
 
 

Verksamhetsberättelse år 2015 
för Svenska Kardiologföreningens Arbetsgrupp för Hjärtsvikt och Klaffel. 
 
 
Arbetsgruppens sammansättning 
Gerhard Vikström Ordförande                       Kardiolog  Uppsala 
Hans Persson  Ledamot  Kardiolog  Stockholm 
Maria J Eriksson Ledamot  Klinisk fysiolog Stockholm 
Frank Flachskampf Ledamot  Kardiolog  Uppsala 
Laila Hübbert Ledamot  Kardiolog  Linköping 
Krister Lindmark Sekreterare  Kardiolog  Umeå 
Maria Schaufelberger Ledamot  Kardiolog  Göteborg 
Anna Strömberg Ledamot  Sjuksköterska Linköping 
Carl Johan Höijer               Ledamot   Kardiolog                       Lund 
 
      
 
Möten 
Arbetsgruppen har under året haft tre ordinarie protokollförda möten och därutöver tre 
protokollförda telefonmöten. 
 
Ekonomi 
Arbetsgruppens ekonomi är en del av Svenska Kardiologföreningens. Arbetsgruppens 
aktiviteter har anmälts och godkänts av Kardiologföreningens styrelse. 
 
Organisation 
Stadgarna förändrades under 2012. Arbetsgruppen består numera av 8-9- ledamöter 
inkluderande ordförande, sekreterare  och övriga ledamöter. Av dessa ledamöter är sju 
kardiologer, en klinisk fysiolog och en sjuksköterska. En representant för primärvården som 
vi tidigare haft, har utgått av arbetsbelastnngsskäl. Vi avser här att göra en nyrekrytering. 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 Fribergh vid Mälaren utanför Bålsta. 
Flera av gruppens medlemmar deltog aktivt i Kardiovaskulära vårmötet I Örebro. 
 
GV deltog i år på Heart Failure Summit i vilket ägde rum  i oktober i Ljubljana, Slovenien. 
Där deltog representanter från hjärtsviktsgrupper från hela Europa. Begrepp som curriculum 
för hjärtsviktsdoktorer/sjuksköterskor och centers of excellernce för hjärtsvikt diskuterades.  
 
 
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 
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Svenska Kardiologföreningen via en donation 2003. Denna verksamhet redovisas av 
RiksSvikt. Arbetsgruppen för hjärtsvikt är representerad i styrgruppen. 
 
Internationella kontakter 
GV deltog  på ett ESC möte i Slovenien i oktober där samtliga Europeiska hjärtsviktsgrupper 
var representerade. Under 2015 hade ESC hjärtsviktsgrupp en stor satsning på hjärtsvikt.  
Tyvärr har vi inte återfått kontakten med den Europeiska gruppen för palliation där vi 
försökte ansluta oss under 2013. 
 
Forskning 
Inget specifikt  projekt  drivs av hjärtsviktsgruppen som innefattar  flera  forskningsaktiva  
medlemmar. 
 
Styrelseaktiviteter 
Krister Lindmark Umeå har sedan Oktober 2014 övertagit sekreterarämbetet.  
Arbetsgruppen är engagerad i Rikssvikts styrelse, i form av en ordinarie representant  i 
RiksSvikts styrelse och Hans Persson inträder som suppleant efter ordföranden.  
 
Övriga aktiviteter 
Palliativa vårdprogrammet är äntigen färdigt 2015 med synpunkter på hjärtsviktsdelen från 
flera av gruppens deltagare. 
 
Ett flertal nya läkemedel  för hjärtsviktspatienter har kommit ut på marknaden under året 
föregångna av studier som övertygat. Detta har gjort att industrin åter har fokus på patienter 
med hjärtsvikt. Ett visst ökat momentum för hjärtsvikt ses i flera regioner med 
omorganisering av hjärtsviktssjukvården med hopp om ökad kvalitet i omhändertagandet av 
denna sjukdomsgrupp. Flera av gruppens medlemmar arbetar i dessa projekt på olika nivåer, 
från utbildning av pesonal till vetenskapliga projekt.  
 
 
Uppsala 160330  
 
 
Gerhard Wikström 
Ordförande Svenska Kardiologföreningens Arbetsgrupp för hjärtsvikt och klaffel. 
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