
 
 

Verksamhetsberättelse år 2013 
för Svenska Cardiologföreningens Arbetsgrupp för Hjärtsvikt och Klaffel. 
 
Arbetsgruppens sammansättning 
Gerhard Wikström Ordförande                       Kardiolog  Uppsala 
Anna-Kariun Halldin Sekreterare  Allmänläkare Stenungsund 
Hans Persson  Ledamot  Kardiolog  Stockholm 
Maria J Eriksson Ledamot  Klinisk fysiolog Stockholm 
Marie Holst  Ledamot  Hjärtsviktsköterska Malmö 
Krister Lindmark Ledamot  AIM/Kardiolog Umeå 
Maria Schaufellberger Ledamot  Kardiolog  Göteborg 
Anna Strömberg Ledamot  Sjuksköterska Linköping 
Carl-Johan Fürst                Ledamot   Läkare                       Lund 
 
      
 
Möten 
Arbetsgruppen har under året haft 4 ordinarie protokollförda möten. 
 
Ekonomi 
Arbetsgruppens ekonomi är en del av Svenska Cardiologföreningen. Arbetsgruppens 
aktiviteter har anmälts och godkänts av Cardiologföreningens styrelse. 
 
Organisation 
-Stadgarna har reviderats under 2012. Arbetsgruppen består numera av 8-9- ledamöter 
inkluderande ordförande, sekreterare och kassör. Av dessa ledamöter är 3 kardiologer, 1 
representant för primärvården, 1 representant för invärtesmedicin, 1 representant för klinisk 
fysiologi, till vår stora glädje har Carl-Johan Fürst anslutit som representant för palliativ 
medicin samt 1 sjuksköterska. Vad avser arbetsgruppens ledamöter eftersträvas representation 
från olika delar av landet (Södra, Norra och Västsverige samt Stockholmsregionen). Lämplig 
köns- och åldersfördelning eftersträvas också. 
 
Utbildningsaktiviteter 
Ett av mötena bestod av ett arbetsdygn på Lyr i Göteborgs norra skärgård hos ledamoten 
Schaufelberger. 
Flera av gruppens medlemmar deltog aktivt i Kardiovaskulära vårmötet i Göteborg. 
 
3 personer i gruppen deltog mycket aktivt i Heart Failure i Sevilla, Spanien i oktober. Där 
deltog representanter från hjärtsviktsgrupper från hela Europa. Begrepp som curriculum för 
hjärtsviktsdoktorer/sjuksköterskor och centers of excellernce för hjärtsvikt diskuterades.  
På årets Läkarsatämma deltog gruppen med ett seminarium representerat av HS, AS, GW som 
åtföljdes av en längre frågestund med flera deltagare. 
 
Övriga aktiviteter 
Riktlinjer för Hjärtsjukvården 2012, har under året ytterligare diskuterats och presenterats vid 
flera av mötesaktiviteterna som ägt rum. 
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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. RiksSvikt redovisar sin verksamhet till 
Cardiologföreningen. 
 
Internationella kontakter 
Gerhard Wikström, Anna Strömberg och Anna-Karin Halldin deltog i ett möte i Valencia i 
Spanien 25-26 oktober där samtliga Europeiska hjärtsviktsgrupper var representerade. Att 
notera var att deltagare från Israel, Turkiet och Egypten deltog denna gång.  
Gruppen för palliaton “Taskforce Cardiology and Palliative Care” har tagit kontakt för vidare 
samarbete. Tyvärr kolliderade detta möte med ett annat varför vi fick passa denna gång. Alla 
intresserade är välkomna. 
 
Forskning 
Inget specifikt projekt  drivs av gruppen som innefattar  flera  forsknings aktiva  medlemmar. 
 
Styrelseaktiviteter 
Under året har CJ Fürst återkommit till Arbetsgruppen. Anna Strömberg, Linköping och 
Maria Schaufelberger, Göteborg är nyinvalda och utgör ett värdefullt tillksott. Tyvärr står vi 
sedan oktober utan sekreterare sedan Anna-Karin Halldin blivit tvungen att sluta på grund av 
arbetsskäl. 
Arbetsgruppen är engagerad i Rikssvikts styrelse, i form av en ordinarie representant  i 
RiksSvikts styrelse och Hans Persson som inträder som suppleant efter ordföranden. 
 
Uppsala 140401 
 
 
Gerhard Wikström 
Ordförande Svenska Cardiologföreningens Arbetsgrupp för hjärtsvikt och klaffel. 
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