
 
 

Verksamhetsberättelse år 2017  
för Svenska Cardiologföreningens Arbetsgrupp för Hjärtsvikt och Klaffel 

 
Arbetsgruppens sammansättning 
Krister Lindmark Ordförande  Kardiolog  Umeå  
Maria J Eriksson Ledamot  Klinisk fysiolog Stockholm 
Frank Flachskampf Ledamot  Kardiolog  Uppsala 
Laila Hübbert Ledamot  Kardiolog  Linköping 
Gerhard Vikström Ledamot  Kardiolog  Uppsala 
Maria Schaufelberger Ledamot  Kardiolog  Göteborg 
Anna Strömberg Ledamot  Sjuksköterska Linköping 
Gordana Tasevska              Ledamot  Kardiolog  Malmö 
Lars Lund  Ledamot  Kardiolog  Stockholm 
Michael Fu  Ledamot  Kardiolog  Göteborg 
Peter Vasko        Ledamot  Kardiolog  Växjö 
Maria Borland Ledamot  Sjukgymnast  Alingsås
     
 
Möten 
Arbetsgruppen har under året haft tre ordinarie protokollförda möten, varav två under 
internatform, och därutöver två protokollförda telefonmöten. 
 
Ekonomi 
Arbetsgruppens ekonomi är en del av Svenska Kardiologföreningens.  
 
Organisation 
Arbetsgruppen består av tolv ledamöter inkluderande ordförande. Under året bytte 
arbetsgruppen ordförande. Gerhard Vikström avtackades för ett gediget jobb som ordförande 
för arbetsgruppen och Krister Lindmark är utsedd till ny ordförande. Ledamöterna består av 
nio kardiologer, en klinisk fysiolog, en sjukgymnast och en 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 
AGH deltog på kardiologföreningens fortbildningsdagar i Stockholm 
Flera av gruppens medlemmar deltog aktivt i Kardiovaskulära vårmötet i Malmö och flera 
symposieförslag utgick från arbetsgruppen. Arbetsgruppen, med Maria Eriksson i spetsen 
samarbetade med interventionsgruppen att organisera kardiologföreningens utbildningssatsning NUS 
2017 som handlade om klaffinterventioner. 
 
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 
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RiksSvikt. Arbetsgruppen för hjärtsvikt är representerad i stiftelsen via Peter Vasko och 
Gerhard Vikström. 
 
Styrelseaktiviteter 
Arbetsgruppen är engagerad i Rikssvikts styrgrupp, i form av två ordinarie representanter, 
Peter Vasko och Lars Lund. 
 
Övriga aktiviteter 
Ordförande deltog i HF summit i Krakow Polen. Där deltog representanter från 
hjärtsviktsgrupper från hela Europa. Begrepp som curriculum för 
hjärtsviktsdoktorer/sjuksköterskor och centers of excellence för hjärtsvikt diskuterades och 
planer för en Europeisk hjärtsviktsatlas presenterades där de nationella arbetsgrupperna får 
bidra med data.  
 
Arbetsgruppen har bidragit med synpunkter på nya riktlinjer från ESC.  
Kontakt är tagen med redaktör för Svensk Kardiologi för att öka exponeringen av hjärtsvikt i 
denna tidskrift.  
 
Anna Strömberg har varit engagerad i översättningen av heartfailurematters.com, en hemsida 
riktad till patienter med information om hjärtsvikt. Arbetsgruppen har varit behjälplig med 
genomläsningen av denna och översättningen är klar och finns tillgänglig för patienter. 
 
 
 
 
Umeå 180323 
 
 
Krister Lindmark 
Ordförande Svenska Kardiologföreningens Arbetsgrupp för hjärtsvikt och klaffel. 
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