
1 
 

      
 

Protokoll 
Telefonkonferens 2020-04-15 

 
Deltagare: Tord Juhlin,  Anna Egerstedt, David Mörtsell, Alessio Ciubine 
 
1. Ordförande (Tord) öppnar mötet. 
 
2. Val av protokollförare och justeringsman. 
David antecknar och Anna justerar 
 
3. Godkännande av föregående protokoll.  
Inget protokoll föreligger för föregående telefonmöte, blev då bara kort informell diskussion. 
 
4. COVID -19 rapport 
Neddragning av elektiv verksamhet kommer att resultera i ökande väntelistor för arytmipatienter; 
elkonverteringar, CRT, ablationer i synnerhet förmaksflimmer nämndes. 
 
5. Temadagarna 2020 
Sponsorer, lokaler och föreläsare klara. Vi beslutade att avvakta med inbjudan med anledning av 
pågående corona virus pandemi som ev även kan påverka hösten. Beslut om inbjudan och annonsering 
skjuts till telefonmöte före sommaren. 
 
6. Körkort i device för ssk 
Alessio rapporterade att planerat möte tyvärr fått ställas in. Förhoppningsvis hinns ett telefonmöte med 
under maj månad. Avrapportering av läget vid telefonmöte i maj och deadline för skarpt förslag för 
körkort kvarstår till HRG’s möte i september. 
 
7. Framtidens elektrofysiologer 
Helena ej närvarande, inget nytt 
 
8. Rapport från Ablationsregistret 
Helena ej närvarande, inget nytt 
 
9. Rapport från Deviceregistret 
David lämnat över Rasmus Borgqvist som representant för Lund. Anneli kvarstår som HRG’s 
representant, inget nytt 
 
10. Inget nytt från tidningsansvarig 
David skriver en kort blänkare om temadagarna och status till nästa nummer om möjligt. 
 
11. Webrapport 
Anna rapporterade, inget nytt på hemsidan 
 
12. Rapport från kassör 
Natalia ej närvarande. Ekonomi klar för temadagarna.  
 
13. Övriga ärenden 
a. Alessio flyttar till Akademiska sjukhust i Uppsala. HRG beslutade dock att förordna Alessio fram 
till nästa årsmöte (januari 2021) så att han kan slutföra projektet för device körkort. Därefter ny 
representant. 
b. Uppföljning av HRG’s rekomendationer för device 
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David rapporterade muntligt, Anneli mailat. Svar på enkät inkommit från drygt hälften av alla centra, 
saknas tyvärr ett antal stora sjukhus, bla från Stockholm. Påminnelser just nu med anledning av 
pandemin kanske ej lämpligt. Ny rapportering av status vid telefonmöte. 
c. Förfrågan från Sundsvall om rek av uppföljning av patienter med dystrofia myotonika, är 
implantation av ILR rekommenderad åtgärd? HRG hänvisar till ESC/EHRA’s riktlinjer (implantation 
av ILR bara indicerat vid symtom, ej för screening). 
 
14. Nästkommande möte 
27/5 kl 1600 nytt telefonmöte. Agenda vid detta mötet ska inkludera status på devicekörkort, beslut 
om inbjudan temadagarna, status uppföljning av HRG’s riktlinjer för device.  
 
 
Sekreterare: David Mörtsell    2020-04-21 
Justerare:     Anna Egerstedt    2020-04-21 


