
 
2022 årsberättelse för Svenska Kardiologföreningens 
arbetsgrupp för PCI och klaffintervention 
 

Allmänt 
Då pandemin ödelagt det mesta av det normala arbetsflödet över perioden 2020-2021 hade 
den nya styrelsens första möte 2021-12-03 karaktären av ett uppstartsmöte. De flesta 
medlemmarna hade bytts ut och allas roll i arbetsgruppen skulle definieras. 
 

Ansvarsområden 
Elli-Alofa Masoe är vår sekreterare 
Henrik Hagström och Sammy Zwackman är våra  webansvariga (annonser, 
uppdateringar och utskick) 
Giovanna Sarno och Tobias Hegner  koordinerar gruppens publikationer 
(guidelines, intervjuer, aktuellt mm)  
Andreas Rück, Anna Myredal och Henrik Wagner ansvarar för  Symposieförslag, 
temadagar, kurser och möten 
Dan Ioanes och Fredrik Calais ansvarar för Resor, stipendier, examinationer och 
examensdiplom 
Rikard Linder ansvarar för gruppen som helhet samt Årsrapport och 
Internationella kontakter 
 

Aktiviteter 
Vi har haft 3 styrelsemöten och ett årsmöte där alla medlemmar bjöds in. Detta 
sammanföll med det Kardiovaskulära Vårmötet samt Klaff och PCI mötet, som 
hölls 2 halvdagar innan ordinarie start av vårmötet. Ämnen som avhandlades 
var bl.a. Kardiogen chock: Impella, ECMO samt revaskularisering ur PCI-



operatörens perspektiv, CTO, perkutana innovationer, TAVI, IMR/CFR, 
vulnerabla plaque, Imaging, Takutsubo, MINCA, SCAD och FFR evidens. 
Mötet/utbildningen samlade ca. 25 st från olika delar av landet. Gruppen 
bidrog även till fortbildningsdagarna 10-11/2 med föreläsningar täckande 
ämnen som TAVI, CTO, mikrovaskulär dysfunktion och perkutana innovationer. 
Under PCR i Paris i maj 2022 arrangerade gruppen tillsammans med den danska 
och tyska gruppen ett symposium om TAVI komplikationer vilket sågs på plats 
av drygt 100 kardiologer. Föreläsning om ECMO och Impella vid kardiogen 
chock skall ges under ”Update kranskärl”- en kurs arrangerad av arbetsgruppen 
för kranskärlssjd. Gruppen är även representerad via ordföranden som ingår i 
styrelsen för Nordic Invasive Cardiology Conference (NICC) som i feb.2023 går 
av stapeln i Göteborg. Arbetet pågår under hösten för att slutföra agendan för 
detta 2 dagars möte för 5 länders interventionella kardiologer. 
 

Publikationer 
Ett stort antal publikationer från Sverige varje år använder data från vårt PCI 
register SCAAR samt vårt TAVI register. En egen publikation från arbetsgruppen 
av behovet av att flytta fram positionen för DT kranskärl färdigställs under 
september för publikation i Läkartidningen. 
 

Utbildnings- och Examens-frågor 
Utbildningen till PCI operatör i Sverige behöver mer tydligt definieras och 
målsättas men även harmoniseras till aktuella riktlinjer från EAPCI, ESC:s 
organisation för klaff och PCI frågor. I början av september 2022 samlades 
därför 8 st examinatorer (varav 3 är medlemmar i arbetsgruppen) för ett fysiskt 
möte i Stockholm för att komma vidare i frågan. Arbetet kommer att slutföras 
under hösten och de nya riktlinjerna sedan föras ut samt publiceras på 
arbetsgruppens hemsida. Gruppen vill råda bot på att de flesta nya PCI 
operatörer de senaste åren varken har examinerats teoretiskt av EAPCI eller 
praktiskt av svensk examinator, vilket är en 2-dagars genomgång av den nya 
operatörens kunskaper och praktiska färdigheter vid PCI ingrepp. Målet är att 
ALLA nya PCI operatörer i Sverige skall genomgå båda dessa moment. 
 

Kurser 
Gruppen kommer arrangera åtminstone 4 st. kurser för blivande 
interventionister under kommande året: Komplikationer vid PCI och TAVI 
(Danderyd), Perkutana ingrepp vid strukturell hjärtsjukdom (Karolinska), 
Antitrombotisk behandling på angiolab (Västerås) och Komplex PCI (Göteborg) 
 
Rikard Linder, ordförande Elli-Alofa Masoe, sekreterare 


