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Olle Nelzén blev utbildad på KI, sin kärlkirurgiska utbildning avslutades senare i Malmö. Hans kärlkirurgiska 
karriär fortsatte sedan i Skövde parallellt med sin avhandling som försvarades i Uppsala 1997, inom venös 
sjukdom också naturligtvis, och också med Bergqvists som handledare. Han kombinerade sedan sin kliniska 
verksamhet som kirurg med en forskartjänst. Denna kombination av klinik, forskning och utbildning inom venös 
kirurgi har präglat hela hans karriär. 
 
Olle Nelzéns möjligen största bedrift är sin fantastiska uthållighet inom venös bensårsjukdom, genom detta har 
han kunnat skapa en unik kohort i sin region. Denna har han noggrant bevakat, behandlat och evaluerat 
vetenskapligt under decennier. Denna insats har prisats internationellt, tex inom American Venous Forum, 
eftersom han därigenom kunnat uppvisa att just denna konsekventa insats för en annars bortglömd 
patientgrupp minskat patienters lidande. Tydliga effekter på färre bensår och onödiga ingrepp har påvisats i 
denna region. Få läkare och kärlkirurger har genom ett sådant konsekvent arbete kunnat uppvisa sådana 
tydliga effekter på långsikt som Olle Nelzén. 
 
Han var envis och strävade efter teknisk optimering och fulländad teknik vid första ingreppet; alla minns hans 
insatser för att man ska vara noga med ligaturen av stumparna proximalt! Han spred också SEPS, vilket han 
introducerade som koncept i Norden, bland annat på sina egna kurser på Kärnsjukhuset i Skövde. Olle Nelzén 
har också genom sina insatser som lärare och handledare haft ett mycket stort genomslag i svensk syn på venös 
kirurgi och venös sjukdom. Under 12 år ledde han sin varicerkurs där mer än 230 deltagare fullföljt kursen, de 
flesta specialister i Sverige har gått dessa! 
 
Han medverkade också vid introduktionen av de nya teknikerna, tex foam, laser och RF. Tekniska utmaningar 
där det funnits en debatt om den sanna recidivfrekvensen jämfört med öppen kirurgi, med eller utan stripping. 
I nyare studier har man börjat beakta Olle Nelzens slutsats kring betydelsen av den proximala tekniken och 
utvecklat ”laser crossectomytekniken”. 
 
Hans insatser som Skövdes lokale venkirurg kombinerat med den uthålliga regionala epidemiologiska 
heltäckande kartläggningen och uppföljningen har lovordats internationellt och gett stort avtryck i synen på 
betydelsen av god handläggning och uppföljning av denna annars svåra och ofta oglamorösa patientgruppen. 
 
Lena Blomgren och Olle Nelzén har båda på unika sätt genom sina kombinerade kliniska och akademiska 
insatser gett svenska patienter med venös sjukdom bättre omhändertagande och vård. De arbetar hårt inom 
sin kliniska vardag, som förebilder och lärare med den mest styvmoderligt behandlade patientgruppen inom 
kärlkirurgi. 
 
SSVS anser att dessa kärlkirurgiska kollegor tveklöst uppfyller kriterierna för att bli hedersledamöter eftersom 
deras insatser varit av utomordentlig betydelse för kärlkirurgins utveckling i Sverige och internationellt. 
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