
      
 

 

Årsrapport 2021-22 
 

 

Arbetsgruppens sammansättning 

Arbetsgruppen hade inte möjlighet att sammanträda i samband med Svenska Kardiologföreningens 

årsmöte, utan gjorde 2021 års deltagarförändringar i samband med ett arbetsgruppsinternat på Noors 

slott i september. I samband med detta avtackades Tord Juhlin varmt, då han efter 6 år som ledamot 

och 3 år som ordförande valde att stiga av. Även Anna Egerstedt, Dritan Poci, Alessio Falasca 

Zamponi och Farzad Vahedi lämnade gruppen och avtackades. 

Till ny ordförande utsågs Anneli Svensson, som tillträdde posten 211001, efter att tidigare varit 

Linköpingsrepresentant i 3 år. Helena Malmborg (Uppsala, under större delen av perioden representant 

i Ablationsregistret), Anette Jemtrén (tidigare KS-representant, numera länssjukhusrepresentant/St 

Göran), David Mörtsell (Lund, tidningsansvarig) och Natalia Landström (Umeå, kassör) hade alla 

varit verksamma i 3 år och fortsätter en andra mandatperiod. Under tidig höst 2021 tillkom som ny 

representant för Göteborg Karl-Jonas Axelsson, för Örebro Anna Björkenheim och som 

länssjukhusrepresentant Michael Ringborn från Karlskrona. Ytterligare en ledamot kommer att 

tillkomma, som representant för KS/Stockholm. 

 

Arbetsgruppens möten 

Arbetsgruppen har under det gångna året sammanträtt en heldag på Arlanda Clarion Hotell 220120 

samt under ett lunch-lunch internat på Noors slott 220905-06. Digitala konferenser har hållits i snitt 

var 5:e vecka, tätare vid behov.  

 

Utbildningsaktiviteter 

Kardiologföreningens Fortbildningsdagar 

Arbetsgruppens medlemmar har deltagit i Kardiologföreningens Fortbildningsdagar i februari 2022, 

med ämnet ”Knepiga situationer på akuten” om breddökade takykardier (föreläsare Helena Malmborg) 

och förmaksflimmer (föreläsare Tord Juhlin). 

HRG kommer att delta även vid fortbildningsdagarna 2023, och planeringen för detta är igång. 

 

Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 

Till Svenska Kardiovaskulära Vårmötet i Malmö i april 2022 lämnades tre symposieförslag in, varav 

vi fick ett accepterat på ämnet hemmonitorering av arytmi (såväl med bärbara som implanterade 

device). Till Vårmötet 2023 kommer fyra symposieförslag att lämnas in. 

 

HRGs Temadagar 

Tyvärr har våra uppskattade Temadagar (som tidigare hållits årligen i 3 olika regioner i Sverige; 

Malmö/Lund/ Göteborg, Stockholm/Mälardalen samt Umeå/Norrland) inte kunnat genomföras under 

2020 och 2021 av pandemirelaterade skäl. Till vår glädje kommer de nu att reaktiveras! Det har, mätt i 

antal anmälda deltagare, varit ett något lägre intresse än pre-pandemiskt, en erfarenhet vi delar med 

fler kursarrangörer. Årets temadagar kommer att äga rum i Stockholm på Svenska Läkaresällskapet 

5/10 och på SUS i Lund 12/10. Antalet anmälda deltagare i Umeå understeg tyvärr lägsta antal vi 

bedömt krävas för genomförande och denna dag har ställts in. Deltagarantalet är ännu ej helt klart men 

beräknas bli ca 45 personer på respektive ort (Stockholm/Lund). Föreläsare hämtas främst från HRG 

men också andra kompetenta arytmologer runt om i landet. Föreläsningarna spänner över ett brett 

spektrum, från fysisk aktivitet och arytmi till utredning/behandling av VES, från deviceföreläsningar 

om infektioner och His-pacing/nya devicetyper till långt QT-syndrom ur olika aspekter.  

Aktiviteten genomförs i samarbete med industrin genom registreringsavgifter och utställningsavgifter. 

 

Nationellt utbildningsmöte i elektrofysiologi – ”Elfys-skolan” 



HRG har tidigare arrangerat Elfys-skolan som varit mycket uppskattad, och tanken har varit att ordna 

aktiviteten igen men Covid-19-pandemin har satt käppar i hjulet även för detta. Nu startar vi Elfys-

skolan 11/10 med en SVT-modul i Lund, för att 2023 och 2024 fortsätta med förmaksflimmermodul i 

Göteborg resp VT-modul i Stockholm. Responsen har varit mycket god, med 14-15 anmälda 

deltagare. Ansvariga från HRGs sida är Helena Malmborg och David Mörtsell.  

 

Patientutbildning 

De webbaserade patientinformationer om bla förmaksflimmer och olika typer av device som 

färdigställdes under 2018 har uppdaterats under 2021 och finns tillgängliga på hemsidan.  

 

 

Registerarbete 

HRG har representanter i de två arytmiregistren, och under större delen av perioden har Helena 

Malmborg suttit i Ablationsregistret, nyligen har Michael Ringborg tagit över detta uppdrag. I ICD- 

och Pacemaker har Anneli Svensson under året avlösts som HRG-representant av Anna Björkenheim. 

 

 

Kommunikation 

Som tidningsansvarig inkl. redaktionellt arbete som rör HRG och arytmier i tidningen Svensk 

Kardiologi fungerar David Mörtsell, och som webansvarig har Michael Ringborn avlöst Anna 

Egerstedt. 

HRG arbetar fortlöpande för att hålla websidan uppdaterad med avseende på annonsering av 

utbildningar, kongresser, möten och referat från internationella kongresser, men också mötesprotokoll. 

 

 

Kompetenskrav och ackreditering för arytmibehandling och device-operationer 

Riktlinjer om deviceimplantationer  

HRG publicerade 2016 under ledning av Magnus Forsgren och Bozena Ostrowska rekommendationer 

avseende deviceimplantationer och strukturerat fortbildningssystem och ackreditering. Dokumentet 

har enligt tidigare avrapportering inte fått genomslag i alla delar av Sverige, och vi har nu genomfört 

en uppföljning av resultatet, publicerad som en rapport i Svensk Kardiologi.  

 

Körkort för devicerelaterad sjukvård för sjuksköterskor. 

HRG har tagit initiativ till ett enhetligt Körkort för devicekontroller/programmering för sjuksköterskor 

som utför pacemakerkontroller, något som hittills inte funnits. HRG har därför för avsikt att 

sammanställa ett dokument för pacemakersköterskor och körkort med enhetliga utbildnings- 

och kompetenskrav. En arbetsgrupp har utarbetat materialet som presenterats i Svensk Kardiologi och 

vi arbetar nu på hur detta ska implementeras i praktiken. 

 

 

 

Ett stort TACK till alla engagerade HRG-medlemmar, som driver HRGs arbete ständigt framåt! 

 

Linköping 220927 

 

Anneli Svensson 

Ordförande HRG     

      


