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Verksamhetsberättelse 2015

Arbetsgruppen valde, i samråd med VIC styrelse, att inte genomföra utbildningsdagar under
2015. Sammankallande, Jonna medverkade vid VIC Styrelsemötet i januari och gruppen
genomförde totalt 4 Skypemöten under året. Delar av gruppen, Alicja, Eva och Anna
(RiksSvikt betalade helt för Anna) möttes och arbetade i samband med det Kardiovaskulära
vårmötet i Örebro 2015. Därutöver har vi alla i gruppen haft mycket kontakter via mail och
även kompletterat med enskilda telefonsamtal mellan medlemmar i gruppen vid behov.

Planer och arbeten 2016

Arbetsgruppen har planerat och arbetar för att åter genomföra Nationella utbildningsdagar i
hjärtsvikt i Huddinge Folkeshus/Stockholm den 20 o 21 oktober på temat – ”OKEJ med
samarbete vid hjärtsvikt”. Inspiration till årets tema har vi fått från en patient med hjärtsvikt
och erfarenheter av person-centrerad vård på hjärtavdelningen 357 på SU Östra sjukhuset i
Göteborg. Patientens positiva omdöme ”OKEJ”, var väl genomtänkt och de fyra bokstäverna
står för Omtanke, Kunskap/Kompetens, Effektivitet och Jämställdhet. Patienten lyfte även
betydelsen av samarbete och såg det som en förutsättning för en bra vård och att vara
delaktig. Vi planerar att utgå ifrån och spegla temat utifrån de värdefulla aspekterna av en
god vård och särskilt inrikta oss på just samarbete. Vi har nu ett väl etablerat samarbete med
RiksSvikt, genom att Alicja och sedan 2014 även Anna är representerade där och RiksSvikt
kommer även i år att ha möte i anslutning till våra utbildningsdagar. Vi har även planer på att
i år inleda ett samarbete med Hjärt- och lungsjukas patientförening och bjuda in dem till
utbildningsdagarna. Vi har flera föredragshållare på gång och planerar att prova utan arvode
Arbetsgruppen hade sitt senaste Skypemöte den 4 januari och diskuterade åter betydelsen
av att vi alla kan få delta och träffas under det Kardiovaskulära vårmötet som i år så
lämpligt hålls i Göteborg. Vi har beräknat vår budget på hur mycket vi sparar in på att flytta
arbetsgruppens möte från februari till dagen före vårmötet och alla bor hemma hos Eva ute
på Björkö. Motiveringen är främst att vi alla behöver få ta del av den kunskaps som
föredragshållare förmedlar på vårmöten för att behålla kompetens och ligga i framkanten för
att arrangera utbildning för vårdprofessioner inom kardiologi med inriktning på hjärtsvikt.

Övrigt information om nyheter från arbetsgruppen i hjärtsvikt:
RiksSvikt månads Webbinarium – start 160128 á 45 min lunch/em. gratis bara anmäla sig

