
 

 

VIC Nationella utbildningsdagar den 21−22 oktober 2021 - Digitalt 

Sekundärpreventionsgruppen och Hjärtsviktsgruppen tillsammans 

 

Den 21−22 oktober 2021 anordnar arbetsgrupperna för Sekundärprevention och Hjärtsvikt inom 

VIC – Vårdprofessioner inom Cardiologi − tillsammans digitala utbildningsdagar på temat: 

”Prevention och behandling vid kranskärlssjukdom och hjärtsvikt – samarbete för hälsan”  

Vi kommer att vidga perspektiven och rikta oss både till er som arbetar ute i primärvården och 

som tidigare till er som arbetar på avdelning och/eller hjärtmottagning på sjukhus.  

Se vårt spännande program bifogat!!! 

Målgrupp: Sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister, kuratorer och andra 

professioner som möter patienter med kranskärlssjukdom och/eller hjärtsvikt inom slutenvård, 

primärvård, hemsjukvård eller palliativ vård. 

Se priset för deltagande: 500 kr för VIC-medlem; 1000 kr icke VIC-medlem och bäst av allt ni 

kan anmäla er (obegränsat antal deltagare runt en storskärm) på en GRUPP-biljett för 3000 kr! 

Anmälan öppnar i höst – HÅLL UTKIK på VIC hemsida: https://www.sls.se/vic/  

Antalet platser i zoom är begränsat – först till kvarn! 

 

Vi ser fram emot att mötas i höst! 



 
Program för sekundärpreventions och hjärtsviktsgruppens  

Nationella utbildningsdagar 21 och 22 oktober 2021 
digitalt via Jönköping 

Prevention och behandling vid  
kranskärlssjukdom och hjärtsvikt – samarbete för hälsan 

 

Torsdag den 21/10 
 

12.45-13.00 Introduktion Elin Lundberg & Jonna Norman, sammankallande arbetsgrupperna 
 

13.00-13.30 Patientperspektivet – Inger Ros Riksförbundet HjärtLung föredrag 
 

13.30-14.15 Diabetes, kranskärlssjukdom - hjärtsvikt: När och hur ska vi agera? Anna Norhammar 
 

14.15.14.45 Fika med sponsorerna 
 

14.45-15.45 Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp vid hjärtsvikt och nationellt vårdprogram       
                vid kranskärlssjukdom – Highlights från kunskapsstyrningen Krister Lindmark & Maria Bäck  
 

15.50-16.20 Fysisk aktivitet vid hjärtsjukdom - Amanda Ek 
 

16.20-16.50 Fysisk träning inom hjärtrehabilitering för patienter med hjärtsvikt – Maria Borland 
 

16.50-17.00 Sammanfattning – Elin Lundberg & Jonna Norman 

 
 

Fredag den 22/10 
 

09.00-09.40 Tillsammans i Region Jönköping – Åsa Jonsson 
 

09.40-10.20 Psykisk ohälsa och hjärtsjukdom – Fredrika Nordlund 
 

10.20-10.50 Fika med sponsorerna 
 

10.50-11.30 Vad kan vi lära av patienterna om symtom, hjärtat & prevention? – Jonna Norman 
 

11.30-12.10 Maten som gör skillnad för din hälsa - Sara Ask 
 

12.10-13.10 Lunch med sponsorerna 
 

13.10-14.00 Hjärtsvikt: ischemi vs icke-ischemi: gör det skillnad? -  Michael Fu 
 

14.00-14.45 SWEDEHEART & RiksSvikt, tillsammans med kvalitetsperspektivet – Peter Vasko 
 

14.45-15.00 Avslutning och utvärdering, Elin Lundberg & Jonna Norman 

 
 
Varje föreläsning avslutas med frågestund via chatten och 5 minuters bensträckare 

 
       VÄLKOMNA! 


