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Krister Lindmark Ledamot  AIM/Kardiolog Umeå 
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Möten 

Arbetsgruppen har under året haft 4 ordinarie protokollförda möten. 

 

Ekonomi 

Arbetsgruppens ekonomi är en del av Svenska Cardiologföreningens. Arbetsgruppens 

aktiviteter har anmälts och godkänts av Cardiologföreningens styrelse. 

Organisation 

- Inga stadgeändringar under 2011. Arbetsgruppen består av 8-9 ledamöter inkluderande 

ordförande, sekreterare och kassör. Av dessa ledamöter skall 3-4 vara kardiologer, 1 

representant för primärvården, 1 representant för invärtesmedicin, 1 representant för klinisk 

fysiologi, 1 representant för geriatrik samt 1 sjuksköterska. Vad avser arbetsgruppens 

ledamöter skall det eftersträvas representation från olika delar av landet (Södra, Norra och 

Västsverige samt Stockholmsregionen). Lämplig köns- och åldersfördelning eftersträvas. 

 

Utbildningsaktiviteter 

-Arbetsgruppen ansvarade för 1/2dags utbildning under Cardiologföreningens fortbildningsdagar på 

Heart House i Nice 5-7 oktober. Gerhard Wikström talade om kostnader för 

hjärtsviktsomhändertagande, hypertrofi och amyloidosdiagnostik samt STICH-studien, Krister 

Lindmark talade om riktlinjenyheter och vi diskuterade ett flertal komplicerade hjärtsviktsfall med 

auditoriet–hur tar vi hand om patienterna?,  

Flera i gruppen deltog mycket aktivt i ESC Heart Failure i Göteborg Ett omnämnande för 

bästa abstract utdelades till Gerhards grupp och flera uppskattade symposier hölls av 

medlemmar från gruppen 

Övriga aktiviteter 

Nationella riktlinjer för Hjärtsjukvården 2011, har under året ytterligare diskuterats och 

kommentarrer till riktlinjer har utarbetats.  

En ESC Heart Failure survey har startats i några länder, inklusive Sverige för att undersöka 

indikationer för CRT i praxis under november 2008-maj 2009. Ordföranden är koordinator i 

detta projekt för Sverige i samarbete med Fredrik Gadler, Karolinska. 
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Nationellt Hjärtsviktregister 

Det Nationella Hjärtsviktregistret, RiksSvikt, är organiserat i en stiftelse som ansvarar för 

driften av registret tillsammans med registrets styrgrupp. Denna stiftelse är initierad av 

Svenska Cardiologföreningen via en donation 2003. Denna verksamhet redovisas av 

RiksSvikt. 

Internationella kontakter 

Gerhard Wikström deltog i ett möte i Belgrad 29-30 oktober där samtliga Europeiska 

hjärtsviktsgrupper var representerade. Speciellt imponerande var entusiasmen från 

öststatskkollegor som arbetar under mycket knapra förhållanden.  

Forskning 
Inget specifikt  projekt  drivs av gruppen som innefattar  flera  forsknings aktiva  medlemmar. 

Styrelseaktiviteter 

Under året har Sofia Askaryar avgått ur Arbetsgruppen av personliga skäl liksom Ronnie 

Willenheimer  -Arbetsgruppen är engagerad i Rikssvikts styrelse, i form av en ordinarie 

representant (Anna Karin Halldin ) i RiksSvikts styrelse och Hans Persson inträder som 

suppleant efter ordföranden. 

Ett flertal nya medlemmar är under rekrytering och hittills har 2 tackat ja. CJ Höijer och CJ Fürst. 
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