
      
 

Agenda 190918 
 

Deltagare: Tord Juhlin, Helena Malmborg, Anette Jemtrén, Anneli Svensson, Anna 
Egerstedt, Natalia Landström, Alessio Ciubine, David Mörtsell.  
Förhinder: Farzad Vahedi, Dritan Poci. 
 
1. Val av protokollförare och justeringsmän 
 
Anna Egerstedt sekreterare 
Anette Jemtrén, justeringsman 
Anneli Svensson, justeringsman 
 
2. Föregående mötesprotokoll 
 
Föregående mötesprotokoll lästes upp av Tord och godkändes 
 
3. Temadagarna 2019 
 
Sponsorpengar till Temadagarna ligger på ungefär runt 600 000 kr från totalt 7 företag. I 
dagsläget finns 33 anmälda till Malmö, 20 till Stockholm och 5 till Umeå. Pga lågt antal 
anmälda i Stockholm kommer Anette och David maila ut till privatkardiologer i 
Stockholm för att påminna om temadagarna och Anette träffar studierektorerna i 
Stockholm imorgon och påminner igen. Det visar sig att Stockholm krockar både med 
VIC och SK-kurs i arytmi på Huddinge vilket kan bidra till det låga antalet anmälda. 
 
Förfrågan har kommit om det finns möjlighet att filma temadagen och lägga ut den på 
nätet som komplement för de som inte har möjlighet att närvara. Detta mot en avgift. 
Tord kontaktar MKON för att se om de kan hjälpa oss med detta. 
 
Genomgång av programmet där viss programändringar gjorts. Vi kommer överens om 
att i största utsträckning försöka samarbeta runt föreläsningarna så de likställs på de tre 
orterna. 
 
4. Skrivelsen Elektrofysiologins framtid 
  
Tord har inget att presentera idag men det kommer ett utkast på nästa telefonmöte. 
Tanken är att publicera skrivelsen i Läkartidningen, Dagens medicin och Svensk 
Kardiologi för att lyfta och belysa frågan om den otillräckliga tillväxten inom 
elektrofysiologin.  
 
5. Elfysskolan 
 
På tidigare möten har vi diskuterat möjligheten att anordna ett nationellt möte för 
elektrofysiologer från hela Sverige. Helena har hört sig för och intresse finns på hennes 
klinik. Gruppen är positivt inställd till detta och vi tycker det är något vi bör arrangera. 
Det blir ett tillfälle att nätverka och diskutera tillväxt/forskning och kommande 



elfysskola i kombination med föreläsningar. David och Helena skissar på datum, prel 
program och lokal. Finansieringen siktar vi på att klara utan sponsring.   
 
6. Fortbildningsdagarna 2020   
 
Programmet till fortbildningsdagarna 6-7/2 skall vara inne 20/9. Inget speciellt tema är 
satt i år. Förra året pratade vi VT, synkope och extraktioner. Vi enas om att ta 60 min 
fördelat på två föreläsare.  Vi drar ett förmaksflimmer-fall med noninvasiv start 
inkluderat antiarytmika, strukturerat omhändertagande och referenser till studien 
”Wait-and-see”. Tord tar första delen och David tar andra delen med invasiv inrikting 
mot maze, ablation mm.   
 
7. Vårmötet 2020 
 
Vårmötet är 22-24/4 2020. Vi missade att lämna in symposieförslag förra året. Detta år 
är det deadline 15 okt. Gruppen enas om följande förslag: 
 

• Vi funderar runt att tillfråga Per Blomström, Mårten Rosenqvist och Lennart 
Bergfeldt som skulle kunna ta arytmins historia. Moderatorer Anneli och Natalia. 

• Ett annat ämne är screening av förmaksflimmer/andra arytmier. 
Nya devicer för hemmabruk-Emma Svedberg/ egenscreening-Alessio 
Ciubine/Distansmonitorering av befintliga device, vilken nytta finns och var står 
vi i vården idag-Torbjörn Persson. Moderatorer- Anna Egerstedt och Elena 
Sciaraffia. Alessio tillfrågar föreläsarna om dess medverkan. Helena frågar Elena. 

• HIS-bundel pace- Cecilia Rorsman/ Nya ICD tekniker-Linus. Moderator 
David(David frågar Linus och Cecilia) och Linda Jacobsson(Anette frågar)/ Hur 
följs de riktlinjerna som sattes upp av förra HRG - Anneli. 

• Synkope-nya guidelines-Anette/strukturerad syncopemottagning - Viktor(Tord 
frågar)/ POTS-Arthur(Tord frågar) Moderatorer Viveka och Dritan(Anette 
frågar) 
 
Respektive ansvarig sätter ihop ett program och inkommer senast den 10 okt 
med förslaget till Tord. 

 
8. ESC 2020 
 
Förra året skickade arbetsgruppen in symposieförslag via Tord till ESC på anmodan från 
Kardiologföreningen. Frågan väcks igen och vi skickar våra tidigare förslag igen då de ej 
antogs i år.   
 
9. Telefonmöten 2019 
 
Onsdagar kl 16.00 
9/10 
6/11 
11/12 
 
Vi avstår videokonferens och behåller telefonmöten. 
 



 
10. Internat 2020 
 
Beslut fattas att vi har internatet 20-21/1 2020 på Noors slott. 
 
11. HRGs fortsatta mål och aktiviteter 
 
Aktivitet i nuläget: 
Organiserande av Temadagarna 
Elfysskrivelsen samt nationellt möte för elektrofysiologer planeras 
Engagemang i fortbildningsdagarna, vårmötet, ESC 
Pacekörkort för ssk 
 
Förslag på ytterligare aktiviteter: 
Gruppen bör uttala sig i olika frågor och fungera i större utsträckning som en 
remissinstans 
Kontakt med kardiologföreningens styrelse för att se om vi kan utgöra en mer 
självklarremissinstans avseende för gruppen aktuella frågor.   
Fortsatta övervaka kvalitén på arytmivården och tillse att det finns en jämlik vård. 
Diskussion runt varför implantationsfrekvensen av CRT är så olika i hela Sverige.  Är 
detta en fråga för HRG? Vi bordlägger denna fråga tills vidare. 
Vi gör en uppföljning av siffror på volymer för deviceinläggning på alla svenska center. 
Efter Temadagarna skriver vi ihop en kommentar på nya europeiska guidelines och 
publicerar på hemsidan. 
 
12. Rapport från tidningen 
 
I nr 2 skrev David om Temadagarna. Nästa nr blir det en arytmiprofil, KG. Nr därefter 
kommer handla om vad som förelästes om på Temadagarna.  
 
13. Rapport från hemsidan 
 
Anna ändrar Ablacure till Ablationsregistret och byter från Anette till Helena. En del 
andra saker behöver rättas i presentationen av arbetsgruppen. Protokollen är inskickat 
för publicering. Anna ser till att man lägger till temadagarna i kalendariet och lägger till 
länken till anmälan. 
 
14. Rapport från pacegruppen 
 
Paceregistret-Årsrapporten kom idag. Diskussioner har förts runt antalet operationer 
per operatör för att upprätthålla kompetens. 3 år har gått sedan riktlinjerna från HRG 
skrevs och paceregistret är villiga att hjälpa till för att få ut data. Anneli utses som 
ansvarig och kontaktar de personer som var ansvariga för att göra den förra mätningen. 
På nästa telefonmöte tar vi upp detta som en extra punkt.  
 
Pacekörkortet- Alessio berättar att det finns ett dokument under uppbyggnad. Man 
diskuterar om man skall lägga körkortet som obligatoriskt eller som en 
rekommendation. Det lutar mot att lägga det som en rekommendation för vad device ssk 
skall kunna för att bedriva en paceverksamhet. Milos Kesek i Umeå har i stort redan 



utvecklat en kompetensstege och examination. David likaså i Lund. Gruppen planerar för 
ett fysiskt möte för att sätta ihop ett nationellt utkast. 
 
15. Rapport från kassören 
 
Inget nytt att rapportera 
 
16. Övriga frågor 
 
Ablationsregistret har inget nytt att rapportera.  
 
Tord rapporterar att Auricula kommer avvecklas då UCR inte kan stödja detta pga nya 
EU-direktiv. Detta innebär att kvalitetsregistret Auricula försvinner och med detta 
flimmerregistret. Nytt möte är aktuellt inom kort för klargörande och definitiva beslut 
om dess framtid. 
 
 
 
 
 
Anna Egerstedt, sekreterare – 190918 
 
Anette Jemtrén, justeringsman- justerat 19 
 
Anneli Svensson, justeringsman- justerat 190930 
 
 
 


