
 
 

Året der forsvandt 

 

Kære medlem af Dansk Hypertensionsselskab 

Bestyrelsen for Dansk Hypertensionsselskab havde den 30/10 bestyrelsesmøde, hvor vi blandt andet 

besluttede ikke at afholde generalforsamling i 2020 pga. COVID19. Derfor vil selskabets regnskab for 

både 2020 og 2021 blive præsenteret ved vores årsmøde i 2021. For at øge sandsynligheden for at 

kunne afholde DHS Årsmøde 2021 har vi flyttet det fra april 2021 til fredag 4/6 til lørdag 5/6 2021.  

   Som vanligt vil der under middagen til årsmødet fredag d. 4. juni uddeles Hans Ibsens 

Hypertensionspris på 5000 kr. I forbindelse med prisen følger en kort videnskabelig præsentation ved 

årsmødet den 4. juni. Der indkaldes hermed til indstillinger af kandidater til prisen. Kandidater til 

prisen skal i år være yngre og skal have ydet et originalt videnskabeligt bidrag inden for 

hypertensionsforskning. Det kan være epidemiologi, klinisk intervention, målemetoder, grundforskning 

mm. Begrundede indstillinger skal være på ½ A4-side (man kan ikke indstille sig selv), og de sendes til 

sekretær Esben Laugesen (esbenlaugesen@hotmail.com) før 1. marts 2021. 

År 2020 har på mange måder og i næsten alle henseender været anderledes end tidligere år. År 2020 

har også været anderledes for Dansk Hypertensionsselskab. Ved vores årsmøde i 2019 gav vi hinanden 

hånden på, at vi ville revitalisere Dansk Hypertensionsselskab. Som beskrevet i Formandens Beretning 

fra marts 2020 har bestyrelsen sammen med flere af selskabets andre medlemmer arbejdet på flere 

nye tiltag for at styrke vores selskab. Dette arbejde har desværre været på standby det meste af året 

pga. COVID19, men det er nu vigtigere end nogensinde, at vi genoptager dette arbejde og sørger for at 

Dansk Hypertensionsselskab igen kan gå forrest i kampen mod hypertension. Derfor har vi genoptaget 

arbejdet med de planer, der var beskrevet i Formandens Beretning, og som er gentaget nedenfor: 

   Vi har forsøgt at styrke årsmødet, der er selskabets omdrejningspunkt, ved at tilbyde et udbygget og 

bredere program, som vi håber I har fundet spændende og vil slutte op om til efteråret. Endvidere har 

vi åbnet mulighed for at nogle af selskabets forskningsgrupper kan præsentere nye spændende 

projekter og/eller resultater, hvilket måske kan facilitere nye forskningssamarbejder på tværs af landet 

til gavn for vores medlemmer, Dansk Hypertensionsselskab og patienterne.  

   Derudover er vi i gang med at forbedre Dansk Hypertensionsselskabs hjemmeside (www.dahs.dk) på 

flere punkter. Først og fremmest vil vi være bedre til at opdatere den og ”poste” forskellige nyheder, 

som vurderes relevante for selskabets medlemmer. I den sammenhæng vil det være en stor hjælp, hvis 

I sender informationer/beskeder/referencer, som I finder relevante for selskabets medlemmer til mig 

eller selskabets faglige sekretær mhp. ”posting” på www.dahs.dk. Da selskabets ressourcer er 

begrænsede, vil jeg bede jer klargøre informationer/beskeder/referencer til ”posting” mest muligt før 

end I sender dem til os. 

   Endvidere ønsker vi, at www.dahs.dk skal blive kendt som stedet, hvor man kan få al nødvendig 

information og vejledning omkring behandling af hypertension uanset situation eller co-morbiditet. 

Mange af selskabets medlemmer er aktive i udformning af hypertensions guidelines i større speciale  
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selskaber (nefrologisk, endokrinologisk, kardiologisk og evt. andre). Derfor er vi begyndt en proces 

med at gennemgå disse vejledninger mhp. at godkende dem i deres helhed eller i en modificeret form 

og derefter linke til dem fra vores hjemmeside. Vi vil i den sammenhæng også opdatere selskabets 

retningslinjer for behandling af hypertension i forskellige situationer (graviditet, apopleksi, hypertensiv 

encephalopati, hypertensiv krise) sammen med relevante fagpersoner også uden for selskabet. Dette 

er et spændende arbejde, som jeg vil appellere til, at så mange som muligt af jer vil engagere jer i. 

Yngre medlemmer vil have stor lærings- og karriere-gevinst af at føre pennen, mens ældre medlemmer 

vil få mulighed for at udnytte mange års erfaring ved at gennemlæse og kommentere udkast løbende. 

Interesserede er velkomne til at kontakte mig eller selskabets faglige sekretær mhp. at blive tilknyttet 

en arbejdsgruppe.        

Alle, der er interesserede i at bidrage til dette arbejde, er velkomne til at kontakte selskabets 

formand eller sekretær per e-mail. 

Venlig hilsen, 

Bestyrelsen for Dansk Hypertensionsselskab 

 


