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Stadgar PCI
Svenska Cardiologföreningens arbetsgrupp för PCI och
Klaffinterventioner
Stadgar
1.

Arbetsgruppen godkänns av, och verkar på uppdrag av, Svenska Cardiologföreningen.

2.

Arbetsgruppen skall bestå av fem till tio personer. En medlem är alltid den sittande ordföranden för
SCAAR. Vad avser arbetsgruppens övriga ledamöter skall det eftersträvas representation från olika
delar av landet och av båda könen. Arbetsgruppen skall eftersträva en bred nationell förankring.

3.

Ordförande skall vara medlem i Svenska Cardiologföreningen. Övriga bör vara medlemmar i Svenska
Cardiologföreningen.

4.

Svenska Cardiologföreningens styrelse utser ordförande och ledamöter efter förslag från
arbetsgruppens valberedning. Valberedningen ska bestå av tidigare ordförande, sittande ordförande
samt representant från styrelsen. Alla ledamöter väljs för tre år med möjlighet till omval. Omval bör
endast ske en gång, dock är det inte lämpligt att mer än hälften av arbetsgruppen bytas ut samtidigt.
Nyval ska ske under första kvartalet för att kunna presenteras på årsmötet som sker under andra
kvartalet. Arbetsgruppen väljer inom sig vice ordförande och sekreterare. Ny ledamot kan adjungeras om
någon medlem avgått i förtid.

5.

Arbetsgruppens uppgifter är:
- Att utveckla och bevaka områdena invasiv kranskärlsdiagnostik och -intervention, klaffinterventioner
samt andra hjärtinterventioner i Svenska Cardiologföreningens namn.
- Att, inom ämnesområdet, vara Cardiologföreningens styrelse behjälplig vid besvarandet av remisser
(tex från Socialstyrelsen eller andra myndigheter) som inkommer till Svenska Cardiologföreningen.
- Att, inom ämnesområdet, vara behjälplig vid besvarandet av externa förfrågningar/ remisser.
- Att främja och förmedla framför allt IPULS-granskade utbildningar.
- Att främja och förmedla certifierande kurser och utbildningar.
- Att förmedla andra interventionella utbildningar.
- Att ge förslag till, och medverka i, symposier på Riksstämman och Kardiovaskulära vårmötet.
- Att främja och utveckla ett samarbete med den Europeiska kardiologföreningens arbetsgrupp för PCI,
EAPCI (European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions).
- Att främja utvecklingen av en homogen och hög standard inom interventionell kardiologi i Sverige.
- Att främja samarbete med SCAAR och andra hjärtregister.
- Att medverka vid skapandet av riktlinjer inom interventionell kardiologi.
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6.

Årsrapport och verksamhetsplan för kommande år skall inlämnas till styrelsen senast en månad före
Svenska Cardiologföreningens årsmöte. Årsrapporten skall publiceras på föreningens hemsida och
redovisas på årsmötet. Budgetäskande för utbildningsaktiviteter inlämnas i förväg till styrelsen.

7.

Arbete med Svenska Cardiologföreningen kräver full transparens vad gäller finansiering.

8.

Arbetsgruppens medlemmar skall lämna jävsdeklarationer till föreningens revisor senast 1 månad före
Svenska Cardiologföreningens årsmöte.

9.

Ordföranden ansvarar för att leda Arbetsgruppens sammanträden och i samråd med sekreteraren utgöra
föredragningslistor. Sekreteraren ansvarar för att minst 2 veckor före tillställa kallelse och att föra
protokoll.

10. Förslag till ändring av dessa stadgar får inte avgöras vid det sammanträde då det blivit väckt utan först
vid följande sammanträde.
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