
 

 

Hedersledamot SSVS 2022 

Till hedersledamot kan på förslag av styrelsen vid föreningens möten kallas svensk eller utländsk person, vars 

insatser varit av utomordentlig betydelse för kärlkirurgins utveckling. 

Lars Karlström 

 

 

Lars Karlström hade en krokig väg in i kärlkirurgin, vilket sannolikt bidrar till hans utmärkta 

egenskaper som kollega, medmänniska, lärare och kärlkirurg. Lars Karlström hade en mycket bred bas 

att stå på med goda språkkunskaper, filosofiska intressen och humaniora, förutom hans stora hobbys: 

havet och snön! 

Han prövade allmänkirurgin först- men förstod snart att kärlkirurgi var den enda sanna vägen. Hans 

kärlkirurgiska gärning och kirurgiska träning har byggts upp i Sveriges alla hörn; Östersund, Kungälv, 

Östra sjukhuset, Varberg, SÖS, NÄL och slutligen Sahlgrenska. Överallt har han lämnat avtryck som 

kollega! Men Lars Karlström har också arbetat med klinisk forskning på det prestigefyllda Mayo 

Clinic, Rochester, USA.  

Han har ägnat en stor del av sin kliniska gärning till utbildning och handledning. Han har också alltid 

betonat vikten av ”work-life balance” för sina yngre adepter. En av Lars Karlströms mest utmärkande 

egenskaper är en osedvanlig uthållighet, sedan starten på 2000-talet har han arbetat för att förbättra vår 

förmåga att dokumentera och förbättra våra kodsättningar inom svensk kärlkirurgi. Han har tagit ett 

mycket stort ansvar för detta inom Swedvascs styrgrupp under många år. Detta under en era när det 

också skapades ”nya” endovaskulära metoder som helt saknade ingreppskoder som var relevanta.  

Under det senaste decenniet har Lars Karlström ensam burit en stor del av utvecklingen som skett 

inom våra sk KVÅ-koder i samarbete med ett nätverk av personer inom Socialstyrelsen som utmanat 

honom. Möjligheten att genom nya koder exakt uttrycka vad vi gör och med vilka metoder är till 

största delen hans förtjänst.  

Hans oförtrutna insatser för att tydliggöra för oss, i vårt dagliga arbete och genom våra register samt 

för framtida forskare vad vi gör inom svensk kärlkirurgi, belönas därför Lars Karlström med denna 

utnämning från SSVS styrelse och hela kärlkirurgiska Sverige.  

Dessa insatser kommer att bidra till mycken kunskap och forskning i Sverige under de närmaste 

decennierna. Lars Karlströms läkekonst har också varit betydande för många kärlkirurgiska kollegor 

och patienter i hela landet.  

 

Rebecka Hultgren, Ordförande  

SSVS Styrelse  


