
    
 
 
 
 
 
Årsberättelse 2016 
 
 
Svenska Kardiologföreningens arbetsgrupp för PCI och klaffintervention 
 
Arbetsgruppen för PCI bildades 2008 i syfte att skapa en kontaktyta mellan 
Kardiologföreningen och PCI-verksamheterna i Sverige och en samarbetspartner för den 
europeiska kardiologföreningens arbetsgrupp – EAPCI. Gruppen har sedan dess aktivt 
arbetat med att utveckla och förbättra förutsättningarna för ett evidensbaserat och 
jämlikt omhändertagande av patienter som genomgår revaskularisering vid de olika 
PCI-centra runt om i landet.  
 
 
Verksamheten 2016 
 
Allmänt 
Gruppens sammansättning har varit oförändrad i stort. Tim Tödt har dock valt att lämna 
arbetsgruppen och därmed har en vakans uppstått. Under 2017 kommer enligt 
stadgarna även flera av övriga ledamöter att bytas ut. Valberedningen är därför ombedd 
att inför årsmöte i april 2017 presentera förslag till nya ledamöter. Ordförande och 
sekreterare sitter kvar, liksom ansvarig för klaffintervention, Andreas Rück. 
 
Möten 
Under året har arbetsgruppen träffats vid 3 ordinarie möten i Stockholm samt ett 
kortare möte i samband med vårmötet i Göteborg. Stående punkter som avhandlas är 
bl a utbildningsfrågor, utformning av symposieförslag till nationella och internationella 
möten, genomgång av nya guidelines mm.  
 
I anslutning till det kardiovaskulära vårmötet anordnades också de nationella PCI-
dagarna. Här träffas kollegor från landets PCI-centra under två halvdagar och i ett 
interaktivt program diskuteras frågor rörande utbildning och fortbildning, pågående och 
kommande forskningsprojekt mm. En av halvdagarna ägnas åt ett särskilt tema som 
denna gång utgjordes av intervention hos äldre (80+). I programmet integreras även 
årsmöte för SCAAR-registret.  
Gruppen har arbetat aktivt med bidrag till såväl nationella som internationella möten 
vilket resulterat i representation i programmet till det kardiovaskulära vårmötet, 
fortbildningsdagarna samt den europeiska PCI-kongressen EuroPCR i Paris.   
 
 



Utbildningsfrågor  
Ett fortlöpande arbete pågår med fokus på harmonisering och kvalitetsutveckling i 
utbildningen av PCI-operatörer i landet. I allt större utsträckning följs den nationella 
målbeskrivning som arbetsgruppen presenterade 2013 och i det flesta fall avslutas 
utbildningen med en tvådagars examination av såväl teoretiska som praktiska 
färdigheter. Ett nära samarbete med den europeiska PCI-gruppen, EAPCI, ger 
möjligheter att utnyttja och vara med i vidareutvecklingen av den s k eLearning platform 
som också möjliggör en europeisk certifiering efter avslutad utbildning. Nationellt 
ansvarig för samordning av utbildningsfrågor är Inger Haraldsson, Sahlgrenska 
Sjukhuset i Göteborg.   
 
Arbetsgruppen anordnar årligen ett antal nationella kurser med olika teman som syftar 
till att täcka ett flertal moment i utbildningsplanen för nya PCI-operatörer.  Kurserna 
omfattat ämnen som, komplex PCI, TAVI, hantering av komplikationer och PCI vid 
kroniska ocklusioner. Antalet kursdeltagare är begränsat till 5-10 st vilket ökar 
möjligheten till interaktivitet och ”hands on” inslag. Utöver detta hålls också en kurs i 
interventionell kardiologi på Sahlgrenska Sjukhuset med målet att täcka motsvarande 
delmål i ST-utbildningen för kardiologi. 
 
Nationell enkät för inventering av utbildningsbehov mm 
Under 2014 genomförde arbetsgruppen en enkätundersökning i syfte att undersöka 
ålders- och genusstruktur samt utbildningsbehov i svensk PCI-verksamhet. 
Arbetsgruppen har under 2016 initierat en uppföljande undersökning som kommer att 
slutföras under början av 2017. En preliminär bedömning ger bilden av en relativ brist 
på erfarna operatörer inom en 5-årsperiod vilket ställer ytterligare krav på en effektiv 
utbildning av nya operatörer. 
 
Endorsement/kommentarer till nya guidelines 
Gruppen har ombetts att gå igenom och ge sina kommentarer till nya ESC-guidelines 
publicerade under året. Här har fokus legat på de nya riktlinjerna för utredning och 
behandling av hjärtsvikt.  
 
Publikationer 
Arbetsgruppen har av EAPCI inbjudits att publicera en rapport över hur koronar- och 
klaffinterventionsverksamheten har utvecklats i Sverige under åren 2010-2015. 
Rapporten är sammanställd och inskickad till tidskriften EuroIntervention och kommer 
att publiceras under våren 2017.  
 
Hemsidan 
Arbetsgruppen har fortsatt sitt arbete med att utveckla hemsidan och här har tex 
tillkommit möjligheten att anmäla sig till kurser och möten samt att boka hotellrum i 
anslutning till kongresser.  
 
 
 
Nils Witt, ordförande  Amra Kåregren, sekreterare 
 
 


