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Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2012 för Svensk 
förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin  

 

Under verksamhetsåret har föreningens styrelse bestått av Stefan Agewall (vice ordförande), 

Thomas Kahan (ordförande), Fredrik Nyström (redaktör för tidskriften Vaskulär Medicin), 

Jonas Spaak, Per Svensson (sekreterare), Ingar Timberg (kassör) och Per Wester. Kristina 

Bodegård, Eva Drevenhorn och Anders Gottsäter och har varit adjungerade till styrelsen. 

Charlotte Löwenhielm har varit föreningens administratör.  

Föreningens revisorer har varit Ove K Andersson, Göteborg, och Björn Rogland, 

Kristianstad, som ersatte Anders Gottsäter då han blev adjungerad styrelsemedlem.   

Valberedningen har varit Bo Carlberg, Umeå, Thomas Kahan, Stockholm, Peter Nilsson, 

Malmö (sammankallande) och Jan Östergren, Stockholm. 

Under året har styrelsen haft tre telefonmöten (den 16 februari, 20 juni och 18 september), ett 

konstituerande styrelsemöte den 30 november och längre längre styrelsemöten (ett 

heldagsmöte den 24 april i Stockholm och ett halvdagsmöte den 27 november i samband med 

Medicinska Riksstämman i Stockholm). 

Föreningen har nu 2108 medlemmar; för dessa finns e-mail-adresser på 367 personer. 

Föreningens tidskrift Vaskulär Medicin publiceras i samarbete med Mediahuset. Tidskriften 

har kommit ut med fyra ordinarie nummer under året. Vaskulär Medicin var enligt en 

läsvärdhetsundersökning 2010 en av de mest lästa svenskspråkigt medicinska tidskrifterna, 

efter Dagens Medicin och Läkartidningen. Upplagan är omkring 5300 exemplar. Vårt 

samarbete med Svenska sällskapet för trombos och hemostas (SSTH) har fortsatt och vi har 

inlett ett motsvarande samarbete med Svensk njurmedicinsk förening. Vi bedömer att detta 

ger tidskriften en ökad läsvärdhet. Tidskriften finns också att läsa på föreningens hemsida 

www.hypertoni.org. 

Föreningen har med Stiftelsen svenska hypertonisällskapet arrangerat flera utbildnings-

aktiviteter under året. Kursen Hypertoni för sjuksköterskor genomfördes den 15-16 mars i 

Sigtuna. Föreningen deltog aktivt i organisationen av det XIV:e  Svenska kardiovaskulära 

vårmötet i Stockholm den 25–27 april och hade där flera aktiviteter i form av symposier. Vi 

stod som värd för den 3:e nordiska forskarutbildningskursen i hypertoni och kardiovaskulär 
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risk, som hölls i Ystad/Malmö den 10-12 september i samarbete med Lunds universitet och 

de övriga nordiska föreningarna. I kursen deltog 38 doktorander varav 17 svenskar, 15 

danskar, fem norrmän och en polska. Kursen uppfattades som väldigt lyckad. Under årets 

SIM-vecka i Uppsala 24-28 september deltog föreningen med att Jonas Spaak föreläste om 

det kardiorenala syndromet.  

Föreningen har under året fortsatt att vara pådrivande för profilområdet vaskulär medicin 

(som en medicinsk specialitet). I den pågående översynen av specialistutbildningen har 

föreningen i samarbete med både Svenska Cardiologföreningen och Svensk Internmedicinsk 

Förening till Socialstyrelsen drivit ståndpunkten att kardiovaskulär medicin borde bli en 

basspecialitet och angiologi/stroke en tilläggsspecialitet. Socialstyrelsen valde dock att inte 

hörsamma föreningarnas synpunkter i sitt slutliga förslag till ny specialistutbildning. Stefan 

Agevall har deltagit i en europeisk arbetsgrupp som tagit fram ett europeiskt dokument för att 

utforma en gemensam europeiskt plattform för specialiteten angiologi/vaskulär medicin. 

Detta har bl a resulterat i att en europeisk examination för specialitet i vaskulär 

medicin/angiologi kommer att genomföras i november 2012 för första gången. 

Föreningen har under året skapat en arbetsgrupp för renal denervation med uppgift att 

samordna aktiviteter rörande utredning, behandling, uppföljning och forskning inom området, 

samt att stödja organisationen runt ett nationellt register.  

På årets European Society of Hypertension Summer School i Dublin 15-21 september deltog 

Georgios Mourtzinis (Göteborg) och Moncef Zarrouk (Malmö) En rapport kommer att 

publiceras i Vaskulär Medicin. 

Thomas Kahan representerade föreningen vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte 

2012. Föreningen har under året (2012-06-19) ansökt om att få status som sektion i Svenska 

Läkaresällskapet (vi för närvarande en associerad förening) och inväntar besked under 2013. 

European Society of Hypertension har 2012 accepterat att föreningen är en affilierad nationell 

organisation, liksom vi tidigare är affilierade till International Society of Hypertension 

vetenskapliga. 

Under året lämnade föreningen ett anbud för att få arrangera European Society of 

Hypertension årliga vetenskapliga möte 2018. Föreningens anbud gick dock inte vidare till 

slutomgången. Föreningen planerar att lämna anbud för få arrangera International Society of 

Hypertension vetenskapliga möte 2020. 

Flera aktiviteter som planeras för det kommande verksamhetsåret 2013. Kursen Hypertoni för 

sjuksköterskor är planerad till hösten 2013 i Sigtuna. En kurs för sjuksköterskor om 

ohälsosamma levnadsvanor planeras i början av året i Lund med stöd från föreningen. 

Föreningen deltar i organisationen av den XV:e  Svenska Kardiovaskulära vårmötet i 

Göteborg den 17-19 april 2013. Dessa aktiviteter kommer att annonseras i Vaskulär Medicin. 

Stockholm, den 18 oktober 2012 

Thomas Kahan  Per Svensson 
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