Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2010 för Svensk
förening för hypertoni, stroke och vaskulär medicin
Under verksamhetsåret har SVMs styrelse bestått av Stefan Agewall, Kristina Bodegård
Björklund, Per Wester, Anna-Clara Collén, Thomas Kahan, ordförande, Lisa Kurland,
sekreterare, Lars Lind, vice ordförande, Fredrik Nyström, redaktör för tidskriften Vaskulär
Medicin och Ingar Timberg, kassör. Ann-Charlotte Laska valdes in i styrelsen som
adjungerad men har av privata skäl tyvärr avböjt fortsatt medverkan.
Per Svensson har varit adjungerad till styrelsen med ansvar för hemsidan.
Charlotte Löwenhielm har varit föreningens administratör.
Föreningens revisorer har varit Ove K Andersson, Göteborg, och Anders Gottsäter, Malmö.
Valberedningen har varit Bo Carlberg, Umeå, Thomas Kahan, Stockholm, Peter Nilsson,
sammankallande, Malmö och Jan Östergren, Stockholm.
Under året har styrelsen haft 3 telefonmöten, den 9 februari, 2 juni och 14 september, ett
konstituerande treslemöte den 26 november och 2 styrelsemöten, den 21 april i samband med
Kardiovaskulärt vårmöte i Uppsala och den 30 november i samband med Riksstämman i
Göteborg.
En översyn av medlemsregistret har skett under det gångna verksamhetsåret. Vi har nu 2091
medlemmar, för dessa finns e-mail-adresser på omkring 300 personer.
Föreningens tidskrift Vaskulär Medicin publiceras i samarbete med Mediahuset. Tidskriften
har kommit ut 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 har fortsatt och 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 utbildningsaktiviteter under året. Således deltog föreningen aktivt i organisationen av det XII:e Svenska
kardiovaskulära vårmötet i Göteborg 21-23 april och hade där flera aktiviteter i form av
symposier. Vi arrangerade, tillsammans med de nordiska föreningarna, en nordisk
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forskarutbildningskurs, Hypertension and cardiovascular disease: Bridging basic research,
clinical science and daily practice, den 17-18 juni i Oslo i samband med den årliga
vetenskapliga kongressen för European Society of Hypertension; och föreningen hade också
en framträdande roll i organisationen för den ordinarie vetenskapliga kongressen. Kursen
Hypertoni för sjuksköterskor genomfördes den 21-22 oktober i Sigtuna. Dessa aktiviteter
rapporteras i Vaskulär Medicin.
På årets European Society of Hypertension Summer School i Kroatien den 11–17 september
deltog Johan Löfsjögård, Danderyd, och, Lilian Streichart, Göteborg. Rapport publiceras i
Vaskulär Medicin.
Thomas Kahan representerade SVM vid Svenska Läkaresällskapets fullmäktigemöte 2010.
SVM ansökte 2009 om medlemskap i Svenska Hjärtförbundet. Denna ansökan avslogs den 15
oktober 2010 med hänvisning att Svenska Hjärtförbundets stadgar föreskriver att medlemmar
ska vara specialitetsföreningar.
Aktiviteter som planeras för det kommande verksamhetsåret är bl a ett möte under 1 dag i
Stockholm med tema koagulation. Mötet kommer att arrangeras tillsammans med Svenska
sällskapet för trombos och hemostas. Målgruppen är yngre läkare med specialistutbildning
mot internmedicin och sjuksköterskor. Föreningen deltar i organisationen av den XIII:e
Svenska Kardiovaskulära vårmötet i Örebro 4–6 maj 2011. Dessa aktiviteter kommer att
annonseras i Vaskulär Medicin.
Stockholm, den 22 oktober 2010
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