Verksamhetsberättelse år 2010 för Svenska Cardiologföreningens
Arbetsgrupp för Hjärtsvikt och Klaffel
Arbetsgruppens sammansättning
Hans Persson Ordförande Kardiolog Stockholm
Gerhard Wikström Sekreterare Kardiolog Uppsala
Sofia Askaryar Ledamot, avgående 2010 Geriatriker Göteborg
Maria J Eriksson Ledamot Klinisk fysiolog Stockholm
Anna-Karin Halldin Ledamot Allmänläkare Stenungsund
Marie Holst Ledamot Hjärtsviktsköterska Malmö
Krister Lindmark Ledamot AIM/Kardiolog Umeå
Ronnie Willenheimer Ledamot Kardiolog Malmö

Möten
Arbetsgruppen har under året haft 2 ordinarie protokollförda möten varav ett internat i
Sigtuna med övernattning och ett större telefonmöte.
Ekonomi
Arbetsgruppens ekonomi är en del av Svenska Cardiologföreningens. Arbetsgruppens
aktiviteter har anmälts och godkänts av Cardiologföreningens styrelse.
Organisation
Inga stadgeändringar under 2010.
Utbildningsaktiviteter
- Arbetsgruppen ordnade ett välbesökt och uppskattat symposium under Kardiovaskulära
vårmötet - ”Hjärttoxiska Läkemedel, en fråga för kardiologer” med Gerhard Wikström,
Maria Eriksson och Krister Lindmark från Arbetsgruppen samt Elisabeth Lidbrink, onkolog
från Karolinska sjukhuset.
- Ordföranden och Maria Eriksson deltog från arbetsgruppen under Kardiovaskulära
vårmötet i ett likaledes uppskattat symposium ”Natriuretiska peptider vid hjärtsvikt”
tillsammans med Ulf Dahlström, Tomas Jernberg och Anders Sahlen.
- Ordföranden deltog som moderator tillsammans med Jonas Millgård i ett av Svenska
Cardiologföreningen anordnat symposium vid Kardiovaskulära vårmötet – ”Heart Failure
Treatment – Do we stick with the Guidelines, or are we stuck?”, talare var Theresa
McDonagh från London, England som diskuterade det Europeiska perspektivet och
professor Dahlström det svenska perspektivet utifrån erfarenheter från RiksSvikt.
- Arbetsgruppen ansvarade för ½ dags mycket uppskattad utbildning under Cardiology
Update i Nice med en föreläsning av ordföranden ”Update om Hjärtsvikt” samt ett
interaktivt seminarium – ”Från sviktpacemaker och intern defibrillator till palliation vid
hjärtsvikt – nya möjligheter och utmaningar” med Krister Lindmark, ordföranden och
Carl-Johan Höjer från arbetsgruppen för etik och hälsoekonomi.

Övriga aktiviteter
- Arbetsgruppen planerade under internat i januari för aktiviteter i Sverige på ESC Heart
Failure Awareness Day 8-9 maj. Arbetsgruppen har stimulerat till aktiviteter i landet.
- Arbetsgruppen initierade och jobbade fram en debattartikel som fick många
kommentarer på nätet – ”Vården negligerar patienter med hjärtsvikt”. som publicerades i
Svenska Dagbladet Brännpunkts nätupplaga den 8 maj. Artikeln skrevs tillsammans under
av ordföranden och professorerna Ulf Dahlström, Karl Swedberg, Anders Waldenström,
Inger Ekman, Anna Strömberg, Kurt Boman samt generalsekreterare Staffan Josephson i
Hjärt-Lungfonden och ordförande Berndt Nilsson i Hjärt-Lungsjukas Riksförbund
- Aktiviteter gentemot allmänheten prioriterades och genomfördes utan sponsring under
Heart Failure Awareness Day 8-9 maj 2010, ett uppmärksamhetsprojekt över Europa.
Öppet hus genomfördes i Stockholm, Linköping och Malmö med olika program, bl a
föreläsningar, frågestunder, demonstrationer eko, hjärtsviktsmottagning, provtagning
med NT-proBNP, sviktdevice/hjärtpumpar. Dessa möten var mycket välbesökta. Danderyds
sjukhus genomförde en utbildningsdag i palliativ hjärtvård för hela personalen på
Hjärtkliniken. Umeå genomförde utbildningsdag för primärvården kring Hjärtsvikt. Lokala
annonser, tidningsartiklar.och andra aktiviteter har också genomförts runt landet, ffa i
lokalpress.
- Ordföranden har redovisat de svenska aktiviteterna under Awareness Day på möte med
Heart Failure Association under ESC Heart Failure Congress i Berlin 2010.
- Under 2010 genomförs uppföljning av patienterna inkluderade i ESC CRT Heart Failure
Survey för publikation av resultat under 2011. Ytterligare en ESC survey kring akut och
kronisk hjärtsvikt påbörjades under 2010 på 4 utvalda kliniker som representerar vård
från mindre lasarett till Universitetssjukhus. Slutuppföljning under 2011.
- Arbetsgruppen har under 2010 granskat Guidelines för hjärtsvikt 2008 och Update 2010,
flimmer 2010 samt klaffel 2007, för publikation på Cardiologföreningens hemsida 2011.
Nationellt Hjärtsviktregister
Ordföranden har under 2010 deltagit i ESCs möte i Berlin för ett Europeiskt register.
Ordföranden har efter diskussion med Svenska Cardiologföreningen, och registerhållaren
för RiksSvikt samt arbetsgruppen svarat ESCs ordförande professor Michel Komajda att
Sverige efter de nu genomförda Heart Failure Surveys kommer att delta i Europeiskt
register efter förmåga med RiksSvikt som plattform. Vi kan inte delta i ett separat
Europeiskt och Svenskt register.

Styrelseaktiviteter
- Sofia Askaryar har under 2010 beslutat avgå ur arbetsgruppen av personliga skäl och
sökande efter ny geriatrisk representant har påbörjats.
- Arbetsgruppen är engagerad i Rikssvikts styrelse, i form av en ordinarie representant
(Anna-Karin Halldin) i RiksSvikts styrelse med Gerhard Wikström som suppleant.
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