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               Bästa medlem i SSVS och alla kärlkirurgiska kollegor!  
 

 
 

Äntligen kunde vi genomföra vårt första Svenska Kärlmöte efter pandemin tillsammans med SSVN och 

Swedvasc i maj! Stort tack till alla medlemmar och aktiva kollegor som medverkade under denna dag, 
särskilt Johnny Steuer som arrangör.  

Vi har nu befäst att vårt Svenska Kärlmöte är ett 2.5 dagarsmöte, onsdag-fredag lunch. Onsdagen ägnas åt 

några standardinslag; utbildning, swedvasc, venös sjukdom, screening...  
Inom utbildningsverksamheten genomfördes en workshop med fokus på att informera och träna på hur 

man kan klara europeiska kärlexamen. Detta var en mycket uppskattad och väl genomförd övning under 

ledning av styrelsens yngrerepresentant Malin Lindberg med många handledare från hela landet, och med 
stöd av flera av våra industripartners- STORT TACK ALLA ! Nästa år får ni större rum.  
 

 
 

Programmet torsdag-fredag var späckat, med fokus på Kritisk benartärsjukdom och volymer inom 
Kärlkirurgi. Prisutdelning skedde naturligtvis i vanlig ordning under mötet, se vår hemsida för att se alla 

andra lyckliga pristagare ! 

Under banketten skedde, under ledning av vår eminente Toastmaster Manne Andersson också 

prisutdelning. Underhållningen med Real group förhöjde förstås upplevelsen för alla, men särskilt för vår 
nye hedersledamot i SSVS Lasse Karlström, se en sammanfattning om hans viktiga gärningar för oss alla 

på hemsidan! För andra gången delades också Utbildningspriset ut, Grattis till Kalmar för fina 

utbildningsinsatser! 
 

 
 

Kurserna för ST-läkare i SSVS regi under kommande år är planerade, håll utkik på hemsidan för mer 

uppdateringar. Kom ihåg att SSVS medlemmar numera har företräde till kurserna om det finns begränsat 

antal. Studierektor A.Linne har med sin utbildningsfakultet också arbetat med att nå ut med information 
om BT som är en formell del av ST, vilket också skedde under onsdagen utbildningsprogram. Mer 

information kommer kontinuerligt inom området eftersom det kommer bli vår nya vardag vid rekrytering 

och utbildning av våra blivande kärlkollegor.  
Utbildning för alla kärlkirurger, både ST och specialister är synnerligen angeläget för vår förening, och 

styrelsen har ett starkt fokus på utbildning och fortbildning.  
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Under onsdagen hade vi ett screeningmöte med en ny nationell grupp med screeningarbetande 

sjuksköterskor, BMA och läkare hade också möte, med en ny sammankallande samordnare. Beslut att vi 
fortsatt har screeningmöte i anslutning till Svenska Kärlmötet för alla intresserade. Vi ska försöka arbeta 

med att samordna och stödja kvalitetsutvecklingen nationellt i harmoni med rekommendationen för 

screening från Socialstyrelsen. Maila gärna ditt centers kontaktuppgifter; BMA, läkare och sjuksköterska 
till vår nationella nyss utsedda samordnare; TACK Anna! (anna.p.ericsson@mau.se) 

 

  

Fler Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp kommer nu !  

SSVS styrelse vill igen tacka alla medlemmar och experter som deltagit i utvecklingen av en av de första 

PSV i SKRs regi. Under 2022-2023 kommer nu tre nya PSV introduceras nationellt och ska 
implementeras i vården, alla kan beröra våra verksamheter. NPO Hud ansvarar för svårläkta sår (ej 

godkänt ännu, publiceras sent HT 2022), NPO Endokrin ansvarar för diabetiska fotsår, risk för sår och 

NPO Hjärta-kärl för venösa sår. SKR har nu påbörjat ett arbete där man försöker samordna 
utbildningsprogram för att öka möjligheten att implementera PSV inom sjukvården och primärvården, 

vilket kommer starta på riktigt under hösten mellan de tre nämnda PSV. Vår NPO representant B.Sigvant 

och L.Blomgren, Örebro som ansvarat för venös sjukdom, och även deltagit mycket i de andra PSV 
arbetet arbetar med dessa omfattande och utmanande processerna.  

  Vi vill tacka alla medlemmar som arbetat med detta under 2021-2022.  

Styrelsearbetet 2021-2022  

Arbetet inom styrelsen har naturligtvis också fortgått avseende att bevaka kärlkirurgiska frågor inom 
sjukvården nationellt, ffa genom dialog och kommunikation med Socialstyrelsen och NPO (ffa vår 

representant B.Sigvant). Många nationellt har varit engagerade i PSV arbeten, men SSVS har även arbetat 

tillsammans med Svensk Kirurgisk Förening för att skapa en rak dialog mellan specialistföreningar och 
Socialstyrelsen (utan SKR) avseende nationell högspecialiserad vård tex. Detta finns sammanfattat i nästa 

utgåva av Svensk Kirurgisk förenings tidskrift. Året har också präglats av arbetet med att inkludera artär-

och ven sjukdomar i de planerade ”Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård” 2024. Efter ett inte obetydligt 
arbete från NPO, SBU och andra aktörer har man nu lagt denna fråga på is, det blir en utvärdering istället 

under 2023. Vi återkommer sannolikt om denna fråga under 2023. 

Nuläge 

I ett internationellt perspektiv har våren 2022 naturligtvis präglats av den förfärliga ockupationen av 
Ukraina och kriget som pågår i vår absoluta närhet. Vi vill rikta ett tack till Peter Gillgren på SÖS som 

skapade en möjlighet att praktiskt stötta Ukrainska kollegor, men också till alla er andra som vi vet arbetat 

och arbetar med olika typer av stöd till dem. Vi hoppas att kärlkirurgin nationellt nu normaliseras, även om 
hela sjukvården har haft en svår lång period med underkapacitet, även före pandemin. Mycket diskussioner 

pågår nationellt om sjuksköterskebrist, svåra sommaruppehåll i verksamheten, vårdskulden och brister i 

kontinuitet, även om det mesta överskuggas av NATO. Kliniska och vetenskapliga diskussioner 

internationellt och nationellt berör nu de mer långsiktiga effekterna av pandemin, vilket vi sannolikt 
kommer att få anledning att följa upp många år framåt. 

ESVS- en kort exposé skriven av Councillor J.Nordanstig 
ESVS arbetar mycket aktivt med att öka värdet av ett medlemskap vilket avspeglas i arbetet med ”ESVS 

Academy” som ordnar utbildningar inom olika ”pathways”, liksom utbildningsmaterial, tex en växande 

virtuell textbok, olika utbildningsvideos samt podcasts (nås via ”Membership area” 

på www.esvs.org). ESVS arbetar med behandlingsriktlinjer, flera kommer att presenteras vid ESVS 
Annual Meeting 2022, tex: carotisstenos; strålsäkerhet; antitrombotisk behandling samt kronisk venös 

sjukdom.  

Under Vårmötet har också ”Vascular Ladies” sitt 

frukostmöte, denna gång ett hybridmöte med 

inbjuden amerikansk kärlkirurgisk talare på länk, 
Dr  Anitha Dua, Harvard. Tack Mitra Sadeghi med 

medarbetare för detta arrangemang. Gruppen hittas 

lättats på Linkedin.  

http://www.esvs.org/
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I år inkom 631 abstracts varav hela 414 har blivit accepterade. Masterclassmötet som hålls av ESVS i 

januari varje år har blivit en succé och kommer att fortsätta arrangeras. 2023 års tema är "Acute and 
Emergency surgery" och behandlar akuta interventioner inom aorta (11 januari), carotis (18 januari), 

PAD/nedre extremitet (25 januari) och AV access (1 februari). Slutligen stödjer ESVS arbetet i 

kärlregisternätverket Vascunet där Swedvasc är representerade av Birgitta Sigvant och Kevin Mani. 
Vascunet-samarbetet är medger jämförelser mellan olika länder och jag tror det är en viktig pusselbit i 

upprätthållandet av en god kvalitet samt i utvecklingen av den kärlkirurgiska vården i Europa. Vem vet, 

på sikt kanske vi även kan bedriva även prospektiva paneuropeiska studier via Vascunet-samarbetet, med 

det svenska R-RCT-konceptet som modell? Som svensk councillor i ESVS möter jag respektfulla 
omnämnanden om svensk kärlkirurgi, vilket förklaras av att många svenska kärlkirurger både varit 

vetenskapligt och kliniskt framgångsrika. Det är med viss stolthet man noterar detta, och fortsatt starkt 

svenskt engagemang inom ESVS är bra för både ESVS och för svensk kärlkirurgi. Naturligtvis är inte allt 
bra inom ESVS; jag har under min tid som councillor flera gånger påpekat viss brist på insyn i föreningen 

och föreningens inre processer, samt en omotiverat låg kvinnlig representation som föredragshållare vid 

de konferenser ESVS arrangerar, för att nämna några exempel. Men chanserna att påverka i positiv 

riktning över tid är större om vi är aktiva själva i föreningen! Är du inte redan medlem i ESVS så går det 
bra att ansöka direkt på antingen SSVS (option finns där att samtidigt söka medlemskap i SSVS och 

ESVS) eller ESVS hemsidor. 

 
Årsmötet, Svenska Kärlmötet och Kirurgveckan 

o Kirurgveckan och SSVS Årsmöte: Torsdag 25/8 2022 i anslutning till kirurgveckan. En separat 

kallelse för Årsmötet finns på den nya hemsidan, www.ssvs.nu. Se också på www.kirurgveckan.se  
o ESVS-mötet hålls i år 20 - 23 september i Rom (La Nuvola Convention Centre) och kommer gå 

att följa både på plats i Rom samt online. Boka redan nu!  

o Svenska Kärlmötet 3-5 maj 2023 i Båstad- alldeles som vanligt! Boka redan nu!  

 
Vi vill igen påminna alla medlemmar; särskilt de som inte nås av våra mejl; ni behöver uppdatera era email-

adresser till SSVS och till ESVS, detta sker tyvärr inte med automatik, utan åligger medlemmen själv.  

Vår arbetsmiljö 

Det har framkommit flera signaler om en ökad ohälsa hos vårdpersonal, inte bara pga pandemin. Det är 
förstås arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön. Som en liten sammansvetsad 

specialistgrupp har vi också ett medmänskligt ansvar för vårt ”kärlteam”. Skapa rimlig tid för 

återhämtning för dig och dina medarbetare.  

Vi hoppas arbeta konkret med en del av dessa frågor under nästa år. Vi är medvetna om att det varit ett 
exceptionellt besvärligt år med mycket ”elektivt” arbete på jourtid pga begränsade resurser dagtid, brist 

på tid för återhämtning och utbildning/fortbildning.  

Du är alltid välkommen med synpunkter eller förslag till alla oss i styrelsen. Vi ses på Årsmötet! 
 

Vi hoppas att ni alla får en lång fin varm sommar med lugna jourer, varma salta bad, 

hjortronplock, skratt och vila.  

 

Glad sommar önskar SSVS styrelse 

 

 
 

Andreas Öjersjö, Johnny Steuer och Rebecka Hultgren och hela SSVS Styrelse 
 

http://www.ssvs.nu/
http://www.kirurgveckan.se/

