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Prevention och behandling vid kranskärlssjukdom
och hjärtsvikt samarbete för hälsan



Sammanställning utvärdering VIC utbildningsdagar 2021

• Vi sålde totalt 130 biljetter till våra utbildningsdagar
• Enkelbiljetter: 103 (VIC medlemmar 58/45 icke VIC medlem)
• Gruppbiljetter: 27 st

• Totalt var det 106 personer som svarade på vår digitala utvärdering



Fördelning av deltagare individuell & gruppbiljett
som svarat i utvärdering



Fördelning av yrkeskategorier



Fördelning av arbetsplatser



Vad önskar du att vi tar upp för ämnen på
kommande utbildningsdagar?

• Många bra förslag 
• Dietister efterfrågas mycket och även arbetsterapi
• Motivation för att göra livsstilsförändringar 
• Intresse för utbildning för Fysioterapeut/Sjukgymnast 
• Konkreta patientfall. Patientberättelser. 
• Goda exempel på teamsamarbeten och samverkan mellan mottagningar. 
• Mer kombination mellan VIC-grupperna



Övriga synpunkter/kommentarer
Det var 94 % som framförde flera positiva omdömen och två personer som lämnade negativa kommentarer

Positiva exempel:
• Jättebra förläsare överlag. Känns bra att bli uppdaterad och påfylld med ny information. Detta gör att man får en 

ökad arbetsglädje att jobba med dessa pat. Hoppas kunna bidra till nätverket i framtiden!
• Tack för att detta tvärprofessionella nätverk finns! Så viktigt att lyfta våra professioner!
• Positivt med fokus även på mentala/känslomässiga reaktioner 
• Vilka fantastiska föreläsningar. Underbart!
• Givande /lärorika dagar. Tusen Tack!
• Över lag Bästa föreläsningarna någonsin gällande svikt VIC

Negativa:
• En person … förstod inte syftet med föreläsningarna, … vad som ville förmedlas under utbildningsdagarna …
• En person lämnade negativa kommentarer om påståenden R/T motiverande samtal utan att ange referenser. 

Deltagaren har fått ett personligt svar via mail. För allmän kännedom är referenserna (1, 2). 

(1) Ann-Sofi Östlund, distriktssköterska, med avhandlingen: Motivational Interviewing in Primary Care – Nurses’ 
experiences and actual use of the method (sökbar via Google) och (2) Omvårdnadsmagasinet nr 1 2016, där Ann-
Sofie har beskrivit sin avhandling under rubriken ’Motiverande samtal används inte alltid rätt’. De flesta sjuksköterskor 
och distriktssköterskor som hon mötte i sitt avhandlingsarbete var positiva till MI. Samtidigt visade det sig att ingen 
använde metoden rätt. Vad det innebar för patienterna vet vi inte för det utvärderades inte i projektet.



Sammanställning av hur deltagarna fick information 
om våra utbildningsdagar

64 personer svarade aktivt på frågan:

• 26 personer svarade att de fick information av en kollega.
• 16 personer uppgav att det var medlemmar i VIC och fått information via VIC.
• Mailutskick uppgav 12 personer
• Googlesökning, facebook eller annan hemsida med annons tex Rikssvikt: 7 personer
• Annons i tidning: 2 personer
• Information av föreläsare: 1 person



Önskemål om hur VIC anordnar utbildningar



Varmt tack till alla som tog sig tid
att besvara våra utvärderingsfrågor!

Hjärtsviktsgruppen och Sekundärpreventionsgruppen
Vid frågor om vår digitala utvärdering är ni välkomna

att kontakta Elin Lundberg; elin.lundberg@rjl.se
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