Årsrapport 2012-2013
Arbetsgruppens sammansättning
Arbetsgruppen har under arbetsåret bestått av Carina Blomström Lundqvist (ordf.), Anders
Ahlsson (kassör), Cecilia Rorsman (icke regions sjh repr.), Magnus Forsgren (icke regions sjh
repr.), Niklas Höglund, Jonas Schwieler, Tord Juhlin, Pyotr Platonov, Lennart Bergfeldt, Anders
Jönsson, Viveka Frykman Kull (Kardiologföreningens styrelserepr.).

Gruppen har valt att avstå från suppleanger och istället söka närvara vid alla möten.
Arbetsgruppen har utarbetat ett nytt namn, HjärtRytmGruppen (HRG) samt ny logga.
Arbetsgruppens möten
Arbetsgruppen har under året haft möte vid Kardiovaskulära Vårmötet i Stockholm (2012 04
27) samt vid internat Noors slott 2013 01 11-12.
Utbildningsaktiviteter
Arbetsgruppens medlemmar har inlämnat flertal förslag på symposium till Kardiovaskulära
Vårmötet i Göteborg, vilka icke bifallits.
HRG har beslutat att arrangera regionala fortbildningsmöten i form av endagskurser med
samma tema och ett curriculum som definierats av arbetsgruppen. Modellen utgå ifrån
guidelines med standardiserat utbildningsmaterial i form av diabilder och särtryck – pocket
guidelines, vilka används vid samtliga regionala möten. För varje tema bildas särskild
arbetsgrupp med representanter från norra, mellersta och södra/västra Sverige. Varje tema
behandlas under en tre-fyra veckors period varje år. För 2013 planeras Förmaksflimmer möte
i Umeå, Stockholm/Uppsala och Malmö/ Lund/Göteborg.
Arbete med riktlinjer
Som deltagare i SoS expertgrupp i arytmifrågor har föreslagits - Carina Blomström
Lundqvist, Johan Brandt, Frieder Braunschweig, Tord Juhlin och Jonas Schwieler
Förslag på ICD samt CRT expert till TLV har inlämnats och består av Cecilia Rorsman som
expert för CRT och Steen Jensen som expert på ICD.
Medlemmarna i arbetsgruppen har granskat ett flertal consensus dokument samt riktlinjer
utgivna av EHRA och eller ESC, och inlämnat korta sammanfattningar om dessa, till
tidskriften Cardiolog Nytt och dess websida.
Registerarbete
Arbetsgruppen har tillhandahållit information till European Heart Rhythm Associations
”White Book” med nationella data avseende elektrokardiologi samt pacemaker- och ICDbehandling.
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Som representanter för HRG i de 2 arytmi registren har valts Jonas Schwieler för
ablationsregistret samt Magnus Forsgren för Pace – och ICD registret, vilket godkänts av
respektive register hållare, varför därmed de 2 tidigare repr från respektive register i HRG
avskaffats.
Kartläggning av behov av resurstillskott till vård, forskning och utbildning inom
arytmiområdet.
HRG har påbörjat kartläggning av regionala skillnader avseende tillgång till a) Device
implantation, b) Ablationer, och c) Hjärtstoppsbehandling, innefattande
datainsamling/genomgång av registren på nationell nivå och därefter planering av aktiviteter.
Ackreditering för arytmibehandling, subspecialiseringsexamen/EHRA
HRG har påbörjat arbete rörande behov av ackreditering för arytmibehandling och eller
subspecialiseringsexamen.
ICD-koder för implanterade devices.
HRG har inlämnat förslag på nya ICD-koder för implanterade devices.
Utvecklingen av koder för ordinationer (SoS) särskilt öppenvård.
HRG har föreslagit Pär-Lennart Ågren, Falun, att arbeta med förskrivningsregistrering.
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