Bästa SSVS-vänner och kollegor,
Här kommer en sammanfattning av det kärlkirurgiska 2021 från SSVS. Pandemin har ju även 2021
präglat vårt arbete och våra liv, men det var många saker som vi nu ändå kunde göra 2021!
Styrelsen arbetar ju inte helt enligt kalenderår, utan har arbetat sitt ”vanliga arbetsår” med rivstart på
internatet i september 2021. Ny styrelseledamot för året är Swedvascs ordförande Kevin Mani.
Vårt svenska Kärlmöte som brukar vara vårens höjdpunkt blev även detta år en webbaserad tillställning
den 6 maj. Det var många lokala arrangemang där man satt tillsammans på sjukhus eller inom sin
region. Vi sände på Zoom med föreläsare och deltagare från hela Sverige i SSVN och SSVS
gemensamma regi, under Johnny Steuers ledning. En mycket matnyttig session om Kärlkirurgi på våra
äldre med data från Swedvasc, och internationellt, liksom en fin sammanfattning om postoperativt
delirium startade denna intensiva dag. Eftersom det personcentrerade vårdförloppet fortsatt inte riktigt
implementerats jämlikt i riket hade vi en mycket givande session, där de stora skillnaderna mellan
ledartröjorna på Sahlgrenska och resten av Sverige blev tydliga. Alla dessa viktiga fynd och stöd för er
egen implementering finns på hemsidan. Läs dem och bli inspirerad!
De alldeles nya patientbroschyrerna presenterades, dessa kan nu laddas ner och användas där ni är, lägg
in era kontaktuppgifter, kopiera upp och dela ut. Dessa har utarbetats av Ulrika Palmer-Kazen, och
därefter vidareutvecklats i samarbete mellan SSVN och SSVS. De nya ESVS-riktlinjerna presenterades
av Anders Gottsäter och Anders Wanhainen, tack för era stora insatser i dessa arbeten som goda
representanter för Sverige!
Dagens höjdpunkt är alltid stipendieutdelningen, vinnarna presenterades i vårt sommarbrev!
Utbildningspriset delades ut för första gången och tilldelades Kristianstads kärlsektion, teamledare är
Anna Hilbertson. Stort grattis till er och era lyckliga ST-läkare! Glöm inte söka detta nästa år!
Kirurgveckan var ett hybridmöte där majoriteten av deltagarna i kärlprogrammet medverkade online,
men styrelsen var på plats i Svenska Mässan i Göteborg. Det var en lyckad dag med ffa fina insatser av
våra juniorer i de fria föredragen. Nytt för i år var införandet av Prize session för de högst rankade
bidragen. Priset för bästa föredrag delades mellan Knut Thorbjørnsen, Gävle, och Antonio Garcia
Pereira Filho, Karlstad. Ett tvärvetenskapligt program om olika perspektiv på karotisstenos, ett annat
om moderna arcusåtgärder i Sverige, uppdatering om pandemins effekter på kärlkirurgi och slutligen
årsmötet där allas vår Dr Björses avtackades för lång och trogen Swedvasctjänst. Vilket jobb du gjort
för oss alla! Tack.

Katarina slappnar av efter årsmötet på Svenska Mässan 2021.
Ett hårt pågående arbete (inom svensk kärlkirurgi, SSVS och RPO/NPO), där många av er deltar är de
avslutade och pågående personcentrerade vårdförloppen, det godkända för kritisk benischemi och de
pågående (diabetes, venösa och svårläkta sår). Den som arbetat mycket hårt i frontlinjen och lett sin

grupp med detta arbete inom venös sjukdom är Lena Blomgren, Örebro. Stort tack till din arbetsgrupp,
nu måste vi alla bidra och kritiskt granska och ge goda svar på den remiss som pågår. Klicka på länken
för information. Påbörjade vårdförlopp | Kunskapsstyrning vård | SKR (kunskapsstyrningvard.se)
Den nationella implementeringsgruppen som initierades av SSVS, för hur förloppet ska användas vid
våra kärlkliniker, som startades under 2020-2021 har nu tillfälligt pausats. Det har blivit tydligt att SKR
inte bidrar med resurser, administrativt eller monetärt för denna typ av arbete. Flera regioner har nu
kommit långt i sina lokala processer, och vi kommer att spegla och lyfta dessa exempel på nästa
Kärlmöte. Då kommer också de nyaste förloppen presenteras, där man arbetat mer konkret och parallellt
med en realistisk och jämlik implementering nationellt.
Under 2020-2021 har en grupp ledd av Manne Andersson och Lars Karlström arbetat hårt med de nya
åtgärdskoderna som sjösattes 1/1-2021. Efter en hel del analys har nu den infrapopliteala modulen
vidareutvecklats, de sk KVÅkoderna, dessa PUBLICERAS 1/1 2022, missa INTE DETTA! Vi har
äntligen tillsammans med thoraxkirurgkollegorna fått nya ICD koder för Aortadissektion typ A och B.
Se länk, Kodtextfiler - Socialstyrelsen. Vi vill också igen slå ett slag för att vi mer specifikt använder de
mer detaljerade ICD koderna för benartärsjukdom under I70.2. (C och D tex).
En av vår styrelses viktigaste och roligaste uppgifter rör utbildning och utveckling. Anneli Linné, den
nationella ST-studierektorn har rivstartat med att uppdatera ST utbildningen, beakta nya BT och har ffa
utarbetat de nya bedömningsmallarna som ses och laddas ner från hemsidan. Glöm inte att ST läkarna
ska bedömas 5-10 ggr/år med mallarna! I styrelsen deltar vi alla i utbildningsfrågor, men Jonas
Wallinder arbetar tätt med Anneli med detta, KUB kurserna och SPUR. Bakjoursakademin har avslutat
sin första omgång, och återkommer inom något år under Jonas Wallinders ömma försorg. Håll ögonen
öppna (på hemsidan!). STkurserna och KUBkurserna har varit både on-line och fysiska. Den första på
höstterminen; kombinerade Trauma/Access var mycket uppskattad, bla för att den var IRL!
SSVS fattade 2021 också beslutet att medlemmar har förtur till alla ST kurser.

Mentorsprogrammet som varit mycket populärt, och körts i fyra årshjul, ska nu startas igen ”postcovid”, 26 ansökningar inför 2022, Malin Lindberg, Ulrika Palmer-Kazen och Mattias Andersson är
studierektorer för detta. Nästa år kommer vi söka ny ledare; är du intresserad, hör av dig till oss i
styrelsen!
Vår nye svenske councillor i ESVS, Joakim Nordanstig har representerat oss väl, och har nyligen
skickat ett brev till er som medlemmar. Vi vill också uppmana er att besöka nya låsta hemsidan
(EJVES) för medlemmar där en helt ny och bättre layout återfinns av tidskriften, som en ”flip-book”,
tack Martin Björck för detta tips!
Hemsidan fungerar nu avsevärt bättre än någonsin, och innehåller mycket information, Andreas
Öjersjö är fortsatt ansvarig, med stöd av Gustaf Tegler. Vid frågor om hemsidan kontakta i första hand
Andreas eller Gustaf. Vi vill på förekommen anledning 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. Detta verkar fortsatt vara vårt största kommunikationsproblem, många har bytt
jobbmail de senaste åren (till regionmail tex) varför man numera inte får mail!

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). Om detta inte skulle fungera kan ni kontakta
SSVS sekreterare Andreas Öjersjö på andreas.ojersjo@regionkalmar.se. 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.
Planering 2022
Svenska kärlmötet 2022 ska bli fysiskt på Elite Hotel Marina Tower i Stockholm (4-6 maj).
Onsdagen har ett späckat program med bla workshops, AAA-screeningmöte, Utbildningsfrågor och
Swedvasc. Som vanligt hålls SK-kurs måndag och tisdag, tanken är att de ST-läkare som går kursen
ska få möjlighet att stanna.
ESVS-translational i Stockholm 7-8 juni, benartärsjukdom; akut och kronisk sjukdom med ett
translationellt perspektiv. Spännande internationell fakultet. Skicka in abstrakt ! Länk:Translational
meeting - ESVS
Kirurgveckan 2022 är planerad som fysiskt möte v 34 i Stockholm på Kistamässan. Mer information
under februari 2021. Glöm inte skicka in abstrakt!
ESVS årsmöte i Rom v 38 2022.
Vi hoppas på fysiska träffar och kursprogram som vanligt under 2022. SSVS förefaller trots pandemin
vara på en stabil kurs nu, med fint stöd av sina medlemmar och hårt arbetande kollegor! Glöm inte att
skicka in ditt bästa publicerade pek 2021, bra pågående forskning till kirurgveckan och att anmäla din
nya mailadress till hemsidan.

Nu hoppas vi att alla får några sköna lediga zoomfria dagar med lagom många
helgjourer, skidor och snö! 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 Steam i Västerås i september med lekar i stängda rum…Redovisas inte
mer här.

Rebecka Hultgren, Andreas Öjersjö och Johnny Steuer
SSVS Styrelse

