jim Aleberg, vice ordförande i Primärvårdsstyrelsen i VGR, Katarina Eckert, sjuksköterska, Backa 
vårdcentral, Anna Rundberg, områdeschef Närsjukvården i Halland, Mikaela Waltersson (M) 
Regionstyrelsens ordförande Halland och Olle Flodin, ordförande i Länsföreningen HjärtLung i Västra 
Götaland. 
Moderator:  Jörgen Warberg, 1:e vice ordf., Riksförbundet Hjärtlung 
 
Program: 
16.00 – 16.10  Olle Flodin, Länsföreningen HjärtLung Västra Götaland hälsar alla välkomna  
16.10 – 17.10  Tord och Maria berättar om den lyckade satsningen av uppbyggnaden av 

flimmermottagningar i Skåne och Halland och allmänt om förmaksflimmer  
17.10 – 17.20  Bensträckare 
17.20 – 17.50  Frågestund med föreläsarna, politikerna och primärvårdscheferna från Skåne, Halland 

och Västra Götaland 
17.50 – 18.00  Tack för idag och välkomna åter - Länsföreningen HjärtLung Västra Götaland 
 
Skicka gärna in era allmänna frågor i förväg inför frågestunden info@vastragotaland.hjart-lung.se 
                      
            Aktiviteten genomförs med stöd av Pfizer och Bristol Myers Squibb 

Tisdag 31 augusti 
Kl. 16-18 

Ingen anmälan krävs 
Länk till mötet: 

Webinar |  
Blodproppsskolan 
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