
 
Årsrapport 2020 
Arbetsgruppens sammansättning  
Arbetsgruppen har under året bestått av Tord Juhlin (ordförande) Anna Egerstedt (webansvarig), 
Anette Jemtrén, Natalia Landström (kassör), Helena Malmborg (representant i Ablationsregistret), 
David Mörtsell (tidningsansvarig), Anneli Svensson (representant i pacemakerregistret), Alessio 
Ciubine, Dritan Poci och Farzad Vahedi. Samtliga medlemmar utom Alessio Ciubine, Dritan Poci och 
Tord Juhlin invaldes 2018. Tord Juhlin tillträdde som ordförande 2018. Under 2021 uppnår Dritan 
Poci maximalt antal mandatperioder, 3+3 år, och kommer att ersättas av ny representant. Alessio 
Ciubine har under året börjat arbeta på universitetssjukhus och kan därför inte vara kvar som 
representant för mindre sjukhus. Alessio kvarstannar dock till internatet 2021.  
Arbetsgruppens möten  
HRGs arbete har som så mycket annat präglats av Covidpandemin. Styrelsen hann dock träffas vid 
internat på Noors slott 200120-21. Då covidsituationen lättade tidigt under hösten kunde vi träffas på 
Arlanda Clarion Hotel 200916. Telefonkonferenser har hållits 200304, 200415, 200603, 201014, 
201111 och 201215.  
Utbildningsaktiviteter  
Kardiologföreningens Fortbildningsdagar  
Arbetsgruppens medlemmar har deltagit i Kardiologföreningens Fortbildningsdagar på Elite Hotel  
Marina Tower i Stockholm 200206-07. Vårt bidrag var Förmaksflimmer med noninvasiv start 
inkluderat antiarytmika, livsstilsfaktorer och strukturerat omhändertagande av Tord Juhlin och följdes 
av en invasiv del med inrikting mot maze, ablation m m hållet av Davis Mörtsell.   
Kardiovaskulära vårmötet 
HRG skickade in fyra symposieförslag till Kardiovaskulära vårmötet. Två av dessa accepterades, 
'Nytt om syncope’ och 'Distansmonitorering av andra och sig själv-är det framtiden?’ Tyvärr medförde 
pandemin att Kardiovaskulära vårmötet 2020 ställdes in. 
HRGs Temadagar  
HRG har fortsatt de årligen återkommande regionala utbildningsaktiviteterna under oktober månad, de  
s k Temadagarna i 3 olika regioner i Sverige; Malmö/Lund/ Göteborg, Stockholm/Mälardalen samt  
Umeå/Norrland. Temadagarna 2020 planerades avhandla 'Nya guidelines om förmaksflimmer, nyheter 
inom device och kardiogenetik’. Även temadagarna fick ställas in p g a pandemin. Temadagarna 
planeras återkomma 2021 med samma program. 
Nationellt utbildninsmöte i elektrofysiologi – ”Elfysskolan”  
HRG har fyra gånger tidigare arrangerat Elfysskolan och planerade att hålla en femte gång 2018. 
Tyvärr var intresset alltför dåligt och skolan fick ställas in. Diskussioner har förts om Elfysskolans 
fortlevnad och efter genomgång av utbildningsläget för abladörer i Sverige fattades beslut om en ny 
Elfysskola. Också denna har fått skjutas på framtiden med anledning av pandemin. 
Patientutbildning  
Den webbaserad patientinformation som färdigställdes under 2018 och finns tillgänglig på hemsidan 
har rönt mycket uppskattning. En uppdatering planeras 2021.  
Registerarbete  
Som representanter för HRG i de två arytmiregistren fungerar Helena Malmborg för  
Ablationsregistret samt Anneli Svensson för Pace- och ICD-registret.  
Kommunikation  
Som tidningsansvarig inkl. redaktionellt arbete som rör HRG och arytmier i tidningen Svensk  
Cardiologi har valts David Mörtsell, och som webansvarig Anna Egerstedt.  
HRG har avsatt resurser och förbättrat websidan med avseende på annonsering av utbildningar,  
kongresser, möten och referat från internationella kongresser.  
Kompetenskrav och ackreditering för arytmibehandling och device operationer  
Riktlinjer om deviceimplantationer  
HRG har tidigare under ledning av Magnus Forsgren och Bozena Ostrowska publicerat 
rekommendationer avseende deviceimplantationer och strukturerat fortbildningssystem och 
ackreditering. Dokumentet har enligt tidigare avrapportering inte fått genomslag i alla delar av 
Sverige. Under ledning av Anneli Svensson har en uppföljning gjorts av rekommendationerna. Det 



kan konstateras att kännedomen är god och att det finns en strävan mot att följa rekommendationerna 
men att detta ännu inte nås fullt ut.   
Körkort för devicerelaterad sjukvård för sjuksköterskor.  
HRG har tagit initiativ till Körkort för devicekontroller/programmering för sjuksköterskor som utför 
pacemakerkontroller. Inget enhetligt kompetenskrav/körkort finns. HRG har därför för avsikt att  
sammanställa ett dokument för pacemakersköterskor och körkort med enhetliga utbildnings-  
och kompetenskrav. En arbetsgrupp under ledning av Alessio Ciubine, Sundsvall, har inlett sitt arbete. 
Gruppen består av Magnus Forslund (Falun), Bozena Ostrowska (Uppsala), Agneta Bodin Strand 
(pacemakersköterska Jönköping) och Maria Hesselstrand (pacemakersköterska Lund). Arbetet 
inleddes 2019 och planerades vara färdigt 2020 men även detta har försenats av pandemin.  
 
Forskning  
Kongressbevakning  
HRG har fortsatt anslå medel för finansiering av kongressresa för en arytmolog som vill delta i 
arytmirelaterad kongress och avge rapport i Svensk Kardiologi.  
 
Övrigt 
Åtgärdskod 
HRG har tillskrivit Socialstyrelsen med yrkande om åtgärdskod för inläggande av subkutan 
defibrillator. Detta togs emot positivt och en ny kod införs från 1/1 2021; FPG50 Inläggande av 
subkutan implanterbar kardiell defibrillator. 
Guidelines 
HRG har skrivit kommentarer i Svens Kardiologi och på hemsidan om ESCs nya guidelines för 
förmaksflimmer.  
Skrivelser 
Under 2020 har HRG tillskrivit Centralstyrelsen om Kardiovaskulära vårmötets innehåll och 
fortlevnad. 
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