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Verksamhetsberättelse 2014 

1) PCI Gruppen organiserar traditionellt ett 2-dagars årsmöte i Örebro i anslutning till Vårmötet 

2015.  

Ca 30 personer brukar anmäla sig till mötet vilket är ca 25% av alla PCI operatörer i Sverige och får 

anses som ett högt deltagarantal. Mötet hålls nu för 6:e året och är en tradition för PCI-Sverige. 

Programmet bifogas. 

2) PCI gruppen anordnade självständiga kurser för fortbildning för PCI operatörer. Initiativet och 

upplägget har arrangerats av Jens Jensen och Hans Olsson.  

Dessutom grundläggande kurser i koronarangiografi med simulator träning i regi av Ulf Jensen och 

Göran Olivecrona 

Under 2014 och början av 2015 gavs kurser i :  

1. Komplikationer vid PCI, Danderyds Sjukhus (Vecka 16)   

2. CTO kurs, Sahlgrenska Sjukhuset (Vecka 45) 

3. Primär PCI vid STEMI, Sahlgrenska Sjukhuset (Vecka 48) 

4. Simulator Kurs i Koronarangio, SUS, Lund (Vecka 19) 

Simulator Kurs i koronarangio Södersjukhuset (vecka 48) 

  



3) PCI gruppen representerades från Sverige av Jan Harnek och Magnus Settergren i Nordic 

Interventional Cardiology Conference (NICC). Göran Olivecrona deltog som Ordförande i 

planeringsgruppen. 

NICC mötet anordnades i Köpenhamn i Januari 2015 och blev en stor framgång. NICC 2016 kommer 

ske i Bergen.  

4) EuroPCR 2014: PCI gruppen skickade in förslaget om en Svensk session som blev antaget på 

programmet. Sessionen heter ”Percutaneous Interventions and Vascular Complications”. Dan 

Ioanis, Lars Hellsten, Ulf Jensen och Matthias Götberg representerar Sverige. Göran Olivecrona är 

Chairman. 

5) EURO PCR 2015: PCI gruppen från Sverige tillsammans med PCI gruppen från Danmark skickade in 

och fick antaget en gemensam session. Sessionen heter ”Complications during PCI in CTO patients”. 

Tim Tödt och Jason Stewart representerar Sverige. Göran Olivecrona är Chairman. 

6) London Valves 2015: PCI gruppen kommer att anordna en gemensam session tillsammans med 

Israel under mötet i London hösten 2015.  

7) Svenska PCI gruppen har granskat de från Socialstyrelsen nya föreslagna riktlinjerna för 

hjärtsjukvård inom PCI och behandling med perkutana klaffar. PCI gruppen har funnit många förslag 

som bör ändras i Socialstyrelsens remissförslag. 

8)  Införande av Svensk utbildningsplan i invasiv kranskärls intervention ”Fellowship”. Arbetet 

fortsätter med införandet av utbildningsplanen. Ytterligare examinationer har genomförts under 

året.  

Inom ramen finns även EAPCI’s webbaserade ”learning platform” som börjar få spridning bland 

blivande PCI operatörer och dess handledare. Plattformen innebär dels online kurser med 

examinationer samt dokumentation om antalet och typ av undersökningar/interventioner där adept 

och handledare kan följa utvecklingen.  

PCI gruppen kommer fortsätta att verka för att utbildningsplanen eller Fellowship, som innefattar 

sammanlagt 2 år heltidstjänst vid koronar/PCI lab, tillämpas vid utbildningen av nya PCI operatörer. 

Kardiologföreningens styrelse godkände planen under början av 2013. Utbildningsplanen 

samstämmer med den som föreligger hos ESC, Working group 10/PCI (EAPCI). 

9) Examination:  Konsensusmöte 150205 bland utsedda examinatörer om gemensam checklista vid 

examination. 

10) PCI gruppen har mottagit fördelaktiga erbjudande om en Fellowship kurs för PCI operatörer 

under utbildning till C3 mötet i Orlando 14-18/6  Deltagarna får hotell, resa (resebidrag $1200) och 

registreringsavgift betald. PCI gruppen har förmedlat detta till PCI center i Sverige och som ett 

resultat åker Från Sverige 3 st till Orlando, samt ytterligare 7 st från Norge och Danmark. 

  



11. Genusutredningen: Inger Haraldson och Ann- Charlotte Karlsson har lett en grupp kvinnliga PCI 

operatörer i en utredning om varför det finns en underrepresentation av kvinnliga PCI operatörer. 

Gruppen kommer även att ge förslag till åtgärder. Utredningen presenterades vid PCI-Gruppsmötet      

2014 i Malmö. EAPCI skapade en organisation för samma ändamål under 2014 och vi förbereder en 

gemensam kontakt med den gruppen.     
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