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Protokoll 
Svenska Cardiologföreningens HjärtRytmGrupp 

Telefonkonferens 191009 
 

Deltagare: Tord Juhlin, Helena Malmborg, Anette Jemtrén, Anneli Svensson, Dritan Poci, 
Natalia Landström,   
Kunde ej delta: David Mörtsell, Anna Egerstedt, Farzad Vahedi, Alessio Ciubine 
 
 
 
1. Ordförande öppnar mötet. 
 
2. Val av protokollförare (Anneli) och justeringspersoner (Helena o Dritan). 
 
3. Föregående protokoll är påskrivet av justeringspersonerna men kunde inte återfinnas på 
hemsidan och därmed inte studeras i detalj. 
 
4. Temadagar 2019.  

• Lägesrapport; ungefärligt normalt antal deltagare i Malmö (7/10), kanske något färre. 
Speciellt färre sköterskor, men god uppslutning av kardiologer även från mindre 
sjukhus, såväl från Skåne som Blekinge och några från västkusten. Stockholm 17/10: 
Förväntas bli klart färre än tidigare, ca 35 anmälda. Krockar/konkurrerar tyvärr med 
flera andra utbildningsaktiviteter för både läkare o ssk. Dagen blir dock av i alla fall. 
Umeå 24/10: deltagarantalet förväntas bli normalt.  

• Utvärderingar Malmö: Formella utvärderingar dröjer, men Tord har fått mycket positiv 
återkoppling redan från såväl deltagare som sponsorer avseende både programmet och 
föreläsarna. Många fall i presentationerna, vilket uppskattas.  

• Vi fortsätter på samma sätt som i Malmö de kommande dagarna, men behöver inför 
nästa år diskutera markandsföringen. Viktigt att vi kommer med i kalendariet på 
Kardiologföreningens startsida också (förutom under HRG:s flik). 

 
5. Rapport från Ablationsregistret. Inget nytt.  
 
6. Rapport från Deviceregistret. Inget nytt från styrgruppen. Anneli har varit i kontakt med 
Magnus Forsgren ang uppföljningen avseende om HRG:s riktlinjer fått genomslag. Det är 
detaljstudier av årsrapporten som gäller avseende metod, har inte hunnits med ännu. 
 
7. Tidningsrapport. Inget nytt. David kommer att skriva om temadagarna i nästa nummer.  
 
8. Webrapport. Hemsidan ser bra ut nu efter lite uppdateringar. 
 
9. Rapport från kassören. Inget nytt.  
 
10. Körkort i device för SSK. Fysiskt möte planeras och är på gång men inget att rapportera nu. 
 
11. Framtidens elektrofysiologer. Inget nytt, kommer tas tag i sedan temadagarna är avklarade. 
 
12. Elfysskolans framtid. Inget nytt, kommer tas tag i sedan temadagarna är avklarade. 
 
13. Internat 2020. Noors slott bokat 20-21 januari (lunch-lunch).  



2 
 

 
14. Vårmötet 2020. Alla som haft uppdrag att kontakta presumtiva föreläsare meddelar Tord 
senast 11/10, Tord anmäler symposieförslagen gemensamt under helgen. Tillfrågade föreläsare 
i flera fall mycket entusiastiska! 
 
15. Inga övriga frågor anmäldes. 
 
16. Nästa möte. Telefonmöte 191106 kl 16-17. 
 
 
 
Vid tangentbordet 
 
 
 
Anneli Svensson 
 
 
 
 
 
Justeras 
 
 
 
 
Helena Malmborg   Dritan Poci 


