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Nyhedsbrev fra Dansk Thyroidea Selskab, februar 2019, med information om forårsmødet 2019
og opfordring til indsendelse af abstracts til foredragskonkurrence for yngre thyroidea-forskere.

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.
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.
Den bedste præsentation vil blive kåret efter afstemning blandt deltagerne ved årsmødet og vil
blive hædret med et rejselegat
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.

Siden sidst
Professor Laszlo Hegedüs er udnævnt som editor ved det Amerikanske Thyroidea Selskabs tidsskrift,
Thyroid, fra 1. januar 2019.
Der er uddelt 5 mio. kr. fra Sundheds- og Ældreministeriet til to forskningsprojekter omhandlende
medicinsk behandling af patienter med hypothyroidisme med særligt fokus på behandling med
Thyroid. Professor Steen Bonnema fra Odense Universitetshospital er tildelt 4.075.000 kr. og
overlæge, ph.d. Birte Nygaard fra Herlev-Gentofte Hospital er tildelt 925.000 kr.
For nærmere information se:
http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Puljer/2019/Januar/To-forskningsprojekter-soesat-for-at-hjaelpepatienter-med-lavt-stofskifte.aspx

Opfordring fra stofskifteforeningen
Vi viderebringer en opfordring fra bestyrelsesmedlem Bente Lasserre i Stofskifteforeningen om at
rette henvendelse til foreningen vedrørende aktuelle og kommende forskningsprojekter:
”Stofskifteforeningen forsøger at bringe så megen faktuel viden om stofskiftesygdomme som muligt
både i vores blad og på vores Facebook-side. Vi ville rigtig gerne bringe mere, og det er derfor, jeg
skriver til jer. Vil I hjælpe os med kontakt til aktuelle og kommende forskningsprojekter, hvor
forskeren måske ville skrive en ganske kort artikel til ”lægmand” om, hvad der forskes i? Om muligt
– med respekt af regler for offentliggørelse – måske også en status i løbet af projektet? Så vil vi
offentliggøre det i blad/hjemmeside mv.”
Der kan rettes henvendelse til info@stofskifteforeningen.dk

Månedens artikel
Månedens artikel kan ses på selskabets hjemmeside www.thyroid.dk
I januar 2019 var månedens artikel et nyt studie omhandlende sammenhængen mellem
Levothyroxin behandling og generel dødelighed, kardiovaskulær død, større kardiovaskulære events
og myokardieinfarkt hos patienter med hjertesvigt. Artiklen er publiceret af læge Mette Nygaard
Einfeldt og medforfattere fra Endokrinologisk og Kardiologisk Afdeling ved Herlev-Gentofte
Hospital, og kommer i JCEM i 2019.
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.

42nd Annual Meeting of the European Thyroid Association
ETA kongressen afholdes i år i Budapest fra den 7.-10. september 2019.
Kongres hjemmesiden er nu åben www.eta2019.com
Deadline for indsendelse af abstracts er den 24. marts 2019.

Information til nyhedsbrevet
Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at indsende relevant information til nyhedsbrevet, som
kan være af interesse for medlemmerne i Dansk Thyroidea Selskab. Det kan fx være information om
bevillinger, publikationer, arrangementer eller andet. Information sendes til e-mail dts@dadlnet.dk

