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Styrelsen har haft 6 st. digitala möten och ett fysiskt möte under året som gått. Däremellan har vi 

haft regelbunden mailkontakt. Styrelsen anordnade och deltog även i två digitala föreläsningar för 

styrelsemedlemmarna under året. 

Arbetsmötet hölls på SÖS i Stockholm under två dagar i oktober månad, där vi huvudsakligen 

arbetade med framtagande av programmet för Svenska Kärlmötet 2022. 

 

Medlemsantalet  

Den 31/3 uppgick medlemsantalet till 48st, vilket är bättre än föregående år då coronapandemin 

satte stopp för fysisk konferens.  I övrigt ligger medlemsantalet ungefär som det varit de senaste 

åren.    

 

                                        



Stipendier 

Ett stipendium på 5000kr för bästa vetenskapliga artikel 2021 delades ut i samband med den digitala 

föreläsningen 25/11, då det inte blev någon utdelning av stipendier under det digitala Svenska 

Kärlmötet i maj 2021. Två ansökningar kom in och bedömdes av externa bedömare.  

För att utöka vårt utbud av stipendium i syfte att fler medlemmar ska vara behöriga har styrelsen i år 

valt att även utlysa ett stipendium för bästa master/magisteruppsats. En ansökan har inkommit och 

priset delas ut i samband med Svenska Kärlmötet 2022. 

Inga ansökningar kom in för bästa Utvecklings- /förbättringsprojekt i år eller Bästa vetenskapliga 

artikel publicerad 2021-2022. 

 

Digitala möten 

Två digitala möten har anordnats för medlemmarna under året som var väl besökta: 

-Anna Ericsson höll en digital föreläsning den 25/11 om ”Partners experiences of living with men who 

have screening-detected abdominal aortic aneurysm. A qualitative study”. 

-10 februari hölls en digitalföreläsning och Workshop om PSV Kritisk benichemi och 

kontaktsjuksköterska. Styrelsen har fångat upp från tidigare Kärlmöte att det finns ett stort behov av 

att diskutera införandet av Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp kritisk benischemi.  

Under digital föreläsningen presenterades vårdförloppet och tankar kring 

kontaktsjuksköterskefunktionen följt av gruppdiskussioner. 

Då vi anser att intresset varit stort för dessa aktiviteter planerar vi för en ny digitalföreläsning i 

oktober 2022. 

 

Enkät 

En enkät gick ut till medlemmarna för utvärdering efter den första digitala föreläsningen och för att 

få in tips och önskemål om ämnen eller föreläsningar till framtida digitala aktiviteter. Tyvärr var 

responsen låg. 

 

Valberedning 

Enligt de nya stadgarna från 2020 använder sig styrelsen av en extern valberedning för första gången 

för att tillsätta nya styrelsemedlemmar då gamla slutar. 

 

 Hemsidan/Sociala medier 

Hemsidan har uppdaterats regelbundet och information har även lagts ut på Facebook ungefär en 

gång per månad. Medlemmarna har även fått vår- och höstbrev och två informationsbrev via mail. 

Utifrån ett förslag som kom upp på årsmötet 2021 har styrelsen under året försökt få en 

kontaktperson från varje centra i Sverige. Tyvärr har det varit dålig respons. 

 



Ekonomi 

Ekonomin har påverkats av Covid-19 pandemin men den är ändå för närvarande god. Vi fick inga 

intäkter från Kärlmötet maj 2021 eftersom det blev en digital Kärlkonferens. Tanken är att vi ska dela 

med oss så mycket som möjligt till medlemmarna. 

Föreningen har nu gått över från en firmatecknare till två firmatecknare, enligt våra ”nya” stadgar 

från 2020. 

 

Samarbete mellan SSVS och SSVN 

Intentionen har varit att ha möte med SSVS en gång varje kvartal för att förbättra samarbetet mellan 

föreningarna inför Svenska kärlmötet men även samarbetsområden som patientföreningar, 

vårdförlopp och remisser. Möte har hållits under hösten men har ”stannat av” under vintern. 

Det har däremot funnits ett kontinuerligt samarbete mellan programansvariga i styrelserna, Olga 

Nilsson och Johnny Steuer inför Svenska Kärlmötet.  

 

Remissvar Svensk sjuksköterskeförening 

Under året har styrelsen fortlöpande skrivit remissvar på de vårdförlopp som inkommit från Svensk 

Sjuksköterskeförening som varit relevanta för vår verksamhet, bl a vårdförlopp och vårdprogram 

venös sjukdom. 

 

 

Vänligen,  

 

 

 

Sofia Lindell 

Sekreterare, SSVN 

 

 


