
 
 

 
 
God jul SSVS-vänner och kollegor,  

 
Det är dags för en sammanfattning av det kärlkirurgiska året från SSVS. I år fyller vår förening 30 år! 

Till vår stora lycka har vår professor emeritius David Bergqvist sammanställt en fin skrift om 

kärlkirurgins historia. Vi är glada att kunna erbjuda alla våra medlemmar denna skrift- den kommer 

med posten till den adress du angett till Svensk Kirurgisk förening.  

En mycket kortare lite exposé över SSVS födelsedag kan du också njuta av i Svensk Kirurgisk 

förenings tidskrift. Julen är räddad! 

 

Vilket socialt år vi haft i år, vi har äntligen fått träffas- flera gånger, särskilt roligt att vi äntligen får 

träffa alla våra yngre nya kollegor inom svensk kärlkirurgi som hittills bara träffat alla på zoom! 

Många av våra medlemmar har även varit väldigt synliga inom våra egna möten, inom Svensk 

Kirurgisk Föreningsaktiviteter, dess tidskrift och inom ESVS. Roligt att vi syns och träffas.  

Det har varit ett omtumlande år för en del enheter i Sverige, med svår sjuksköterskebrist, nedstängning 

av akut- och jourverksamhet och svårigheter att nå en vardagsbalans i vår verksamhet som kärlkirurger 

som ju kräver tillgång till vårdplatser, operationssalar, hybridsalar och angiosalar, allt med tillhörande 

team! Det är ju i vår decentraliserade regionala sjukvårdspolitik svårt att tydliggöra hur man ska lösa de 

stora strategiska problemen som finns i flera av våra regioner. Vi inom SSVS och i vår svenska 

kärlkirurgiska grupp känner dock stark solidaritet med alla enheter som har en tung, ibland omöjlig 

börda att bära, och de flesta enheter erbjuder naturligtvis praktiskt stöd till dem som behöver. Detta fick 

vi ju inte minst i somras se en del bevis på. Tack till alla ”schyssta kollegor” nationellt som stöttade 

kompisarna på utsatta enheter. Det blir säkert läge för ”payback” vid något tillfälle.  

Under våren genomfördes i Sverige för andra gången det välbesökta ESVS-translationella mötet under 

Ulf Hedins ledning (se Joakims sammanfattning nedan).  

Därefter var det äntligen dags! Vårt svenska Kärlmöte som brukar vara vårens höjdpunkt och blev detta  

post-pandemiår en fin glädjefylld och vetenskaplig omstart för oss alla i kärlfamiljen, dit hör ju SSVS, 

Swedvasc, Scandinavian Venous Forum och SSVN.  

Det var ett fokus på benartärsjukdom, med en djupdykning i hur PSV-KI har implementerats, med två 

internationella gäster med god kunskap om PAD, professor Hinchcliff och professor Behrendt. Tack till 

alla aktiva medlemmar som gjorde detta till ett värdefullt möte. Som vanligt var det roligt med 

stipendieutdelning, tex till årets mottagare av stipendier för sina avhandlingar. Se pristagare på 

hemsidan! 

Vascular ladies hade sitt morgonmöte på fredagen, som vanligt, denna gång med föreläsare på weblänk 

från Harvard.  

 

Under sommaren längtar man ju bara hem till kirurgveckan, vilket i år var i Stockholm, en ort som haft 

mindre än ett år på sig att förbereda sig- det blev ändå mycket lyckat tycker vi alla.  

Vi hade två fina dagar med bredd och spets, under vetenskaplig sekreterare Johnny Steuers ledning.  

Vi lärde oss om onkologisk kärlkirurgi, av Ulrika Palmer och Marcus Langenskiöld tillsammans med 

Pirkka Virkamatka från Helsingfors. Vi fick en ordentlig genomgång av Trauma-kärlkirurgi i Sverige 

och internationellt, under ledning av Carl Wahlgren, Dominika Högberg och Mitra Sadeghi mfl. De 

kliniska komplicerade fallen var i år fokuserade på våra fruktade infektionspatienter, detta leddes 

förtjänstfullt i mål av Joakim Nordanstig. Tack till alla medlemmar för era insatser.  

 



Årsmötet avslutades med avtackning av de tre avgående ledamöterna; Tack till er alla tre för era fina 

insatser för SSVS. Johnny Steuer som verkligen haft en tuff verklighet att hantera som vetenskaplig 

sekreterare under pandemin, men han har verkligen hållit fanan högt och skapat många fina möten 

under sina fem år! Manne Andersson, vår ständige ledamot som kämpat på med allt från att hoppa in i 

PSV-KI, fixa fester och The Real Group, till att lösa våra åtgärdskoder med Lasse Karlström och ordna 

och lösa problem, och dessutom fixa workshopar och SK kurser. Jonas Wallinder som varit en 

fantastisk utbildningskapten, som kämpat på bredvid studierektorn, utvecklat bakjourskursen, SPUR 

inspektioner, och dessutom redaktör i tidskriften! 

    

Ett hårt pågående arbete inom svensk kärlkirurgi, SSVS och RPO/NPO där många av er deltar är de 

avslutade och pågående personcentrerade vårdförloppen, kritisk benischemi, 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. Hon bidrar också i ledningen för den nationella 

implementeringsprocessen där alla PSV för alla sår samordnas, utvecklar utbildningsmaterial för att 

underlätta för oss alla nu som ska bolla med 4 PSV i vardagen! Vår representant i NPO är Birgitta 

Sigvant som leder och driver kärlkirurgiska frågor, tex har hon tillskapat sekundärpreventionsarbetet 

som pågår just nu. Se hennes brev nedan.  

 

Ett av vårt styrelses viktigaste och roligaste uppgifter rör utbildning och utveckling. Anneli Linné, vår 

nationella ST-Studierektor har tillsammans med sin utbildningsprofilerade ledamot i styrelsen, Anna 

Hilbertsson och utbildningskommittén jobbat med att utveckla Kärl-ST utbildningen vidare  

Glöm inte att ST läkarna ska bedömas minst 6 gånger/år med bedömningsmallarna! Bakjoursakademin 

har avslutat sin första omgång under 2021, och nu återstartar den vårterminen 2023 med Anna 

Hilbertson och Jonas Wallinder som kursorganisatörer. Finns någon enstaka plats kvar, ”först till kvarn” 

gäller. STkurserna och KUBkurserna har både varit fysiska i år, vi har hunnit med många; Praktiska 

kursen (tack Sofia Strömberg med team), Carotis kursen (tack Magnus Jonsson med team) 

Benartärkursen (tack Manne Andersson med team) och Bilddiagnostik och strålskydd (tack Nuno Dias 

med team). Mentorsprogrammet som varit mycket populärt, och körts i fem årshjul redan! Nu startar 

Malin Lindberg (vår ”Yngre representant”) 6:e omgången med nya kollegan Fredrik Sellberg, ihop med 

Mattias Andersson. Tack Ulrika Palmer för dina insatser under flera år för alla våra adepter.  

 

En av våra andra viktiga flaggskepp inom kärlkirurgi, Swedvasc meddelar genom sin ordförande Kevin 

Mani följande nyheter. Nu kommer de efterlängtade PSV-variablerna för Kritisk Ischemi in i Swedvasc 

i januari 2023. Det kommer finnas mycket löpande information och uppdateringar om detta och mycket 

annat på Swedvasc hemsida. Swedvasc styrgrupp önskar också att användarna lägger in sin mailadress i 

registret, för att ha möjlighet att nå ut till registeranvändare med information om framtida 

uppdateringar/ändringar i registret.  

Det blir förändringar i inloggningen till Swedvasc under 2023, med e-siths inloggning; alltså med våra 

e-tjänstekort sannolikt. Funktionaliteten testas av UCR just nu. Vi får löpande uppdatering under 

våren, men annars i Båstad på Swedvasc sessionen på onsdagen! 

 
 Vår svenske councillor i ESVS, Joakim Nordanstig har representerat oss väl. Hans brev till alla 

medlemmar ligger som en bilaga i slutet av detta brev. Glöm inte att det är dags att välja en ny 

Styrelsen rivstartar alltid sitt arbetsår med ett 

internat, med våra nya ledamöter, Nuno Dias 

(vetenskaplig sekreterare), Henrik Djerf, 

ledamot och Anna Hilbertsson (ledamot med 

särskilt utbildningsuppdrag). Vi jobbar hårt 

under två dygn, bygger en struktur inför året, 

tex planeras preliminärt Kärlmötesprogram 

och vi fördelar arbetsuppgifter, och har också 

roligt mellan varven! SSVS internatet skedde 

på Öland under några soliga dagar i 

september. 

 

 

 



councillor för 2023, håll utkik på mailboxen. Anmäl dig som councillor, och rösta på de kandidater 

som finns när din inbjudan kommer! Du måste förstås vara medlem i ESVS för att kunna söka 

uppdraget.  

 
Hemsidan fungerar bättre än någonsin, och innehåller mycket information, stort tack till Andreas 

Öjersjö är fortsatt ansvarig, med stöd av Gustaf Tegler. Vi vill på förekommen anledning 

uppmärksamma er på att hemsidan numera fungerar som vår medlemslista, logga in, håll dina 

uppgifter uppdaterade och kontrollera din mail- annars kommer du inte nås av viktig info. Detta verkar 

fortsatt vara vårt största kommunikationsproblem.  

 

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 under ST perioden). 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. 

 

Den omedelbara framtiden: planering för 2023 

Svenska kärlmötet 2023 blir i Båstad, som traditionen numera bjuder, mellan 3 och 5 maj. Vi räknar  

numera onsdagen också som en kärlmötesdag. Där finner du fasta punkter som återkommer årligen; 

workshops för juniorer (skicka era ST läkare inför tex UEMS examinationsträning), AAA-

screeningmöte, Utbildningsfrågor och Swedvasc. Parallellt löper också Scandinavian Venous Forum 

möte, som firar 60 års jubileum då. Vi har som vanligt fullspäckat program, varvat med social samvaro, 

och vi har flera spännande inbjudna gäster från Storbritannien och Tyskland tex.  

Glöm inte: (se hemsidan!) 

-Skicka in kärlkirurgiska avhandlingar från er enhet (se hemsidan) försvarade 2022  

-Skicka in ditt bästa publicerade pek 2022- för att vinna Swedish Vascular Award 

-Nominera utbildningsinsatser till SSVS Utbildningsstipendiet! 

-Nominera dig själv eller kollega till innovationspriset! 

Kirurgveckan 2023 är planerad som fysiskt möte v 34 i Örebro. Kärldagarna blir torsdag och fredag. 

Mer information under februari 2023. Glöm inte skicka in abstrakt – ska skickas in under mars 

månaden! Kärlminglet blir på torsdagen efter årsmötet.  

 

SSVS förefaller trots pandemin vara på en stabil kurs nu, med fint stöd av sina medlemmar och hårt 

arbetande kollegor! Nu tillönskas ni alla lediga dagar med lagom många helgjourer, godsaker, skidor 

och snö!  

Slutligen vill vi å styrelsens vägnar önska Er alla en God Jul och ett Gott Nytt år!  

 

 

 

Rebecka Hultgren, Andreas Öjersjö och Nuno Dias 

SSVS Styrelse 
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En julhälsning och kort rapport från NPO, Hjärt-och kärlsjukdomar. 

Förloppet från att identifiera en patientgrupp i behov av mer jämlik och 

kunskapsbaserad vård till implementeringen på våra kärlenheter har tidvis varit 

svårnavigerad och avsedda åtgärder kontra resurser i otakt, men det börjar så 

sakteliga hitta sin form.  

NPO hjärta-kärls insatsområden har till stor del fokuserat på ”kärlpatienter”. Senast 

godkända vårdförlopp och rör venös insufficiens som godkändes i juni 2022. Det är 

ett gediget arbete, inklusive ett vårdprogram som kan göra skillnad för denna 

patientgrupp. Svårläkta sår har varit ute på remiss och beslut om publicering är 

planerat till mitten av februari. Ett samarbete mellan dessa, kritisk benischemi och 

diabetes med hög risk för fotsår är etablerat för framtagande av gemensamt 

utbildningsmaterial och vidare stöd för implementering i primärvården. Arbetet 

med kunskapsstöd för sekundärprevention av perifer arteriell sjukdom pågår för 

fullt. Inga nya vårdförlopp för kärlkirurgins del kommer att startas under 2023, 

fokus blir att följa upp och justera de befintliga. 

Avseende nationell högspecialiserad vård är inget nytt kärlkirurgiskt område 

aktuellt just nu. Komplex venössjukdom, njurartärstenos och trauma är kommande 

områden som identifierats. Inom arbetsgruppen för Nationell Högspecialiserad vård 

pågår just nu utformningen av arbetsgruppen för TOS, där tre kärlkirurger är 

nominerade för att ingå; Gustaf Tegler, Jonas Malmstedt och Bengt Arvidsson.  

Varmt tack till alla kollegor som på olika sätt engagerat och engagerar sig!  

  Hälsar Birgitta Sigvant, NPO ledamot, kärlkirurgchef i Karlstad. 

 

 

 

 

 



 

     Göteborg 2022-12-13 

Rapport från ESVS Councillor (Joakim Nordanstig) till SSVS medlemmar 
 

Den svenska aktiviteten inom ESVS har fortsatt varit mycket god under 2022 vilket är mycket 

glädjande! Flera nya behandlingsriktlinjer från ESVS har publicerats under året som gått, bland annat 

den mycket läsvärda och för oss endovaskulärt aktiva kärlkirurger viktiga riktlinjen om strålsäkerhet, 

uppdaterade riktlinjer om Karotissjukdom samt en uttömmande och välskriven behandlingsriktlinje 

om kronisk venös insufficiens. ESVS övergripande arbete med behandlingsriktlinjer leds ju av ESVS 

Guideline Committee, där Anders Wanhainen f n är ordförande vilket naturligtvis är extra meriterande 

för oss svenskar. När det gäller ESVS behandlingsriktlinjer så beräknas en helt ny behandlingsriktlinje 

som tillhandahåller uttömmande antitrombotiska behandlings-rekommendationer för i princip alla 

kärlkirurgiska diagnoser publiceras i början av 2023. Likaledes är målet att ytterligare en ny 

behandlingsriktlinje– som fokuserar på behandling av asymptomatisk benartärsjukdom och claudicatio 

intermittens– skall hinna färdigställas. Inte mindre än tre svenskar är med och skriver den sistnämnda, 

som förhoppningsvis kommer att kunna presenteras vid det traditionsenliga ESVS-mötet i september, 

vilket för övrigt under 2023 kommer att hållas i Belfast vilket ju är en spännande destination som jag 

hoppas att så många som möjligt av er prioriterar att resa till!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESVS årliga höstmöte hölls traditionsenligt i slutet av september i 

Rom. Detta var det första ”vanliga” mötet som gick av stapeln efter 

Covid-19-pandemin och det var tämligen välbesökt. På bilden intill 

ser ni när undertecknad på plats i Rom försöker mig på ett lite 

djärvare pedagogiskt grepp för att förklara hur man bör granska och 

tolka en forest plot (observera att det står ”I Love Party” på de 

ordentligt rastrerade glasögonen…) 

 

ESVS har under året även tagit några initiativ för att stödja den 

kärlkirurgiska vården i det krigsdrabbade Ukraina, vilket bland annat 

resulterat i ett mycket snabbt skriftligt fördömande av kriget i en 

läsvärd EJVES Editorial (https://www.ejves.com/article/S1078-

5884(22)00142-3/fulltext), substantiella donationer av pengar och 

sjukvårdsmaterial (inklusive en komplett mobil C-båge från 

kollegorna i Uppsala) samt inrättande av en ”ESVS Ukraine Support 

Fund” som tar emot donationer från medlemmar och industriella partners som sedan kanaliseras vidare 

till sjukvården i Ukraina via ESVS ukrainska representanter och medlemmar.  

 

ESVS translationella vårmöte hölls i år den 

7-8 juni i självaste Stockholm på temat: 

”Limb ischemia from pathophysiology to 

clinic”. Detta möte leddes förtjänstfullt av 

Ulf Hedin (se bild), var mycket välarrangerat 

och erbjöd ett spännande program som gav 

nya, fräscha perspektiv på benischemi. Kan 

verkligen rekommendera detta möte till alla 

som liksom jag är brett intresserade av 

kärlbiologi samt av de medicinska och 

kärlkirurgiska behandlingar av våra olika 

kärlsjukdomar som ligger i framkant eller i 

en nära framtid!  

 

https://www.ejves.com/article/S1078-5884(22)00142-3/fulltext
https://www.ejves.com/article/S1078-5884(22)00142-3/fulltext


Förutom julen, så står annars nu det årligen återkommande virtuella ESVS Masterclass-mötet för 

dörren. Årets tema är ”Acute and emergent vascular surgery” och hålls vid fyra tillfällen: 11 januari 

(aorta), 18 januari (carotis), 25 januari (PAD/ALI) samt 15 februari (access/trombolys): 

https://esvs.org/masterclass-2023/. Hoppas många av er planerar in ett deltagande, då det kan vara en 

bra och trevlig utbildningsaktivitet att genomföra tillsammans ute på klinikerna runt om i landet. 

 

ESVS arbetar hela tiden aktivt för att förbättra värdeerbjudandet till sina medlemmar och 

tillhandahåller ju ett flertal alternativ för utbildning och fortbildning under hela året, bland annat via 

olika workshops och seminarier, ESVS virtuella textbok och såklart via tidningarna EJVES och ESVS 

Vascular Forum. ESVS och kommer under 2023 att ta ytterligare initiativ till att stärka erbjudandet 

även till mer seniora medlemskollegor, samt fortsätta sitt arbete att stödja och stärka den 

kärlkirurgiska vården och kärlforskningen runt om i Europa. Jag hoppas att många av er ser värdet av 

ESVS utifrån vårt svenska perspektiv som ett litet land i Europas utkanter! I förhållande till vår storlek 

är vi i alla fall synnerligen involverade i ESVS olika delar och projekt, vilket är extra roligt att notera 

när man som jag har fått den fina möjligheten att representera svensk kärlkirurgi inom ESVS-

organisationen. Stort tack till alla er som bidrar så fint till ESVS arbete redan nu. Fler är dock 

välkomna att ansluta! 

/Joakim Nordanstig 

ESVS Councillor 

 

 

 

https://esvs.org/masterclass-2023/

