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Möten
Arbetsgruppen har under året haft 4 ordinarie protokollförda möten, varav ett internat.
Ekonomi
Arbetsgruppens ekonomi är en del av Svenska Cardiologföreningens. Arbetsgruppens
aktiviteter har anmälts och godkänts av Cardiologföreningens styrelse.
Organisation
-Stadgarna har förändrats under 2012. Arbetsgruppen består nu av 8- ledamöter inkluderande
ordförande, sekreterare. Av dessa ledamöter är 3 kardiologer, 1 representant för
primärvården, 1 representant för invärtesmedicin, 1 representant för klinisk fysiologi, samt 2
sjuksköterskor. Sju ledamöter är disputerade. För närvarande ingen representant för geriatrik.
Vad avser arbetsgruppens ledamöter skall det 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 Steningeviks hotell där strategier och aktiviteter för
gruppen diskuterades.
Flera av gruppens medlemmar deltog aktivt i Kardiovaskulära vårmötet i Stockholm.
Det planerade mötet på Foresta blev i år inställt på grund av för få anmälda deltagare.
Flera i gruppen deltog mycket aktivt i ESC Heart Failure i Beograd, Serbien. I Beograd
Serbien ägde också ett toppmöte rum i oktober. Där deltog representanter från
hjärtsviktsgrupper i hela Europa. Begrepp som curriculum för
hjärtsviktsdoktorer/sjuksköterskor och centers of excellernce för hjärtsvikt diskuterades. En
artikel om hjärtsviktsvård med data från Europa är skriven av Prof Seferovic och hans
hejdukar. Gruppen har bidragit med data.
Läkarstämman lockade i år endast ett fåtal deltagare.
Övriga aktiviteter

2

Riktlinjer för Hjärtsjukvården 2012, har under året ytterligare diskuterats och ett nytt
dokument från ESC publicerades i år.
Nationellt Hjärtsviktregistret
Det Nationella Hjärtsviktregistret, RiksSvikt, är organiserat i en stiftelse som ansvarar för
driften av registret tillsammans med registrets styrgrupp. Stiftelsen är initierad av Svenska
Cardiologföreningen via en donation 2003. Denna verksamhet redovisas av RiksSvikt. En
uppdelning har skett under 2012 i en forskningsdel och den kliniska registerdelen. Peter
Vasko, Växjö är ny registerhållare för den kliniska delen. En särskild forskningsgrupp finns
och denna del leds av Ulf Dahlström.
Internationella kontakter
Gerhard Wikström deltog i ett möte i Belgrad 27-28 oktober där samtliga Europeiska
hjärtsviktsgrupper var representerade. Speciellt imponerande var entusiasmen från
öststatskkollegor som arbetar under mycket knappa förhållanden.
Forskning
Inget specifikt projekt drivs av gruppen som innefattar flera forsknings aktiva medlemmar.
Styrelseaktiviteter
Under året har CJ Höjer och CJ Fürst avgått ur Arbetsgruppen. Anna Strömberg, Linköping
och Maria Schaufelberger, Göteborg är nyinvalda och utgör ett värdefullt tillskott.
Arbetsgruppen är engagerad i Rikssvikts styrelse, i form av en ordinarie representant (Hans
Persson) i RiksSvikts styrelse.
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