
      
 
 
Årsrapport 2018-19 
 
Arbetsgruppens sammansättning 
Vid årsmötet 180426 avgick stora delar av den gamla styrelsen och ordförande Carina Blomström 
Lundqvist då dessa varit verksamma maximalt antal mandatperioder, 3+3 år. Till ny ordförande valdes 
Tord Juhlin. I den nya styrelsen invaldes Anna Egerstedt (webansvarig), Anette Jemtrén, Natalia 
Landström (kassör), Helena Malmborg (representant i Ablationsregistret), David Mörtsell 
(tidningsansvarig), Anneli Svensson (representant i pacemakerregistret) och Farzad Vahedi. Sedan 
tidigare kvarstår Alessio Ciubine, invald 2018, och Dritan Poci, invald 2014. 
 
Arbetsgruppens möten 
Arbetsgruppen har under gångna året sammanträtt vid det Kardiovaskulära Vårmötet i Stockholm 
180426. Den nya styrelsen har därefter träffats på Arlanda Clarion Hotel 180927 samt vid internat på 
Noors slott 190128-29. Telefonkonferenser har hållits 181112, 181210 och 190311.  
 
Utbildningsaktiviteter 
Kardiologföreningens Fortbildningsdagar 
Arbetsgruppens medlemmar har deltagit i Kardiologföreningens Fortbildningsdagar på Elite Hotel 
Marina Tower i Stockholm 190206-08. I år fanns inget övergripande program utan HRG valde att 
presentera tre angelägna ämnen: ”Syncoperiktlinjer” med Anette Jemtrén, ”VT-diagnostik, 
lokalisation och behandling” med Anders Jönsson samt ”Deviceextraktion - när, var och hur?” med 
David Mörtsell.   
Vidare har HRG lämnat bidrag till ESC i Paris. Till 2019 missades att lämna in förslag till 
Kardiovaskulära Vårmötet men får skyllas på glapp mellan gamla och nya styrelsen. 
 
HRGs Temadagar 
HRG har fortsatt de årligen återkommande regionala utbildningsaktiviteterna under oktober månad, de 
s k Temadagarna i 3 olika regioner i Sverige; Malmö/Lund/ Göteborg, Stockholm/Mälardalen samt 
Umeå/Norrland. Temadagarna 2018 avhandlade "När förmaksflimmerbehandling är svår – 
är NOAK och ablation lösningen?” under fm och ”Förebygga plötslig hjärtdöd – kan vi det? 
Guidelines och klinisk praxis” under em. De ägde rum i Stockholm på Svenska läkaresällskapet 11/10, 
lokal värd Jonas Schwieler, Malmö 18/10, lokal värd Tord Juhlin, och Umeå 25/10, lokal värd Niklas 
Höglund. Deltagarantalet var ca 100, 60 respektive 50 personer på respektive ort. Aktiviteten 
genomfördes i samarbete med industrin genom registreringsavgifter och utställningsavgifter. 
 
För 2019 planeras nya temadagar med arbetstiteln ”Nya guidelines" med ämnena ”Nya guidelines för 
SVT och arytmier under graviditet” på fm och på em ”Syncope-nya guidelines”. Temadagarna 
kommer att äga rum i Malmö 7 oktober, lokal värd Tord Juhlin, Stockholm 17 oktober, lokal värd 
Anette Jemtrén och i Umeå den 24 oktober med Natalia Landström som lokal värd. 
 
Nationellt utbildningsmöte i elektrofysiologi – ”Elfys skolan” 
HRG har fyra gånger tidigare arrangerat Elfysskolan och planerade att hålla en femte gång 2018. 
Tyvärr var intresset alltför dåligt och skolan fick ställas in. Diskussioner har förts om Elfysskolans 
fortlevnad och beslut har fattas om att försöka kalla till en nätverksträff för elektrofysiologer i 
december 2019. Man får då utvärdera behovet av en ny elfysskola för nya abladörer samt behovet av 
årliga nätverksträffar.  
 
HRG’s stöd till EHRA course in EP and device. 
HRG har initierat ett årligen återkommande ekonomiskt stöd till deltagande i EHRAs 
förberedande kurser i elfys ‐ kateter ablation samt device‐ingrepp och ‐programmering inför 
EHRA examina. Beräknad kostnad totalt för deltagare är ca 10 000 SEK/person. Kurserna 
utannonseras på websida och i Svensk Cardiologi. Totalt stöds 12 st deltagare per år t.v. 



 
 
Patientutbildning 
Det tidigare påbörjade arbetet med webbaserad patientinformation har färdigställts under 2018 och 
finns tillgängligt på hemsidan.  
 
Registerarbete 
Som representanter för HRG i de två arytmiregistren fungerar Helena Malmborg för 
Ablationsregistret samt Anneli Svensson för Pace- och ICD-registret. 
 
Kommunikation 
Som tidningsansvarig inkl. redaktionellt arbete som rör HRG och arytmier i tidningen Svensk 
Cardiologi har valts David Mörtsell, och som webansvarig Anna Egerstedt. 
HRG har avsatt resurser och förbättrat websidan med avseende på annonsering av utbildningar, 
kongresser, möten och referat från internationella kongresser. 
 
Kompetenskrav och ackreditering för arytmibehandling och device operationer 
Riktlinjer om deviceimplantationer  
HRG har tidigare under ledning av Magnus Forsgren och Bozena Ostrowska publicerat 
rekommendationer avseende deviceimplantationer och strukturerat fortbildningssystem och 
ackreditering. Dokumentet har enligt tidigare avrapportering inte fått genomslag i alla delar av 
Sverige. Diskussioner har förts om hur resultaten ska följas upp och eventuellt kommer en rapport att 
skrivas i t ex Läkartidningen, och eventuellt till Socialstyrelsen.  
Körkort för devicerelaterad sjukvård för sjuksköterskor. 
HRG har tagit initiativ till Körkort för devicekontroller/programmering för sjuksköterskor som utför 
pacemakerkontroller. Inget enhetligt kompetenskrav/körkort finns. HRG har därför för avsikt att 
sammanställa ett dokument för pacemakersköterskor och körkort med enhetliga utbildnings- 
och kompetenskrav. En arbetsgrupp under ledning av Alessio Ciubine, Sundsvall, har inlett sitt arbete. 
Gruppen består av Magnus Forslund (Falun),  Bozena Ostrowska (Uppsala), Agneta Bodin Strand 
(pacemakersköterska Jönköping) och Maria Hesselstrand (pacemakersköterska Lund).  
 
Elektrofysiologins framtid 
Sedan den första kateterablationen i Sverige gjordes 1988 har det skett en snabb utveckling och antalet 
ablationer har ökat för varje år. Ökningen bedöms fortsätta, inte minst då prevalensen av 
förmaksflimmer i populationen förväntas stiga och nuvarande läkemedelsbehandling inte har 
tillräcklig effekt. En översiktlig inventering har gjorts av ablationsverksamheten i Sverige. Denna 
visar att en stor del av abladörerna är äldre än 60 år. Antalet under utbildning motsvarar inte det ökade 
behovet och pensionsavgångarna. Vägen till att bli självständig abladör är lång och krävande.  Det 
finns därför behov av en aktiv handlingsplan och HRG har inlett arbetet med en åtgärdsplan med 
förslag för nyrekrytering av elektrofysiologer för att tillgodose framtida behov av elektrofysiologer i 
Sverige.  
 
Forskning 
Kongressbevakning 
HRG har fortsatt anslå medel för finansiering av kongressresa för en arytmolog som vill delta i 
arytmirelaterad kongress och avge rapport i Svensk Kardiologi. 
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