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Styrelsesammansättning och möten 

Under verksamhetsåret har SVMs styrelse bestått av Stefan Agewall, Ewa 
Drevenhorn, Anders Gottsäter (ordförande), Fredrik Nyström (redaktör för tidskriften 
Vaskulär Medicin), Jonas Spaak (sekreterare), Ingar Timberg (kassör) och Mia von 
Euler. Thomas Kahan har varit adjungerad till styrelsen som representant för 
arbetsgruppen för renal denervering, samt för kommande kongressansökningar och 
SPCCD databasen.  

Charlotte Löwenhielm har varit föreningens administratör och web-redaktör, medan 
Ove K Andersson, Göteborg, och Björn Rogland, Kristianstad varit dess revisorer. 
Valberedningen har utgjorts av Bo Carlberg, Umeå, Anders Gottsäter, Malmö, Peter 
Nilsson, Malmö (sammankallande) och Jan Östergren, Stockholm. 

Under verksamhetsåret har styrelsen haft ett konstituerande styrelsemöte 130417, ett 
styrelsemöte 130918, samt telefonmöten 130522, 131127 och 140206.   

Föreningen har nu 2100 medlemmar. Under 2014 avser vi dock att uppdatera och 
revidera medlemsregistret genom att i enlighet med föreningens stadgar stryka de som 
ej betalt medlemsavgift under de två senaste åren. 

Nationella föreningsaktiviteter 

Föreningens tidskrift Vaskulär Medicin publiceras i samarbete med Mediahuset med 4 
ordinarie nummer under året och är 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 och Svensk Njurmedicinsk Förening fortsätter 
och bedöms öka tidskriftens läsvärdhet. Tidskriften finns också att läsa på föreningens 
hemsida www.hypertoni.org 

Föreningen samarbetar traditionellt i utbildningsfrågor med Stiftelsen Svenska 
Hypertonisällskapet och Svensk Intermedicinsk Förening (SIM). SVM arrangerade  
130925 en föreläsning under SIMs fortbildningsvecka i Uppsala. Denna utgjorde 2013 
även SIMs högtidsföreläsning till minne av Harry Boström. Ulf Hedin, professor i 
kärlkirurgi från Stockholm, redogjorde för det senaste om kirurgisk prevention av 
slaganfall vid karotisstenos.  

SVM accepterades vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte 131015 som 
fullvärdig sektion i Svenska Läkaresällskapet. Föreningens nationella arbetsgrupp för 
renal denervering (RDN) vid terapiresistent hypertension under ledning av Bert 
Andersson från Göteborg har utformat behandlingsprotokoll, register- och 
uppföljningssystem för svenska RDN-patienter. Förslaget har varit på remiss under 



sommaren och är snart tillgängligt. Arbetsgruppen sammanträdde i Stockholm 131128 
under värdskap av föreningens sekreterare, Jonas Spaak. 

Kursen Hypertoni för sjuksköterskor kommer att arrangeras under ledning av Eva 
Drevenhorn i Stockholm 20140314-15 och har lockat 14 deltagare. 

I den pågående översynen av svensk specialistutbildning för läkare driver föreningen i 
samarbete med Svenska Cardiologföreningen gentemot Socialstyrelsen ståndpunkten 
att kardiovaskulär medicin borde bli en basspecialitet och angiologi/stroke en 
tilläggsspecialitet.  

Internationella föreningsaktiviteter 

SVM affilierades vid European Society of Hypertension (ESH)s kongress om 
hypertension och kardiovaskulär protektion i Milano 130614-17 officiellt som 
”National Society” inom ESH, och har under året även presenterats på ESHs websida 
http://www.eshonline.org/Communities/National%20Societies/NationalSocietiesSociet
yoftheMonth.aspx 

Vårt internationella engagemang tydliggjordes också vid ESH-kongressen i ett 
symposium om kärlrelaterade graviditetskomplikationer med deltagande av flera 
styrelse- och föreningsmedlemmar. ESH-kongressen föregicks även av ett 
satellitsymposium i Malmö ”New frontiers of biomarkers in prediction of 
cardiovascular disease” organiserat av Lunds Universitet med SVMs valberednings 
ordförande Peter Nilsson som en av de huvudansvariga. Två svenska delegater, 
Fredrik Wallentin och Mikael Gottsäter, tillbringade en septembervecka vid ESHs 
Summer School i Porto.  

I januari 2014 inlämnade SVM i samarbete med Stockholm Visitors Board och AIM 
Group International - en internationell kongressorganisatör med lång erfarenhet från  
tidigare ESH-kongresser ett anbud för att få arrangera ESHs och International Society 
of Hypertension (ISH)s gemensamma vetenskapliga möte 2020 i Stockholm. Styrelsen 
har för föreningens räkning besvarat en internationell enkät från World Hypertension 
League (WHL) avseende prevention av och kontrollprogram för arteriell hypertension. 

Föreningen har under året fortsatt arbeta för profilområdet vaskulär medicin som en 
medicinsk specialitet. Stefan Agevall har representerat föreningen i Union Européenne 
des Medicins Spécialistes (UEMS), en europeisk arbetsgrupp för att utforma en 
gemensam europeiskt plattform för specialiteten angiologi/vaskulär medicin. 

Planerade aktiviteter 

Aktiviteter som planeras för det kommande verksamhetsåret 2014-05 – 2015-05 är 
fortsatt deltagande i arbetsgruppen för renal denervering, årsmöte och flera symposier 
vid det kommande XVI Kardiovaskulära Vårmötet i Malmö 140507-09 samt 
förhoppningsvis deltagande vid SIM-veckan i Göteborg oktober 2014. SVM har även 
föreslagit flera symposieämnen inför det gemensamma ESH-ISH mötet i Aten 
140613-16. Mer information om samtliga dessa aktiviteter kommer att annonseras i 
Vaskulär Medicin 
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