
 
 
 
 
 

Årsrapport 2016-2017 
 
Arbetsgruppens sammansättning 
Arbetsgruppen har under arbetsåret bestått av Carina Blomström Lundqvist (ordf.), Niklas 
Höglund (kassör), Magnus Forsgren (läns-/länsdels sjh repr. Falun, webansvarig), vakant halva 
tiden (läns-/länsdels sjh repr.), Jonas Schwieler (huvudansvarig elfysskolan), Tord Juhlin 
(tidningsansvarig), Pyotr Platonov (vistelse USA), Lennart Bergfeldt, Anders Jönsson (ansvarig 
elfysskolan), 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 hållits vakant 
tills återkomst från USA resa Ht 2017.   
 
Arbetsgruppens möten 
Arbetsgruppen har under gångna året haft möte vid Kardiovaskulära Vårmötet i Göteborg 
(2016 04 29), telefon konferenser 2016 06 28, 2016 09 20, 2016 11 14, möte på SLS 2016 10 
17 samt internat på Noors slott 30-31 jan 2017.  
 
Utbildningsaktiviteter 
Kardiolog föreningens Fortbildningsdagar  
Arbetsgruppens medlemmar har deltagit i Kardiolog föreningens Fortbildningsdagar i Stockholm 9-11 
februari 2017 med en session där HjärtRytmGruppen presenterade 4 angelägna ämnen som rörde 
tillgänglighet till behandling för alla; ICD – en självklarhet för alla? Real world data jämfört 
med svenska erfarenheter? (Elena Sciaraffia), CRT – en angelägenhet för alla? (Rasmus 
Borgquist), NOAC eller warfarin - får alla välja? (Mårten Rosenqvist), samt Flimmer ablation 
– en lyxbehandling för de talföra? (Jonas Schwieler). Vidare har HRG inlämnat flertal förslag på 
symposium till Kardiovaskulära Vårmötet i Göteborg och enskilda bidrag till ESC i Barcelona. HRG 
efterlyser större inflytande med tilldelat sessionsutrymme under vårmötena.  

 
HRG’s Temadagar  

HRG har fortsatt sin årligen återkommande regionala utbildningsaktivitet med de s.k. 
Temadagarna, och fastställt att de även fortsättningsvis skall arrangeras under oktober månad 
varje höst och på 3 olika regioner i Sverige; nämligen Göteborg/ Malmö/ Lund, Mälardalen 
samt Norrland. De kommer även fortsättningsvis bestå av endagskurser med fokus på aktuella 
ämnesområden, nya riktlinjer och nya behandlingar inkluderande curriculum med 
standardiserat utbildningsmaterial. Temadagarna 2016 avhandlade ”Förmaksflimmer och 
syncope: hur räddar vi fler liv?” och var förlagda till Malmö 6 oktober (lokal värd Tord 
Juhlin), Stockholm på Svenska läkaresällskapet 20 oktober (lokal värd Jonas Schwieler) och 
Umeå 27 oktober (lokal värd Niklas Höglund). Ett stort antal anmälda där registreringen fick 
stängas i förtid där antalet deltagare var mellan 60 och 100 st per Temadag. Aktiviteten 
skedde i samarbete med industrin genom registreringsavgifter och utställningsavgifter. 
För 2017 planeras Temadagar om ” Uppdatering om förmaksflimmer och Arytmi inducerad 
svikt” där dagarna är förlagda till Stockholm den 2 oktober (lokal värd Jonas Schwieler), 
Malmö den 9 oktober (lokal värd Tord Juhlin) och Umeå den 18 oktober (lokal värd Niklas 
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Höglund). I programmet presenteras senaste senaste nytt om livsstils modifierande faktorer 
vid flimmer och nya rön avseende NOAK och kranskärlssjukdom hos det flimrande hjärtat, 
liksom exposé över arytmitillstånd som kan leda till hjärtsvikt.  
 
Nationellt utbildningsmöte i elektrofysiologi – ”Elfys skolan” 

HRG har vidare arrangerat den 3:e Elfysskolan, vilken gick av stapeln i Stockholm den 2 
December 2016 med unga blivande elektrofysiologer från hela Sverige, under ledning av 
Jonas Schwieler, lokal värd med Anders Jönsson, och Helena Malmborg som nu delar 
ansvaret. Ett 20-tal deltagare kom från olika centra i Sverige och lyssnade till erfarna 
elektrofysiologers/ abladörers teoretiska och praktiska råd med live demonstration av 
förmaksflimmer ablation med 3 tekniker. En fjärde elfysskola är inplanerat i Uppsala med 
temat VT ablation under December 2017 där avsikten är att ha samma praktiska upplägg med 
live demonstration och även video inspelning.  
 
Patient utbildning 

HRG har påbörjat ny aktivitet med web baserad utbildning/ informations material som i första 
hand fokuserar på handläggning av förmaksflimmer, risker för plötslig död samt devices, 
riktade till i första hand patienter men även till allmänkardiologer / öppenvården.  
En annan ny 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 och extraktioner. Vi tackar alla register hållares ordförande, Fredrik Holmqvist 
(ablatio registret) och Fredrik Gadler (PM registret) för hjälp liksom även Helena Malmborg 
för bidragande med statistik om förmaksplugg från industri register.  
 
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 med Kardiolog föreningen 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. Kardiolog föreningen har uttryckt sitt stöd för HRG’s önskan om en 
tydligare ledningstruktur med definierade mandatperioder för register styrelsen, transparens i 
ekonomin samt repr. från universitetssjukhusen och länslasaretten.  
 
Kommunikation 
Som tidningsansvarig inkl. redaktionellt arbete som rör HRG och arytmier i tidningen Svensk 
Cardiologi har fortsatt varit Tord Juhlin, och som webansvarig Magnus Forsgren.  
HRG har avsatt resurser och förbättrat 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 färdigställt Device arbetet rörande behov av strukturerat fortbildningssystem och 
ackreditering inom device behandling, vilket letts av Magnus Forsgren och Bozena Ostrowska 
med medarbetarna Johanna Sjöblom (Danderyd), Johan Brandt (Lund) samt Piotr Szamlewski 
(Göteborg). Dokumentet har tillsänts Kardiologföreningen som givit sitt fulla stöd och till GD 
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Olivia Wigzell, SoS, som välkomnat utredningen. Det har vidare publicerats på KF hemsida 
och i Läkartidningen. Implementeringsarbetet har påbörjats där varje HRG medlem fått i 
uppdrag att presentera arbetet vid gemensamma möten med företrädare för regionen. 
Uppföljning planeras i syfte att analysera effekterna såsom centralisering av device 
operationer.   
HRG har under ledning av Helena Malmborg, Uppsala, Niklas Höglund, Umeå och gruppen 
Ole Kongstad (Lund), Anders Jönson (Linköping), Nikola Drca (Stockholm), Dritan Poci 
(Örebro) och Lennart Bergfeldt (Göteborg), fortsatt sitt arbete rörande utbildnings- och 
kompetenskrav hos abladörer samt standard krav på lokaler/ centra där procedurer utförs, 
liksom utredning av behov av strukturerat fortbildningssystem och ackreditering inom 
elfys/ablationsbehandling. Målsättningen är 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.  
Arbetet beräknas vara klart till mitten av maj månad 2017. 
 
Forskning 
Arytmiforskningsdag 
HRG:s planerar för en Arytmiforskningsdag under hösten/våren 2017-18, för att skapa nätverk 
och stimulera till arytmiforskning mellan olika forskargrupper i Sverige. 
 
Kongressbevakning 

HRG har finansierat en kongressresa (logi, kongressavgift och resa i ekonomiklass) för en 
arytmolog (Dritan Poci) som deltog i Cardiostim /Europace i Nice Juni 2016 och avgav 
rapport ifa skrivelse i Svensk Cardiologi. Fortsatt aktivitet planeras men målgruppen kommer 
att diskuteras. 
 
 
Uppsala i 15 mars 2016 
 
 

 
 
 
Carina Blomström Lundqvist 
Ordförande HRG 


