VIC:s arbetsgrupp inom sekundärprevention
Verksamhetsberättelse 2019
Arbetsgruppen bestod fram tills i maj utav:
Marianne Lång, Kicki Tengblad, Maria Samuelsson och Elin Lundberg, (Jessica
Johansson föräldraledig).
Ny sammansatt arbetsgrupp från november:
Elin Lundberg (sammankallande), Kia Alsén, Marianne Björegren, Amanda Ek,
Sanna Lindgren och Maria Samuelsson.
Under verksamhetsåret 2019 genomförde arbetsgruppen flertalet telefonmöten, de
flesta inför utbildningsdagarna som hölls i januari. Gruppen träffades i samband med
dessa utbildningsdagarna. Elin och Marianne deltog vid vårmötet i Göteborg. Den
nya sammansatta arbetsgruppen sågs på ett fysiskt möte i Jönköping i november. Vi
har även haft regelbundna kontakter via mail och messenger.
Årets stora händelse var att vi arrangerade nationella utbildningsdagar i Göteborg
med temat "Efter akut hjärtinfarkt - hjärtrehabilitering av idag". Drygt 50 deltagare
representerade från flera olika yrkeskategorier deltog. Vi fick även vara med om
en fantastisk middag på Brasseri Lipp. Utvärderingen från deltagarna och
arbetsgruppen var mycket positiv.
Under våren påbörjades ett intensivt arbete för att finna nya gruppmedlemmar då
Marianne, Kicki och Jessica valde att lämna.
Vi kan med glädje meddela att vi nu introducerar 4 nya medlemmar i vårt arbete. Kia
Alsén, sjuksköterska på Hjärtmottagning Kranskärl Lunds
Universitetssjukhus, Marianne Björegren dietist Kardiologiska
kliniken Universitetssjukhuset i Linköping, Amanda Ek, sjukgymnast Karolinska
Universitetssjukhuset i Stockholm och Sanna Lindgren, sjuksköterska
hjärtmottagning Kullbergska sjukhuset i Katrineholm. Vi önskar Kia, Marianne, Sanna
och Marianne varmt välkomna i gruppen.
I november hade vi det första fysiska mötet med nya arbetsgruppen i
Jönköping. Dagen ägnades åt att lära känna varandra men även att introducera de
nya medlemmarna i kommande arbete. Vårt arbetsmål nu är nationella
utbildningsdagar i oktober 2021
Arbetsgruppens målsättning är:
• Att skapa ett nationellt nätverk för de legitimerade yrkesgrupper, som arbetar med
sekundärprevention av patienter med genomgången kranskärlssjukdom.
• Att genom detta nätverk bedriva utbildning samt ge tillfälle till utbyte av kunskap och
erfarenheter som ökar kompetensen och därmed förbättrar omhändertagandet och
rehabiliteringen av denna patientgrupp.
• Att höja sekundärpreventionens status inom kardiologin.

