PCI-dagarna 28-29/11 2019 i Uppsala

Torsdagen den 28/11 klockan 09.00 öppnades registrering för årets utbildningsdagar som för denna
åttonde upplaga av PCI-dagarna gick av stapeln. Trots årets första snöfall som under eftermiddagen
övergick i regn, kom de flesta i tid och programmet kom igång precis som planerat. Vi var cirka 100talet deltagare som förväntansfulla slog oss ner i konferenslokalen för att få höra David Sparv från
Lund berätta om hur utvecklingen, vad gäller omvårdnad, för angio/PCI varit från tidigt 1900-tal fram
till dagens datum.
Bertil Larsson, vår thoraxradiolog i Uppsala som varit med från tidigt 80-tal, och Stefan James tog
sedan över och berättade om den interventionella utvecklingen, både materialmässigt och
radiologiskt. Vilken fantastisk utveckling det har varit på ändå relativt sätt få år! Från att PCI aldrig
utfördes akut, hur filmen efter en undersökning framkallades manuellt och hur vi klippte till och
monterade stent på ballongerna själva till dagens direktdigitala teknik.
Dagens fortsatte på teknikens tema där Ulf Jensen föreläste om CTO-behandlingens svårigheter och
hur en lyckad behandling kan vara till nytta för patienterna, speciellt när det utförs med hög
kompetens från hela det multidisciplinära teamet. Just teamarbete är något som är mycket viktigt på
våra lab när vi snabbt behöver behandla svårt sjuka patienter och göra komplicerade interventioner.
Amra Kåregren och Anna Hasselberg från Västerås berättade hur de jobbar och hur de lyckats att få
en bra teamkänsla där alla förstår hur viktig varje medarbetare är och vilka arbetsuppgifter man själv
är ansvarig för.Även i Göteborg har man kommit långt, och på Sahlgrenska sjukhuset har Petronella
Torild och Gunilla Friberg jobbat med rutiner vid TAVI och fått ett välfungerande team på få personer
där var och en vet sin viktiga position och vilket ansvar man har före, under och efter behandlingen.
I september 2019 på PCR i Paris var det första gången som sjuksköterskor inom hjärtintervention
kunde skriva en tentamen för en europeisk certifiering. Annika Adgård från Lund, var en av
sjuksköterskorna från Sverige som genomförde provet och berättade engagerat om sina upplevelser
runt det, från all inläsning innan till tentaångesten på plats. Grattis till er som klarade certifieringen!
Torsdagen avslutades med middag på hotellet där vi fick nöjet att höra vacker körsång av ca 12
sångglada herrar från den berömda Uppsala kören OD ( Orphe & Drängar)

Kvällen blev precis lagom sen för att vi skulle vara pigga och nytra till fredagens första föreläsningen
som handlade om kardiogen chock och hjärtstopp vid intervention. Rickard Lagerdahl och Giovanna
Sarno från Uppsala presenterade hur vi ska tänka runt behandlingen och visade oss resultat på hur
det går för dessa patienter. Efter det fick vi en välbehövlig påminnelse om att behandling av
bifurkationer är inte alltid lätt och det finns många tekniker och stentkombinationer man kan
använda. Azad Amin från Uppsala förklarade en stor del av dessa tekniker.
Nils Witt från SÖS i Stockholm tog oss sedan på en guidad tur oss i coronarfysiologins värld. Skillnad
mellan Macro-Micro cirkualtion, tryckförhållanden i kranskärlsträdet och mycket annat matnyttig
information hanns med på Nils mycket omtyckta presentation.
Som avslutning på årets PCI-dagar fick vi lyssna sedan till en fantastisk föreläsning av Stefan James
från Uppsala som beskrev vad han tror vi kommer att få vara med om inom en snar framtid vad gäller
utveckling av våra behandlingar, teknik och sätt att jobba. Vad kommer att hända med en alltmer
stillasittande generation, vår kosthållning, vår miljö och det nya modeordet artificiell Intelligens. Blir

det robotar som gör PCI, datorprogram som ställer diagnoser istället för våra läkare?Kommer vi på
PCI-lab att bli utan jobb om robotarna tar över? Vi var alla överens om att kompetens inom
intervention och omvårdnad aldrig kommer att kunna ersättas av robotar, och kunde nöjda, glada
och trygga söka oss hemåt till respektive lab.
Stort tack till alla deltagare och våra sponsorer som gjorde våra dagar möjliga och till alla fantastiska
föreläsare – och väl mött i Västerås 2020!
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