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Agenda 
Svenska Cardiologföreningens HjärtRytmGrupp 

Telefonkonferens 191211 
 

Deltagare: Tord Juhlin, Anneli Svensson, Alessio Ciubine, Anna Egerstedt, Anette 
Jemtrén, Dritan Poci 
 
 
Ärenden 
 
1. Ordförande öppnar mötet. 
 
2. Val av protokollförare och justeringsmän. 
Anna för protokoll. Justeringsmän är Anette Jemtrén. 
 
3. Godkännande av föregående protokoll.  
Protokollet godkänns. 
 
4. Vårmötet 2020 
Vårat förslag till vårmötet om syncope kom med på programmet för vårmötet. Anette Jemtrén 
ansvarar för att meddela föreläsarna och justera de kommentarer som vi fått. 
Distansmonitoreringsföreläsningen kom också med. Tord meddelar föreläsare och justerar 
kommentarerna vi fått runt upplägget. Vi har fått kommentarer att ersätta en moderator mot en 
BMA/SSK. Anna lämnar plats för en ssk från pacemottagningen i Lund.  
 
5. Temadagarna-återbetalning. 
En av sponsorerna har hört av sig och önskar ha slutbudgeten för temadagarna. Tord ordnar 
med detta. 
 
6. Rapport från Ablationsregistret. 
Dritan var med på förra mötet. From 1 maj ska alla katetrar och annat ablationsmaterial vara 
engångsmaterial vilket kommer bidra till mkt högre kostnader för varje ingrepp/klinik. Detta är 
ett EU-direktiv och planen är att precis som Danmark och Tyskland ansöka om dispens.  
Man pratade också om rekrytering av nya kollegor till ablationsverksamheten och diskuterade 
olika förslag för att om möjligt fånga ST-läkarnas intresse för verksamheten på lab.   
Man diskuterade också elfysskolan och man har för avsikt att diskutera detta ytterligare under 
höstens möten. 
 
7. Rapport från Deviceregistret. 
Det har inte varit ngt möte sedan sist. Senast diskuterades att få en ny diagnoskod för inläggning 
av subcutan ICD. Tord och Anneli har gjort ett utkast. David tittar också på utkastet inför 
inlämning innan årsskiftet. 
 
8. Tidningsrapport. 
David medverkar inte i dagens möte. 
 
9. Webrapport. 
Inget nytt. 
10. Rapport från kassören. 
Alessio ligger ute med pengar från förra mötet och har inte fått utbetalt ersättning. Han 
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kontaktar kardiologföreningen igen. 
 
11. Körkort i device för SSK. 
Dokumentet börjar ta form. Maria från Lund har varit aktiv i arbetet. Ytterligare presentation 
kommer på internatet. 
 
12. Framtidens elektrofysiologer.  
Tord håller på att skriva på dokumentet som han har för avsikt att skicka ut inom kort för 
feedback. Tord diskuterar även med Fredrik Holmqvist. Internatet sätt som ett slutdatum för 
dokumentet. 
 
13. Elfysskolans framtid. 
Det finns inte så många nya kollegor att starta skolan med. Alessio och Helena kommer ventilera 
frågan med alla center och planerar sannolikt för ett större möte med både nya och äldre 
kollegor. 
 
14. Övriga frågor.  
 
15. Nästa möte. Internat 2020 20-21 januari 
 
 
Anna Egerstedt, sekreterare 
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Anette Jemtrén, Justeringsman 
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