
 

         

Verksamhetsberättelse för verksamhetsår 2020-04-23 – 2021-03-10 
för Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin  
 
Styrelsesammansättning och möten 

Under verksamhetsåret har SVMs 
styrelse bestått av Jonas Spaak 
(ordförande), Mattias Brunström 
(sekreterare), Isak Lindstedt (redaktör 
för tidskriften Vaskulär Medicin), Ingar 
Timberg (kassör), Johanna Pennlert, 
Karin Rådholm samt Ulrika Bengtsson. 
Till styrelsen har Anders Gottsäter varit 
adjungerad som representant i 
Hjärtförbundet, blivande ordförande 
för KVM samt sin roll i ESVM och 
lokal ordförande för det planerade 
ESVM-mötet. Thomas Kahan har varit 
adjungerad som medlem i ESH 
Council, ordförande för ESC Council 
of Hypertension samt ordförande i 
programkommittén för det kommande 
ESVM mötet. Under året har även 
Annelie Joelsson adjungerats som 
ansvarig för kursen i evidensbaserad 
omvårdnad vid hypertoni.  

Ove K Andersson, Göteborg, och 
Björn Rogland, Kristianstad, har varit 
föreningens revisorer; deras arbete har 
utförts ideellt. Valberedningen har 
utgjorts av Bo Carlberg, Umeå, Jonas 
Spaak, Stockholm, Peter Nilsson, 
Malmö (sammankallande) och Jan 
Östergren, Stockholm. 

Föreningens sekretariat samt 
medlemsregister har administrerats av 
Svenska Läkaresällskapet. 
Medlemsantalet var under året 446 
personer varav 372 läkare och 59 
sjuksköterskor. 

Under verksamhetsåret har styrelsen 
haft ett konstituerande styrelsemöte via 
zoom 2020-04-23, styrelsemöten 2020-
06-16, 2020-09-29, 2020-11-26 samt 
2021-02-04.   

 

Tidskriften Vaskulär Medicin  

Föreningens tidskrift Vaskulär Medicin 
publiceras i samarbete med Mediahuset 
med fyra nummer årligen i en upplaga 
på omkring 5 700 exemplar. Förutom 
till SVMs medlemmar distribueras 
denna till kardiologer, endokrinologer, 

diabetologer, nefrologer, 
internmedicinare, vårdcentraler och 
strokeenheter. Tidskriften finns också 
att läsa på föreningens hemsida 
www.hypertoni.org. Redaktör för 
tidskriften har varit Isak Lindstedt. 

Avtalet med Mediahuset har under året 
förnyats och säkerställer utgivningen av 
Vaskulär Medicin till och med 2024. 
Mediahuset har under hösten 
uppdaterat webbplattformen för 
tidskriften så den nu kan läsas bättre 
on-line både på dator och mobil, och så 
att man kan skapa länkar direkt till 
enskilda artiklar. 

Samarbetet där Svenska Sällskapet för 
Trombos och Hemostas och Svensk 
Njurmedicinsk Förening bidragit med 
material till tidskriften har fortsatt 
under verksamhetsåret.  

Priset för 2019 års bästa artikel i 
Vaskulär Medicin gick till Kristina 
Lundwall ”Vaskulär funktion vid 
kronisk njursvikt – med ett särskilt 
fokus på vitamin D”. Prisutdelningen 
har på grund av pandemin skjutits på 
framtiden. 2020 års pristagare kommer 
att kungöras vid årsmötet 2021. 

Under året har föreningen månadsvis 
skickat ett elektroniskt nyhetsbrev till 
medlemmarna, med bland annat 
information om kurser, konferenser 
och medicinska nyheter inom vårt 
intresseområde. 

Internationella föreningsaktiviteter 

SVM är affilierad ”National Society” i 
European Society of Hypertension 
(ESH), International Society of 
Hypertension (ISH) och World 
Hypertension League (WHL), och har 
vid deras styrelsemöten representerats 
av Thomas Kahan, liksom vid ESC 
Council of Hypertension. 

Jonas Spaak har representerat 
föreningen i Union Européenne des 
Medicins Spécialistes (UEMS), med 
syftet att utforma en gemensam 
europeisk plattform för specialiteten 
angiologi/vaskulär medicin samt i 

Vascular 
Independent Research and Education 
European Organisation (VAS) som 
arbetar med en europeisk 
specialistexamen i angiologi.  

Anders Gottsäter har representerat 
föreningen i styrelsen för European 
Society of Vascular Medicine (ESVM). 

Föreningen har i uppdrag att anordna 
ESVMs kommande möte 2022-10-06 - 
08, i Stockholm. En 
organisationskommitté för mötet har 
formerats och haft fortlöpande möten. 
Om pandemin påverkar det mötet är 
fortfarande oklart. 

Thomas Kahan har representerat 
föreningen i det europeiska samarbetet 
kring renal denervering; European 
Network COordinating research on 
Renal Denervation (ENCOReD). 

Peter Nilsson och Louise Ziegler har på 
föreningens rekommendation 
representerat Sverige i det nystartade 
men aktiva VascAgeNet, ett nätverk för 
forskning och prevention inom 
vaskulärt åldrande. 

Louise Ziegler (Stockholm) samt 
Kristoffer Nilsson (Malmö) 
nominerades av styrelsen och antogs till 
European Society of Hypertension 
Summer School, som dock skjutits på 
framtiden. 

Flera andra aktiviteter har också skjutits 
på framtiden på grund av covid-19 
pandemin. 

Nationella föreningsaktiviteter 

Föreningen samarbetar i 
utbildningsfrågor med Stiftelsen 
Svenska Hypertonisällskapet, samt 
utgör sedan 2013 en fullvärdig sektion i 
Svenska Läkaresällskapet (SLS). SVM 
representerades vid sällskapets 
fullmäktigemöte 2020-05-26 av Jonas 
Spaak. Föreningen har under året 
uppgraderats till medlemsförening i 
SLS, och då föreningen har 372 
läkarmedlemmar har föreningens 
mandat vid SLS fullmäktige ökats från 
ett till två. 

http://www.hypertoni.org/


 

         

SVM utgör sedan mars 2017 en 
fullvärdig medlem av Svenska 
Hjärtförbundet, och representerades 
vid föreningens höstmöte via zoom, 
2020-12-04 av Jonas Spaak. 

Föreningen planerade att medverka vid 
flera aktiviteter vid det Kardiovaskulära 
vårmötet 2020-04-22-24 som på grund 
av pandemin tvingades ställas in. Även 
det planerade vårmötet 2021-03-10 - 12 
har ställts in och ersätts med en 
månatlig webinar-serie som fått namnet 
”Kardiovaskulära Vårmötet året runt 
2021”.  

Föreningens nationella arbetsgrupp för 
renal denervering (RDN) vid 
terapiresistent hypertension, under 
ledning av Bert Andersson från 
Göteborg, följer behandlingsresultaten 
hos svenska RDN-patienter genom ett 
nationellt register.  

Kursen ”Evidensbaserad omvårdnad vid 
hypertoni” för sjuksköterskor under 
ledning av Annelie Joelsson var 
planerad till våren 2020 och 
fulltecknad, men tvingades ställas in på 
grund av pandemin. Eftersom den inte 
kunnat anordnas under hösten/vintern 
har styrelsen beslutat att istället ge 
denna som en online-kurs under våren. 
Mediahuset bistår med logistik.  

Föreningens styrelse har under året 
granskat ett antal remisser från såväl 
regeringskansliet som SKR och andra 
specialistföreningar och har utfärdat 
remissvar avseende bl.a. det nationella 
vårdprogrammet för covid-19, en 
förordning om arbetsskador till följd av 
smittsamma sjukdomar, de 
personcentrerade och sammanhållna 
vårdförloppen för hjärtsvikt och 
kronisk njursjukdom samt det 
nationella beslutsstödet för 
reperfusionsbehandling vid ischemisk 
stroke. 

Planerade aktiviteter 

Under det kommande verksamhetsåret 
planerar föreningen medverka vid det 
förestående ”Kardiovaskulära 
Vårmötet året runt 2021”, med bland 
annat symposier om utmaningar i 
hypertonivården samt hjärta, njure och 
diabetes.  

Föreningen kommer vara 
representerad vid de kommande 
digitala möten som anordnas trots 
pandemin. 

 

Stockholm och Umeå, februari 2021 

 

 

Jonas Spaak, ordförande 

 

 

Mattias Brunström, sekreterare 
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