Bästa SSVS-vänner och kollegor,
Vi vill nu från SSVS styrelse tacka er för ett både spännande, lärorikt och samtidigt besvärligt och
prövande 2020. Styrelsens arbete har inte riktigt varit som vi trodde det skulle bli under detta
pandemins år. Som styrelse har vi inte fått ha förmånen att möta våra medlemmar på våra årliga möten
eller träffa våra kollegor på våra internationella konferenser. Allas vardag har förändrats dramatiskt,
mest för våra kollegor på anestesin, men även för oss. Vi riktar också ett särskilt tack till dem av våra
kollegor som arbetat extra på våra COVID-avdelningar. Här kommer lite matnyttiga nyheter från oss!
Avsaknaden av fysiska träffar var kännbar; det nationella Svenska Kärlmötet ersattes med ett kort
webbaserat möte. Det var roligt att ”ses” och mötet avslutades med nationell födelsedagssång för Carl
Wahlgren. Kärlkirurgiprogrammet under den inställda Kirurgveckan ersattes med ett webbaserat
årsmöte där styrelsemedlemmar avtackades och nya välkomnades (se nedan). Vi fick en översiktlig
presentation av Earnshaw/Björck om de nya europeiska rekommendationerna om ”Acute ischaemia ”.

Årsmöte ad modum 2020.
Vi har under året försökt ta ansvar och sammanfatta kunskapsläget, även om det tidvis är ganska
svåröverskådligt. En del av erfarenheterna sammanfattade vi i julnumret av ”Svensk kirurgi” och
dokumentet ligger nu också på hemsidan.
Med hänsyn till den kunskap som fanns om behov av kärlkirurgiska akuta åtgärder på covid-19-patienter
under våren 2020 förutsåg SSVS en stor risk för ökad jourbörda och många akuta ingrepp, bl.a. med
anledning av de tromboskomplikationer som beskrevs t.ex. i Italien. Vi skrev brev till er medlemmar om
hur man kunde resonera avseende t.ex. val av endovaskulär behandling. Svenska kärlkirurger uppfattar nu
i de flesta fall att trots hög förekomst av iva-vårdade patienter med en hög förväntad
komplikationsfrekvens har inte detta skett, utan tvärtom har det varit en lägre frekvens av ingrepp än
förväntat. Däremot har vi en enorm eftersläpning av obehandlade patienter som nu kommer behöva
behandlas under 2021. Sannolikt har svensk intensivvård hållit en mycket hög nivå och varit synnerligen
proaktiv avseende t.ex. användning av lågmolekylärt heparin. Vi ser fram emot de utvärderingar som
kommer att ske under 2021-2022 av hur covid-19 faktiskt påverkade populationen med kärlkirurgiska
sjukdomar: fler amputerade, fler avlidna i ruptur och fler med allvarlig stroke?

Trots att 2020 var fattigt på fysiska besök har vi hunnit med att arbeta med några brännande frågor:
Ulf Hedin och hans arbetsgrupp lyckades på några månader skriva samman det patientcentrerade
vårdförloppet för kritisk benischemi som sedermera godkändes av SKR i september. Detta dokument
leder nu vägen för att vi ska ha en strukturerad handläggning av patientgruppen; men hur ska det göras?
SSVS styrelse har därför tillsammans med vår NPO ledamot, Birgitta Sigvant och med NPO/SKRs
välsignelse skapat en nationell implementeringsgrupp för hur förloppet ska användas vid våra kärlkliniker
och i primärvården. Gruppen leds av Carl Montan och Jonas Malmstedt (kontaktuppgifter finns på
hemsidan) och har en representant från varje ”storregion”. Birgitta Sigvant, Värmland/NPO arbetar hårt
med att skapa processer kring kärlkirurgin i de nationella arenorna, f.n. pågår arbete med flera
vårdförlopp där vi har ledare och representanter. Dit hör diabetesfotsår, venösa sår och svårläkta sår som
leds av t.ex. Lena Blomgren (Örebro).
2020 var också Tim Reschs sista år som studierektor och han arbetade med sina uppdrag in i det sista, i
maj avslutades arbetet med Utbildningsboken. Tack för fantastiska år med dig vid rodret Tim, och det
finns en fin struktur att fortsätta med nu för Anneli Linné, ny nationell ST-Studierektor. Hon fick ju
tyvärr också ta över rodret året då covid präglade kurserna, med avbokningar, senarelägganden, webbaserade kurser….men det flyter nog enligt plan. Till sin hjälp har hon Utbildningskommittén med alla
grupper där också flera medlemmar bytts ut. Se hemsidan för alla nyheter om kurser, planering och
kurskommittéer.
Detta var också Karin Ludwigs sista år i styrelsen, otaliga är de uppdrag som du genomfört under åren
med samma höga kvalité och livsglädje! Tack t.ex. för din ledning av ”Mentorsprogrammet” som rullat i
flera år med dig och andra! Pga covid är den parkerad, vi återstartar hösten 2021. Nu leds arbetet av vår
nya yngre-representant Malin Lindberg, Västerås. Här behöver vi nya unga förmågor som ska uppmanas
att söka programmet, det är svårt att nå ut till målgrupperna, uppmuntra juniorer! Info på hemsidan!
Bakjoursakademin blev inställd också pga covid, men nu kommer sista omgången gå nu i vår 2021, sedan
återkommer Bakjoursakademin sannolikt först om 2 år under Jonas Wallinders ömma försorg.
Vi välkomnar vår nye svenske councillor i ESVS, Joakim Nordanstig, från Göteborg och vår nye ”Senior
editor” i EJVES, grattis Martin Björck till detta ytterst tunga arbete inom europeisk kärlkirurgi. Tyvärr
kommer ESVS mötet i Belfast inte bli ett vanligt möte utan delvis ställas om, precis som Krakowmötet.
Håll utkik på hemsidan för uppdateringar (ESVS och vår).
Vi har nu en fungerande Hemsida, tack Andreas ! Webmaster finns nu på företaget som skapat hemsidan,
men Andreas Öjersjö är fortsatt ansvarig, med stöd av Gustaf Tegler. Vid frågor om hemsidan kontakt i
första hand Andreas eller Gustaf. Vi vill också uppmärksamma er på att hemsidan numera fungerar som
vår medlemslista, logga in, uppdatera och kontrollera din mail- annars kommer du inte nås av viktig info.
Uppmuntra också era kollegor att bli medlemmar i SSVS, och ESVS. Det är numera en betydande
skillnad i avgift till vårmötet för medlemmar. SSVS har under de senaste åren erbjudit våra ST-läkare ett
dubbelt medlemskap (SSVS står för avgiften till ESVS). Det är extra viktigt att ni ST-läkare registrerar er
och naturligtvis meddelar när specialistkompetens uppnås. Övriga medlemmar som önskar rabatterat
medlemskap i ESVS via SSVS uppmanas registrera detta under era uppgifter på hemsidan. Om detta inte
skulle fungera kan ni kontakta SSVS sekreterare Andreas Öjersjö på andreas.ojersjo@regionkalmar.se.
Önskas papperstidning vänligen meddela detta till Andreas per mail. Betalning sker på samma faktura
som till SSVS och kostnadern blir ungefär 1100 Skr för medlemskap i ESVS 2021 och ytterligare ca 450
Skr för papperstidning. Om inget nytt registrerats på hemsidan eller meddelats SSVS sekreterare fortlöper
dubbelt medlemskap för er som haft det tidigare, men kolla gärna att era uppgifter på hemsidan stämmer i
alla fall.
Kontinuerligt arbete sker förstås också i Swedvasc där man diskuterar nya moduler, numera under ledning
av Katarina Björses, liksom Swedepad. I år gratulerar vi särskilt Mårten Falkenberg och Joakim

Nordanstig till swedepads första publikation i NEJM, grattis till er och hela Sveriges kärlkirurgi för detta
fina arbete!
Glöm nu inte introduktionen av de nya åtgärdskoderna som sjösätts i era journalsystem och orbit 1/12021-Lycka till med detta ! Finns mer info på hemsidan!

Den omedelbara framtiden: planering för 2021
Svenska kärlmötet 2021 blir web-baserat. Skriv upp 5-7 maj för det kommer bli ett innehållsrikt om än
förkortat vetenskapligt program och även släpp av Swedvascs årsrapport on-line.
Kirurgveckan 2021 är fortfarande planerad som fysiskt möte. Mer information under februari
2021
Vi ser fram emot 2021 med spridd vaccination och planerat elektivt op-program varje vardag…Vi hoppas
på fysiska träffar och kursprogram som vanligt under hösten 2021 i alla fall. SSVS förefaller trots
pandemin vara på en stabil kurs nu, med fint stöd av sina medlemmar och hårt arbetande kollegor i
styrelser, kommittéer, arbetsgrupper och SWEDVASC. Vi är alla lite trötta på …”du har inte slagit på
mikrofonen” ”hör ni mig” ”du syns inte ” ”kan alla stänga av sina mikrofoner” ”vad det brusar nu” ”hur
kan jag dela min skärm”… Nu hoppas vi att alla får några sköna lediga zoomfria dagar med lagom många
helgjourer, skidor och snö!
Håll ut nu- det är inte långt kvar tills det är ”mer som vanligt igen”!
Slutligen vill vi å styrelsens vägnar önska Er alla en God Jul och ett Gott Nytt år!

SSVS internatet skedde på avstånd i luftiga lokaler på NKS i september och avslutades med en härlig sensommarkväll ute på
Boulebanan ! (Malin och Anneli vann!)

Rebecka Hultgren Andreas Öjersjö och Johnny Steuer
SSVS Styrelse
Aktuella Referenser







Svensk kirurgisk förening (Malin Sund) och läkarsällskapet: Säker kirurgi. rekommendationer-for-saker-kirurgiunder-covid-19-pandemin-201211.pdf (sls.se)
Läkarsällskapet med information om COVID webinar. https://www.sls.se/SVKF/kalender/sls-webinarserie-hjart-och-karlsjukdom-vid-covid-19/ https://youtu.be/ELGy2d-7Djg
Webinar fr svenska infektionsläkare och anestesi (även om det nu är äldre, från mars) https://infektion.net/covid19/
PM för trombosprofylax som också presenterats på nationella webinarserien
https://www.karolinska.se/globalassets/global/1-teman/tema-cancer/hematologi/trombosprofylax-ochtrombosbehandling-vid-covid-19---2020-06-08.pdf
Oroande – en del akut sjuka söker inte vård, SvD 21 april 2020

