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Hjärtats dag
Välkommen till vårdforum som uppmärksammar hjärtat i
samband med Alla Hjärtans dag!
 
Dagen är upplagd som ett drop in där du kan delta, mingla
och träffa personal när det passar dig bäst mellan klockan 9 -
12. Alla är välkomna, det är kostnadsfritt att delta och ingen
föranmälan krävs.
 
Plats: Vårdforum i huvudentrén på Eugeniavägen 3 i
Solna.

Innehåll

Du får träffa sjuksköterskor från Tema Hjärta och Kärl som har hjärtat i fokus i sitt
dagliga arbete. Du kan se film om hjärt-lungräddning och ta del av en presentation
om hjärt-lungräddning från 1700-talet och framåt. Sjuksköterskor finns på plats och
berättar om symtom vid hjärtinfarkt, visar och informerar om pacemakers och
kvalitetsregister.
  
Du kan också ta del av en populärvetenskaplig föreläsning på ca 15-20 minuter av
Carolin Nymark, som är en disputerad sjukssköterska och omvårdnadsansvarig på
Tema Hjärta och Kärl på sjukhuset. Carolin föreläser om symtom och vårdsökande
vid akut kranskärlssjukdom. Vill du delta, lyssna och samtala om detta ges
föreläsningen vid två tillfällen den 14 februari; klockan 9.30 och 11.30. 
 
Medverkar gör även patientföreningen Riksförbundet HjärtLung som har
representanter på plats och kan berätta mer om sin förening och det arbete de gör
för att stötta patienter och närstående.
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Vårdforum är en mötesplats för patienter, närstående och yrkesverksamma. Här
kan du få vägledning i olika frågor som rör hälso- och sjukvård samt tips på annat
stöd som finns i samhället eller kontakt med patientföreningar. Läs mer om
Vårdforum och aktuella aktiviteter på karolinska.se/vardforum
 

Vårdforum är en del av staben för Vårdstöd och Service.
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