
 

             

Verksamhetsberättelse för verksamhetsår 2018-04-25 – 2019-04-10 
för Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin  

 

Styrelsesammansättning och möten 

Under verksamhetsåret har SVMs 
styrelse bestått av Ewa Drevenhorn, 
Jonas Spaak (ordförande), Elias 
Johansson (sekreterare), Isak Lindstedt 
(redaktör för tidskriften Vaskulär 
Medicin), Ingar Timberg (kassör) och 
Mia von Euler. Anders Gottsäter har 
varit adjungerad till styrelsen som stöd 
för den nytillträdde ordföranden, och 
Thomas Kahan har varit adjungerad 
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 
företaget Medkonf AB i Malmö. Ove K 
Andersson, Göteborg, och Björn 
Rogland, Kristianstad har varit 
föreningens revisorer, och 
valberedningen har utgjorts av Bo 
Carlberg, Umeå, Jonas Spaak, Malmö, 
Peter Nilsson, Malmö 
(sammankallande) och Jan Östergren, 
Stockholm. 

Under verksamhetsåret har styrelsen 
haft ett konstituerande styrelsemöte 
180425, styrelsemöte 181122 samt 
telefonmöte 180906 samt 190131.   

Föreningen disponerar numera ett 
tillförlitligt elektroniskt 
medlemsregister som administreras av 
Medkonf AB. 
Medlemsadministrationen kommer 
under 2019 tas över av Svenska 
Läkaresällskapet. Medlemsantalet har 
ökat något till 389 personer. I 
medlemssiffran ingår både betalande 
medlemmar och pensionärer, för vilka 
medlemskapet enligt stadgarna är 
avgiftsfritt.  

Tidskriften Vaskulär Medicin  

Föreningens tidskrift Vaskulär Medicin 
publiceras i samarbete med Mediahuset 
med 4 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. 

Nu gällande avtal med Mediahuset 
säkerställer utgivningen av Vaskulär 
Medicin till och med 2020. 

Redaktör för tidskriften har varit Isak 
Lindstedt. Samarbetet med Svenska 
Sällskapet för Trombos och Hemostas 
och Svensk Njurmedicinsk Förening 
har fortsatt under verksamhetsåret.  

Priset för 2017 års bästa artikel i 
Vaskulär Medicin gick till Magnus 
Lundbäck och dennes doktorand 
Lukasz Antoniewicz för ”E-cigarett – 
framtidens lösning för 
tobaksindustrin?”. Prisutdelningen 
skedde vid årsmötet 2018. 2018 års 
pristagare kommer att kungöras vid 
årsmötet 2019. 

Under året har föreningens 
administrativa sekreterare 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 
ESH, International Society of 
Hypertension (ISH) och World 
Hypertension League (WHL). Thomas 
Kahan representerade SVM vid ESHs 
representantskapsmöte i samband med 
föreningens kongress om hypertension 
och kardiovaskulär protektion i 
Barcelona 20180608-11. Thomas 
Kahan ingår dessutom i ESHs council 
(2017-19) och har varit med att författa 
ESH/ESCs nya riktlinjer för 
behandling av hypertoni som 
publicerades under året. 

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 European Society for 
Vascular Medicines (ESVMs) styrelse, 
och planerar att medverka vid 
kommande kongress i Ljubljana, 
20191010-12. Isak Lindstedt och 
Anders Gottsäter har deltagit i arbetet 
med ESVMs riktlinjer för perifer 
artärsjukdom som kommer att 
publiceras under 2019. 

Föreningen lämnade under året ett 
anbud på att få arrangera ESH-
kongressen 2022 i Stockholm, vilket 
tyvärr inte antogs. Föreningen har dock 
beslutat ansöka om att anordna ESVMs 
kommande möte 2022. 

European Stroke Organization (ESO) 
anordnade sin konferens ESOC i 
Göteborg 16-18 maj, där Mia von Euler 
och Per Wester ingick i den lokala 
kommittén. 

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

Föreningens arbetsgrupp om perifer 
kärlfunktion medverkade till att 
arrangera First Northern Eastern 
Postgraduate course ”Arterial stiffness 
and Vascular Aging” i Vilnius 
20181115-16, där Thomas Kahan, 
Jonas Spaak och Peter Nilsson 
föreläste. 

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 15 maj 2018 av 



 

             

Anders Gottsäter. Föreningen stöder 
SLS planer på att framöver knyta 
sektionsmedlemsskap till SLS-
medlemskap. 

SVM utgör sedan mars 2017 en 
fullvärdig medlem av Svenska 
Hjärtförbundet, och representerades 
vid föreningens höstmöte 20181025-26 
av Jonas Spaak. 

Vid det XX Kardiovaskulära Vårmötet 
i Stockholm 180425-27 anordnades ett 
symposium om trombektomi vid 
stroke under ledning av Elias 
Johansson. 

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

En specialistutbildningskurs för 
blivande kärlkirurger arrangerades i 
Malmö 181004 på uppdrag från Svensk 
Kärlkirurgisk förening. Ansvarig var 
Anders Gottsäter, och som föreläsare 

för SVMs räkning medverkade även Bo 
Carlberg, Peter Nilsson och Jonas 
Spaak. 

Fördjupningskurs i ”Evidensbaserad 
omvårdnad vid hypertoni” för 
sjuksköterskor arrangerades under 
ledning av Eva Drevenhorn i 
Stockholm 20180321-22 och var 
mycket uppskattad.  

Gustav Ribom samt Anna Hellman 
nominerades av styrelsen och deltog i 
European Society of Hypertension 
Summer School in Les Diablerets, 
Switzerland, 20180907-13. 

Planerade aktiviteter 

Under det kommande verksamhetsåret 
planerar föreningen medverka vid det 
förestående 21:a Kardiovaskulära 
Vårmötet med bl.a. en debatt om de 
nya hypertoniriktlinjerna, samt 
symposier om njurartärstenos och 
screening för olika kärlsjukdomar. 

Vid föreningens årsmöte kommer att 
förrättas prisutdelning till författarna av 
bästa artiklar i Vaskulär Medicin 2018, 
och professor Lars H Lindholm 
kommer utses till Hedersmedlem. 

Föreningen medverkar till en nordisk-
baltisk forskarutbildningskurs i 
Gdańsk, Poland, 20190919-21 om 
Hypertension and Cardiovascular 
Disease: focus on Brain, Cognition, 
Stroke and Sympathetic Nervous 
System Activity. 

Administrativa åtgärder 

Föreningens hemsida har under året 
uppdaterats för att korrekt informera 
att medlemsregistret hanteras enligt 
GDPR.  

Föreningen har tillsammans med 
Svenska Hjärtförbundet inlett ett 
administrativt samarbete med Svenska 
Läkaresällskapet som under 2019 
kommer ta över medlemsregister, 
fakturahantering samt övriga 
administrativa funktioner. 

 

Danderyd och Malmö, mars 2019 

 

Jonas Spaak, ordförande 

Anders Gottsäter, tidigare ordförande 

  

 


