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Protokoll 
Svenska Cardiologföreningens HjärtRytmGrupp 

Internat 20-21 januari 2020, 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 (Tord) öppnar mötet. 
 
2. Val av protokollförare och 2 justeringsmän. 
Anna och David antecknar och Helena och Alessio justerar. 
 
3. Godkännande av föregående protokoll.  
Föregående protokoll godkänns. 
 
4. Summering av Temadagar 2019. 
Budgetutfall. Kurskritik. Reflektioner? 
 

• Budgeten ser bättre ut än förra året. 205 106 kr blev slutresultatet.  
• Vi fick bra muntlig respons och många ssk som varit där och varit nöjda. Vi fick till ett 

levande program med klinisk förankring. Få svar på digital utvärdering(10 st av 60 i Malmö, 
bara 4 svar i Umeå, 18 av ca 45 i Stockholm). Bra utfall hos de som svarat (tex 
totalbedömning, rek om att gå kursen, individuella föreläsningar). Lite sämre utfall i 
Stockholm, men överlag positivt. Beslut att återkoppla till Malmö kongressbyrå samt att nästa 
gång använda pappersutvärdering. 

• Hur ska vi få fler besökare på temadagarna? Vi ska göra reklam i samband med våra föredrag 
på vårmötet. Vi efterfrågar kontaktuppgifter/maillistor på ansvariga på alla kardiologkliniker i 
Sverige. Vår målgrupp är ST-läkare och kardiologer på mindre sjukhus. Vi beslutar också att 
vi alla skickar ut inbjudan i våra respektive regioner, både via studierektorer och chefer. 

 
5. Identifiera ämne för temadagar 2020. 
Diskussion om förbättringar/ förändringar. 

• Vi fortsätter att använda MKON. Vi var dock inte nöjda med tekniken och ljud i Umeå och 
Stockholm, Tord ger feedback till MKON. 

 
Program Temadagarna 
 
Moderatorer 
Malmö: Tord och Anna 
Stockholm: Helena och Anette 
Umeå: Tord och Nathalia 
 
09.30-10.00 Registrering/Kaffe 
10.00-10.05 Inledning  
10.05-11.30 Nya guidelines förmaksflimmer(M-Tord/S-Carina/U-Tord) 
11.30-11.00  Screening och diagnostik(M-Emma(Alessio)/S-Emma/U-Alessio) 
11.00-11.05 Bensträckare 
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11.05-11.30 Livsstilsfaktorer/strukturerat omhändertagande(M-Anna/S-Tord/U-Anna Björkenheim) 
11.30-12.00 Invasiv behandling av förmaksflimmer (M-Dritan/S-Jonas/Helena/U-Niklas/Natalia) 
12.00-13.00 Lunch 
13.00-13.30 Nyheter inom device S-ICD, leadless pace (S-Linus Sonesson, M-Piotr Szamlowski U-
Piotr) 
13.30-14.00 HIS-pace (M-Cecilia Rorsman/S-Fredrik Adler/U-Fredrik) 
14.00-14.30 Devicerelaterade infektioner, diagnos och behandling (M-David/S-Priit/U-Priit) 
14.30-15.00 KAFFE   
15.00-16.00 Kardiogenetik-när ska man testa och vad hittar vi? (Anneli/Stellan) 
16.00-16.10 Avslutning 
 
Kontakt: Tord tar in mailadresser till respektive föreläsare och skickar ut förfrågan.  
 
Datum:  
8 oktober Umeå 
15 oktober Malmö 
22 oktober Stockholm 
 
6. Diskussion om Elfysskolan. 
Helena har bollat idén i olika sammanhang hur man ställer sig till arrangemanget. Intresse verkar 
finnas. Kontakt har tagits med Krusenberg herrgård för kostnadsuppgift. Efter diskussion beslutas 
att inte planera något arytmimöte men att i höst ånyo stämma av aktuellt status för 
uppstart av elfysskolan. Det ser ändå hoppfullt ut med fler blivande elektrofysiologer nu än sist vi 
hade möte. Det rapporteras nu om fler doktorer under upplärning från flera centra. 
 
7. Rapport från Ablationsregistret. 
Disk har uppkommit lokalt i Uppsala när man lyfte frågan om att vi nu inte får resterilisera några 
produkter enligt nya EU-direktiv. Träder i kraft i maj 2020. Ett brev håller på att formuleras för 
att kunna göra nationellt avsteg. Norge och Danmark har fått dispens. Vi beslutar att HRG står 
bakom önskemål om avsteget. Helena bevakar brevet och återkommer. Registret har blivit 
beviljat ekonomiskt stöd från SKL för att driva registret.  
 
8. Rapport från Deviceregistret. 
2016 släppte HRG riktlinjer runt device. Det är olika hur man registrerar i registret och när man 
gör det. På vissa centra gör operatörerna det, på vissa ssk eller sekreterare. Där pågår ett arbete 
inom registret med att utveckla registret så det kan användas i klinisk forskning och finns 
aktuella forskningsprojekt. 
Planeras nu uppföljning av HRGs riktlinjer och efterlevnad. Rapporten kan sedan publiceras i 
Läkartidningen och Dagens medicin. Årsrapporten från 2018 nyligen. David och Anneli börjar 
med arbetet och återkopplar på nästa telefonmöte. 
 
10. Körkort i device för SSK. 
Alessio rapporterade att arbetsgruppen har haft ett fysiskt möte i november, arbetas på ett 
dokument, ”körkort” el kompetensstege. HRGs önskemål är att ha kvar någon form av 
certifiering, dvs körkort ej enbart rekommendation om utbildning, kompetensstege. 
 
Befintliga arbetsdokument består av två steg: 
Basnivå, pacemaker 
Avancerad nivå, ICD 
 
HRG gick igenom förslagen och reviderade samt återkopplade till Alessio med allmänna 
synpunkter på arbetsdokumentet. HRG gratulerar arbetsgruppen, arbetet ser mycket lovande 
ut! 
Uppföljning med ny rapport av arbetet vid nästa telefonkonferens. Målsättning att arbetet ska 
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vara färdigt och presenteras vid Arlanda-mötet i höst. 
 
11. Tidningsrapport för 2019 
Under året har vi haft presentation av ”nya HRG”, aktuella avhandlingar i arytmologi, 
arymiprofilen Kåge Säfström och en artikel om temadagarna. Planeras nu en artikel om 
arytmologins framväxt i Sverige. 
 
Förslag på framtida ämnen: 
Arytmiprofil: Ole Kongstad/Steen Jensen/Milos Kesek/Håkan Walfridsson… 
Debattartikel tillgänglighet/tillväxt/utbildning (ICD/CRT, flimmerablation)-Tord? 
Arbeta som kardiolog/arytmilog i Danmark?- Rasmus B 
osv 
 
12. Webrapport. 
 
Nya protokoll läggs ut. Patientinformation ligger ute, dokument ska revideras under 2020. 
Fortbildnings-/utbildningsaktiviteter mailas till Anna. 
 
13. Information om nya hemsidan. 
 
Hemsidan ser bra ut. Se ovan punkt 12. 
 
14. Vetenskaplig aktivitet inom arytmiområdet? 
 
Inget nytt initiativ från HRG under 2020. 
 
15. Utbildningsfrågor för både invasiva och non-invasiva arytmologer. Hur säkrar vi framtiden? 
 
Ingen elfysskola just nu, se punkt 6. Utvärdering av underlag med blivande elektrofysiologer HT 
2020. Elfysskola 2021? Fler elfyslab och kunniga läkare behövs. Planeras debattartikel i DN med 
tonvikt på förmaksflimmer som folksjukdom och de långa väntelistorna på flimmerablation. 
Avsändare HRG, Ablationsregistret och ev patientförening. Tord skrivit utkast, ordförande 
Ablationsregistret (Fredrik Holmqvist) ska ge synpunkter. 
 
16. Fastställande av tidpunkter för TC under våren samt möte under vårmötet. 
 
Telefonkonferens 4/3 16:00 
Vårmötet torsdagen 23/4 kl 13:00.  
Telefonkonferens 27/5 kl 16:00 
Arlandamöte 16/9 
 
17. POTS-möte 
 
Artur Fedorowski fått fråga från organisationen ”Dysautonomia International” om Sverige vill 
anordna en Grand Rounds, half- to fullday CME event, inom området POTS. Frågan har nu ställts 
om HRG vill vara med att anordna. Efter diskussion avstår HRG, bedöms ej vara av tillräckligt 
stort kliniskt intresse.  
 
18. Fasta inför devicekirurgi 
 
Alessio tar upp frågan om ev nationella riktlinjer från HRG. Efter diskussion rekommenderar 
HRG oförändrat att varje enhet med pacemakerkirurgi utformar lokala rutiner. Någon nationell 
rekommendation om fasta är ej aktuell i nuläget. 
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19. Representanter i HRG, förändringar 2020-21 
 
Farzad har haft svårt att närvara i tillräckligt hög utsträckning. Tord tar upp det med Farzad, ev 
annan kollega representant från Sahlgrenska. 
 
Dritan sitter kvar till nästa vårmöte 2021 
 
Alessio flyttar ev till Uppsala under våren och kan då ej i längden sitta kvar som representant för 
länssjukhus i norra Sverige (Sundsvall). Han sitter kvar tills vidare och slutför iaf arbetet med 
körkortet för ssk. 
 
Tord sitter kvar som ordförande till nästa vårmöte 2021 
 
22. Alessio berättar att man i landstinget Västernorrland påbörjat en upphandling för nya 
övervakningssystem där dubbel inloggning (lösenord samt även kort) preliminärt kan krävas för 
granskning av enskild telemetri, något som skulle försvåra arbetet väsentligt. Alessio hänvisas 
till resursperson i region Skåne som kan pågående upphandling där man jobbar aktivt med 
frågan. 
 
23. Prof Magnus Rasmusson från infektionsläkarföreningen önskar ha tillgång till ngn i HRG med 
devicekompetens när man du ska se över riktlinjer för endokardit inkluderande infektion och 
device. De önskar ha David M som referensperson. David accepterar detta. 
 
24. Frågor att arbeta med under 2020 
 
Take home message synkope, svt (dvs nya guidelines/konsensusdokument från EHRA) på 
hemsidan, dvs referat och nyheter. Synkope – Anette, SVT – Helena, Extraktion – David. Samma 
upplägg som arbetsgruppen för kranskärl. Cirkuleras i HRG -> Anna lägger in i mall och 
publicerar. 
 
Nationellt möte för devicefolk? Finns januarimötet (Medtronic), CRT-symposiet (Abbott). 
HRG önskar som ett första steg en punkt på CRT-symposiet (körkort ssk och uppföljning HRGs 
riktlinjer) – David fixar. 
 
Uppdatering av patientinformation på hemsidan ska göras under 2020.  
 
25. Tord avslutade mötet och tackade alla deltagare 
 
 
 
 
Sekreterare: Anna Egerstedt och David Mörtsell 
 
 
Justerade: Helena Malmborg och Alession Ciubine som godkänt och justerat protokollet per 
200202. 


