Verksamhetsberättelse för verksamhetsår 2016-04-27 – 201704-25 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.
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 160427,
styrelsemöten 161125 och 170426, samt telefonmöten 160915 och 170202.
Föreningen disponerar numera ett tillförlitligt elektroniskt medlemsregister som
adminstreras av Medkonf AB. Medlemsantalet hade vid årsskiftet 2016-2017 ökat
med 7% till 359 jämfört med fjolårets siffra på 336. 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 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
Under hösten 2016 har styrelsen förhandlat fram ett nytt avtal med Mediahuset, vilket
säkerställer utgivningen av Vaskulär Medicin under åren 2017-2020.
Redaktör för tidskriften har fram t.o.m. 2016 varit Fredrik Nyström, som vid årsskiftet
ersattes av Isak Lindstedt. Fredrik avtackades för sin långvariga redaktörsinsats vid
styrelsemötet 161125. Samarbetet med Svenska Sällskapet för Trombos och
Hemostas och Svensk Njurmedicinsk Förening har fortsatt under verksamhetsåret.
Under 2015 instiftades ett pris till den skribent som av läsarna bedömts ha skrivit årets
bästa artikel. Priset för 2015 gick till Isak Lindstedt och medarbetare för artikeln
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Djurägarskap och kardiovaskulär risk, och 2016 års pristagare kommer att kungöras
vid årsmötet.
Under året har föreningens administrativa sekreterare regelbundet utskickat ett
elektroniskt nyhetsbrev till medlemmarna, med bland annat information om kurser,
konferenser och 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 160426 av
Jan Östergren.
Föreningens nationella arbetsgrupp för renal denervering (RDN) vid terapiresistent
hypertension under ledning av Bert Andersson från Göteborg uppföljer
behandlingsresultaten hos svenska RDN-patienter. Arbetsgruppen sammanträdde i
Göteborg i samband med kardiovaskulära vårmötet i april 2016 under värdskap av
SVMs sekreterare, Jonas Spaak. En sammanfattning av de nationella resultaten av
RDN är under publikation.
SVM har även ställt sig bakom och stödjer officiellt en studie av
baroreceptorstimulering vid terapiresistent hypertension, som bedrivs i Helsingfors,
Odense, Oslo, Malmö och Göteborg. Thomas Kahan ingår i studiens styrgrupp.
Den under 2015 inrättade arbetsgruppen för omvårdnad vid kardiovaskulär prevention
under ledning av Eva Drevenhorn har 6 medlemmar.
”Fördjupningskurs i evidensbaserad omvårdnad vid hypertoni” för sjuksköterskor
arrangerades under ledning av Eva Drevenhorn i Stockholm 20170323-24 och var
fulltecknad. Kursen utgör en påbyggnad på tidigare års kurs ”Evidensbaserad
omvårdnad vid hypertoni.”
Vid Kardiovaskulära vårmötet i Göteborg 160427-29 arrangerades i föreningens regi
ett symposium om storkärlsvaskuliter med Jan Holst och Anders Gottsäter som
moderatorer. Reumatolog Elisabet Svenungsson, Stockholm, gick igenom symtom
och medicinska behandlingsrekommendationer, radiolog Karin Zachrisson från
Göteborg redovisade indikationerna för och möjligheterna till bilddiagnostik och
kärlkirurg Nuno Dias från Malmö möjligheterna till invasiv behandling hos patienter
med kvarstående ischemiska symtom trots adekvat immunhämmande behandling.
SVM arrangerade tillsammans med Svensk Internmedicinsk Förening (SIM) vid SIMs
utbildningsvecka i Göteborg 160929 en temaförmiddag om kärlsjukdomar. Mia von
Euler medverkade med föredrag om cerebrovaskulär sjukdom och Anders Gottsäter
med föredrag om perifer artärsjukdom.
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 ”Driftsformer för universitetssjukhus”.
Internationella föreningsaktiviteter
SVM är affilierad ”National Society” i European Society of Hypertension (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 Paris 16061013. Thomas Kahan ingår dessutom i ESHs council och Peter Nilsson är
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, Miriam Qvarnström, Uppsala samt Linda Johnson, Malmö
deltog vid ESHs Summer School i Italien i september 2016.
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) kongresser i Rom i maj 2016
och Graz i maj 2017, samt i ESVMs styrelse representerats av Anders Gottsäter.
Styrelsen har uppdragit åt Elias Johansson och Mia von Euler att undersöka SVMs
möjligheter att representera Sverige i European Stroke Organization.

Planerade aktiviteter
Under det kommande verksamhetsåret 2017-04 – 2018-04 planeras årsmöte och
symposier vid det omedelbart förestående XIX Kardiovaskulära Vårmötet i Malmö
170426-28. Bl.a. kommer trombocythämmning vid perifer kärlsjukdom att
uppmärksammas i ett symposium som förutom SVMs ordförande engagerar fyra
kärlkirurgiska kollegor. Årsmötet kommer även att innehålla prisutdelning till
författaren av bästa artikel i Vaskulär Medicin 2015 och 2016.
SVMs styrelse har även skriftligen inlämnat flera symposieförslag inför kommande
kongresser med ESVM i Graz 170507-9 och ESH i Milano 170616-19. Mer
information om dessa aktiviteter kommer under 2017 att annonseras i Vaskulär
Medicin.
Malmö och Danderyd, mars 2017
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