
 

 

 

     

                        

Verksamhetsberättelse 2019/2020 SSVN 

 

Styrelsen för år 2019/2020:  

Ordförande: Sara Haile 

Kassör: Jenny Östlund 

Sekreterare: Sofia Lindell 

Webbredaktör: Caroline Niklasson Takanen 

Ledamot: Eva Torbjörnsson 

Adjungerad ledamot: Olga Nilsson 

Suppleanter: Monica Pettersson och Karin Reis 

 

Styrelsen har utövat sitt arbete via telefonmöten ungefär var 6:e vecka och haft 1 fysiskt 

möte.  

Vårt höstmöte tog plats på Södersjukhuset i Stockholm där vi arbetade med programmet för 

Svenska Kärlmötet 2020 och med revidering av föreningens stadgar. 

SSVN har även verkat för att få ett ökat samarbete mellan SSVN och SSVS och öka samarbete 

med olika intresseföreningar. Ordföranden i SSVN har exempelvis bjudits in till SSVS möten 

för att delta vid frågor som rör gemensamma projekt.  

 

Coronapandemin 

Coronapandemin har påverkat föreningen och dess årliga Vårmöte kraftigt. Mötet den 7-8 

maj ställdes in och planeras istället till maj 2021 i Stockholm. Årsmötet har därmed skjutits 

upp till 8 oktober 2020 och kommer att ske digitalt. 



Stadgar 

Åsa Andersson från svensk sjuksköterskeförening, SSF, besökte oss under höstens 

arbetsmöte för att gå igenom nuvarande stadgar. Vissa revideringar och förtydliganden har 

behövt göras och en proposition om ändring läggs fram på årsmötet.  

Några förslag till ändringar är bl a att Svensk Förening inom Kärlkirurgisk Omvårdnad är en 

sektion under Svensk Sjuksköterskeförening, att röntgensjuksköterskor ska äga rätt till 

fullvärdigt medlemskap, extern valberedning ska utses i samband med årsmötet, styrelsens 

sammansättning ändras, motionstiden kortas från 60 dagar till 30 dagar och ändringar i 

revisorns åtagande. 

 

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp kritisk benischemi 

Som en del i regionernas nationella system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården 

ingår att ta fram personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp. Syftet är att öka 

jämlikheten, effektiviteten och kvaliteten i vården. En arbetsgrupp med representanter har 

utsetts och Jenny Östlund och Sara Haile har suttit med som representanter för SSVN. De har 

ansvarat för utformandet av det omvårdnadsmässiga ansvaret såväl i vårdförloppet som 

kvalitetsindikatorer.   

Ett delbetänkande har även lämnats in med förslag kring mobilisering, rehabilitering etc. 

Vårdförloppen kommer att publiceras efter att de är antagna av regionens styrgrupp. 

Arbetet har blivit försenat pga Corona pandemin, så den slutgiltiga versionen väntar på ett 

godkännande. Därefter kan vårdförloppen implementeras i regionerna.  

Diskussioner har förts om det ska heta Standardiserat vårdförlopp eller Personcentrerat och 

sammanhållet vårdförlopp. SSVN och SSVS anser båda att det ska heta Standardiserat 

vårdförlopp.  

 

Medlemsantalet  

Den 24/6 uppgick medlemsantalet till 32 vilket är en lägre än tidigare år. En trolig orsak till 

detta är Corona pandemin och den inställda kärlkonferensen i Stockholm. 

Stipendier 

Resestipendium till ESVS Krakow utgår p g a Corona pandemin. 

Stipendiet för bästa förbättrings-/utvecklingsprojekt (5000kr) och pris för bästa 

vetenskapliga publikationen inom kärlkirurgisk omvårdnad 2018-2019 (5000kr) delas ut i 

samband med årsmötet 8 oktober. Om två bidrag är väldigt nära varandra kan priset delas. 



Patientinformation  

SSVS har sedan tidigare tagit fram patientinformation om Carotisstenos, Varicer, 

Bukaortaaneurysm och Benischemi där SSVN fick komma in sent i processen. Broschyrerna 

godkändes av SSVN efter synpunkter.  

Informationsbroschyrerna kommer att revideras vad gäller språk och bilder. Nivån på 

språket ska bli bättre anpassat till patienter. Olga Nilsson är med i arbetsgruppen 

tillsammans med Ewa Rådström, Joakim Starck och Karin Ludwigs och två 

patientrepresentanter. Arbetet sker även i samarbete med Riksförbundet Hjärt-Lung. 

Förberedande arbete har skett via Webbmöten under våren och revidering av broschyrerna 

kommer att fortlöpa under hösten 2020.   

Nationella riktlinjer 

Ett förslag på ”Nationella riktlinjer för det postoperativa omhändertagandet av 

carotisopererade patienter” är färdigställt och vi väntar på feedback från SSVS.     

Ekonomi  

Föreningens ekonomi har påverkats av Corona pandemin då intäkter uteblir och föreningen 

tar del av den ekonomiska förlusten som är en konsekvens av det inställda Kärlmötet.  SSVN 

kommer bidra till att täcka förluster efter kärlmötet. Efter diskussioner med SSVS har 

följande överenskommelse gjorts: Vid kommande vårmöte kommer SSVN tilldelas en lägre 

del av vinsten, 15-20%. Hur många år detta kommer att ske kommer att diskuteras längre 

fram.  

Två stipendier kommer delas ut på årsmötet. Bästa förbättrings-/utvecklingsprojekt (5000kr) 

och pris för bästa vetenskapliga publikationen inom kärlkirurgisk omvårdnad 2018-2019 

(5000kr). 

SSVN har under året infört Swish och medlemmarna kan nu betala sin medlemsavgift med 

Swish eller som vanligt via Bankgiro.  

 

Vänligen 

Sofia Lindell, sekreterare 

 

 


