
Arbejdsgruppe vedrørende Hjerteinsufficiens, beretning 2010/11 

Aktiviteter i året varetaget af  arbejdsgruppen siden sidste årsmøde 

 

Arbejdsgruppens sammensætning Olav Wendelboe Nielsen (formand), Steen Hvitfeldt Poulsen, Jens Jakob 

Thune (sekretær), Lars Køber, Mathias Greve Lindholm, Mogens Andersen, Morten Schou. 

 

Mødeaktviteter  

Det Specialespecifikke Kursus i Hjerteinsufficiens fandt sted over 3-dage på Skejby Sygehus 25.- 27. januar 

2011 med Henrik Wiggers og Lars Køber som mødeledere, med positiv feedback fra kursisterne. I 

samarbejde med årsmødet for Netværk for Hjertesvigtsklinikker afholdtes 1-dagsmøde d 8 marts 2011 i 

Medtronics lokaler, Ørestaden.  

 

Netværk for hjertesvigtklinikker og Hjerterplus  

Det tætte samarbejde med Netværk for Hjertesvigtklinikker er meget værdsat. Arbejdet, der ydes i 

netværksgruppen, af de engagerede sygeplejersker og læger i hjertesvigtsklinikkerne har haft stor 

betydning for organisering og optimering af behandlingen for hjertesvigt i Danmark. 

PC programmet »Hjerterplus«, som har været anvendt i hjertesvigtklinikkerne til styring af 

optitreringsforløbet nu forældet. Sammen med netværket arbejdes på en værdig afløser. Der er tanker om 

at arbejde på en løsning som giver mulighed for datafællesskab med NIP og Hjerterehabilitering i DCS regi. 

 

Eurheart Survey  

Danmark har deltaget i pilotfasen af Eurobservational study, HF-pilot, og bidraget med 5.7 % af patienterne 

i registret. En relativ stor andel i forhold til landets størrelse, takket været det engagerede bidrag fra de 

deltagende afdelinger fra Ålborg, Viborg, Vejle, Svendborg, Rigshospitalet og Bispebjerg. 

Fremover overgår registret til en permanent fase (HF3) hvor Rigshospitalet, Ålborg og Bispebjerg har meldt 

sig til frivilligt at indberette patienter 1 dag om ugen i 3 måneder. 

 

European Heart Failure awareness-day  

European Association of Heart Failure under  

ESC har ønsket at udbrede kendskabet til hjertesvigt i befolkningen ved at afholde en årlig hjertesvigtsdag. 

D 6 maj 2011 vil Danmark deltage for første gang. Arbejdsgruppen er derfor gået sammen med 



Hjerteforeningen om etablering af dette d 6 maj 2011. Uden Hjerteforeningen, de engagerede 

medarbejdere og frivillige i Hjerteforeningen ville det ikke have været muligt.  

 

IRF og lægemiddelstyrelsen  

Arbejdsgruppen har kommenteret IRF’s anmeldelser af studier omhandlende Ivabradin, 

Candesartan/Losartan, Eplerenon. Det har været en proces med korte deadlines og en del debat. 

Arbejdsgruppen oplever at de velmenende kommentarer ikke altid tages til efterretning, men finder det 

positivt at kunne bidrage med »DCS holdning« i en medfølgende faktaboks 

 

Opdatering af den nationale behandlingsvejledning  

Arbejdsgruppens medlemmer har engageret og ihærdigt arbejdet med kapitler om akut hjertesvigt, kronisk 

hjertesvigt (tidligere kronisk systolisk hjertesvigt), og pulmonal hypertension.  

Behandlingsvejledningerne kan ses på www.cardio.dk. Afsnittet om kronisk hjertesvigt har gennemgået en 

omfattende redigering med opdatering af medicin, CRTbehandling og mindre afsnit om natriuretisk peptid 

og non-systolisk hjertesvigt 

 

ESC Guidelines  

De europæiske guidelines blev endorset på vintermødet i Fredericia efter en høring. Debatten var 

engageret i skrivegruppen, og det resulterede i en fælles kommentar fra arytmigruppen og 

hjertesvigtgruppen, som er publiceret på cardio.dk 


