
Præventiv kardiologi og rehabilitering 

 

Formandskabet:  

Formand Hanne Rasmusen, Bispebjerg Hospital; rasmusen@dadlnet.dk 

Næstformand Eva Prescott, Bispebjerg Hospital ; ep11@bbh.regionh.dk 

 

Øvrige Nukleus medlemmer og deres ansvarsområder:  

Kardiovaskulær epidemiologi: 

Ulla Overgaard Andersen, Holbæk Sygehus, uoa@regionsjaelland.dk 

Primær forebyggelse og almen praksis: 

 Bo Christensen (Praktiserende læge), Århus Universitet, bc@alm.au.dk  

Rehabilitering og sekundær prævention: 

 Anette Sjøl, Frederikssund Hospital, anet@fsh.regionh.dk  

Dorthe Husum, Slagelse Sygehus, DGH@regionsjaelland.dk 

Ole May, Regionshospitalet Herning, hecom@ringamt.dk 

Sportskardiologi: 

 Lars Juel Andersen, Gentofte Hospital, ljuel@ofir.dk 

Jens Rokkedal, Glostrup Hospital, rokkedal@dadlnet.dk 

Diabetes og Hjertekarsygdom: 

 Per Hildebrandt, p.hildebrandt@dadlnet.dk 

Ole Snorgaard (Endokrinolog), Hvidovre Hospital, ole.snorgaard@hvh.regionh.dk 

National koordinator for forebyggelse af kardiovaskulær sygdom: 

Hanne Rasmusen, Bispebjerg Hospital, rasmusen@dadlnet.dk 

 

Regler for valg til nucleus og formandskab 

En arbejdsgruppe vælger en nukleus på almindeligvis 4-7 personer, herunder en formand og 

en næstformand. Medlemmer som varetager eller har varetaget formandshvervet har en 

funktionsperiode i nukleus på maksimalt 6 år. Alle øvrige nukleus-medlemmer har en 

funktionsperiode på maksimalt 4 år, og således at halvdelen af nukleusmedlemmerne 

udskiftes hvert andet år. Formands- og næstformandsposten besættes for 2 år ad gangen 

 



uden mulighed for genvalg til samme post inden for en funktionsperiode i nukleus. Genvalg til 

nukleus og evt. formands- og næstformandsposten kan finde sted efter en karenstid på 4 år. 

 

Kommissorium 

 

1. Arbejdsgruppens interesseområder er kardiovaskulær epidemiologi, primær 

forebyggelse, rehabilitering og sekundær prævention, sportskardiologi, 

træningsfysiologi samt diabetes og hjertekarsygdom 

2. Arbejdsgruppen skal sikre og fremme kvaliteten af undersøgelse/behandling i Danmark 

inden for arbejdsgruppens interessefelt, herunder udarbejde rapporter og sikre årlig 

opdatering NBV inden for arbejdsgruppens interesseområde 

3. Arbejdsgruppen skal arrangere uddannelse og undervisning indenfor sit område.  

4. Arbejdsgruppen skal motivere til forskning og forskningssamarbejde inden for 

interesseområdet 

5. Arbejdsgruppen skal repræsentere DCS i relevante nationale og internationale råd og 

organer 

6. Arbejdsgruppen skal samarbejde med relevante DCS arbejdsgrupper samt rådgive 

DCS’s bestyrelse indenfor sit område 

7. Arbejdsgruppen relaterer sig til ESC's arbejdsgruppe: European Association of 

Cardiovascular Prevention and Rehabilitation (EACPR) 

 

 


