
 

 

Årsberättelse 2021 

 

Även år 2021 har till stor del präglats av den pågående pandemin. Ingen har undgåtts och 

alla har på ett eller annat sätt behövt anpassa sig till rådande omständigheter. Styrelsen vill 

med denna årsberättelse möjliggöra för samtliga medlemmar att ta del av årets arbete. 

 

Styrelsens arbete 

Under verksamhetsåret har styrelsen haft fyra digitala styrelsemöten och utöver det haft 

korrespondens via e-post och telefon. Vid ett möte har representanter från arbetsgrupperna 

deltagit. 

Årsmötet genomfördes digitalt via Zoom. 

Styrelsen ansvarar för fyra sidor i Svensk Kardiologi. 

Sekreterare, ordförande samt BMA-representant ingår i Svenska Hjärtförbundets 

organisationskommitté för planering av program inför Kardiovaskulära Vårmötet. Styrelsen 

samt den vetenskapliga referensgruppen har även bidragit till programmet för 

Kardiovaskulära Vårmötet 2022 samt bedömt tilldelade vetenskapliga abstrakt.  

Ordförande representerar VIC i Svenska Hjärtförbundet samt i ACNAP. 

VIC är representerat i SWEDEHEARTs styrgrupp samt i RiksSvikts styrgrupp.  

Styrelsen arbetar kontinuerligt för att öka antalet medlemmar, bland annat med information 

via sociala medier och på arbetsplatser. 

Under året har ett flertal nyhetsbrev skickats ut till medlemmarna. 

Styrelsen arbetar kontinuerligt för att hålla hemsidan uppdaterad och för att lägga ut notiser 

på Facebook och Instagram. 

 

Arbetsgrupper 
VIC har totalt åtta arbetsgrupper. 
Under verksamhetsåret har arbetsgrupperna hjärtsvikt och sekundärprevention anordnat 
gemensamma digitala utbildningsdagar och erfarenheten av detta är mycket positiv.  
Den vetenskapliga referensgruppen består sedan 2018 av Karin Hellström Ängerud, med dr, 
leg sjuksköterska i Umeå samt Kristofer Årestedt, professor, leg sjuksköterska, Kalmar. 
 

Stipendier 
Under verksamhetsåret har totalt 67 500 kr delats ut i stipendium. Då det ej varit möjligt att 
dela ut resestipendium under verksamhetsåret instiftade styrelsen i stället ett kliniskt 
projektstipendium år 2021.  
Bengt Fridlunds vetenskapliga pris på 10 000 kr delades år 2021 ut till Axel Wolf, Docent 
inom vårdvetenskap samt översjuksköterska vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.  
Mona Schlyters kliniska pris på 10 000 kr delades 2021 ut till Annette Waldemar, leg. 
sjuksköterska på kardiologkliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Båda pristagarna 
hedrades och höll sina presentationer i samband med årsmötet. 
 
Ekonomi 
VIC har en fortsatt stabil ekonomi och både utgifter och inkomster har varit låga under året. 

VIC har under 2021 haft 816 betalande medlemmar.  

 



 

 

 

 

Nätverk för chefer inom HIA-vården 

Under 2021 har styrelsen bjudit in chefer till digitala nätverksträffar vid två tillfällen för att 

tillsammans diskutera aktuella ämnen. Vid sista tillfället var rubriken ”Hur verka för att göra 

HIA till en attraktiv arbetsplats där medarbetarna stannar länge?”. Träffarna har uppskattats 

och kommer att fortsätta år 2022. 

 

Kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterskor inom hjärtsjukvård 

Efter förfrågan från medlemmar har representanter från VIC tillsammans med aktuella 
lärosäten arbetat fram en kompetensbeskrivning för specialistsjuksköterskor inom 
hjärtsjukvård. Skriften är nu klar och kommer att finnas på VIC:s hemsida samt på lärosätena 
som ger utbildningen. 
 

Framtiden 

Under verksamhetsåret 2022–2023 planerar VIC:s styrelse att prioritera följande frågor: 

➢ Fortsatt stärka och utveckla samverkan med Svenska Hjärtförbundets och dess 

samtliga föreningar. 

➢ Fortsatt utveckling av föreningens hemsida samt förbättra medlemsservicen i 

samarbete med Svenska Läkaresällskapet.  

➢ Distribuera informationsmaterial, medlemsbrev och öka aktiviteter via sociala medier 

för att öka medlemsantalet. 

➢ Verka för att stärka medlemmars inflytande inom det kardiovaskulära området. 

➢ Tillsammans med berörda lärosäten samt arbetsgrupper samverka för att 

kompetensbeskrivning för specialistsköterska inom hjärtsjukvård sprids. 

➢ Tillsammans med VIC:s arbetsgrupper arbeta för att möjliggöra utbildningsdagar.  

➢ Tillsammans med arbetsgrupperna arbeta för ”State of the heart” 2023. 

➢ Anordna nätverksträffar för vårdledare och chefer. 

 

Tack för förtroendet att få leda VIC:s arbete! 
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Ordförande i VIC 


