
 
 
 
 
 

Årsrapport 2015-2016 
 
Arbetsgruppens sammansättning 
Arbetsgruppen har under arbetsåret bestått av Carina Blomström Lundqvist (ordf.), Niklas 
Höglund (kassör), Bozena Ostrowska (läns-/länsdels sjh repr. Eskilstuna), Magnus Forsgren (läns-
/länsdels sjh repr. Falun, webansvarig), Jonas Schwieler (ansvarig elfysskolan), Tord Juhlin 
(tidningsansvarig), Pyotr Platonov, Lennart Bergfeldt, Anders Jönsson, samt Dritan Poci.  
Följande personer har avgått/invalts i HRG efter beslut av valberedningen: Bozena Ostrowska 
avgår till Årsmötet april 2016 då hon ej längre tjänstgör på länsdels sjukhus. Ny ledamot och 
repr för mindre sjukhus presenteras vid Vårmötet. Pjotr Platonows plats i HRG hålls vakant 
tilla han återkommer från USA resa Vt 2017.   
 
Arbetsgruppens möten 
Arbetsgruppen har under gångna året haft möte vid Kardiovaskulära Vårmötet i Örebro (2015 
04 23), telefon konferenser, 2015 05 21, 2015 06 08, 2015 09 07, 2015-09-28, 2015 11 02 och 
2016 03 21, samt internat på Noors slott 25-26 jan 2016. 
 
Utbildningsaktiviteter 
Kardiolog föreningens Fortbildningsdagar  
Arbetsgruppens medlemmar har deltagit i Kardiolog föreningens Fortbildningsdagar i Sälen 4-6 
februari 2016 med en session om Arytmivård hos äldre inkluderande ”Antiarytmika hos den åldrade 
multisjuka patienten – viktiga råd, Antikoagulantia hos den åldrade patienten – vilka risker och 
vinster?, ICD o CRT hos äldre – en självklarhet eller tveksamhet ? Kateter ablation – bättre än 
läkemedel – vilka? när; hur?”. Vidare har HRG inlämnat flertal förslag på symposium till 
Kardiovaskulära Vårmötet i Göteborg och medan enskilda bidrag till ESC i Rom.  
 
HRG’s Temadagar  
HRG har nu etablerat den nya formen av utbildningsaktivitet, de s.k. Temadagarna, och 
förlagt dessa till oktober månad varje höst vid 3 olika regioner i Sverige; Göteborg/ Malmö/ 
Lund, Mälardalen samt Norrland. Dessa regionala fortbildningsmöten kommer även 
fortsättningsvis bestå av endagskurser med fokus på aktuella ämnesområden, nya riktlinjer 
och nya behandlingar inkluderande curriculum och standardiserat utbildningsmaterial. 
Temadagarna 2015 bjöd på innehållet” Nationella Riktlinjer för arytmivården 2015; från 
förmaksflimmer till device terapi och var förlagt till Stockholm 6 oktober (lokal värd Jonas 
Schwieler) och Lund 8 oktober 2015 (lokal värd Pjotr Platonov). Planerad temadag i Umeå 21 
oktober fick tyvärr ställas in pga för få anmälda, till stor del beroende på landstingens påbud 
om att all undervisning var förbjuden hela hösten för samtliga läkare. Aktiviteten fick stöd av 
industrin och antalet deltagaren var mellan 60 och 100 st per Temadag.  
För 2016 planeras Temadagar om ”Förmaksflimmer och syncope: hur räddar vi fler liv?” och 
dagarna är förlagda till Malmö den 6 oktober (lokal värd Tord Juhlin), Stockholm den 20 
oktober (lokal värd Jonas Schwieler) och Umeå 27 oktober (lokal värd Niklas Höglund).  
 
Nationellt utbildningsmöte i elektrofysiologi – ”Elfys skolan” 
HRG har vidare arrangerat den andra Elfysskolan, vilken gick av stapeln i Linköping den 13 
November 2015 med unga blivande elektrofysiologer från hela Sverige, under ledning av 
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Jonas Schwieler med lokal värd Anders Jönsson, som nu delar ansvaret. Ett 30-tal deltagare 
kom från olika centra i Sverige och lyssnade till erfarna elektrofysiologers teoretiska och 
praktiska råd om basal elektrofysiologi, enkla och avancerade ablationer inklusive transeptal 
punktion med övning i simulator samt strålskydd.  Ett andra möte är inplanerat på annan ort 
under hösten i November där avsikten är att spinna vidare på samma tema med dels basal och 
avancerade praktiska o teoretiska övningar.  
 
Patient utbildning 
HRG’s nya aktivitet är att påbörja arbete med web baserad utbildning/ informations material 
om i första hand device indikationer, indikationer för antikoagulantia och antiarytmika / 
ablation vid FF, information om plötslig död (risker, sjukdomstillstånd), medfödda 
hjärtsjukdomar,  riktade till i första hand patienter men även till allmänkardiologer / 
öppenvården.  
 
Patient enkäter 
HRG nya aktivitet är även att inventera arytmi patienters utbildnings behov via enkäter 
rörande nya utredning och behandlingar.  
 
Registerarbete 
Arbetsgruppen har tillhandahållit information till European Heart Rhythm Associations 
”White Book” med nationella data avseende elektrokardiologi samt pacemaker- och ICD-
behandling. Vi tackar alla register hållares ordföranden, Fredrik Holmqvist (ablations reg) och 
Fredrik Gadler (PM reg) för hjälp liksom även Helena Malmborg och David Mörtsell för 
bidragande med statistik om förmaksplugg och extraktioner.  
 
Som representanter för HRG i de 2 arytmi registren har fortsatt varit Jonas Schwieler för 
Ablationsregistret samt Magnus Forsgren för Pace – och ICD registret.  
 
HRG har diskuterat Pacemakerregistrets verksamhet, ledningsstruktur, funktionalitet, och 
finansiering, som skiljer sig från de nationella kvalitetsregistrens. Finansieringen sker via en 
avgift per implanterad device, som betalas av säljande företag.   
 
Kommunikation 
Som tidningsansvarig inkl. redaktionellt arbete som rör HRG och arytmier i Svensk 
Cardiologi har fortsatt varit Tord Juhlin, och som webansvarig Magnus Forsgren.  
HRG skall avsätta resurser till att förbättra websidan med avseende på annonsering av 
utbildningar, kongresser, möten, referat från internationella kongresser och möten. 
 
Kompetenskrav, utbildningsbehov, ackreditering för arytmibehandling och device 
operationer  
HRG har fortsatt sitt arbete rörande utredning av behov av strukturerat fortbildningssystem 
och ackreditering inom device behandling samt elfys/ablationsbehandling. Två grupper har 
fortsatt detta arbete rörande utbildnings- och kompetenskrav hos opererande läkare 
(abladörer) samt standard krav på lokaler/ centra där procedurer utförs. Målsättningen har 
varit att verka för en högre kvalitet på vården och på bättre sätt tydliggöra behov av resurser 
och utbildningsstukturer i analogi med den utredning som regeringen initierat avseende den 
högre kompetens som följer med högre volymer.  
Device arbetet, som letts av Magnus Forsgren och Bozena Ostrowska med medarbetarna 
Johanna Sjöblom (Danderyd), Johan Brandt (Lund) samt Piotr Szamlewski (Göteborg), har 
färdigställts. Arbetet har granskats av extern expert från Danmark och har därefter sänts in till 
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Cardiolog föreningens styrelse i mars 2016. Arbetet kommer därefter att publiceras och även 
sändas in som förslag till Socialstyrelsen.  
Elfys/ablations arbetet pågår under ledning av Helena Malmborg, Uppsala, med stöd av 
Niklas Höglund, Umeå och i gruppen ingår även Ole Kongstad (Lund), Anders Jönson 
(Linköping), Nikola Drca (Stockholm), Dritan Poci (Örebro) och Lennart Bergfeldt 
(Göteborg). Arbetet beräknas vara klart till mitten av maj månad 2016. 
  
Till HRG:s mål och arbetsuppgifter har styrelsen föreslagit inkludera ”att definiera 
kompetens för device impl och elfys”, vilket godkänts av CF styresle. 
 
SoS Prioriterings arbete  
HRG har lämnat in synpunkter.  
 
Forskning 
Arytmiforskningsdag 
HRG:s kommer att arrangera en Arytmiforskningsdag under sen hösten 2016 el tidigvåren 
2017, för att skapa nätverk och stimulera till arytmiforskning mellan olika forskargrupper i 
Sverige. 
 
Kongressbevakning 
HRG kommer att finansiera en kongressresa för läkare / arytmolog som önskar deltaga i 
internationell arytmikongress; HRS, Cardiostim/ Europace, Euro VT/VF Meeting i Berlin och 
AF symposium i Orlando. Motprestationen från vederbörande är kongressrapport som läggs 
upp på HRG:s webbsida. HRG står för logi, kongressavgift och resa i ekonomiklass.  
 
 
Uppsala i 14 april 2015 
 
 

 
 
 
Carina Blomström Lundqvist 
Ordförande HRG 


