Svensk förening för Postoperativ vård (SPOV, delförening i SFAI)
Verksamhetsberättelse 2018-2019
SPOV är delförening i SFAI och öppen för alla med intresse för postoperativ vård. Föreningens
ändamål är att främja utveckling och samarbete kring postoperativ vård i Sverige avseende
klinisk verksamhet, forskning och utbildning. Ändamålet omfattar även bevakning, utveckling
och samarbeten med näraliggande områden av betydelse för den postoperativa vårdens
förutsättningar och resultat. Föreningens Styrelse utgör referensgrupp i frågor rörande
postoperativ vård inom SFAI. SPOV arrangerar årligen minst ett nationellt möte inom
ämnesområdet, medverkar med föreläsningar i samband med SFAI-veckan och skall som
delförening i SFAI bidra med synpunkter och rekommendationer inom sitt intresseområde.
SPOV:s Styrelse har under verksamhetsåret bestått av:
Magnus Iversen (Visby), Ordförande – vald till 2020
Edith Herczeghné (Uppsala), Vice ordförande – vald till 2019
Per Flisberg (Helsingborg), Sekreterare – vald till 2019
Ragnar Bäckström (Gävle), Kassör – vald till 2020
Anders Samuelsson (Nyköping), Vetenskaplig sekreterare – vald till 2019
Malin Nilsson (Linköping), Ledamot – vald till 2020
Hans Hjelmqvist (Örebro), Ledamot – vald till 2019
Christopher Lundborg (Sahlgrenska Mölndal), Ledamot – vald till 2019
Linn Pettersson (Karolinska H), Ledamot – vald till 2020
Styrelsen sammanträder huvudsakligen genom telefonkonferenser. Under verksamhetsåret har
Styrelsen hållit sju protokollförda styrelsesammanträden. Därutöver har hållits ett stort antal
arbetsgruppsmöten, huvudsakligen per telefon, dels inför SPOV:s Vårmöte men framför allt i
det omfattande arbetet med Rekommendationer för Postoperativ vård och uppföljning.
Under SFAI-veckan i Linköping 2018 arrangerade SPOV sin årliga högtidsföreläsning, vilken
hölls av prof Michael ”Monty” Mythen, London, UK, på temat perioperativ vätskebehandling.
SPOV presenterade sitt arbete med Rekommendationer för Postoperativ vård och uppföljning
och bidrog även med föreläsningar i SFAI:s fortbildningsprogram.
SPOV har på uppdrag från SFAI sedan 2017 bedrivit ett arbete som syftar till att utarbeta
nationella rekommendationer för postoperativ vård och uppföljning. Arbetsgruppen består av
Ragnar Bäckström (sammankallande), Edit Herczeghné, Anders Samuelsson, Ulrica Nilsson
(omvårdnadsprofessor inom området, KI) och Magnus Iversen. Arbetet har under de senaste
månaderna innefattat remissrundor inför formuleringen av en slutversion att förelägga SFAI:s
styrelse för godkännande, ett arbete som pågår. SPOV:s inventering av den postoperativa
vården i Sverige 2017 har sammanfattats i en beskrivande artikel för publicering.
SPOV:s nationella vårmöte hölls i år i Stockholm på temat ”Postoperativa frågor och
Metabolt svar”. Mötet varvade workshops kring de olika delarna i Rekommendationer för
Postoperativ vård och uppföljning med fortbildningsföreläsningar i Perioperativ Metabolism
med namnkunniga föreläsare inom området. Det välbesökta och uppskattade mötet samlade
deltagare från alla landsting och universitetssjukhus.
Till 2019 års SFAI-vecka i Göteborg har SPOV bidragit till torsdagens föreläsningsprogram
inom perioperativ medicin. Det kommer inledas med SPOV:s Högtidsföreläsning som i år
hålls av prof Michael Scott, Richmond, Virginia, USA. Vi kommer på mötet också presentera
huvuddragen i förslaget till Rekommendationer för Postoperativ vård och uppföljning.
SPOV har nära 100 medlemmar. Medlemskap anmäls (i första hand) via SFAI:s hemsida.
Ekonomisk redovisning och revision ligger under SFAI och redovisas separat.
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