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Stadgar Hjärtsvikt och 
klaffsjukdomar 
 

§1. Arbetsgruppen utgör en sammanslutning av svenska kardiologer, samt andra svenska läkare och 

sjuksköterskor kliniskt och/eller vetenskapligt verksamma inom områdena akut och/eller kronisk hjärtsvikt 

och/eller klaffsjukdomar. Arbetsgruppen för hjärtsvikt och klaffsjukdomar utgör en av Svenska 

Cardiologföreningens arbetsgrupper och verkar i samarbete med Svenska Cardiologföreningen. 

 

 

 

§2.Arbetsgruppens målsättningar är att 

 förbättra omhändertagandet för personer med akut och kronisk hjärtsvikt samt för patienter med 

klaffsjukdomar, genom att medverka till implementering av vedertagna nationella och internationella 

riktlinjer för diagnostik och behandling. 

 inom ramen för detta, stimulera och medverka till framtagning av gemensamma lokala vårdprogram 

mellan sjukhus och primärvården avseende hjärtsvikt och klaffsjukdomar. 

 medverka till förbättrad diagnostik vid akut och kronisk hjärtsvikt samt vid klaffsjukdomar, genom att 

initiera och stimulera användandet av ultraljudsdiagnostiken med avsikt att öka tillgängligheten. 

 medverka till utveckling och införandet av biokemisk hjärtsviktsdiagnostik. 

 stimulera till utvecklandet av specialiserade enheter för omhändertagande av patienter med misstänkt 

eller konstaterad hjärtsvikt. 

 bl.a. genom samarbete med VIC (Vårdpersonal Inom Cardiologi), medverka till utvecklandet av 

sjuksköterskorna i sin roll som specialiserade hjärtsviktssjuksköterskor. 

 öka kunskapen om hjärtsvikt och klaffsjukdomar hos profession och allmänhet genom att erbjuda 

utbildningar samt genom egen forskning. 

 

 

 

§3. Arbetsgruppen skall bestå av skall bestå av 5-10 ledamöter inkluderande ordförande, sekreterare och kassör. 

Av dessa ledamöter bör 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). Arbetsgruppen skall eftersträva en bred nationell förankring genom samarbete med en 

referensgrupp och ett nationellt nätverk för kardiologi, invärtesmedicin, geriatrik, allmänmedicin och klinisk 

fysiologi samt VIC´s hjärtsviktsnätverk. Arbetsgruppen eftersträvar också samarbete med internationella nätverk, 

bl.a. med ESC (Europeiska Kardiologsällskapet). Referensgruppen utses av Arbetsgruppen och skall bestå av f.d. 

medlemmar i Arbetsgruppen samt personer intresserade av hjärtsvikt och eller klaffsjukdom vilka är aktiva inom 

forskning och/eller utveckling. Medlemmar i nätverket utses av Arbetsgruppen bl.a. efter egen intresseanmälan. 

 

 

 

§4. Ordförande skall vara medlem i Svenska Cardiologföreningen och övriga ledamöter som är läkare bör vara 

det. Svenska Cardiologföreningens styrelse utser ordförande och ledamöter efter förslag från arbetsgruppens 

valberedning. Valberedningen ska bestå av tidigare ordförande, sittande ordförande samt representant från 

styrelsen. Alla ledamöter väljs för tre år med möjlighet till omval. Omval bör endast ske en gång, dock är det inte 

lämpligt att mer än hälften av arbetsgruppen bytas ut samtidigt. Nyval ska ske under första kvartalet för att kunna 

presenteras på årsmötet som sker under andra kvartalet. Arbetsgruppen väljer inom sig vice ordförande, 

sekreterare och kassör. 
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§5. Arbetsgruppens ordförande är skyldig att sammankalla Arbetsgruppen minst 2 gånger om året i samband 

med Kardiovaskulära Vårmötet och Svenska Läkarsällskapets Riksstämma. Ytterligare 1-2 möten per år 

häremellan eftersträvas. 

 

 

 

§6. Ordföranden ansvarar för att leda Arbetsgruppens sammanträden och i samråd med sekreteraren utgöra 

föredragningslistor. Sekreteraren ansvarar för att minst 2 veckor före tillställa kallelse och att föra protokoll. 

Kassören skall ha kontroll över Arbetsgruppens ekonomi genom att registrera de utgifter som Arbetsgruppens 

arbete medför. 

 

 

 

§7. I Arbetsgruppens namn upprättade handlingar och utgående skrivelser undertecknas av ordförande och 

kontrasigneras av sekreteraren eller kassören. 

 

 

 

§8. Förslag till ändring av dessa stadgar får inte avgöras vid det sammanträde då det blivit väckt utan först vid 

följande sammanträde.  
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