Årsberetning fra formanden for Dansk Hypertensionsselskab

Ved selskabets årsmøde 2018 var der tilmeldt 31 deltagere, hvilket er et lavere antal end de
tidligere år. Det lave antal deltagere kom også til udtryk ved, at der ikke var nogen posterpræsentationer. Til trods for det lave antal deltagere gik årsmødet godt med fine indlæg og gode
diskussioner. Mødets højdepunkt var uddelingen af Hans Ibsens hypertensionspris, som blev givet
til læge og ph.d.-studerende Rasmus Dreier fra Medicinsk Afdeling, Amager Hvidovre Hospital i
Glostrup.
Ved årsmødet fik selskabet ny formand, da Niels Henrik Buus efter flere år som medlem af
bestyrelsen og som formand ønskede at ophøre som formand og træde ud af bestyrelsen.
Selskabet klappede og takkede Niels Henrik for indsatsen og engagementet. Ved årsmødet
ønskede Christina Oxlund også at forlade bestyrelsen, og Christina blev erstattet af Ali Asmar.
Derudover blev Michael Hecht Olsen, Jane Stubbe, og Nikolai Hoffmann-Petersen valgt til
bestyrelsen, og Esben Laugesen og Jesper Nørgaard Bech blev genvalgt.
Ved ESH-kongressen 2018 i Barcelona deltog fra bestyrelsen Michael Hecht Olsen og Jørgen
Jeppesen. Ved ESH-summerschool 2018 i Schweitz deltog fra Danmark læge Christoffer Krogager
og læge Camilla Fjord Thomsen.
Selskabet holdt som vanligt et efterårsmøde, hvor fokus var på de nye guidelines fra ESH og de
sidste nyheder indenfor genetik og hypertension. Professor Thomas Kahan, Karolinska Instituttet,
Stockholm, gennemgik de nye guidelines, og Ph.d. Charlotte Andersson, Herlev Gentofte Hospital
og the Framingham Heart Study gennemgik det sidste nye om genetik og hypertension. De to
indlæg var fremragende og på højt internationalt niveau, og mødet var rigtigt godt, men desværre
var fremmødet skuffende, så skuffende, at bestyrelsen valgte ikke at afholde et forårsmøde i 2019,

som der ellers har været tradition for. Denne beslutning skal også ses i sammenhæng med, at
fremmødet til selskabets forårsmøde 2018 og efterårsmøde 2017 var skuffende, selv om møderne
bød på spændende indlæg fra eksperter. Alt i alt er bestyrelsen af den opfattelse, at man i
fremtiden nok kun vil afholde selskabets årsmøde, men derudover vil bestyrelsen søge at
arrangere møder med andre selskaber om emner med fællesinteresser. Sådanne møder kunne
være sammen med Dansk Kardiologisk Selskab, Dansk Nefrologisk Selskab, og Dansk
Endokrinologisk Selskab. Som et yderligere udtryk for, at Dansk Hypertensionsselskab desværre er
presset, skal det også nævnes, at Karstivhedsgruppen har valgt at opløse sig selv.
Omkring andre aktiviteter, som medlemmer af bestyrelsen (Michaell Hecht Olsen og Jørgen
Jeppesen) har deltaget i, kan nævnes opdateringen af Dansk Kardiologisk Selskabs Nationale
Behandlingsvejledning for arteriel hypertension, og i den forbindelse er det kort diskuteret blandt
bestyrelsens medlemmer, om selskabet i fremtiden skal opgive egen behandlingsvejledning og
tilslutte sig andre selskabers vejledninger.
Afslutningsvis vil jeg nævne, at jeg desværre ønsker af forlade formandsposten allerede efter et
år på grund af stort arbejdspres og større omvæltninger på min arbejdsplads samt udvikling af
demenssygdom i min nærmeste familie.

Frederiksberg, 2. marts 2019.
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