
 
 

Årsapport 2021 

för Svenska Kardiologföreningens 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  Norrköping 

Gerhard Vikström Ledamot  Kardiolog  Uppsala 

Maria Schaufelberger Ledamot  Kardiolog  Göteborg 

Anna Strömberg Ledamot  Sjuksköterska Linköping 

Lars Lund  Ledamot  Kardiolog  Stockholm 

Michael Fu  Ledamot  Kardiolog  Göteborg 

Peter Vasko        Ledamot  Kardiolog  Växjö 

Maria Borland Ledamot  Sjukgymnast  Alingsås 

Ann-Hovland-Tånnerud Ledamot  Distriktsläkare Gotland

     

 

Möten 

Arbetsgruppen har under året endast haft digitala möten. 

 

Ekonomi 

Arbetsgruppens ekonomi är en del av Svenska Kardiologföreningens.  

 

Organisation 

Arbetsgruppen består av tolv ledamöter inkluderande ordförande. Ledamöterna består av åtta 

kardiologer, en klinisk fysiolog, en distriktsläkare, en fysioterapeut 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. 

Flera av gruppens medlemmar deltog aktivt i Kardiovaskulära vårmötet året runt och flera 

symposieförslag utgick från arbetsgruppen. Arbetsgruppen planerade en turnerande 

utbildningsaktivitet som fick ställas in pga pandemin 

 

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. 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. 
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Övriga aktiviteter 

Kardioonkologiskt nätverk är en tvärprofessionell grupp tillsammans med onkologer, 

hematologer och barnonkologer/hematologer som arbetar för att stärka arbetet med 

kardiovaskulära komplikationer till cancer och cancerbehandling. Detta arbete leds av Laila 

Hübbert som rapporterar till AGH och som har stöd av svensk onkologisk förening såväl som 

kardiologföreningen (via AGH). 

 

Arbetsgruppen har bidragit med representant i form av Krister Lindmark till att vara nationell 

granskare för ESC:s riktlinjer för hjärtsvikt. 

 

Arbetsgruppen har bidragit med representant i form av Laila Hübbert till att vara nationell 

granskare för ESC:s riktlinjer för kardioonkologi. 

  

Arbetsgruppen har bidragit med några artiklar till Svensk Kardiologi. 

 

 

 

 

Stockholm 220925 

 

 

Krister Lindmark 

Ordförande Svenska Kardiologföreningens Arbetsgrupp för hjärtsvikt och klaffel. 


