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Möten
Arbetsgruppen har under året haft fyra ordinarie protokollförda möten och därutöver två
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 11 ledamöter
inkluderande ordförande, sekreterare och övriga ledamöter. Av dessa ledamöter är nio
kardiologer, en klinisk fysiolog och en sjuksköterska. En representant för primärvården som vi
tidigare haft, har avgått av arbetsbelastnngsskäl. Vad avser arbetsgruppens ledamöter
eftersträvas representation från olika delar av landet (Södra, Norra och Västsverige samt
Stockholmsregionen). Lämplig köns- och åldersfördelning eftersträvas också. En klar fördel
med ett öka antal ledamöter är att kommer man över en viss kritisk massa för deltagandet i
olika möten är det lättare att hålla fler aktiviteter igång, öka beslutskompetensen vid möten
etc.
Utbildningsaktiviteter
Ett av mötena bestod av ett arbetsdygn på Sigtuna Stadshotell invid Mälaren.
Flera av gruppens medlemmar deltog aktivt i Kardiovaskulära vårmötet i Göteborg.
GV deltog i år på Heart Failure Summit i vilket ägde rum i oktober på Cypern, Där deltog
representanter från hjärtsviktsgrupper från hela Europa. Begrepp som curriculum för
hjärtsviktsdoktorer/sjuksköterskor och centers of excellernce för hjärtsvikt diskuterades. En
ny entusiastisk ordförande för ESC HF har valts han är tysk Schweizare och heter Frank
Ruschitzka.
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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 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 på Cypern i oktober där samtliga Europeiska hjärtsviktsgrupper
var representerade liksom Egypten och Israel. Samtliga i styrelsen har goda nationella och
internationella kontakter inom respektive område där de forskar och bedriver utveckling.
Forskning
Ett forskarseminarium planeras för gruppen efter vårmötet innan sommaren 2017.
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 ?? inträder som suppleant efter ordföranden.
Övriga aktiviteter
Det Palliativa vårdprogrammet blev äntligen färdigt 2015-16 innehållande synpunkter på
hjärtsviktsdelen från flera av gruppens deltagare. Här tarvas en hel del arbete för dess
genomförande bland hjärtsviktsptienter.
Anna Strömberg och Peter Vaskko har arbetat och utarbetat två utbildningsprogram inom
hjärtsvikt Core- respektive Focus-programmen.
Ett flertal nya läkemedel för hjärtsviktspatienter har kommit ut på marknaden under förra året
föregångna av studier som övertygat. Detta har gjort att industrin åter har fokus på patienter
med hjärtsvikt. Ett tidigare observerat ökat momentum för hjärtsvikt ses i flera regioner med
omorganisering av hjärtsviktssjukvården med hopp om ökad kvalitet och struktur i
omhändertagandet av denna sjukdomsgrupp. Flera av gruppens medlemmar arbetar i dessa
projekt på olika nivåer, från utbildning av personal till vetenskapliga projekt.

Uppsala 170222

Gerhard Wikström
Ordförande Svenska Kardiologföreningens Arbetsgrupp för hjärtsvikt och klaffel.

2

