Formandens beretning

Vi har en forening med få - men vigtige hovedopgaver nemlig det tilbagevendende
årsmøde og formidling af relevante informationer. Det forgangne år kan
karakteriseres som en videreføring af disse gode traditioner, som tidligere
bestyrelser har sat til værks. Ét nyt og kæmpe fremskridt har vi dog fået stablet på
benene, nemlig hjemmesiden, men derom senere. Vi er en lille forening med blot
116 medlemmer. Det har holdt sig stabilt de sidste mange år. Således fik vi sidste år
3 nye medlemmer, mens 1 meldte sig ud, altså samlet +2 medlemmer siden sidste
generalforsamling. Vi har en sund økonomi, som vores revisor vil berette for jer.
Kort resumeret svarer vores hovedstol på lidt over 160.000 kroner, iøvrigt
uforandret siden sidste generalforsamling, til mere end 5 års udgifter.
Vi synes selv vi igen har formået at stable et interessant årsmøde på benene, hvor vi
i år har fokuseret på nogle af de parakliniske udfordringer der er i hverdagen.
Stofskiftepatienter er meget oplyste, de udveksler erfaringer i stor stil. Jeg tror
personligt at det skyldes mange forhold. Dels synes mange at de ikke er
velbehandlede, dels bombarderes de med informationer fra de talrige facebook
grupper der er indenfor vores felt. Jeg nævnte flere af dem sidste år, men vil tillade
mig at gøre det igen, idet de får mere og mere opbakning fra mange patienter og
idet de efterhånden også har fået foden indenfor i de politiske kredse. De har mange
medlemmer på de forskellige facebook-sites : 2.800 medlemmer eller følgere i
”naturlig behandling af lavt stofskifte”, 5.900 medlemmer i ”For lavt stofskifte” (ved
sidste DTS generalforsamling var det 2.800), 1.500 medlemmer i ”For højt
stofskifte/Graves”, samme 1.300 medlemmer i ”Det forbandede stofskifte”, 2.600
medlemmer i ”Stofskifte Danmark”, 4.000 medlemmer i ”Stofskifteakademiet –
funktionel mad og liv”, for ikke at glemme 22.000 medlemmer i ”Stofskiftesupport”
(sidste år var det 8.300 medlemmer). Det er også vigtigt at vi hele tiden servicerer
Stofskifteforeningen, som til stadighed er og har været en god samarbejdspartner
for os. Værd at bemærke er også, at Bente Lassere sidste år blev kåret som årets
ildsjæl. Stofskifteforeningen er et vigtigt informationsorgan for vores patienter, så vi
skal også i fremtiden huske at udlevere Stofskifteforeningens foldere, så patienterne
kan melde sig ind i netop den forening, hvor enhver information altid er sober. Som

anført bliver information vigtigere i fremtiden i vort virke. Som endokrinolog skal
man vare sine ord, alt bliver vejet og lagret. Som endokrinolog skal man også være
helt opdateret, for vores patienter er nok i højere grad end andre patienter
opdateret i litteraturen
Set i lyset af dette, ser jeg (og min bestyrelse) tilbage med stor tilfredshed på en dag,
hvor vi har haft fremragende foredrag og alle har lært noget nyt. Der har været tale
om nogle ganske omfangsrige og for mange af os svære emner hvor vi sikkert alle
har (eller havde) en del lakuner. I år har vi haft flere ph.d. foredrag, hvilket viser at
forskning indenfor vores felt er populært. For andet år i træk, denne gang til
Professor Colin Dayan, har vi uddelt ”Danish Thyroid Association's Distinguished
Annual Lecture. The Peter Laurberg Prize Lecture”. Og så har vi for første gang
længe haft en foredragskonkurrence blandt vores yngre kolleger, og det synes jeg
personligt er et meget friskt pust.
Som allerede nævnt, har vi endelig formået at få en fin hjemmesiden op at køre,
hvor vi informerer om fremtidige konferencer og lignende, hvor vi informerer om
nye tiltag indenfor thyroideologien i Danmark, og hvor vi i det sidste ca. ½ år har
haft en ”månedens artikel”. Vi håber I logger på siden og benytter dette tiltag som
en teaser til den forskning der publiceres. Det er sådan ment. Vi vil den anledning
bede alle om at hjælpe til med at foreslå artikler, og det behøver ikke at være jeres
egne artikler, men evt. bare en artikel som I mener kan komme mange andre til
gavn.
Årsmødet er ved at være slut, og Hvis nogle af jer har ideer til næste årsmøde, hører
vi også gerne fra jer. Vi vil nemlig tilstræbe at årsmøderne kommer til at afspejle de
emner, I finder allermest interessante.

