
 
Årsrapport 2019  
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. 
Arbetsgruppens möten  
Arbetsgruppen har under gångna året sammanträtt vid det Kardiovaskulära Vårmötet i Göteborg 
190410. Styrelsen träffades vid internat på Noors slott 190128-29 och vid ett höstmöte på Arlanda 
Clarion Hotel 190918. Telefonkonferenser har hållits 190311, 190513, 190610, 191009, 191106 och 
191211.  
Utbildningsaktiviteter  
Kardiologföreningens Fortbildningsdagar  
Arbetsgruppens medlemmar har deltagit i Kardiologföreningens Fortbildningsdagar på Elite Hotel  
Marina Tower i Stockholm 190206-08. I år fanns inget övergripande program utan HRG valde att 
presentera tre angelägna ämnen: ”Syncoperiktlinjer” med Anette Jemtrén, ”VT-diagnostik, lokalisation 
och behandling” med Anders Jönsson samt ”Deviceextraktion - när, var och hur?” med David 
Mörtsell.  
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 2019 avhandlade ”Nya guidelines" med ämnena ”Nya guidelines för 
SVT och arytmier under graviditet” på fm och på em ”Syncope-nya guidelines”. Temadagarna ägde 
rum i Malmö 7 oktober, lokal värd Tord Juhlin, Stockholm 17 oktober, lokal värd Anette Jemtrén och i 
Umeå den 24 oktober med Natalia Landström som lokal värd.  Deltagarantalet var ca 100, 60 
respektive 50 personer på respektive ort. Aktiviteten genomfördes i samarbete med industrin genom 
registreringsavgifter och utställningsavgifter.  
Kardiovaskulära vårmötet 
Till Kardiovaskulära vårmötet 2019 missade HRG att skicka in symposieförslag p g a miss av 
deadline. HRG var därför angelägna om att bidra till 2020 och har skickat in förslag på fyra symposier 
inom arytmiområdet.    
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  
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 har 
kommit igång under 2019. 
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.  
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