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Program  

   Nationella utbildningsdagar i hjärtsvikt              

         Torsdagen den 20 oktober 2016 i Stockholm 

 09.30 - 11.00 Registrering med kaffe och smörgås hos utställarna   

 11.00 - 11.10 Jonna Norman – Introduktion VIC hjärtsviktsgrupp  

 11.10 - 12.10 Peter Vasko - Aktuellt medicinskt inom hjärtsvikt och RiksSvikt 

 12.10 - 12.50 Caroline Jörnebrant och Julia Olsson –                                                         

              Att samarbeta med patienten som person i team på hjärtavdelning 

 12.50-13.50    Lunch och därefter kaffe bland utställarna   

 13.50 - 14.50  Eva Ruberg och Helena Sköldbäck – Hur stödjer vi patienter med     

       hjärtsvikt i  dagliga aktiviteter och fysisk träning –        

       arbetsterapeutens fysioterapeutens roll 

 14.50 - 15.10 Fika bland utställarna 

 15.10 – 16.20 Workshops – Ta tillfället att lära mer och prova på 

 16.20 - 17.15 Humor från hjärtat – Johan Siege 

 17.15 -            Välkomst mingel med buffé 

                       



Program 

  
Nationella utbildningsdagar i hjärtsvikt 

   Fredag den 21 oktober 2016 i Stockholm  

 09.00 - 09.40 Maria Liljeroos – Från sjukhus till hemmet via primärvården 

 09.40 - 10.10 Kaffe bland utställarna 

 10.10 - 10.50  Mahboubeh Gourdarzi och Eva-Lena Andersson -                                 

   Person-centrerat stöd på distans – Hur kan vi göra i praktiken? 

 10.50 – 11.20 Ann-Karin Kruse och Linnéa Norén –                                           

   Uppföljning i hemmet av multidisciplinärt team med fokus på egenvård 

 11.20 - 12.00 Mikael Melin – Nutid och framtid med hjärtsvikt i ett fysiologiskt perspektiv 

   och kardiomyopatier 

 12.00 – 12.30 Nina Lahti – Mona Schlyter kliniska 1:a pris tagare 2016 -                 

   Optimerad vårdkedja och nya samarbeten OKEJ vid hjärtsvikt 

 12.30 – 12.40 Avslutning – Jonna Norman 

 Lunchpåse delas ut att ta med hem 



Övergripande målsättning  

Att nationellt skapa förutsättningar för  

Sjuksköterskor, arbetsterapeuter, kuratorer, psykologer, 

sjukgymnaster, dietister och andra yrkesprofessioner med  

engagemang inom hjärtsviktsområdet att: 
 

 Utbyta erfarenheter 

 

 Ta del av aktuella forskningsresultat för ökad kompetens 

 

 Utveckla samarbeten och personcentrerade förhållningssätt i syfte att 

 

 Främja hälsa och utveckling av vården/rehabiliteringen för människor 
med diagnosen hjärtsvikt ur ett helhetsperspektiv 
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Arbetsgruppens tyngdpunkter 

 
I syfte att nå målen  

arbetar vi i gruppen med:  

 
- Att arrangerar utbildningsdagar 
- Att ge möjlighet för medlemmar  

   i VIC att söka hjärtsviktsstipendium 

 - Att sprida kunskap via VIC:s hemsida 
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OKEJ med SAMARBETE 

vid hjärtsvikt  

OMTANKE 

KUNSKAP 

EFFEKTIVITET 

JÄMSTÄLLDHET 

 Kvalitetsomdöme om person-centrerad vård (PCV) och årets tema är 

 konstruerat av och publicerat med samtycke av Sven Andersson, utifrån 

 erfarenhet av PCV på hjärtavdelning 357 SU/Östra sjukhuset, Göteborg 
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The connection between the healthcare 

encounters experienced as enhancing 

discontinuity or continuity in daily life 
 

 

Östman M, Jakobsson Ung E, Falk K. Health-care encounters creates both discontinuity and continuity in daily life when living with chronic heart failure – A 
grounded theory study. Int J Qualitative Stud Health Well-being. 2015, 10: 27775 http://dx.doi.org/10.3402/qhw-v10.27775 



 

Program  

   Nationella utbildningsdagar i hjärtsvikt              

         Torsdagen den 20 oktober 2016 i Stockholm 

 09.30 - 11.00 Registrering med kaffe och smörgås hos utställarna   

 11.00 - 11.10 Jonna Norman – Introduktion VIC hjärtsviktsgrupp  

 11.10 - 12.10 Peter Vasko - Aktuellt medicinskt inom hjärtsvikt och RiksSvikt 

 12.10 - 12.50 Caroline Pettersson och Julia Olsson –                                                         

              Att samarbeta med patienten som person i team på hjärtavdelning 

 12.50-13.50    Lunch och därefter kaffe bland utställarna   

 13.50 - 14.50  Eva Ruberg och Helena Sköldbäck – Hur stödjer vi patienter med     

       hjärtsvikt i  dagliga aktiviteter och fysisk träning –        

       arbetsterapeutens fysioterapeutens roll 

 14.50 - 15.10 Fika bland utställarna 

 15.10 – 16.20 Workshops – Ta tillfället att lära mer och prova på 

 16.20 - 17.15 Humor från hjärtat – Johan Siege 

 17.15 -            Välkomst mingel med buffé 

                       



VIC Nationella utbildningsdagar i hjärtsvikt - Jonna Norman Stockholm 2016 

Workshop pågår mellan kl. 15.10 – 16.20 
  
Deltagarna ges möjlighet att cirkulera mellan fem olika 
stationerna och hos våra utställare.  
  
• Novartis ansvarar för workshops med fysiologiska 

parametrar som t.ex. auskultation av lungor och 
hjärta, blodtryck, bedömning av halsvensstas och 
ödem  

  
• Arbetsterapeut ger tips på energibesparande 

arbetssätt till patienter med hjärtsvikt. Fysiska 
funktionstest med fysioterapeut. 

  
• Personcentrerad vård - praktiska tips som kan 

underlätta samtal, partnerskap och dokumentation, 
Caroline och Julia  

  
• RiksSvikt - visar prototyp av nya registret  
  
• Riksförbundet HjärtLung visar nytt material för 

hjärtsviktskola till patienter och närstående  


