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DANSK 
HYPERTENSIONSSELSKAB 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kære medlem 
 

22.2.2017 

Årsmøde 2017 
 
 

Hypertensionsselskabets årsmøde er fastlagt til 21. – 22. april 2017 og bliver afholdt på: 

Hotel Klarskovgård, Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør. 

 
Samtidig indkaldes til selskabets 38. ordinære generalforsamling, som foregår d. 21. 
april 2017 kl. 17.50 
 
Tilmelding:  
 
Tilmelding til årsmødet foregår elektronisk ved at følge dette Tilmeldingslink 

 
 
Det er vigtigt, at du anfører din titel, arbejdsplads og oplyser hvem der skal betale for  
din deltagelse inkl. EAN-nummer, hvis din arbejdsplads betaler. Af hensyn til værelses- 
fordelingen vil bedes du tilmelde dig senest den 17. marts 2017. Tilmeldingen er 
gældende, når betalingen er registreret. 
 
Ved spørgsmål, er du velkommen til at kontakte selskabets sekretær Linda Edslev 
35448407, lie@dadl.dk 
 

Formand: 
Niels Henrik Buus 
Ledende overlæge, ph.d., dr.med 
Nyremedicinsk Afdeling  
Ålborg Universitetshospital 
Medicinerhuset, Mølleparkvej 4 
9000 Ålborg 
nhb@clin.au.dk 
 
Sekretær: 
Nanna Borup Johansen 
Seniorforsker, læge, ph.d. 
Forskningscenter for  
Forebyggelse og Sundhed 
Center for Sundhed, Region H 
Rigshospitalet-Glostrup 
Ndr. Ringvej 57, bygning 84/85 
2600 Glostrup 
E-mail:  
nanna.borup.johansen.02@regionh.dk 
 
Sekretariat: 
Linda Edslev 
Fællessekretariatet 
Kristianiagade 12 
2100 København Ø 
Tlf:  3544 8403 
Fax: 3544 8408 
E-mail: lie@dadl.dk 
 
Bankkonto 
Reg.nr. 9570 Kontonr. 2089394 
 
www.dahs.dk 

http://eservices1.laeger.dk/irj/portal/lso?SAP_QueryString=plvar%3D01%26otype%3DD%26objid%3D50059683%26core%3Dtrainingtype.htm
http://www.dahs.dk/
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Indkaldelse af abstracts til præsentation ved årsmødet 

 
Lørdag vil der være en oral session og en poster session med antagede abstracts.  
Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at indsende abstracts på vedlagte blanket.  
 
Blandt de indsendte abstracts vil 4-6 bidrag blive udvalgt til oral præsentation. 
 
Postersessionen og de frie orale præsentationer vil foregå på engelsk af hensyn 
til eventuelt ikke-dansktalende deltagere.  
 
Der kan indsendes abstracts med ikke tidligere præsenteret materiale, ligesom 
abstracts, der har været optaget ved sidste års internationale kongresser, kan 
genpræsenteres for en dansk tilhørerskare.  
 
Ved antagelse af abstract er prisen for deltagelse ved årsmødet kun 500 kr. hvis du er 
medlem af selskabet. 
 
Abstracts sendes senest fredag den 17. marts 2017 på e-mail lie@dadl.dk til  
 
Linda Edslev 
Fællessekretariatet 
Kristianiagade 12 
2100 København Ø 

 
Uddeling af Hans Ibsens Hypertensionspris 

 
Under middagen til årsmødet fredag d. 21. april uddeles Hans Ibsens Hypertensionspris 
på 5000 kr. I forbindelse med prisen følger en kort videnskabelig præsentation ved 
årsmødet lørdag d. 22. april 2017. Der indkaldes hermed til indstillinger af kandidater til 
prisen. Kandidater til prisen kan være yngre eller ældre, og skal have ydet originale 
videnskabelige 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 Nanna B. 
Johansen nanna.borup.johansen.02@regionh.dk senest den 17. marts 2017. 
 
På bestyrelsens vegne 
Nanna Borup Johansen, sekretær 
 
 
Vedlagt:   Programudkast for årsmødet 2017 
        Abstract information 

Information om deltagergebyr 
 
Senere følger: Dagsorden for generalforsamling den 21. april 2017  

       Formandens beretning 
       Revideret regnskab for 2016 
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