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Protokoll 
Telefonkonferens 191106 

 
Deltagare: Tord Juhlin, Helena Malmborg, David Mörtsell, Anneli Svensson, Dritan Poci, 
Alessio Ciubine, Anna Egerstedt  
Förhinder: Natalia Landström, Farzad Vahedi och Anette Jemtrén 
 
 
Ärenden 
 
1. Ordförande öppnar mötet. 
 
2. Val av protokollförare: Helena och justeringsperson: Anneli 
 
3. Protokoll från föregående telefonmöte godkänns. 
 
4. Temadagar 2019. 
Den officiella utvärderingen saknas ännu men flertal har uppfattat positiva kommentarer. 
Antalet deltagande var i år lägre än normalt ffa för Stockholm. Möjligen kan detta förklaras med 
andra samtidiga möten/ utbildningar.  I Umeå noterades att ffa just Umeå var representerat med 
olika personalkategorier. Ljud och bild var bristfälligt i Stockholm och Umeå vilket får 
återkopplas till MKON inför nästa tillfälle. Efterfrågan på filmade föreläsningar har framkommit 
med anl av stora avstånd ffa i Norrland. Möjlighet till detta och ev kostnader får diskuteras inför 
nästa föreläsningsomgång.  HRG dagarna kommer att diskuteras vidare i samb med internat i 
jan.  
 
5. Rapport från Ablationsregistret. Ingen ny information. Nästa möte planerat 22/11. Ny rapport 
efter detta.  
 
6. Rapport från Pacemakerregistret. 
Anneli rapporterar från telefonmöte som hållits. Man önskar hjälp från HRGs sida att väcka 
frågan om en åtgärdskod för implantation av subkutan ICD för att (utifrån denna skapas DRG 
kod), vilket i nuläget saknas. Tord har denna blankett och kommer att ta detta vidare. 
Pacemakerregistret kommer att ansöka om kvalitetsregister-stämpel av SKL, man uppfyller de 
formella kraven. 
 
7. Tidningsrapport. 
David har skrivit och skickat in bilder om HRG dagarna för publikation. 
 
8. Webrapport. 
Anna har sett över de fel som fanns på hemsidan gällande arbetsplatser etc för gruppen.  
Diskussion ang möjlighet att lägga upp länkar till t ex utbildningar som vi rekommenderar eller 
vill göra reklam för.  
 
9. Rapport från kassören.  
Kassören ej närvarande vid dagens möte. 
 
10. Körkort i device för SSK. 
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Alessio informerar. Gruppen hade under gårdagen möte på Arlanda. Man uppfattar mötet 
positivt och konstruktivt.  Stommen på dokumentet klart. Körkortet kommer innehålla skall- och 
börkrav. Diskussion om vem som kan hålla i körkortet administrativt. Anna kollar upp kontakt. 
Gruppen arbetar vidare. Deadline juni 2020. 
 
11. Framtidens elektrofysiologer.  
Inget nytt vid dagens möte. 
 
12. Elfysskolans framtid.  
En första kontakt har tagits för att få en uppfattning om kostnader för att anordna ett möte av 
det slag vi tidigare diskuterat. Helena och David jobbar vidare med frågan. 
 
14. Övriga frågor.  
Inga övriga frågor. 
 
15. Nästa möte. Telefonmöte 191211 
 
16. Mötet avslutas. 
 
 
 
 
 
Vid tangentbordet: Helena Malmborg 
 
Justeras: Anneli Svensson 


