Protokoll för möte med KlaffPCI gruppen 2021-12-03
Plats: Piperska Muren
Närvarande: Andreas Rück, Anna Myredal, Dan Ioanes, Elli-Alofa Masoe, Fredrik Calais,
Giovanna Sarno, Henrik Hagström, Henrik Wagner, Rickard Linder och Tobias Hegner.
Frånvarande: Sammy Zwackman
1. Presentation av den nya arbetsgruppen
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Alla presenterade sig.
Definition och gränsdragning v.g. uppgifter
Ytan mot ffa arbetsgruppen för kranskärlssjd är viktig och bör vårdas.
Synergistiska effekter kan uppnås men också viktigt att vi samarbetar
för att inte överlappa för mycket. Vi kom överens om att vi ej behöver
engagera oss i perkutana GUCH ingrepp såsom PFO pluggning.
Temadagar: Impella/ECMO 24/1. Rikard informerade om att sprida
information om detta möte som arrangeras av arbetsgruppen för
kranskärlssjd.
Fortbildningsdagar 10-11/2
Temat blir TAVI, CTO, mikrovaskulär dysfunktion och innovationer
med föreläsare, A Rück, G Olivercrona, J Persson och M Settergren.
Temat för Det planerade ”förmötet” vid Vårmötet kommer att
planeras av gruppen som ansvarar för kurser och utbildning (AR, HW
och AM)
Strokeinterventioner i Sverige
Fredrik Calais hade en utmärkt dragning där det framgick att
potentialen för Sverige att öka strokeinterventioner med en faktor 4
inte är helt orealistisk. Behov finns i flera delar av landet att starta ny
verksamhet då det ej går att få till behandling i tid med de till buds
stående transportmedlen. PCI doktorer med önskan att utvecklas
inom detta kan komma att behövas. Fredrik utsågs av gruppen att
representera oss i den nationella strokeinterventionsgruppen.
DT kranskärl i Sverige
Det var uppenbart hur olika spridd metod är i Sverige och hur mkt
utveckling som behövs innan vi kan jobba enligt guidlines i hela vårt
land. Resursbristen innefattar både apparattid, läkar och
personalresurser samt logistiska lösningar. Beslut togs att författa ett
PM som skall publiceras i svensk kardiologi och ev. läkartidningen om
hur vi bör jobba med ischemiutredning och DTK. Rikard och Giovanna
tar taktpinnen med detta jobb. Man behöver även approchera
gruppen för kranskärlsjd och SFAM vid en publikation.
AS som strukturerat vårdförlopp?

Patienter dör de facto i väntan på utredning för aortastenos samt på
väntelistan för TAVI och AVR. I syfte att förbättra detta tar Andreas
Rück m.h.a. Tobias och Henrik W på sig att fortsätta att driva
aortastenos mot strukturerat vårdförlopp genom att återigen
approchera SKR. T.ex bör man remittera pat till TAVI CT och
tandläkare samtidigt som skriver remiss för DTK/invasiv angio.
8. Perkutana Edge to Edge ingrepp i Sverige
Andreas Rück efterlyste en jämnare aktivitet över landet och
betonade vikten av att remittera patienter med rätt indikation till
center som kan erbjuda behandlingen. Guidelines säger nu att pat
med ”COAPT” kriterier har en 2B rekommendation för ingreppet.
Behandling BÖR alltså erbjudas. Andreas skriver en update från
gruppen för publikation i svensk kardiologi.
9. Ansvarsområden; Det beslutades att:
• Elli-Alofa Masoe blir vår sekreterare
• Henrik Hagström och Sammy Zwackman blir 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
10. Övriga frågor
PAL skapet i Sverige diskuterades och hur viktigt det är för att får till
stånd ett kvalitativt behandlingsbeslut, t.ex i valet mellan CABG och
PCI eller TAVI och AVR. Man bör antingen ha träffat pat eller som
minimu ha pratat med pat på tel. innan man presentera pat på en
konferens. Detta kommer att betonas i kommande publikationer och
på temadagar.
Kursutbudet för blivande PCI operatörer behöver återstartas efter
COVID-uppehållet och det beslutades att under vårmötesveckan
anordna kurs måndag samt tisdag fm. Man kommer sedan ha
ordinarie klaff-PCI möte samt årsmöte tisdag em samt onsdag fm.
Andreas Rück, Anna Myredal och Henrik Wagner tar fram förslag på
innehåll till nästa möte.
Refraktär angina samt REDUCER användning diskuterades.
Erfarenheten är sporadisk och det vetenskapliga underlaget svagt
men vissa patiemnter förbättras onekligen. Metoden fortsätter vi att

följa men antalet patienter med refraktär angina har blivit mycket
färre runt om i lander det senaste decenniet.
Nästa möte blir digitalt tisdag 8/2 kl 15-17. Teamsinbjudan kommer.
Vid Pennan Rikard Linder
Justeras: Elli-Alofa Masoe

