
      

 

Mötesprotokoll 
Svenska Cardiologföreningens HjärtRytmGrupp 

Telefonkonferens 2019-06-10 
 

Deltagare: Tord Juhlin, Helena Malmborg, David Mörtsell, Anna Egerstedt 

Förhinder: Dritan Poci, Natalia Landström, Anette Jemtrén, Anneli Svensson, Alessio 
Ciubine, Farzad Vahedi 

  

 

Ärenden 

1. Ordförande öppnar mötet. 

2. Val av protokollförare och justeringsman 

Helena väljs till protokollförarare och Anna till justeringsman 

3. Godkännande av föregående protokoll.  

Protokoll från föregående telefonkonferens saknas 

4. Temadagar 2019. Lägesrapport.  

Anette har fått förhinder att delta i Malmö. En ersättare för föreläsningen har utsetts. Gällande 
sponsorer ser det ut att fungera. Annonsering och avisering av dagarna har påbörjats. Tord 
skickar ut programmet till oss var och en för spridning lokalt/regionalt.  

5. Rapport från Ablationsregistret.  

Ablationsregistret har hållit sitt årsmöte under maj, Helena hade förhinder varför ingen HRG- 
representant fanns med i år. Kort rapport ges baserat på utsänt protokoll från mötet.  

6. Rapport från Deviceregistret.  

Anette har meddelat att det inte finns något aktuellt att rapportera. 

7. Tidningsrapport.  

David berättar att han tyvärr missade deadline med ett par dagar för aktuellt nummer. Oklart 
därför om insänt material kommer hinna komma med i tryck. Annars i nästa nummer. 

8. Webrapport.  



Anna efterfrågar möjlighet att skapa vägar för att effektivt kunna göra utskick- maillistor eller 
liknande. Tidigare har diskuterats möjlighet att man via kardiologföreningen skulle kunna 
ange intresseområden för att på så viss kunna nå grupper för mer riktade utskick. Tord tar upp 
detta ånyo med föreningen.  

Beslut tas att publicera protokoll med text: protokollet justerat av NN den ( datum )istället för 
manuella signaturer. 

9. Rapport från kassören.  

Natalia ej närvarande. 

10. Körkort i device för SSK.  

Alessio ej närvarande vid dagens möte. Arbetet har startat upp så vitt vi vet sedan tidigare. 
Oklart gällande aktuellt status. 

11. Framtidens elektrofysiologer.   

I samband med ablationsregistrets årsmöte finns en punkt i protokollet gällande att man 
konstaterar en otillräcklig tillväxt bland elektrofysiologer och att ålderfördelningen är något 
högerförskjuten.  Vi kontaktar registerhålleren för att efterhöra intresse att göra gemensam sak 
i den skrivelse som HRG sedan tidigare påbörjat gällande problemet. Kort genomgång av 
skrivelesen i dess preliminära skick.  

12. Elfysskolans framid.  

Helena tar tag i detta efter sommaren 

13. Övriga frågor.  

Tord berättar att han kommer att åka på ett möte i Krakow där man kommer att presentera hur 
andra grupper (motsvarande HRG) arbetar och vad EHRA kan erbjuda. Till ex kan unga 
elektrofysiologer (< 40 år) erbjudas möjlighet till 2 v auskultationer på andra 
elektrofysiologiska centra. 

David berättar att Lund har ansökt om EHRA certifiering av labbet. 

14. Nästa möte.  

Planeras fysiskt möte september.  Förslagsvis v 38. Tord skickar ut datum. 

15. Mötet avslutas 

Tord avslutar och tackar för utfört arbete under året. 

 

 

          



Helena Malmborg (sekreterare)            Anna Egerstedt (justeringsman) 

 

Protokollet skickat för justering 2019-06-10 

Protokollet signerat av Anna Egerstedt 19-06-13 

 


