
      

 

Mötesprotokoll 
Svenska Cardiologföreningens HjärtRytmGrupp 

Internat 28-29 januari 2019, lunch-lunch möte Noors slott, Knivsta 
 

Deltagare: Tord Juhlin, Dritan Poci, Helena Malmborg, Anette Jemtrén, Anneli Svensson, 
Anna Egerstedt, Natalia Landström, David Mörtsell, Alessio Ciubine.  

Förhinder: Farzad Vahedi. 

 

Ärenden 

 

1. Ordförande öppnar mötet. 

 

2. Val av protokollförare och 2 justeringsmän. 

Anna väljs till sekreterare. Helena och Alessio väljs till justeringsmän. 

 

3. Godkännande av föregående protokoll.  

Genomgång av förra mötesprotokollet från december 2018. Det var då endast tre deltagare. 
Protokollet godkänns. 

 

4. Summering av Temadagar 2018. Budgetutfall. Kurskritik. Reflektioner? 

Budgetutfall från 2018 presenteras. 155 362 kronor blir slutresultatet.  

Genomgång av Malmö kongressbyrås utvärderingar från temadagarna i Stockholm och 
Malmö. På det hela taget är betygen mycket bra. De som vi får ta med oss från 
utvärderingarna är önskemål om mer fall. Gruppen är positiva till eventuell användning av 
mentometer för mer interaktion. Viktigt med frågestund efter föreläsningar för att få till en 
diskussion med auditoriet. 

Generellt fick föreläsarna ett bra och jämt betyg. Temadagarna bedöms som lyckat och nivån 
på samtliga föreläsare var bra. Tyvärr var svarsfrekvensen låg på utvärderingen av 
temadagarna och vi får ändra strategi för att få in fler utvärderingar 2019. Förslag läggs om att 
ta in elektroniska utvärderingar i utbyte mot föreläsningarna alternativt att man kan göra det 
både på nätet och i pappersform och att varje föreläsare påminner auditoriet om vikten av att 
fylla i utvärderingen. 

 



 

5. Identifiera ämne för temadagar 2019. Diskussion om förbättringar/förändringar. 
Malmökongress? 

Arbetsgruppen beslutar att fortsätta med temadagarna 2019. Alla är nöjda med MKON och vi 
planerar att fortsätta använda dessa. Diskussion tas om att eventuellt byta Malmö mot 
temadag i Göteborg men detta röstas ned. 

För att locka fler ST-läkare planerar vi för att utforma ett kursintyg med delmål till ST-
läkarna. Målgruppen för temadagarna bedöms vara nyfärdiga specialister, allmänkardiologer 
och privatkardiologer i första hand. 

Diskussion väcks att IPULS-certifiera temadagarna men det bedöms som för lite för dyrt i 
nuläget(17000kr) kan bli ett alternativ om deltagandet inte går upp framöver. Fördelen med 
detta är att komma med i socialstyrelsens kursbok för ST-kurser. 

 

Program för 2019 temadagar i Malmö-Stockholm-Umeå beslutas enligt nedan 

 

09.30-10.00 Kaffe och registrering  

10.00-10.05 Inledning Tord Juhlin 

10.05-11.00 SVT-utredning och behandling ( nya guidelines, fall, EKG, diagnostik) 

 Föreläsare: Anna+Farzad-M;Tord+Dritan-S;Tord+Nathalia-U 

11.00-11.05 Bensträckare 

11.05-12.00 Arytmier under graviditet 

 Föreläsare: Helena+Anneli-S; David+Anneli-M; Helena+Annelie-U 

12.00-13.00 LUNCH 

13.00-13.30 Svimning på akuten-när behövs neurolog resp kardiolog? 

Föreläsare: Anette-MSU 

13.30-14.00 När behövs neurologen?  

Föreläsare: Anders Nilsson-S; Peter Mattsson-S;  

Tryggve Karlsson-M) 

14.00-14.30 När behövs kardiologen?  

Föreläsare: David-M, Wiveka-S, Niklas-U) 

14.30-15.00 KAFFE 

15.00-15.30 Syncopemottagning /Svimningsskolan;  

Föreläsare: Arthur Fedorowski-MSU) 



15.30-16.00 Sammanfattande fall; Föreläsare: Alessio-SU; Tord-M) 

16.00-16.10 Avslutning 

 

Datum för temadagarna: 

10/10 Malmö 

17/10 Stockholm 

24/10 Umeå 

 

Externa föreläsare som skall tillfrågas: 

Tryggve Karlsson-Tord 

Wiveka-Dritan 

Niklas-Dritan 

Peter Mattson-Helena 

 

6. Diskussion om Elfysskolan. 

Beslut fattas om att försöka kalla till en nätverksträff för elektrofysiologer i december 2019. 
Man får då utvärdera behovet av en ny elfysskola för nya abladörer samt behovet av årliga 
nätverksträffar och in detta eventuellt skall sammanfalla. Anette och Helena ansvarar för detta 
tills vidare. 

 

7. Rapport från Ablationsregistret. 

Under 2017 utfördes 5036 ablationer totalt i Sverige. Framförallt flimmerablationer förväntas 
öka närmaste åren. Alessio har varit med i en arbetsgrupp som skickat ut en enkät till alla 
representanter i ablationsregistret för kartläggning av deras verksamheter. Denna besvarades 
tyvärr inte av så många center.  

Anette data från ablationsregistret: 

Sverige har 52 abladörer fördelade på 11 centra. 40 % är över 50 år. Kvinnliga abladörer 
utgör 19 %. Av dessa 52 är 40 stycken självständiga abladörer på förmaksflimmerablationer. 
Väntelistorna blir längre och längre och i nuläget en bedömning är att man inte möta upp 
dagens och framtidens behov av ablationsbehandlingar. Dessa siffror är från 2018. 

 

8. Representant Ablationsregistret. 

Nu när Anette slutar som abladör behövs en ny representant från HRG i ablationsregistret. 
Helena tar över denna position. 



 

9. Rapport från Deviceregistret. 

Deviceregistret har inte haft möte sedan HRGs sista möte varför inget nytt finns att 
rapportera. Vi pratade på mötet på Arlanda om att sätta ihop en enkät och skicka ut till alla 
devicecenter för att se ut återväxten ser ut. 

Efter en genomgång av deviceinläggning i landet från 2016 som gjordes av några HRG 
medlemmar beslutade man om att utforma kompetenskrav på för ICD-implantation för att 
minska komplikationsfrekvensen. Diskussion fördes på mötet om hur vi kan tänka oss att följa 
upp denna fråga. Har det blivit bättre avseende komplikationer i landet efter att man för tre år 
sedan utformade en kompetenskravspecifikationen och skickade denna till samtliga centra?  

Uppföljning och utifrån utfallet lägger vi en plan för att gå vidare med eventuellt en skrivelse 
i t ex läkartidningen och eventuellt till socialstyrelsen. Annelie undersöker möjligheterna att ta 
ut data från pacemakerregistret från första halvåret 2016 och jämföra mot första halvåret 
2019.  

David och Annelie tar med frågan till pacemakerregistrets möte i mars. Resultatet förväntas 
komma i höst. Vi tar då upp diskussionen igen i samband med ett telefonmöte och lägger 
beroende på utfall en plan för eventuella åtgärder.  

 

10. Körkort i device för SSK. 

Körkort i device för ssk. Alessio m fl hade för avsikt att titta på detta. Umeå har redan 
påbörjat detta arbete. Kunskapskrav på PM och ICD/CRT kompetens hos ssk. En arbetsgrupp 
skall tillsättas där Maria Hässelstrand från Lund och en representant från VIC skall bjudas in. 
Alessio ansvarar för detta arbete.  

 

11. Tidningsrapport. 

Tord har skrivit för sista gången i Kardiologtidningen och lämnar nu över ansvaret till David. 
Första artikeln är tänkt att presentera samtliga personer i arbetsgruppen. David kommer skicka 
ut en litet frågeformulär till samtliga med frågor som ligger till grund för texten. 

 

12. Webrapport.  

Alessio har fått sval respons från företagen vad gäller bilder utan copyright till 
patientinformationerna. Han gör nu ett sista försök och får ett par namn av David att vända sig 
till. 

13. Information om nya hemsidan. 

Nya hemsidan träder i kraft nästa vecka med nya adress. Varje arbetsgrupp har ombetts att se 
över att allt ser bra ut. Tord har gjort detta. Anna ansvarar för en bild från internatet som skall 
publiceras på hemsidan med en kort text till. 



 

14. Vetenskaplig aktivitet inom arytmiområdet? 

Förslag finns på att vi skulle sammanställa det vetenskapliga läget inom arytmologin i någon 
form av skrivelse. Detta väcker frågor om vem som kommer ta del av dokumentet? Om det 
finns ett behov och vem som skall göra den omfattande litteraturgenomgången. Frågan 
bordläggs. 

 

15. Utbildningsfrågor för både invasiva och non-invasiva arytmologer. Hur säkrar vi 
framtiden? 

Behov finns av en aktiv handlingsplan för att tillgodose framtida behov av elektrofysiologer i 
Sverige. En översiktlig inventering görs på mötet: 

 

Centra  >60 år under utbildning totalt 

___________________________________________________________________________
  

Göteborg  0 2  5 

Lund  3 1  7 

Uppsala  1 2  5 

Stockholm  1 1  8 

Arytmicenter  1 1  9 

Umeå  1 0  5 

Linköping  1 2  7 

Örebro  0 1  4 

Skövde  0 0  1 

Karlskrona  0 1  3  

Totalt  8 11  38 

 

Tord ansvarar för att skriva ett utkast på en artikel om ablationsverksamheten i Sverige och 
dess framtid. I denna ingår inventeringen enligt ovan och en åtgärdsplan med förslag för 
nyrekrytering av elektrofysiologer. 

Tord skriver till Lars Svennberg angående förslaget att skifta ort för fortbildningsdagarna från 
Stockholm till Malmö vartannat år för att om möjligt öka deltagandet.  

 

 



16. Fastställande av tidpunkter för TC under våren samt möte under vårmötet. 

Vi planerar att ha ett möte på vårmötet den 10/4 11.30.  

Telefonkonferenser bokas kl. 16.00 på måndagarna den 11/3, 13/5, 10/6. 

Anna kollar upp möjlighet till ZOOM möte. 

 

17. HRG i världen. Rapport från och diskussion med Emma Svennberg. 

Emma Svennberg besökte mötet som nyinvald representant och koordinator för mhealth i 
EHRA. 

Syftet med detta var att lyfta lite frågor från deras möten för en dialog och att etablera fortsatt 
samarbete runt frågor som HRG kan tänkas önska lyfta internationellt. 

Emma presenterade data på att 41 personer från Sverige är medlemmar i EHRA. Man önskade 
få synpunkter på orsaken till att inte fler arytmologer är medlemmar. Kostnaden ligger på ca 
1000kr idag och detta lyftes fram som en möjlig orsak. Förslag läggs på att undersöka om det 
går att slå ihop medlemskapet med kardiologföreningen. Alternativt att kostnaden ska kunna 
tas av klinikerna. 

EHRA önskar att fler läkare gör deras examinationer. Man önskar input från arbetsgruppen 
angående varför deltagandet är lågt från Sverige. Arbetsgruppen bedömer att det kan bero på 
att det traditionellt varit generellt anglosaxisk inriktning på frågorna vilket kan utgöra en 
utmaning. Kostnaden för att man måste skriva tentamen utomlands och att den är dyr är en 
annan tänkbar förklaring. Faktumet att det finns inget ekonomiskt incitament att skriva den 
samt det finns en standard som gör att bara 66 % klarar tentamen oavsett resultat. 

EHRA föreslår en omcertifiering efter 10 år. 

Vad gäller EHRAS stipendier finns önskemål om att man tar bort åldersgränsen för dessa då 
många elektrofysiologer utbildar sig senare i karriären och då blir för gamla för att söka dessa. 

 

18. Övriga frågor. 

 

_______________________________            _________________________________ 

Alessio Ciubine (justeringsman)  Anna Egerstedt (sekreterare) 

 

_______________________________   

Helena Malmborg (justeringsman) 

 

 

   



 

 

 

 


