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Kassörsposten har avksaffats
Möten
Arbetsgruppen har under året haft 2 ordinarie protokollförda möten varav ett med
övernattning och ett större möte som av praktiska skäl fick hållas per telefon.
Ekonomi
Arbetsgruppens ekonomi är en del av Svenska Cardiologföreningens. Arbetsgruppens
aktiviteter har anmälts och godkänts av Cardiologföreningens styrelse.
Organisation
Inga stadgeändringar under 2009, förutom att kassörsposten avsakffades då den inte längre
uppbär någon funktion. Arbetsgruppen består av 8-9 ledamöter inkluderande ordförande,
sekreterare och kassör. Av dessa ledamöter skall 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). Lämplig köns- och åldersfördelning eftersträvas.
Utbildningsaktiviteter
- Arbetsgruppens ordförande deltog under vårmötet i symposium om Nationella Riktlinjer och
föredrog ”Ett år med nya riktlinjer - Hur långt har vi kommit – för Hjärtsvikt?” Arbetsgruppen
ansvarade även för mycket uppskattat symposium om Hjärtsjukdom och graviditet från
arbetsgruppen , Maria Eriksson modererade tillsammans med Katarina Bremme. Maria pratade om
fysiologi vid graviditet, Gerhard Wikström om peripartumkardiomyopati, iö deltog Thomas Kahan,
Danderyd om hypertoni och graviditet, Dr Eva Furenäs från GUCH mottagningen Göteborg om
medfödda klaffel och graviditet.
- Vi ansvarade för ½ dags mycket uppskattad utbildning ”Handläggning av mitralvitier” under
Cardiologföreningens fortbildningsdagar på Hasseludden modererat av Maria Eriksson som också
deltog tillsammans med Krister Lindmark, Nils Erik Nielsen och Anders Holmgren. Nyheter om
Hjärtsvikt presenterades av Krister Lindmark.

2

- Arbetsgruppen ordnade ett uppskattat men inte välbesökt symposium på Läkarstämman
2009: Från sviktpacemaker och intern defibrillator till palliation vid hjärtsvikt – nya
möjligheter och utmaningar. Symposiet bjöd på presentationer inklusive fall från Krister
Lindmark, Gerhard Wikström och Hans Persson följt av diskussion som rörde bland annat
etiska frågor med Carl-Johan Höijer från etikgruppen samt Ulrik Kihlbom, filosof från
Centrum för bioetik i Uppsala. Arbetsgruppen har efter uppmaningar beslutat anmäla
symposiet som aktivitet på fortbildningsdagarna 2010.
Övriga aktiviteter
Möte med Arbetsgruppen för etik har hållits för att diskutera etiska frågor och möjligheter till
samarbete. Kontakt med ESC och Heart Failure Association genom Ulf Dahlström har hållits
för att förbereda ESC:s/HFA:s initiativ Heart Failure Awareness Day 8-9 maj 2010, ett
uppmärksamhetsprojekt över Europa.
En ESC Heart Failure CRT survey har genomförts i Sverige och ett antal länder i Europa.
Sverige har varit bra representerat i Surveyen med patientantal, Surveyen är publicerad i Eur
Heart Journal 2009 som fast track publikation och design i Eur J Of Heart Failure
2009;11:326-30. Ordföranden är koordinator i detta projekt för Sverige i samarbete med
Fredrik Gadler, Karolinska. Under 2010 genomförs uppföljning av patienterna inkluderade i
denna survey. Ytterligare en ESC survey kring akut hjärtsvikt planerades under året för
genomförande under 2010.
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 har
Forskning
Diskussion om uppföljning av tidigare nationella enkät har förts.
Styrelseaktiviteter
- Under 2008 har Bodil Lernfelt avgått ur Arbetsgruppen efter 2 perioder, liksom Jan
Mårtensson i övergången 2008-9. De avtackades med middag i samband med vårmötet 2009
till vilket även Gunilla Johansson som avgick 2007 inbjöds. Sofia Askaryar, Göteborg har
under vårmötet invalts i arbetsgruppen som efterträdare till Bodil Lernfelt.
- Arbetsgruppen är engagerad i Rikssvikts styrelse, i form av en ordinarie representant
(Anna-Karin Halldin) i RiksSvikts styrelse med Gerjard Wikström som suppleant.
Stockholm 100421
Hans Persson
Ordförande Svenska Cardiologföreningens Arbetsgrupp för hjärtsvikt och klaffel.
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