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322st. medlemmar

Föreningen har under året haft 14 st'yrelsemoten och 4 medlemsmöten

Kärnverksamheten inom HiärtLung l
Lokatföreningen har till uppgift att med ledning av kongressbeslut, stadgar och

verksamhetsinriktning aöeta för hjärt-och lungsjukas intressen genom kämverksamhetema:

" Livsstilsförändring

* Trygghet, stöd-GemenskaP.

Dessa tre områden är viktiga och bärande i vår förening. Vi deltar i samhällsdebatter inom

socialverksamhet och hälso och sjukvård. HjärtLung deltar på konferenser och debatter

kring hälso-och $u kvårdsfrågor'
lnom området [ivsförändringar så genomför vi motions-och träningsaktiviteter ti]lsamman som

stavgång, styrketräning, rörelsegtädje, boule, varmvattenträning. Olika aktiviteter efter

näsäns stigsom är vårt bidrag till vardagsmotion. Trygghet, stöd-Gemenskap erbjuder vi

våra medlemmar med oti(a medlemsrnöten,, utflykter, resor, fest, studiecirklar/ tematräffar.
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verksamhetsåret inleddes med föreläsaren caroline stridsman som är sjuksköterska och

forskare från sunderby sjukhus. Föreräsningen handrade om KoL och riktade sig både till

medlemmar och allmänheten-
Som tack för en innehållsrik föreläsning gjordes en insäftning av 2000 kr till forskningsfonden

Riksfööundet Hjärtlung.

Den 17 januari bjöds de nya medlemmarna på sopplunch där de informerades om

Föreningen Hjärtlung verksamhet.

Hjärtedagen ägde rum 14 februari "Alla hjärtans dag". Sjuksköterskan Haniet Grahn föreläste

om hjärtsvikt. Astma/KOL siuksköterckanTherese Gustafsson eÖjöd besökama att testa sin

lungfunktion. Hälsocoachema Lisbeth Eriksson och Birgit Nilsson från Boden informerade

omlivsstilsförändringar och rehabilitering'

Under dagen kundeiesökama se utstäliningar om hjärtsvikt, hjärtat, blodtryck, ffsisk

aktivitet. §pirometri samt litteratur med tema lrjärtat som biblioteket hade på en bokvagn'

MedlemmenGöranLundqvistberättadeomsinlivsresa.

Föreningens årsmöte hölls den 2l februan på Medborgarhuset och inleddes med en §st
minut för de avlidna medlemmama. lngrid Lundmark läste en dikt. Val av styrelsen och olika

poster fönättades. God smörgåstårta avnjöts som lngrid Lundmark gjort-

Föreningen har besökt en årsgrupp elever vid Fridhemskolan under tre år, med syftet att få

elever att förstå farorna med åkning. om klasserna hade klarat att vara rökfria under dessa

3 år skulle klassema tilldelas 1000 kr/ klass av Föreningen Hjärtlung'

Detta kunde inte klassema redovisa och därför kunde inte föreningen ge elevema några

pengar

Under våren bjöds medlemmarna in till en sopplunch där MaE Edin berättade med inlevelse

om tiden som lärare
Tommy Utterström från Kronans Apotek informeradg.pi. 

"tt 
medlemsmöte om hur man kan

använåa Apotekets App på mobittelefonen. Majvor Sellbom visade bilder och berättade om

att odla växter av många slag.

Vårfesten ägde rum under maj där besökarnä fick niuta av en älggryta med tillbehör och

dans. Underhöll gjorde KarfEiik Stenlund. Medlemmar från Älvsbyn dgltog också'

Före detta kommunalråd Lotta Ahman lämnade över RadioAktiv stafettpinne tillföreningen

under verksamhetsåret zo1l. Detta har lett till en aktivitet som fått namnet "Lokalt aktiv"'

t år blev det en tipspromenad efter Hälsans stig. Deltagama eÖjuds även gymnastikövningar

och vätskekontroll Iängst stigen. Vid Laponiakåtan fanns information om Hjärt och

lungräddning HLR.

Några av höstens aktiviteter harvarit medlemsträff vid Nyborgstjäm med korvgrillning av

no[er Renberg', kaffekokning på öppen eld av Göte Hedman, Memory, Matz Edin

genomförde ett gYrnnastikPass'

Medlemsmötemednärproduceradpaltochinformatiort,omhöstensaktiviteter.
Ossian Lundberg =toO 

iOt underhåtlningen. Sopplunch för niedlemmama där Emma Karlsson

berättade om digitaliseringen inom äldreornsorgen'

KOL-dagen den 15 november genomfördes med 3 st' föreläsning' Sara Öhman berättade

om KOL, Harriet Grahn om hjärtsvikt och Elaine Lu$-mlrk om spirometri'

Fysioterapeuterna Maria Sundström och Cassandrå Antonsson informerade om fysisk

aktiviteter vid KOL och hjärtsvikt'

Hälsocoacherna presenterade sig (Ann-sofi Levander, Eraine westerrund och Britt Tåqvist)'

under dagen kunde besökama se utställningar om hjärtsvikt, förmaksflimmer' Broschyrer

från RF fanns på prats samt en bokvagn meä ritteratur som bibrioteket plockat ihop för just



denna temadag. Apoteket Kronan hade ordnat med olika typer av inhalatorer, som
besökama fick komma i kontakt med.

Verksamhetsåret avslutades med en julfest
Festkommitt6n och s§relsen välkomnade medlemmarna med glögg och pepparkakor.
Besökama serverades Julmat, dans och inslagna julklappar som lotterivinster.
Sven-Olof Nyström sjöng tuå låtar och det blev även dans till tonema av Karl-Erik Stenlund.

Övriga träffar som skett är informationsträff om HjärtLung på Solbacken Arvidsjaur samt
Spånhålan i Moskosel och Margaretasalen Glommersträsk.

Träff med Matts Good som är ansvarig för stöd och resurccenter. Han informerade om KS
beslut att varmvattenbassängen ska vara kvar tills vidare. Allmän information om
kommunens organisation och vilka personer som har olika tjänster.
Länsföreningen Hjärtlungs styrelse besöker en lokalförening per år och detta år var det vår
tur.\/ 
Under denna dag så berättade även Karin Flinkfeldt orn Einar Wallqvist liv.

Politikerträff inför valet med ortens politiker gällande samtal om personer med
funktionsnedsättning och äldre och dess framtid. Till denna träff kom även

Varmvattenbassäng gruppen (opinionsbildning) har haft flertal träffar med olika personer för
bevarande av varmvattenbassängen på Länsmansgärdan
Många av styrelsen har varit på forskardag på NOLIA Piteå och årsmöten på länsnivå.

Fysiska aktiviteter
Under året har medlemmama kunnat delta i stavgång, rörelseträning, styrketräning samt
träning i varmvattenbassängen.

Utbildningar och studiecirklar
Föreningen har under året berikats av tre s[ycken nyutbildade Hälsocoach/livsstilsinpiratörer
Detta är en helt ny roll inom HjärtLuflg:
Utbildning av styrelsen på länsnivå som genomförts är, samtal om nä§ukvård och ärftligt
högt kolesterol i Boden och Sedd ivården iSkellefteå
Anära kurser är, försök inte lura mig, samtal om döoen,'trafikkurs, bokcirklar. HLR, Aktiv med
hjärtsvikt, kostcirkel, tematräffar stresshantering. mm..'
Totalt har föreningen genomfört 57 arrangernang u+nder detta år med 1095 st. deltagare.
15 st. kulturarrangemang med 746 besökare.samt 42 cirklar+ annan folkbildning med 346 st.
deltagare

Vid alla dessa tillfällen så har ABF varit samarbetspartner.
Dom har även besökt föreningen och informerat om studiecirklar och tematräffar mm.

Gåvor via minnesgåvor/fond
Tack vare de gåvor som föreningen erhållet har Föreningen HjärtLung kunnat hjälpa till med
medel för inköp av bl.a. två stycken pulsoxymetrar til! Bryggan, hemtjänsten i Glommersträsk
har erhållit bidrag till inköp av El-Rullstol.

Hälsocentralen har erhållit bidrag till inköp av personvåg (sittmodell),, laddningsstation till
ISTAT och saturations mätare
Svenska kyrkan har erhållit bidrag 5000 kr för inköp.av hjärtstartare, SKPF har beviljats
medel för inköp av etdstad vid Yttertjärn.



Besök den 17 september av Marie Ekelund från Riksfööundet HjärtLung. Ulla Lundberg
berättade om hui Föreningen Hjärtlung Arvidsjaur bildades 1979. Mycket intressent.

Slutord
HjärtLung iArvidsjaur har haft ett händelserikt år 2018 med många olika aktiviteter och
lärorika före!äsningar med socialsamvaro med medlemmarna. Opinionsbildning har
genomförts vid flera tillfällen. HjärtLung har ett gott samaöete med Region Nonbotten/HC.
Kommunens hälso-och sjukvård, socialtjänsten, Apoteket Kronan, Biblioteket och
kommunledningen. ABF och andra föreningar
Vitackar alla som skänkt pengar i samband med minnestelegram. Tack även till de
medlemmar som skänkt gåvortill lotteri
ETT STORT TACK till alla medlemmar, våra kursledare, festkommittön, besökare som
besökt våraäktiviteter under det gånga året.
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