PCI-gruppen
Årsberättelse 2017
Elisabeth Lindeberg, Gävle.
PCI-gruppen inledde året 2017 med ett förberedande möte som hölls på Arlanda.
Mötet var det enda fysiska under planeringsfasen, men vi har haft flitig kontakt via
mail och enstaka telefonsamtal. Under året valdes en ny medlem in, Petronella Torild
från Sahlgrenska i Göteborg, och en av de ursprungliga medlemmarna, Elisabeth
Lindeberg, avtackades i samband med PCI-dagarna som i år hölls i Gävle.
PCI-gruppen, som bildades i december 2010, arrangerade för sjätte gången PCIdagarna, en nationell konferens som lockar stort intresse från såväl vårdprofessioner
som från industrin. Under två intensiva dagar möttes 69 PCI-sjuksköterskor från hela
landet i Gävle för två dagars utbildning, föreläsningar, workshops och inte minst,
möjligheter för nätverkande. I princip alla PCI-center var representerade, vilket är
viktigt våra möjligheter att nätverka och utbyta erfarenheter kollegor emellan i tider av
reserestriktioner och ekonomiska åtstramningar.
Vi hade två intressanta dagar med många bra föreläsningar och ett härligt umgänge
med många kollegor från vårt avlånga land. Konferensen hölls på Elite Grand Hotell i
Gävle vilket var mycket uppskattat och en stor fördel att ha boende, föreläsningar,
utställare och måltider samlade på ett och samma ställe. Det vetenskapliga
programmet inleddes med registrering och lunch. Därefter presenterade Elisabeth
Lindeberg, Gävle, PCI-gruppen och gick igenom några praktiska saker innan första
föreläsaren intog scenen. David Sparv var först ut med temat ”Syrgas vid hjärtinfarkt
– vara eller inte vara”. Han presenterade resultaten från DETO2X-AMI och Oxypain2
studierna, där syrgasens roll vid akut hjärtinfarkt diskuterades. Efter en bensträckare
var det dags för Workshop. Annika Gunnarsson, Uppsala och David Sparv, Lund
hade förberett några patientfall som diskuterades av deltagarna, vilket var mycket
populärt.
Efter kaffe och besök hos vår utställare, var det dags för Amra Kåregren, Västerås,
adressera spontana kranskärlsdissektioner, ett aktuellt och understuderat ämne.
Därefter kom Rikard Linder, Danderyd och föreläste om OCT-guidad PCI av
LM/antitrombotisk behandling under och efter PCI. Dagen avslutades med mingel,
middag och underhållning av Showstars, samt avtackning av Elisabeth Lindeberg.
Fredagens program startades med Stefan James, Uppsala, som detta jubileumsår
berättade om ”PCI under 40 år 1977-2017”. Han tog oss på en resa genom PCIhistorien och dess avgörande genombrott, viktiga studier, utveckling av
behandlingsmetoder, och även mer dagsfärska resultat från Validate-Swedeheart.
PCI-dagarna 2017 avslutades med det alltid lika aktuella ämnet strålhygien. Lasse
Hellsten, Gävle, gav exempel och undervisade i hur man arbetar med joniserande
strålning på ett säkert och medvetet sätt.
Mötet avslutades med lunch och PCI-gruppen tog sedan del av utvärderingarna, som
ligger till grund för planerandet av nästa års PCI-dagar, som preliminärt kommer att
hållas den 22-23 november 2018. Varmt välkomna då igen!

Inför 2018 kommer vi att välja i en ny medlem för att axla Elisabeth Lindebergs roll,
och avser att träffas på ett fysiskt möte under våren, samt förmodligen även under
det Kardiovaskulära Vårmötet.
God jul och gott nytt 2018 önskar
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