
 

 

Välkommen 

till 

ICD-gruppen 

 

För dig som har eller ska få en 

inopererad defibrillator 
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”ICD-gruppen” – ett nätverk inom Hjärt- lungsjukas 

 länsförening  

Inom föreningen finns nätverket ”ICD-gruppen”. Syftet med gruppen är 

att du som defibrillatorbärare och dina närstående ska få möjlighet att 

träffa andra människor  i samma situation. 

Gruppen träffas två gånger om året. På dessa möten träffar du även 
sjuksköterskor och läkare från Stockholms ”ICD-sjukhus”  
 

För att delta vid en första träff behöver du inte vara medlem.  För frågor 

och information om medlemskap kontakta länsföreningens kansli (se 

nästa sida). På folderns baksida finns en lista med på kontakt personer 

som kan svara på frågor och funderingar.  

 

Facebookgrupp för dig med ICD 

ICD SVERIGE (tidigare ICD STHLM) heter en Facebook-grupp för dig som 

har en ICD. Genom gruppen får du kontakt med andra i samma situation. 

Du får möjlighet att dela med dig av tankar och funderingar, ställa frågor, 

få stöd av eller stödja andra. Frågor som vi i gruppen inte kan svara på, tar 

vi reda på genom stöd från vården.  

 

Gruppen är sluten, vilket innebär att alla kan se gruppen och dess 

medlemmar, men enbart medlemmar i ICD SVERIGE kan se inläggen. Du 

blir medlem genom att söka ICD SVERIGE på Facebook och sedan ansöka 

om medlemskap. 
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________________________________________________ 

 

Vårens ICD möte 

Tid:  

Måndag den 5 maj 2014. 

 

17.30 – Lätt förtäring finns att tillgå till självkostnadspris 

18.00 – Mötet börjar 

 

Plats:  

Sankt Göransgatan 82 A, Stockholm, skyltat ÅttiTvåan 

 

Anmälan: 

ICD-mötena är mycket uppskattade och välbesökta. För de praktiska 

förberedelserna är vi tacksamma för anmälan senast en vecka innan mötet till 

länsföreningens kansli. 

 

Hjärtligt välkommen! 

OBS! Respektera att olika dofter som röklukt, parfym och rakvatten kan vara besvärande 

för deltagarna och bör därför undvikas vid Hjärt- och lungsjukas länsförening i 

Stockholms arrangemang. 

  

 

Hjärt- lungsjukas länsförening i Stockholm 

08-651 28 10 

info@stockholmslan.hjart-lung.se 

www.hjart-lung.se/stockholmslan 

mailto:info@stockholmslan.hjart-lung.se
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Kontaktpersoner för ICD-bärare. 
Vi finns för att svara på dina frågor och funderingar. 

Vi kommer även gärna ut på sjukhusen och besöker dig  

 

Namn/mail  Tel             Födelseår 

Britt Bergh                              070 - 779 66 33                1943 

brittbergh@tele2.se 

Håkan Borg  070 - 575 82 75                1953 

hakan.borg@arbetsförmedlingen.se 

Francesca Rainoni 073 - 659 04 11                1977 

francesca.rainoni@koping.se 

Wibeke Möller Nielsen 073 - 705 52 43                1956 

wibeke.moller-nielsen@hotmail.se 

Rolf Mellström  08 - 82 82 26                   1932 

rolf.mellstrom@ownit.se 

Elin Bodecker                        070 - 170 29 07                 1981    

elinbodecker@gmail.com 

Göran Larsson                      070 – 842 60 19                 1948 

larsson_namibia@hotmail.com 

 

Mer information om ICD kan du hitta här 

www.pacemaker-info.se 

www.arytmia.se 

www.pacemakerregistret.se 

www.sjm.se 

www.medtronic.se 

www.bostonscientific.com 
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