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Nyhedsbrev fra Dansk Thyroidea Selskab, maj 2019, med information om vinderne af
foredragskonkurrencen ved årsmødet, prisoverrækkelse og kommende akademiske forsvar

Vindere af foredragskonkurrencen
8 yngre thyroidea-forskere præsenterede deres forskning i en foredragskonkurrence ved årsmødet
den 3. maj 2019. Niveauet var højt, og både forskningsresultaterne og formidlingen var i top.
Vinderne blev afgjort ved en afstemning blandt deltagerne i årsmødet.
Første præmien (rejselegat på 3000 kr.) gik til læge Diana Grove-Laugesen fra Aarhus
Universitetshospital, som præsenterede abstractet med titlen: Effect of nine months of vitamin D
supplementation on muscle performance and QoL in Graves’ disease: a double-blinded,
randomized clinical trial.
Anden præmien (rejselegat på 1500 kr.) gik til postdoc Louise Ramhøj fra DTU, som præsenterede
abstractet med titlen: Thyroid hormones, chemicals and brain development in rodents: A tale of
atypical hormone profiles and insensitive assays jeopardizing human brain function.

Prisoverrækkelse
Læge, ph.d. Stine Linding Andersen modtog den 15. maj 2019 L’Oréal Unesco for women in science
prisen 2019. Prisen blev overrakt af H.K.H. prinsesse Marie ved en ceremoni på Carlsberg Akademi.
Med prisen følger 110.000 kr. til videre forskning indenfor thyroidea sygdom og graviditet.
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Kommende akademiske forsvar
Som tidligere annonceret er der en række thyroidea-relaterede akademiske forsvar i juni 2019.
Den 4. juni 2019 forsvarer læge Mads Lillevang-Johansen fra Odense Universitetshospital sin
ph.d.-afhandling med titlen: All-cause mortality and cardiovascular risk in biochemically verified
hyper- and hypothyroidism.
Den 17. juni 2019 forsvarer læge Diana Grove-Laugesen fra Aarhus Universitetshospital sin ph.d.afhandling med titlen: Cardiovascular health, muscle performance and quality of life in Graves’
disease. Effects of vitamin D supplementation.
Den 21. juni 2019 forsvarer læge, ph.d. Stine Linding Andersen fra Aalborg Universitetshospital sin
disputats med titlen: Maternal thyroid disease in pregnancy. Nationwide investigations on the
occurrence and outcomes.

Månedens artikel
Månedens artikel kan ses på selskabets hjemmeside www.thyroid.dk
I april 2019 var månedens artikel et nyt studie omhandlende overlevelse og prognostiske faktorer
for langvarig biokemisk helbredelse hos patienter med medullær thyroideacancer i Danmark.
Artiklen er publiceret af læge Jes Sloth Mathiesen fra Odense Universitetshospital og medforfattere
i Thyroid i marts 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.
Det videnskabelige program er nu tilgængeligt på www.eta2019.com

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

