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Tid Torsdag den 6. september 2018 fra 17:00 til 19:30 

Sted Aarhus Universitetshospital, Skejby, Auditorium B 

Deltagelse Mødet er åbent for alle interesserede og tilmelding er ikke nødvendigt 

 

Thyroidea hos unge, gamle og gravide  
Noget om hvorfor vi ser, hvad vi ser, hvor tit vi ser, og hvordan vi ser 
 

Ordstyrer Professor, ledende overlæge, Stig Andersen, Aalborg Universitetshospital 

Program 
17:00 – 17:05 Velkomst ved formanden 

Professor, overlæge, ph.d., dr.med. Peter Vestergaard, Endokrinologisk Afdeling, Aalborg 
Universitetshospital; formand for Jydsk Medicinsk Selskab 

 

17:05 – 17:25 Noget om jod & thyroideasygdom v/ gamle – Fra geografi til epidemiologi 

Stig Andersen, professor, led.overlæge, Geriatrisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital 

Danmark er enestående indenfor thyroidea – men hvorfor nu det? – få svar hér! 

 

17:25 – 17:45 Noget om Det Danske Jodtilsætningsprogram – Gør det noget? 

Inge Bülow Pedersen, overlæge, klinisk lektor, ph.d., dr.med., Endokrinologisk Afdeling, 
Aalborg Universitetshospital 

DanThyr har som det eneste program i verden systematisk monitoreret jodtilsætning. Dette 
enestående arbejde har du hér mulighed for at få et kik på. Og er det nu godt eller skidt? 

 

17:45 – 18:05 Noget om thyroideasygdomsepidemiologi i Danmark – Hvad ser vi? 

Mads Petersen, læge, ph.d.-studerende, Endokrinologisk Afdeling, Aalborg 
Universitetshospital 

Hvad skal vi se efter? Hvad kan vi finde, når vi udreder patienterne? Mads kender svaret! 

 

18:05 – 18:30 Kaffepause med sandwich 

 

18:30 – 19:00 Noget om Graviditet & Thyroidea – Hvorfor er det så vigtigt? 

Stine Linding Andersen, H-læge, seniorforsker, ph.d., Klinisk Biokemisk Afdeling, Aalborg 
Universitetshospital 

Det er vigtigt! Og det fylder hos patienter, der fylder os med spørgsmål – kom og få svar! 

 

19:00 – 19:20 Noget om Subklinisk Thyroideasygdom – Hvorfor & hvornår kontrol? 

Jesper Karmisholt, overlæge, klinisk lektor, ph.d., Endokrinologisk Afdeling, Aalborg 
Universitetshospital 

Patienterne er mange – så hvad gør du? Hvor tit kontrollerer du dine patienter? Giver det sundhed? 

 

19:30 –  Afrunding 
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