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Nyhedsbrev fra Dansk Thyroidea Selskab, december 2018, med information om månedens
artikel, forårsmødet 2019 og foredragskonkurrence for yngre thyroidea-forskere.
Månedens artikel
Månedens artikel kan ses på selskabets hjemmeside www.thyroid.dk
I november 2018 var månedens artikel et nyt studie omhandlende ”quality of life” og vægttab i
relation til kombinationsbehandling hos patienter med hypothyroidisme. Artiklen er publiceret af
læge Luba Freja Michaelsson og medforfattere fra Endokrinologisk Afdeling, Herlev Hospital, i
European Thyroid Journal i oktober 2018.
I december 2018 er månedens juleartikel et nyt studie omhandlende thyroidea-patienters oplevelse
af nedsat sexliv. Artiklen er publiceret af læge, ph.d., dr.med. Torquil Watt og medforfattere i
Thyroid i oktober 2018.
Bestyrelsen opfordrer fortsat alle medlemmer til at indsende thyroidea-relaterede artikler. Det kan
være eget arbejde eller en anden artikel, som findes relevant og interessant for medlemmerne.
Artiklen kan indsendes på e-mail dts@dadlnet.dk sammen med en kort omtale (max 10 linjer), som
fremhæver artiklens indhold, budskab og kliniske relevans.
Forårsmøde 2019
Tid og sted for forårsmødet i Dansk Thyroidea Selskab 2019 er:
Fredag den 3. maj 2019 kl. 12-18 ved Rigshospitalet i København.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen, nærmere information omkring tid, sted og program følger.
Vi kan allerede nu løfte sløret for, at det overordnede tema bliver behandling af hypothyroidisme
med professor Colin Dayan fra Cardiff, UK, som den udenlandske oplægsholder.
Foredragskonkurrence
Som et nyt initiativ vil der i forbindelse med forårsmødet i 2019 være en foredragskonkurrence for
yngre thyroidea-forskere. Er du ≤ 40 år, og aktiv inden for thyroidea-forskning, så deltag i denne
konkurrence ved indsendelse af et abstract om dit projekt. Abstract på dansk eller engelsk på højst
250 ord indsendes senest den 1. marts 2019 på e-mail dts@dadlnet.dk
I tilfælde af et overvældende antal abstracts vil deltagere til foredragskonkurrencen blive udvalgt af
bestyrelsen på baggrund af de indsendte abstracts.
Bestyrelsen ønsker alle medlemmer i Dansk Thyroidea Selskab en rigtig glædelig jul!

