Årsrapport 2014-2015
Arbetsgruppens sammansättning
Arbetsgruppen har under arbetsåret bestått av Carina Blomström Lundqvist (ordf.), Niklas
Höglund (kassör), Bozena Ostrowska (läns-/länsdels sjh repr.), Magnus Forsgren (läns-/länsdels
sjh repr.), Jonas Schwieler, Tord Juhlin, Pyotr Platonov, Lennart Bergfeldt, Anders Jönsson, samt
Dritan Poci.

Följande personer har avgått/invalts i HRG: inga
Arbetsgruppens möten
Arbetsgruppen har under gångna året haft möte vid Kardiovaskulära Vårmötet i Stockholm
(2014 04 19), telefon konferenser, 2014 04 07, och 2014 10 08, samt sammankomst i internat
på Noors slott 2015 01 27-28.
Utbildningsaktiviteter
Kardiolog föreningens Fortbildningsdagar
Arbetsgruppens medlemmar har deltagit i Kardiolog föreningens Fortbildningsdagar 6 febr i
Stockholm med en session om ”Modern antikoagulationsbehandling vid förmaksflimmer,
device och hemmonitorering samt senaste nytt inom ärftliga arytmogena sjukdomar”. Vidare
har HRG inlämnat flertal förslag på symposium till Kardiovaskulära Vårmötet i Örebro och
till ESC i London, vilka delvis bifallits.
HRG’s Temadagar
HRG har beslutat att fortsätta med den nya formen av utbildningsaktivitet, s.k. Temadagar,
som varit mycket uppskattade, och som förlagts till 3 ambulerande orter i Sverige. Dessa är
regionala fortbildningsmöten, kommer även fortsättningsvis bestå av endagskurser med
aktuella ämnesområden med curriculum och med standardiserat utbildningsmaterial.
Temadagarna har under 2014 handlat om ”Kammararytmi – från oskyldigt extraslag till
plötslig död”i Stockholm 15 oktober (lokal värd Jonas Schwieler) och Umeå 22 oktober 2014
(lokal värd Niklas Höglund). Planerad temadag i Göteborg 9 oktober fick tyvärr inställas pga
för få anmälda, möjligen relaterat till konkurrerande verksamheter. Aktiviteten fick stöd av
industrin och antalet deltagaren var mellan 40 och 120 st per Temadag. För hösten och i
oktober 2015 planeras Temadagar om ”Nationella riktlinjer för arytmivården 2015 – från
förmaksflimmer till device terapi” och utgår från Socialstyrelsens riktlinjer för hjärtsjukvård
som kommer i sin slutliga version till hösten. Dessa är nu förlagda till Stockholm den 6
oktober (lokal värd Jonas Schwieler), Lund den 8 oktober (lokal värd Pyotr Platonov) och
Umeå 21 oktober (lokal värd Niklas Höglund).
Nationellt utbildningsmöte i elektrofysiologi – ”Elfys skolan”
HRG har vidare haft det första ”Nationella utbildningsmötet i elektrofysiologi” för yngre
elektrofysiologer, vilket gick av stapeln i Uppsala den 7 november under ledning av Jonas
Schwieler med lokal värd C B Lundqvist. Ett 30-tal deltagare kom från olika centra i Sverige
och lyssnade till erfarna elektrofysiologers teoretiska och praktiska råd om ablationer. Ett
andra möte är inplanerat i Linköping under november 2015 under ansvar av Joans Schwieler
och Anders Jönsson.
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Registerarbete
Arbetsgruppen kommer att tillhandahålla information till European Heart Rhythm
Associations ”White Book” med nationella data avseende elektrokardiologi samt pacemakeroch ICD-behandling.
Som representanter för HRG i de 2 arytmi registren har fortsatt varit Jonas Schwieler för
ablationsregistret samt Magnus Forsgren för Pace – och ICD registret.
Kommunikation
Som tidningsansvarig inkl. redaktionellt arbete som rör HRG och arytmier i Svensk
Cardiologi har fortsatt varit Tord Juhlin, och som webansvarig Magnus Forsgren.
Utbildningsbehov, kompetenskrav, ackreditering för arytmibehandling och device
operationer
HRG har fortsatt sitt arbete rörande utredning av behov av strukturerat fortbildningssystem
och ackreditering inom device behandling samt elfys/ablationsbehandling. Två grupper för
device respektive ablations verksamheterna har fortsatt detta arbete rörande utbildningskrav,
kompetenskrav hos opererande läkare (abladörer) och krav och standard på lokaler/ centra där
dessa procedurer utförs. På detta sätt kan man bättre tydliggöra behov av resurser och
utbildningsstuktur samt garantera en bättre kvalitet på vården.
Device
Magnus Forsgren och Bozena Ostrowska har gemensamt lett arbetet inom device området och
kommer att presentera förslag till vårmötet I gruppen ingår även Peter Lindell, Örebro,
Johanna Sjöblom, (Danderyd), Johan Brandt (Lund), samt Piotr Szamlewski (Göteborg). Arbetet
skall granskas av extern expert från Danmark och avrapporteras till HRG i maj 2014.
Elfys/ablation
Helena Malmborg, Uppsala med stöd från Niklas Höglund, Umeå har lett arbetet inom
elektrofysiologin och kateterablationer. I gruppen ingår även Ole Kongstad (Lund), Anders
Jönson (Linköping), Nikola Drca (Stockholm), Henrik Almroth (Örebro) och Lennart
Bergfeldt (Göteborg). Arbetet skall avrapporteras till HRG i september 2015.
SoS Prioriterings arbete
HRG kommer att lämna synpunkter.
Uppsala i 23 Mars 2015

Carina Blomström Lundqvist
Ordförande HRG

