Verksamhetsberättelse för verksamhetsår 2015-04-22 – 201604-26 för Svensk förening för hypertoni, stroke och vaskulär
medicin
Styrelsesammansättning och möten
Under verksamhetsåret har SVMs styrelse bestått av Ewa Drevenhorn, Anders
Gottsäter (ordförande), Elias Johansson, 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. Stefan Agewall har varit adjungerad till styrelsen som
kontaktperson för European Society of Cardiology.
Föreningens administrativa sekreterare har varit Kjerstin Ädel Malmborg vid företaget
Medkonf AB. Ove K Andersson, Göteborg, och Björn Rogland, Kristianstad har varit
föreningens revisorer, 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 150422,
styrelsemöten 151113 och 160426, samt telefonmöten 150908 och 160204.
SVMs hade vid årsskiftet 2015-2016 336 medlemmar jämfört med fjolårets siffra på
245. I medlemssiffran ingår både betalande medlemmar och pensionärer, för vilka
medlemskapet enligt stadgarna är avgiftsfritt. Föreningen disponerar nu ett i det
närmaste fullständigt elektroniskt medlemsregister.
Tidskriften Vaskulär Medicin
Föreningens tidskrift Vaskulär Medicin publiceras i samarbete med Mediahuset med 4
nummer årligen i en upplaga på omkring 2800 exemplar. Förutom till SVMs
medlemmar distribueras den till kardiologer, endokrinologer, diabetologer, nefrologer,
internmedicinare, vårdcentraler och strokeenheter. Tidskriften finns också att läsa på
föreningens hemsida www.hypertoni.org
Redaktör för tidskriften har under verksamhetsåret varit Fredrik Nyström. Samarbetet
med Svenska Sällskapet för Trombos och Hemostas och Svensk Njurmedicinsk
Förening fortsätter och bedöms öka tidskriftens läsvärdhet. Under 2015 har instiftats
ett pris till den skribent som av läsarna bedömts ha skrivit årets bästa artikel.
Till styrelsemötet 151113 inbjöds representanter från Mediahuset för diskussioner
kring tidskriften i syfte att förbättra samarbetet i layout-, korrektur- och
tryckningsfrågor. Härefter gjordes en gemensam insats av Mediahuset och styrelsen
med brevutskick till läkemedelsföretag i syfte att stärka annonseringen i tidskriften.
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Under året har föreningen med hjälp av sin administrativa sekreterare även startat
regelbundna utskick av ett elektroniskt nyhetsbrev till medlemmarna, med bland annat
information om kurser, konferenser och intressanta medicinska nyheter inom vårt
intresseområde.
Nationella föreningsaktiviteter
Föreningen samarbetar i utbildningsfrågor med Stiftelsen Svenska
Hypertonisällskapet, samt utgör sedan 2013 en fullvärdig sektion i Svenska
Läkaresällskapet. SVM representerades vid sällskapets fullmäktigemöte 150505 av
Anders Gottsäter.
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.
Arbetsgruppen sammanträdde i Örebro 150423 under värdskap av SVMs sekreterare,
Jonas Spaak. En sammanfattning av den svenska erfarenheten av RDN är under
publikation.
Under 2015 har SVM även inrättat en ny ”Arbetsgrupp för omvårdnad vid
kardiovaskulär prevention” under ledning av Eva Drevenhorn.
Kursen ”Evidensbaserad omvårdnad vid hypertoni” för sjuksköterskor arrangerades
under ledning av Eva Drevenhorn i Stockholm 20160310-11 med 25 deltagare.
SVM arrangerade tillsammans med Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) både
vid Kardiovaskulära Vårmötet i Örebro 150424 och vid Läkaresällskapets
Riksstämma i Stockholm 151204 ett symposium om ” Nya riktlinjer för förebyggande
av aterosklerotisk hjärt-kärl-sjukdom”. Symposiet vid riksstämman var i förväg av
SLS listat som en av ”Riksstämmans 10 höjdpunkter” och hade lockat en mer än
fullsatt föreläsningssal. På bilden ses de medverkande Jonas Spaak, Peter Nilsson,
Annika Rosengren, Staffan Nilsson och Anders Gottsäter.

Vid vårmötet i Örebro arrangerades i föreningens regi även ett symposium om
multidisciplinär mottagningsverksamhet för multisjuka hjärtpatienter vid Danderyds
Sjukhus med medverkan av Jonas Spaak.
Elias Johansson och Mia von Euler har representerat föreningen i Socialstyrelsens
konsensuspanel i arbetet med nationella riktlinjer för strokesjukvård och Anders
Gottsäter har deltagit i Socialstyrelsens arbetsgrupp för utvärdering av screening för
bukaortaaneurysm. Föreningen har nominerat Elias Johansson som representant i
Läkemedelsverkets arbete med en rapport om antikoagulantiabehandling vid
förmaksflimmer.

Sekreterare Jonas Spaak har för föreningens räkning besvarat en remiss från SLS
betitlad ”En värdefull vård”.
Den pågående översynen av svensk specialistutbildning för läkare diskuterades vid ett
möte i Stockholm 150126 där föreningen representerades av Mia von Euler och
Anders Gottsäter. SVM har tillsammans med Svenska Cardiologföreningen till
Socialstyrelsen tidigare lämnat förslag på kardiovaskulär medicin som en
basspecialitet och angiologi/stroke en tilläggsspecialitet. Detta har emellertid inte
vunnit gehör, och föreningen har som en anpassning till det förslag som varit på
remiss under 2014-2015 istället bidragit med en målbeskrivning för området
hypertoni, stroke och vaskulär medicin tänkt för samtliga ST-läkare inom de
internmedicinska specialiteterna.
Internationella föreningsaktiviteter
SVM är affilierad ”National Society” inom European Society of Hypertension (ESH),
International Society of Hypertension (ISH) och World Hypertension League (WHL).
Detta internationella engagemang tydliggjordes vid ESHs gemensamma kongress om
hypertension och kardiovaskulär protektion i Milano 150612-15. Thomas Kahan och
Anders Gottsäter representerade föreningen vid ESH representantskapsmöte i
samband med kongressen, vid vilket Thomas Kahan invaldes i ESHs council. Peter
Nilsson är dessutom styrelseledamot i WHL. Styrelsen har för föreningens räkning
besvarat en internationell enkät från WHL avseende prevention av och
kontrollprogram för arteriell hypertension.
Två svenska delegater, Mattias Brunström, doktorand i Umeå och Lukas Geary,
doktorand i Stockholm deltog vid ESHs Summer School i Österrike i september 2015.
Tillsammans med våra nordiska systerföreningar och Steno Center arrangerade SVM
en nordisk forskarutbildningskurs 151001-03 i Gentofte, Danmark med tema
metabolism. I organisationskommitten representerades SVM av Thomas Kahan och
Peter Nilsson, och förutom dessa två deltog som föreläsare även Anders Gottsäter.
Föreningen har under året fortsatt arbeta för profilområdet vaskulär medicin som en
medicinsk specialitet. 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. SVM har i programkommitten
för European Society for Vascular Medicines (ESVM) andra kongress i Rom i maj
2016 och i ESVMs styrelse representerats av Anders Gottsäter.
Planerade aktiviteter
Under det kommande verksamhetsåret 2016-04 – 2017-04 planeras årsmöte och
symposier vid det omedelbart förestående XVIII Kardiovaskulära Vårmötet i
Göteborg 150427-29. Bl.a. kommer inflammatorisk kärlsjukdom att uppmärksammas.
The Swedish Society of Hypertension, Stroke and Vascular Medicine
Ordförande
Anders Gottsäter
Kärlkliniken
Skånes universitetssjukhus
anders.gottsater@med.lu.se

Sekreterare
Jonas Spaak
Hjärtkliniken
Danderyds sjukhus
jonas.spaak@ds.se

Kassör
Ingar Timberg
Medicinkliniken
Hässleholms sjukhus
ingar.timberg@skane.se

www.hypertoni.org
Organisations nr
84 65 01-7922
26 85 31-1

Flera SVM-representanter finns representerade bland fördragshållarna vid den
kommande ESVM-kongressen i Rom 160508-10 och vid Svensk Internmedicinsk
Förenings utbildningsvecka i Göteborg 160926-30. Vi har även skriftligen inlämnat
flera symposieämnen inför ESH- mötet i Paris 160611-14. Mer information om
samtliga dessa aktiviteter kommer under 2016 att annonseras i Vaskulär Medicin.

Malmö och Danderyd, mars 2016

Anders Gottsäter
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