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Samtidigt som kung Bore har släppt sitt 
grepp och gett vika till våren kommer här 
årets tredje Förbundsinfo. 
 
Christina ”Kicki” Fjellström slutar 

Christina ”Kicki” Fjellström lämnar sin 
tjänst som tillförordnad förbundssekrete-
rare och som handläggare för bl.a. 
livsstilsskolan och lungsidan på kansliet. 
Kicki går vidare för att arbeta som om-
budsman på Reumatikerförbundet och vi 
vill säga ett stort tack för de 12 år hon job-
bat för Riksförbundet Hjärtlung och önska 
henne lycka till vidare. 
 
Välkommen Christine Cars-Ingels! 

Den 1 april tillträdde Christine Cars-Ingels 
tjänsten som kanslichef för Riksförbundet 
Hjärtlung. Christine Cars-Ingels kommer 

från tjänsten som kanslichef för kam-
panjen Digidel 2013 - en kampanj för digi-
tal delaktighet vars kansli finansierades av 
.SE - som involverat över 400 företag och 
organisationer mot målet att få ytterligare 
en halv miljon svenskar att börja använda 
internet. 
 
Christine Cars-Ingels har också en bak-
grund i folkbildningen. På Folkbildnings-
förbundet, studieförbundens intresseorga-
nisation, drev hon i sin roll som kommu-
nikationsansvarig frågor om aktivt med-
borgarskap samt medverkade till att bygga 
varumärket folkbildning. 
 

– Det är en stor förmån att som 
kanslichef för Riksförbundet Hjärt-
lung få arbeta för att alla med 
hjärt- och lungsjukdom i Sverige 
ska erbjudas bästa möjliga vård och 
rehabilitering. Förbundet har en 
viktig roll att värna rätten till bästa 
möjliga behandling och stöd, säger 
Christine Cars-Ingels. 

 
Ambulansrapport gav stort genom-
slag i media 

På uppdrag av Riksförbundet Hjärtlung 
har Demoskop intervjuat 120 ambulans-
chefer som totalt representerar 381 stat-
ioner i Sverige. Årets undersökning visade 
att nära fyra av tio ambulansstationer kla-
rar inte sina mål för prio1-larm, det larm 
med högst prioritetsgrad. Undersökningen 
visade också att ett antal landsting har in-
fört ett nytt sätt att mäta huruvida de upp-
fyller sina mål – kvittenstid. Kvittenstid 
innebär att man mäter om ambulansen 
lämnat stationen inom 90 sekunder istället 
för att ta tid på hur snabbt ambulansen 
kommer fram till patienten. 
 

– Att mäta kvittenstid bidrar till för-
bättrad statistik men ger inte un-
derlag till bättre ambulansvård. 
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Kvittenstid tar heller inte in de 
geografiska utmaningarna i beräk-
ningen. För en person i akut behov 
av den hjälp och vård en ambulans 
kan ge spelar det ingen roll att am-
bulansen lämnat stationen inom 90 
sekunder om den ändå inte hinner 
fram i tid, säger riksförbundets 
ordförande Inger Ros i en kom-
mentar till undersökningen. 

Efter publiceringen 14 mars fick rapporten 
stor uppmärksamhet med bland annat två 
inslag i TV4-nyheternas morgon- och 
kvällssändningar, artiklar i bl.a. Helsing-
borgs Dagblad och Medtech. Dagens Sam-
hälle publicerade även vår debattartikel 
om att en startsnabb ambulans inte är nå-
gon garanti för bra vård. Rapporten finns 
att läsa på vår hemsida hjart-lung.se 
 
Möt ”Arga doktorn” på Patientens 
dag i Stockholm 

Dagens medicin arrangerar tillsammans 
med bland andra Riksförbundet Hjärtlung 
en mötesplats för patienter och sjukvår-
den. Patientens dag hålls i Stockholm 
torsdag den 13 maj med företrädare för 
professionen, politiken och patientföreträ-
dare. Medlemmar i Riksförbundet Hjärt-
lung deltar för halva priset; 995 kr (ord 
1990 kr) + moms för prenumeranter på 
Dagens Medicin, annars 1245 kr + moms 
(ord 2490 kr). 
 
Deltar gör bland andra Björn Bragée, 
smärtläkare och programläkare för SVT-
programmet ”Arga doktorn”, Staffan Lind-
blad professor KI, Barbro Westerholm 
(FP) riksdagsledamot, Anders Henriksson 
(S) landstingsråd, Inger Ros Riksförbun-
det Hjärtlung och Sarah Myers från Cin-
cinnati Childrens hospital i Ohio. 

 

Några frågor som tas upp och dis-

kuteras är: 

• Vad innebär den nya patientlagen i prak-

tiken för relationen mellan sjukvård och 

patienter? 

• Vem tar helhetsansvaret för patienterna 

– hur täpper vi till sprickorna i dagens 

fragmentiserade sjukvårdssystem? 

• Vad innebär ny teknik och e-hälsa för 

patienternas möjligheter till delaktighet 

och kontroll över sin egen sjukdom? 

• Hur kan vi använda patienternas kun-

skap i vård, utbildning och forskning? 

Sista anmälningsdag är 12 maj och anmä-

lan kan göras här: 

http://www.dagensmedicin.se/seminarier

/patientensdag2014/ 

Informationsfilm till sjukhusen 

Riksförbundets informationsfilm som be-
skriver vår verksamhet och som är 6 minu-
ter och 25 sekunder lång har skickats till 
landets sjukhus, adresserat till hjärtskö-
terskan på medicinkliniken/hjärtkliniken. 
 
I följebrevet till DVD-filmen framgår att 
filmen är lämplig att visas för hjärtsjuka 
och deras närstående i samband med 
sjukhusens hjärtskola. Filmen är ett kom-
plement till den muntliga information som 
ges av eftervårdsombuden från den lokala 
föreningen. 
 
Det är bra om ansvarig i föreningen lyss-
nar av med hjärtsköterskan att filmen har 
kommit fram och att den har kommit till 
rätt person. 
 
Filmen finns också att se på riksförbundets 
hemsida: http://www.hjart-
lung.se/subpageA.asp?nodeid=123801 
 
Frågor om filmen besvaras av handläggare 
Pelle Johansson tfn 08-55 606 206. 

 
Anmäl intresse för att anordna reg-
ional konferens 

Vi vill passa på att fråga länsföreningarna 
om intresset för att samarrangera en reg-
ional konferens senare i år. Enligt den an-
tagna verksamhetsplanen ska det anord-
nas regionala konferenser utifrån olika 
teman. Tanken som vi utgår ifrån är att vi 
från riksförbundets håll ansvarar, med 
hjälp av länsföreningarnas input givetvis, 
för program och även står för kostnaden av 
lokal och mat. Länsföreningarna ansvarar 
för bokningen av lokal och mat samt 
marknadsföringen gentemot deltagare.  
 

http://www.dagensmedicin.se/seminarier/patientensdag2014/
http://www.dagensmedicin.se/seminarier/patientensdag2014/
http://www.hjart-lung.se/subpageA.asp?nodeid=123801
http://www.hjart-lung.se/subpageA.asp?nodeid=123801


 

 

 

 3 

De föreningar som är intresserade kan 
anmäla sitt intresse till info@hjart-lung.se 
och deadline är 30 maj. Hur många kon-
ferenser det blir återstår att se, men geo-
grafisk spridning kommer att vara ett av 
kriterierna i urvalsprocessen.  
 
Vill du bli forskningspartner? 

Riksförbundet har sedan 2008 arbetat för 
att utöka brukarmedverkan i den medi-
cinska forskningen. Det sker genom att 
medlemmar med erfarenhet av att leva 
med en hjärt- eller lungsjukdom och med 
intresse för forskning, deltar i en utbild-
ning i förbundets regi för att bli forsk-
ningspartner.  
 
Forskningspartner deltar efter utbildning-
en i passande forskningsprojekt för att 
bidra med brukarsynpunkter. Uppgiften 
kan vara att lämna synpunkter på inform-
ation till patienter, utformning av enkät-
frågor och insatser att sprida forskningsre-
sultat.  
 
Förbundskansliets uppgift är att passa 
ihop lämpliga forskningsprojekt med be-
rörd forskningspartner. Kostnaderna för 
forskningspartner står riksförbundet för. 
 
Som forskningspartner ska du ha erfaren-
het av hjärt- eller lungsjukdom, vara in-
tresserad av forskning, vana vid internet 
och e-post samt ha kunskap om vår orga-
nisation. 
Tiden för uppdraget som forskningspart-
ner varierar.  Oftast handlar det om 4-6 
möten per år samt kontakt via e-post. 
Vissa perioder kan vara mer intensiva, 
medan perioder som t.ex. datainsamling 
kan vara betydligt lugnare. 
 
Du som är intresserad skriver några rader 
om dig själv och varför du är intresserad 
att bli forskningspartner och skickar det 
till handläggare Pelle Johansson på för-
bundskansliet: pelle.johansson@hjart-
lung.se 
 
Mer information finns att läsa på förbun-
dets hemsida eller kan fås av Pelle Johans-
son 08-55 606 206. Nästa grundutbildning 
sker i Stockholm helgen den 15-16 novem-
ber 2014. 
 

Policy angående utlämnande av lö-
senord och användarnamn 

Då vi handhar personuppgifter måste vi 
följa en del restriktioner enligt Personupp-
giftslagen. Detta innebär att personuppgif-
ter inte får komma i orätta händer. Därför 
har man inom administrationen här på 
riksförbundet kommit överens om ett till-
vägagångssätt som vi alla ska följa då det 
gäller att lämna ut lösenord och använ-
darnamn. Detta gäller för samtliga inlogg-
ningar, (medlemsregistret, bokföringspro-
grammet och webben). 
 
Ordföranden i föreningen har ansvaret för 
vilka som ska ha tillgång till ovan och där-
för ska alla utlämnanden ske via ordföran-
den eller någon representant för ho-
nom/henne. 
 
Ordförande eller representant härför 
skickar mail till oss från föreningens info-
adress/föreningsadress, angående begäran 
om lösenord, på så vis kan vi se att det 
kommer från dem. Vi behöver då namn 
och medlemsnummer på personen och 
vilket lösenord de ska ha rätt till. 
 
Ex. Anna Andersson vår medlem nr 
734567 har blivit vald till vår registeran-
svarige på årsmötet 2014-02-15. Hon ska 
fr.o.m. denna dag kunna ha tillgång till 
vårt medlemsregister i Hjärtlung-
föreningen i Luleå och behöver därför 
inloggningsuppgifterna till registret. 

  
Påminnelse om anmälan av an-
ställda 

Vi vill passa på att påminna alla om att 
man måste anmäla antalet anställda i för-
eningen i förhållande till vår KFO-
försäkring. Anmälan ska även göras om 
man inte har någon anställd, skriv då bara 
noll anställda.  
 
Vi ber er därför att meddela detta till 
karin.abrahamsson@hjart-lung.se. På så 
sätt får vi en uppdaterad överblick över 
hur det ser ut just nu innan det är dags för 
avrapportering igen i december.  
 
Digitalt donationskort 

MOD, mer organdonation, arbetar långsik-
tigt för att öka antalet människor som ak-
tivt säjer ja till organdonation. Genom att 

mailto:info@hjart-lung.se
mailto:pelle.johansson@hjart-lung.se
mailto:pelle.johansson@hjart-lung.se
mailto:karin.abrahamsson@hjart-lung.se
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säja ja kan man bidra till att rädda livet på 
upp till åtta personer. Nu har du möjlig-
heten att göra ett aktivt val utan att fylla i 
några papper, donationskortet finns näm-
ligen tillgängligt digitalt via en app. Den 
finns både till Iphone och till android-
telefoner. Läs mer och ladda ner applikat-
ionen här: 
http://app.merorgandonation.se/  
 
Förnyelse av försäkringsavtal 

För kännedom: Som ett led av förnyelse av 
vårt försäkringsavtal med Folksam (sam-
lingsförsäkring) i slutet av mars har villko-
ren i försäkringsbrevet uppdaterats och en 
tydligare formulering om olycksfallsför-
säkringsdelen infogats. Där kan man bland 
annat läsa följande:  
 
”Anordnar försäkrad organisation konfe-
rens, läger eller kurs som syftar till ökad 
kunskap och organisationens verksamhet 
eller verksamhetsfält och där även icke 
medlemmar deltar är också dessa perso-
ner och deras medföljande barn försäk-
rad”.  
 
För mer information och fullständigt för-
säkringsbrev kan man kontakta: 
info@hjart-lung.se 

 

Beställning av stadgarna 

De nya stadgarna har tryckts upp och finns 

tillgängliga för beställning via vår info-

mail (info@hjart-lung.se). Max beställ-

ning: 40 exemplar. Kom ihåg att ni även 

kan hitta dem i digital form via vår hem-

sida hjart-lung.se. 
 
Bilagor:  
Patientens dag - annons 

Kalender: 

8 maj: AU-möte 
22-23 maj: Extrakongressen 
31 maj: Internationella tobaksdagen 
 

 

 

 

 
 

Skrivet av: 

  

http://app.merorgandonation.se/
mailto:info@hjart-lung.se
mailto:info@hjart-lung.se
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