
 
 
 
Verksamhetsberättelse för föreningen Svenska Hypertonisällskapet 

Verksamhetsåret 2007 
 
Under verksamhetsåret har Svenska Hypertonisällskapets styrelse bestått av 
Thomas Kahan (ordförande), Fredrik Nyström (sekreterare, vice ordf.), Inger 
Norvinsdotter Borg (kassör), Kristina Bodegård (Björklund), Lisa Kurland, Karin 
Manhem och Per Svensson. Till styrelsen har adjungerats Anders 
Himmelmann, som ansvarig för Blodtrycket tillsammans med Fredrik Nyström.  
 
Föreningens revisorer har varit Bengt-Göran Hansson och Thomas Thulin. 
Valberedningen har varit Thomas Hedner (ordförande), Bengt-Göran Hansson 
och Peter Nilsson. 
 
Under året har styrelsen sammanträtt vid fyra tillfällen. Dessa har genomförts 
som tre telefonmöten (den 20 februari, 2 juni samt 25 september) och ett 
längre möte i tillsammans med Svensk förening för medicinsk angiologi på 
Hotell Reisen i Stockholm 23-24 augusti. Syftet med mötet var att slå ihop 
Svenska Hypertonisällskapet och Svensk förening för medicinsk angiologi och 
bilda en ny förening med tentativt namn Svenska sällskapet för hypertoni, 
stroke och vaskulär medicin. 
 
Föreningen Svenska Hypertonisällskapet har tillsammans med Stiftelsen 
Svenska Hypertonisällskapet arrangerat flera utbildningsaktiviteter under det 
året. Den viktigaste aktiviteten har varit Kardiovaskulärt vårmöte i Göteborg 
25-27 april 2007. Forskarutbildningskursen Hypertoni 2006, en vetenskaplig 
utbildning för forskningsintresserade kollegor inom hypertoni som stöds av 
föreningen, fortlöper enligt plan och har under året haft två tredagarskurser; 
Karin Manhem och Thomas Kahan ansvarar för utbildningen. Kursen fortsätter 
nästa år. Vidare genomfördes Hypertension Update 2007 i Umeå den 18 april. 
På Läkaresällskapets Riksstämma arrangerade föreningen med Svensk 
internmedicinsk förening ett symposium om 24 h ambulatorisk 
blodtrycksmätning. 
 
Inför planeringen av Kardiovaskulärt vårmöte i april 2008 i Malmö deltar 
Thomas Kahan och Lisa Kurland i programkommittén för Svenska 
Hypertonisällskapets räkning. Föreningen ansvarar för en update-föreläsning 
och kommer att ansvara för två symposier om läkemedelsbehandling med 
bea-receptorblockad och om stroke och hjärtsjukdom. Vidare planeras en 
sjuksköterskekurs om blodtryck våren 2007 av Kristina Bodegård (Björklund) 
och Lisa Kurland.  
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Föreningen har utsett Magnus Wijkman och Andreas Jekell att delta i 
European Society of Hypertension Summer School i Olympia Grekland 2007. 
Rapport från denna utbildning är publicerad i Blodtrycket nr 4/2007. 
 
Svenska Hypertonisällskapets tidskrift Blodtrycket har utkommit med fyra 
ordinarie nummer under året. Dessa har avhandlat ny information kring 
hypertonisjukdomen. Svenska Hypertonisällskapet har också verkat för ökade 
kunskaper kring hypertoni och dess risker via sin hemsida på internet. 
Förutom information om styrelse och föreningens verksamhet (bl a i form av 
årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse) har tidskriften Blodtryckets 
artiklar varit tillgängliga på föreningens hemsida. 
 
Under verksamhetsåret har styrelsen varit engagerad i Svenska 
Hypertonisällskapets stipendiekommitté och i Lennart Hanssons minnesfond. 
Föreningen beslutade att avstå att utlysa stipendier under 2007. Ett stipendium 
från Lennart Hanssons minnesfond tilldelades 2007 Peter M Nilsson och 
delades ut i samband med det Kardiovaskulära Vårmötet. Det finns möjlighet 
att söka stipendier ur Lennart Hanssons minnesfond för 2008. Om detta har 
informerats i Blodtrycket nr 4/2007 och på föreningens hemsida. 
 
Svenska Hypertonisällskapet har detta år inte utsett nya hedersmedlemmar.  
 
Stockholm och Linköping, den 28 november 2007 
 
Thomas Kahan  Fredrik Nyström 
 
Thomas Kahan  Fredrik Nyström 
Ordförande   Sekreterare 
 
 
 
 


