
      
 

Protokoll 181112 
 

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

1. Val av protokollförare och justeringsmän. 
Protokollförare: Anna Egerstedt 
Justeringsmän: David Mörtsell, Alessio Ciubine. 

 
1. Godkännande föregående protokoll.  

Föregående protokoll godkänns. 
 

2. Rapport från temadagarna 2018.  
Temadagarna blev alla av trots lägre deltagande än föregående år. På det hela 
taget verkar de varit mycket uppskattade. Lärdom till nästa år är att vara ute med 
inbjudan tidigare för att om möjligt få fler anmälda.  

 
3. Fortbildningsdagarna 2019.  

Alla föreläsare har accepterat. Från HRG föreläser David och Anette. Vilka dagar 
det blir är ännu inte bestämt.  

 
4. Rapport ablationsregistret. 

Anette har inget att rapportera från ablationsregistret.  
 

5. Rapport pacemakerregistret.  
Annelie inget att rapportera från pacemakerregistret. Hon har satt ihop en 
kontaktlista för styrgruppen. David är numera även han med i styrgruppen. 
Kvalitetsrapporteringen med utökning med EQ5D före och ett år efter 
implantation av pacemaker kommer att diskuteras vid nästa möte.  

 
6. Patientinformation. Bilder. 

Alessio har kontaktat Boston och St Jude och bett om bilder utan copyright för att 
komplettera patientinformationen med. Alessio kommer lägga ut dessa på 
hemsidan inom kort. Tord planerar skriva om patientinformationerna i nästa 
nummer av kardiologföreningens tidning samt att ta reda på om 
kardiologföreningen ämnar börja med riktade utskick till sina medlemmar då 
detta kunde vara en kanal att sprida informationen via. David har ett kontaktnät 
med alla devicecenter i södra sjukvårdsregionen och kan sprida informationen 
via den. Alla i styrelsen uppmanas påminna och patientinformationen i samband 
med föreläsningar eller möten. 

 
7. Rapport från kassören.  

Inget att rapportera.  Temadagarna gick ihop ekonomiskt även denna gång. 
 
 

 



8. Elfysskolan 
Inventering av elktrofysiologer under utbildning skall göras under internatet i 
januari nästa år. Tanken är att engagera personer från de olika center som har 
elektrofysiologi och bilda ett nätverk som sedan kan driva utbildningsfrågor. Det 
är problematiskt att återväxten är så pass dålig inom området med tanke på 
kommande behov.  

 
9. Rapport tidningsansvarig. 

Tord skriver nästa nummer i kardiologföreningens tidning också därefter tar 
David Mörtsell över och fortsätter skriva. David gav förslaget att presentera den 
nya HRG styrelsen i ett nummer. 

 
11. Internat 201901. 

Internatet är bokat 28-29 januari på Nors slott. Mer information kommer när det  
närmar sig. 

 
12. Övriga frågor.  
       Inga övriga frågor. 

 
13. Nästa möte.  
       Nästa telefonmöte är planerat till 181210 klockan 16-17. 

 
14. Mötet avslutas. 

 
 
 

_________________________________________ 
Sekreterare: Anna Egerstedt 

 
 
 

_________________________________________ 
Justerare: David Mörtsell 

 
 
 

_________________________________________ 
Justerare: Alessio Ciubine 

 
 


