HRG ger ekonomiskt stöd för deltagande i kurs i invasiv
elektrofysiologi och devices.
Maximalt ledigförklaras 12 st kursansökningar 2017. Dessa
inkluderar kursregistreringsavgift och resa som betalas av HRG till
ett max belopp av 10 000 SEK/person under 2018.
• Krav: Medlem i Kardiolog föreningen
• Ansökan till EHRA: görs direkt till ESC-EHRA via på länken nedan.
• Ansökan om ekonomiskt stöd: Görs till HRG via email med blankett
enligt nedan. HRG förväntar sig att den som gått kursen har för avsikt
att ansöka om EHRA certifiering.

EHRA’s (European Heart Rhythm Association) teoretiska kurser är
förberedande för EHRA Certifiering/Examination, vilka stöds av
HRG.
https://www.escardio.org/Sub-specialty-communities/European-Heart-RhythmAssociation-(EHRA)/Education

Kurser i Invasiv Elektrofysiologi (EP); 3 st;
1.

Interventionell Elektrofysiology och Förberedande Examination
https://www.escardio.org/static_file/Escardio/Subspecialty/EHRA/Education/Courses/Interventional%20Electrophysiology%20and%20Examinatio
n%20Preparatory%20Course/EHRA%20Exam%20Prep%20Program%202018_Scientific%20programme.pdf

2.

Avancerad EP med fokus på FF ablation
https://www.escardio.org/static_file/Escardio/EducationSubspecialty/Courses/EHRA/EHRA%20Advanced%20EP%20on%20AF%202017_Final%20Programme.pdf

3.

Avancerad EP med fokus på VT ablation

Kurser med inriktning på device:
4.

Pacing, ICD och biventricular pacing (CRT)

https://www.escardio.org/static_file/Escardio/Subspecialty/EHRA/Education/Courses/Cardiac%20pacing,%20ICD,%20and%20cardiac%2
0resynchronisation/EHRA%20CP%20Dec%202017%20-%20Agenda.pdf

Målgrupp: Elektrofysiologer och blivande elektrofysiologer (ST läkare)
5.

Elektrod handhavande och extraktioner (special kurs)

Målgrupp: Elektrofysiologer och blivande elektrofysiologer (ST läkare) som utför
device implantationer, och som kommer att utbilda sig till elektrod extraktör.

Ansökan om ekonomiskt stöd för EHRA kurs
1.

Vilken kurs? Ringa in
1.

Interventionell Elektrofysiology och Förberedande Examination

2.

Avancerad EP med fokus på FF ablation

3.

Avancerad EP med fokus på VT ablation

4.

Pacing, ICD och biventricular pacing (CRT)

5.

Elektrod handhavande och extraktioner (special kurs)

2.

Datum för kursen: ….....................................

3.

Namn: .........................................................................................................

4.

Personnummer: ….....................................................................

5.

Arbetsplats: ...............................................................................

6.

Jag är specialist i:

kardiologi
invärtes medicin
klinisk fysiologi
annan specialitet ….....................................

7.

Jag är under utbildning i:

kardiologi
invärtes medicin
klinisk fysiologi
annan specialitet ….....................................

8.

Intygas av verksamhetschef att undertecknad får ledigt för kursen:

...............................................................................

..................................................

Namn

Ort, datum

...............................................................................
Namnförtydligande

Insändes inscannat i pdf till HRG’s kassör Niklas Höglund. Email: niklas.hoglund@medicin.umu.se

Besked lämnas när Ni uppvisar att Ni fått plats på EHRA kursen.

