
 
 
 
 
Hej alla medlemmar! 
 
Styrelsen i SSVN har börjat planera styrelsearbetet för verksamhetsåret och olika 
arrangemang. Ett intensivt arbete har påbörjats för att återigen uppnå hög kvalité 
och skapa ett innehållsrikt och matnyttigt program för våra medlemmar under 
Svenska Kärlmötet 2022. Mötet kommer att hållas den 5 - 6 maj på Elite Hotel 
Marina Tower i Stockholm. Notera datumen redan nu i Era kalendrar. 
Programmet kommer att ligga ute på hemsidan så fort det är färdigt, så håll utkik! 
 
Nyhet för i år är att SSVN börjar arrangera med digitala föreläsningar minst två 
gånger per år. Först ut är Anna Ericsson som (den 16 november kl 15:00 – 16:00) 
kommer att prata om “Partners' experiences of living with men who have a 
screening-detected abdominal aortic aneurysm: A qualitative descriptive study.” 
Mer information hittar du här. Anna har även vunnit pris för bästa artikel inom 
kärlkirurgisk omvårdnad.  
 
Vi vill påminna Er att utan medlemmar – ingen förening! Du kan bli medlem eller 
betala din medlemsavgift på 150 kr per år som även kan betalas via Swish! 
 
Ditt medlemskap möjliggör bland annat: 
 

• Ett separat sjuksköterskeprogram på Svenska Kärlmötet  
• Minst två digitala föreläsningar per år 
• Reducerad anmälningsavgift till svenska kärlmötet  
• Utdelning av flera stipendier till utveckling och forskning 
• Samverkan mellan kärlkirurgiska enheter i Sverige 

 
Besök föreningens hemsida där du bland annat finner information om olika 
stipendier som SSVN delar ut i samband med nästa års Svenska Kärlmöte. Vi vill 
särskild slå ett slag för möjligheterna att lämna in ansökan för ”Bästa 
utvecklingsprojekt inom kärlkirurgisk omvårdnad” och vinna 5000 SEK.  Har du 
några tips eller något som du vill dela med dig via hemsidan? Då kan du höra av 
dig till karlkiromv@gmail.com. Det kan bland annat vara pågående arbete 
intressanta kurser, bra böcker eller reseskildringar från något intressant event. 
 
 
Varma hälsningar,  
Styrelsen i SSVN 

https://www.swenurse.se/sektionerochnatverk/svenskforeninginomkarlkirurgiskomvardnad/aktuellt/digitalforelasning.4.2551b7317cbcc5802a25e14.html
https://www.swenurse.se/sektionerochnatverk/svenskforeninginomkarlkirurgiskomvardnad/medlem/blimedlemissvn.4.503009217507568bcb16ac5.html
mailto:karlkiromv@gmail.com

