Glad påsk !
Bästa medlem i SSVS och kärlkirurgiska kollegor!
Nuläge
Den ihållande, besvärliga pandemin har fortsatt framtvinga omprioriteringar för våra
kärlkirurgiska patienter. Det har under de senaste veckorna kommit ett flertal uppdateringar
om Covid-19 och ännu fler kirurgiska/kärlkirurgiska utmaningar.
Vi ser dock med tillförsikt framemot resterande 2021 med ökande grupper av vaccinerade
personer i befolkningen.
Fortsatt kommer det nu många COVID-relaterade publikationer inom både kirurgi och
kärlkirurgi; en internationell multicenterstudie, ledd i Sverige av Malin Sund,Umeå, som
bygger på >140.000 patienter, visar att det finns en ökad komplikationsrisk om man
genomför elektiv kirurgi för tidigt efter covidinfektion, det finns fördelar med att vänta upp
till 7 veckor. Det andra ”Global-surg” arbetet visar att vaccination av elektiva patienter lönar
sig (inget oväntat fynd kanske).

Våra medlemmar

Det har under de senaste åren blivit tydligt att vi har förbättringspotential avseende hur vi
kommunicerar med våra medlemmar, med kärlkirurger och yngre blivande kollegor. Vi har
nu äntligen en fungerande hemsida vilket har goda förutsättningar att bli ett stöd för detta.
Besök den gärna: www.ssvs.nu! Under 2021 kommer vi nu införa en förändrad kösituation
för SK kurserna som vi anordnar i princip ideellt inom föreningen, där medlemmar får
förtur till plats på kurs.
Eftersom mycket av kärlkirurgisk information och utbildning sker genom vår gemensamma
kärlkirurgiska förening är vi angelägna om att få bättre direktkontakt med er medlemmar.
Detta sker genom 1) mail 2) information på hemsidan. Vi är tacksamma om ni uppdaterar
er kontaktmail genom hemsidan. Vid frågor maila webmaster.

Allmän information om Svenska Kärlmötet och Kirurgveckan

Svenska Kärlmötet är gratis för alla kärlkirurger och medlemmar under en heldag:
Torsdagen 6/5. Separat program ses bäst på hemsidan!
Det ska bli roligt att träffas även om det är på Zoom. Vi lägger info om inloggningen som
brevutskick några dagar före mötet till alla medlemmar. Vi kommer som vanligt presentera
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Swedvascs årsrapport, berätta om stipendiater, i tillägg till utbildningsinformation och ett
kondenserat vetenskapligt program. Vi samarbetar också med SSVN förstås. Välkomna!
Kirurgveckan blir av som ett hybridmöte, styrelsen och några få kommer att sitta i en TVstudio i Göteborg. I anslutning till detta håller vi också vårt Årsmöte. Spara och boka därför
genast TORSDAG 26/8. Tanken är att man gärna gör detta till ett lokalt/regionalt event. Sitt
tillsammans och ha ett gemensamt möte på plats, gärna med de andra kirurgerna och
delföreningarna där ni jobbar. Vi har en hel kärldag planerad med ett spännande
vetenskapligt möte, inkluderande de fria föredragen.

Viktiga deadlines och nyheter!
➢ Skicka information om kärlkirurgisk avhandling försvarad 2019 eller 2020 (endast i år två
årskullar) för att kunna ansöka om Svensk kirurgisk förenings pris. Separat ansökan, skild
från ansökan om Stora kärlexpriset. Maila johnny.steuer@sll.se
➢ Abstrakt Kirurgveckan 6/4 (uppskjutet) www.kirurgveckan.se
➢ Abstrakt ESVS 1/4 www.esvs.com
➢ BJS abstrakttävling. Se Svensk Kirurgisk förening för info. Ska vara ett abstrakt för ett manus
som ”skulle kunna publiceras i BJS”. Man får äran och 5000 Euro!!!
➢ Sök särskilt UTBILDNINGSPRISET! Utbildningspriset delas ut till en person, grupp, klinik eller
organisation som under föregående år gjort en betydande utbildningsinsats inom kärlkirurgi.
Denna insats kan vara till exempel utformningen av lokala ST-program, goda
handledarprestationer, anordnande av lokala eller nationella kurser eller liknande.
Prissumman är 10.000 kr. Nominering/ansökan ska insändas i Word-format (max 1/2 A4
med en kort avslutande sammanfattning på 2 meningar). Senast den 6/4 till SSVS nationella
studierektor anneli.linne@sll.se.

Möten 2021
➢ Charing cross endast webinar. SSVS medlemmar har 50% rabatt på deltagande, coupon code
swsvs-cxde https://www.cxsymposium.com/cx2021
➢ Svenska Kärlmötet; torsdag 6/5
➢ Kirurgveckans kärlkirurgidag: torsdag vecka 34, 26/8 med SSVS ÅRSMÖTE
➢ ESVS hybridmöte i Rotterdam; 28-29/9.

Vi önskar er alla en glad påsk med lagom mycket ägg, sill, lax och jourer!

Vi ses on-line 6/5!
Rebecka Hultgren
SSVS Styrelse
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