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Verksamhetsberättelse

Styrelsesammansättning och möten

Under verksamhetsåret har SVMs styrelse 
bestått av Ewa Drevenhorn, Anders Gott-
säter (ordförande), Elias Johansson, Isak 
Lindstedt (redaktör för tidskriften Vaskulär 
Medicin), Jonas Spaak (sekreterare), Ingar 
Timberg (kassör) och Mia von Euler. Fred-
rik Nyström har varit adjungerad till styrel-
sen som stöd till den nytillträdde redaktö-
ren, och Thomas Kahan har varit adjung-
erad som representant för Nordic-BAT 
studien och SPCCD databasen, samt med 
tanke på hans internationella nätverk inom 
European Society of Hypertension (ESH) 
och European Society of Cardiology (ESC). 

Föreningens administrativa sekreterare 
har varit Kjerstin Ädel Malmborg vid före- 
taget Medkonf AB i Malmö. Ove K An-
dersson, Göteborg, och Björn Rogland, 
Kristianstad har varit föreningens reviso-
rer, och 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 170427, 
styrelsemöten 171124 och 180425, samt 
telefonmöten 170905 och 180208. 

Föreningen disponerar numera ett tillför-
litligt elektroniskt medlemsregister som ad-
ministreras av Medkonf AB. Medlemsanta-
let hade vid årsskiftet 2017-2018 ökat med 
5 % till 378 jämfört med fjolårets siffra på 
359. I medlemssiffran ingår både betalande
medlemmar och pensionärer, för vilka med-
lemskapet enligt stadgarna är avgiftsfritt.

Tidskriften Vaskulär Medicin 

Föreningens tidskrift Vaskulär Medicin 
publiceras i samarbete med Mediahuset 
med 4 nummer årligen i en upplaga på om-
kring 5700 exemplar. Förutom till SVMs 
medlemmar distribueras den till kardiolo-
ger, endokrinologer, diabetologer, nefrolo-
ger, internmedicinare, vårdcentraler och str- 
okeenheter. Tidskriften finns också att läsa 
på föreningens hemsida www.hypertoni.org

Nu gällande avtal med Mediahuset säker-
ställer utgivningen av Vaskulär Medicin till 
och med 2020.

Redaktör för tidskriften har varit Isak 
Lindstedt. Samarbetet med Svenska Sällska-
pet för Trombos och Hemostas och Svensk 
Njurmedicinsk Förening har fortsatt under 
verksamhetsåret. Priset för 2016 års bästa 
artikel i Vaskulär Medicin gick till Olafur 
Sveinsson, Lars Herrman, Tommy Anders-
son, Eva Mattson och Christina Sjöstrand 
vid Neurologiska kliniken, Karolinska Uni-
versitetssjukhuset Solna för artikeln Ovan-
liga orsaker till kardioembolisk ischemisk 
stroke, och 2017 års pristagare kommer att 
kungöras vid årsmötet 2018.

Under året har föreningens administra-
tiva sekreterare varje månad utskickat 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 ESH, 
International Society of Hypertension 
(ISH) och World Hypertension League 
(WHL). Thomas Kahan representerade 
SVM vid ESHs representantskapsmöte i 
samband med föreningens kongress om hy-
pertension och kardiovaskulär protektion i 
Milano 170616-19. Thomas Kahan ingår 
dessutom i ESHs council och Peter Nilsson 
är styrelseledamot i WHL.

Två svenska delegater, Henrik Hellqvist, 
Danderyd samt Hannes Holm, Malmö del-
tog vid ESHs Summer School i Rumänien i 
september 2017. 

Vid ett planeringsmöte 180123 påbörja-
de föreningen arbetet med att utarbeta ett 
anbud på att få arrangera ESH-kongressen 
2022 i Stockholm. Samarbete har i detta 
syfte etablerats med Stockholm Convention 
Bureau och den internationella kongressar-
rangören AIM, med erfarenhet från flera 
tidigare ESH-kongresser. Anbudsarbetet har 
letts av Thomas Kahan och Anders Gottsäter.

Föreningen har under året fortsatt arbeta 
för profilområdet vaskulär medicin som en 
medicinsk specialitet. Jonas Spaak har re-
presenterat föreningen i Union Européen-
ne des Medicins Spécialistes (UEMS), med 
syftet att utforma en gemensam europeisk 
plattform för specialiteten angiologi/vasku-
lär medicin samt i Vascular Independent 
Research and Education European Organi-
sation (VAS) som arbetar med en europeisk 
specialistexamen i angiologi. 

SVM arrangerade vid European Society 
for Vascular Medicines (ESVM) kongress i 
Graz i maj 2017 ett symposium om aorta- 
aneurysm med medverkan av Rebecka 
Hultgren och Anders Gottsäter. Sistnämn-
de har även representerat föreningen i 
programkommittén för ESVM kongress i 
Prag i mars 2018 samt i ESVMs styrelse. 
Vid kongressen i Prag arrangerade SVM 
ett symposium om kärlmissbildningar 
med medverkan av Moncef Zarrouk. Från 
ESVMs sida har med föreningens medver-
kan under 2017 publicerats riktlinjer för 
behandling av Raynauds fenomen. 

Elias Johansson och Mia von Euler har 
sedan tidigare styrelsens uppdrag att under-
söka SVMs möjligheter att representera Sve-
rige i European Stroke Organization (ESO).

Thomas Kahan har representerat fören-
ingen i det europeiska samarbetet kring 
renal denervering; European Network 
COordinating research on Renal Denerva-
tion (ENCOReD).

Nationella föreningsaktiviteter

Föreningen samarbetar i utbildningsfrågor 
med Stiftelsen Svenska Hypertonisällska-
pet, samt utgör sedan 2013 en fullvärdig 
sektion i Svenska Läkaresällskapet (SLS). 
SVM representerades vid sällskapets full-
mäktigemöte 170509 av Jonas Spaak. För-
eningen stöder SLS planer på att framöver 
knyta sektionsmedlemsskap till SLS-med-
lemskap, och en stadgeändring i syfte att 
möjliggöra detta kommer att diskuteras vid 
årsmötet 180425.



SVM utgör sedan mars 2017 en full-
värdig medlem av Svenska Hjärtförbun-
det, och representerades vid föreningens 
höstmöte 171005 av Elias Johansson och 
171006 av Anders Gottsäter.

Föreningens nationella arbetsgrupp för 
renal denervering (RDN) vid terapiresi-
stent hypertension under ledning av Bert 
Andersson från Göteborg uppföljer be-
handlingsresultaten hos svenska RDN-pa-
tienter. En sammanfattning av de nationel-
la resultaten av RDN har publicerats under 
2017.

SVM har även ställt sig bakom och stöd-
jer officiellt en studie av baroreceptorsti-
mulering vid terapiresistent hypertension, 
som bedrivs i Helsingfors och Odense, 
med planerat deltagande även från Oslo, 
Malmö och Göteborg. Thomas Kahan in-
går i studiens styrgrupp.

Den under 2015 inrättade arbetsgrup-
pen för omvårdnad vid kardiovaskulär pre-
vention under ledning av Eva Drevenhorn 
har 6 medlemmar.

Kursen ”Evidensbaserad omvårdnad vid 
hypertoni” för sjuksköterskor arrangerades 
under ledning av Eva Drevenhorn i Stock-
holm 20180322-23 och var fulltecknad. 

Vid Kardiovaskulära vårmötet i Malmö 
170426-28 arrangerades i föreningens regi 
ett symposium om trombocytaggregations-
hämning vid perifer artärsjukdom med 
Ulf Hedin och Anders Gottsäter som mo-
deratorer, samt föredrag av kärlkirurgerna 
Birgitta Sigvant, Karlstad, Carl Wahlgren, 
Stockholm och Björn Kragsterman, Väs-
terås. Föredragshållarna har under året 
publicerat ett flertal artiklar i detta ämne 
utgående från det data registrerade i det 
nationella kvalitetsregistret Swedvasc. För-
eningen representerades vid vårmötet även 
av Jonas Spaak som föreläste om njursvikt 
som komorbiditet vid kranskärlssjukdom.

Planerade aktiviteter

Under det kommande verksamhetsåret 
planeras vid det omedelbart förestående 
XX Kardiovaskulära Vårmötet i Stockholm 

180425-27 ett symposium om trombek- 
tomi vid stroke under ledning av Elias Jo-
hansson, samt även föreningens årsmöte 
under vilket kommer att förrättas prisut-
delning till författarna av bästa artiklar i 
Vaskulär Medicin 2016 och 2017.

Planeringsarbete pågår inför en forskar-
utbildningskurs om hypertension, tänkt att 
hållas i regi av de nationella hypertensions-
föreningarna i de nordiska och baltiska 
länderna. Kursen planeras i Gdansk 2019 
under ledning av Krzysztof Narkiewicz. 
Mer information kommer att publiceras i 
Vaskulär Medicin.

Malmö och Danderyd, mars 2018
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