
Den första europeiska certifieringen för vårdprofessioner inom interventionell 
kardiologi – Välkommen till Paris! 
 
Som sammankallande för arbetsgruppen PCI inom VIC samt före detta ordförande 
i den europeiska motsvarigheten är det med stolthet och glädje jag nu kan 
konstatera att över fem års hårt arbete har kommit till konkret resultat – den första 
certifieringen för vårdprofessioner som arbetar inom interventionell kardiologin.  
 
I början av 2014 blev jag och min danska kollega Lene Kloevgaard kontaktade av 
ledningen för EAPCI, arbetsgruppen för interventionell kardiologi inom ESC. Vi blev 
ombedda att starta en kommitteé för vårdprofessioner med syfte att skapa 
förutsättningar för kompetensutveckling och en europeisk standardisering med fokus på 
utbildning.  
 
Vi konstaterade snart att det saknades en utbildningsplan och gemensamma 
professionella standards och vårt första steg blev därmed att utveckla ett ramverk för 
kompetensutveckling, ett Core Curriuclum. I vår arbetsgrupp där såväl sjuksköterskor 
och röntgensjuksköterskor var representerade, startade vi arbetet med att bygga Core 
Curriculum för våra professioner i november 2014. Det arbetet slutfördes under 2016 
med ett färdigställt ramverk och en medföljande publikation i Eurointervention. 
 
Arbetet har sedan dess inriktats på att skapa förutsättningar för att möjliggöra 
implementering av vårt Core Curriculum i form av en certifiering. Nu är vi framme. Efter 
många svårigheter och ibland misströstan, är vi stolta och glada över att kunna bjuda in 
till den första examinationen som sker den 21 maj, 2019 i Paris. Anmälan är nu öppen, 
och vi hoppas på att ett antal sjukhus och center i Sverige väljer att skicka en eller flera 
medarbetare till denna smått historiska dag. 
 
Vad ger då denna examination och certifiering? Jo, med de olika utmaningar vi står inför 
inom kompetensförsörjning och med den demografiska utvecklingen där färre ska vårda 
fler, där våra patienter blir allt sjukare och där kraven på högspecialiserad och 
nivåstrukturerad vård ökar, blir kompetens och professionella standards vitala för att 
säkerställa vård enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. En europeisk certifiering som 
möter kraven från ESC ger en möjlighet att kvalitetssäkra arbetet på våra svenska 
interventionslab, att sprida kunskap och att skapa förutsättningar för en hållbar 
kompetensförsörjning in i framtiden.  
 
Med hopp om att möta er till våren i Paris! 
 
David Sparv, Leg.Sjuksköterska, PhD, FESC 
Chefsjuksköterska Skånes Universitetssjuvård 
Past-Chair EAPCI Nurses and Allied Professionals Committee 
Sammankallande   
 
 
 
Faktaruta 



 
EAPCI certifiering består av 100 multiple choice frågor baserade på EAPCI Core 
Curriculum för vårdprofessioner, ESC guidelines och PCR-EAPCI textbook  
 
Länk till anmälan:   
https://www.escardio.org/Education/Career-Development/Certification/Interventional-
Cardiology 
 
Länk till EAPCI Core Curriculum för vårdprofessioner:  
https://www.escardio.org/static_file/Escardio/Education-
Subspecialty/Certification/EAPCI/EAPCI_NAP_CoreCurriculum.pdf 
 
Länk till PCR-EAPCI textbook  
https://www.escardio.org/Education/Textbooks/interventional-cardiology 
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