Verksamhetsberättelse PCI-gruppen
2011
Året inleddes med ett omfattande arbete i form av mailkontakt och telefonsamtal inbördes i den
nybildade arbetsgruppen för PCI. Redan tidigt fanns planerna på att arrangera utbildningsdagar i
november, vilket präglade mycket av arbetet. Vi träffades första gången 2011 i samband med det
Kardiovaskulära Vårmötet i Örebro, samtliga arbetsgrupps-medlemmar var då på plats. Här
bestämde vi datum och lade en första preliminär budget för våra utbildningsdagar. Hemkomna från
mötet använde vi vårt stora nätverk och skickade via mail ut en första preliminär inbjudan med
datum redan i mitten av maj till samtliga PCI-center i Sverige. Detta var förmodligen en
förutsättning för det relativt sätt höga deltagarantalet. Annonsen i Svensk Cardiologi kom ut lite
olyckligt för oss, och vi bedömer inte att många deltagare läste annonsen där.
Efter sommaren träffades vi i Sigtuna, där vi arbeta en heldag med förberedelser inför
utbildningsdagarna, och finaliserade programmet. Föreläsare var då redan tillfrågade, och
utställare preliminärbokade. Eftersom detta var de första utbildningsdagarna för oss i PCI.gruppen,
var vi noggranna med att alla bokningar skulle gå att avboka om deltagarantalet understeg vår
nedre gräns, vilket var 25. När så bokningarna började komma in, såg vi tidigt att våra
förberedelser i form av tidig ”annonsering” och nätverkande bar frukt, och deltagarantalet
stannade så småningom på 48 deltagare. Av dessa var dryga hälften medlemmar i VIC, och vi kan
med stor sannolikhet konstatera att genom bildandet av PCI-gruppen, har VIC glädjande nog
erhållit 20-25 nya medlemmar.
PCI-dagarna gick av stapeln 17-18 november i Uppsala och fungerade i det närmaste perfekt. Vi
håller i nuläget på att sammanställa utvärderingarna, men den entydiga feedback vi mottagit, visar
på att våra dagar var mycket uppskattade. I Uppsala var vi då 47 deltagare, hela arbetsgruppen på
plats, kvällsunderhållning och en stor utställning kryddade också upplevelsen.
2012
Under nästa år planerar vi att träffas en dag i slutet av mars, i samband med det Kardiovaskulära
Vårmötet i Stockholm och en dag i september. Utbildningsdagar kommer vi att arrangera någon
gång i november, ort ännu ej bestämd.
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