
 
 
 
 
 
Årsberättelse 2015 
 
 
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 2015 
 
Allmänt 
Under året har, i enlighet med gällande stadgar, förändringar i arbetsgruppens 
sammansättning genomförts. Tidigare ordförande Göran Olivecrona har ersatts av Nils 
Witt, PCI-sektionen, Södersjukhuset i Stockholm, och tidigare sekreterare Jens Jensen 
har ersatts av Amra Kåregren, PCI-sektionen, Västerås. I övrigt är styrelsens 
sammansättning oförändrad. Arbetsgruppen har också beslutat att föreslå ett namnbyte 
till ”arbetsgruppen för för PCI och klaffintervention” då det sedan flera år tillbaka 
bedrivs perkutana klaffingrepp vid ett antal svenska PCI-centra och då frågor kring 
revaskularisering och klaffintervention ofta är sammanlänkade. Svenska 
Kardiologföreningen har godkänt namnbytet.  
 
Möten 
Arbetsgruppen har under året träffats vid sammanlagt 4 ordinarie möten, varav två 
under vårterminen och två under höstterminen 2015. Vidare har ordföranden från 
samtliga A-grupper inom Kardiologiska föreningen träffats vid enskilt möte med 
Kardiologföreningens styrelse. 
Utöver dessa möten har gruppen anordnat de sk ”nationella PCI-dagarna” i anslutning 
till svenska kardiovaskulära vårmötet. Programmet som sträcker sig över två halvdagar 
omfattade ett brett spektrum av frågor med teman som utbildning av PCI-operatörer, 
omhändertagande av svårt sjuka akuta infarktpatienter, PCI kontra CABG, vetenskapliga 
projekt kopplade till de nationella kvalitetsregistren mm. Mötet fungerar också som 
årsmöte för arbetsgruppen som därmed får möjlighet att informera deltagarna om sitt 
arbete. Vidare hölls årsmöte för SCAAR i direkt anslutning till arbetsgruppsmötet vilket 
möjliggjorde diskussioner kring frågor som utveckling av registret, önskemål om nya 
variabler och införandet av ett kvalitetsindex för intervention. 



Bidrag/symposieförslag till möten 
Regelbundet återkommande moment för gruppen är utformning av förslag till 
symposier vid såväl nationella som internationella möten. Detta har under 2015 
resulterat i accepterade bidrag till programmet vid fortbildningsdagarna i Sälen 2016, 
kardiovaskulära vårmötet 2016, Euro-PCR i Paris 2016 samt ESC i Rom 2016.  
 
Utbildningsfrågor  
Gruppen har fortsatt att jobba för en mer formaliserad och kvalitetssäkrad utbildning av 
PCI-operatörer i landet. Ansvariga för respektive centra uppmanas att följa den 
rekommendation som arbetsgruppen utformat med ett 2-årigt program för 
grundutbildning till PCI-operatör. I detta ingår också en anslutning till ESC:s ”eLearning 
platform” där Inger Haraldsson, Göteborg tagit över ansvaret som nationell koordinator 
efter avgående sekreterare Jens Jensen. Arbetsgruppen anordnar vidare ett antal 
nationella kurser med olika teman som syftar till att täcka ett flertal moment i 
utbildningsplanen.  Dessa kurser har under 2015 omfattat ämnesområdena 
omhändertagande vid STEMI, komplex PCI, TAVI, komplikationer och PCI vid kroniska 
ocklusioner.  
Kursavgiften  
Administration kring de nationella PCI/klaff-kurserna sker framöver via Malmö 
kongressbyrå. Pga ökade administrativa kostnader har Arbetsgruppen beslutat att höja 
deltagaravgiften till 1500 kr (tidigare 995 kr under flera år).  
 
Endorsement av guidelines 
I linje med Kardiologföreningens ambition för ”endorsement” av ESC guidelines har 
arbetsgruppen jobbat med att granska och kommentera riktlinjerna för 
revaskularisering som utkom 2014. Kommentarerna kommer att publiceras under 
arbetsgruppens flik på hemsidan.  
 
Hemsidan 
Arbetsgruppen har utsett Andreas Rück till att ansvara för utveckling och uppdatering 
av hemsidan. Bland annat kommer det att finnas möjlighet att anmäla sig till kurser, 
göra bokning av hotellrum i samband med kongresser mm.  
 
Remissinstans 
Arbetsgruppen har för Kardiologföreningens räkning granskat och kommenterat 
berörda delar i förslaget till uppdaterade nationella riktlinjer för hjärtsjukvård. 
 
 
 
 
 
Nils Witt, ordförande  Amra Kåregren, sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


