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Ganske kort om Stofskifteforeningen: 

Stofskifteforeningen er stiftet i 1997, har i dag godt 2.200 medlemmer. 

Stofskifteforeningen  

• formidler evidensbaseret viden 
• i samarbejde med danske endokrinologer 
• dækker alle stofskiftesygdomme: højt, lavt, knuder, børn og cancer  

Foreningen udgiver 4 gange årligt vores medlemsblad STOF, Læs marts nummeret af Stof. 

Minimum 4 gange årligt holder vi informationsmøder for patienter. Før corona blev disse 
afholdt på de store hospitaler rundt i landet og med endokrinologer som oplægsholdere. 

Efter corona holder vi disse møder som digitale møder og fortsat med endokrinologer som 
oplægsholdere. Vi har på det seneste har holdt et om livskvalitet samt en stor 
medlemskonference for 315 patienter, der hørte foredrag af diætist, psykolog og endokrinolog 
samt holdt et møde om højt stofskifte. 

Vores næste digitale informationsmøde er 25. maj sammen med OUH, hvor emnet er lavt 
stofskifte. 

6 gange årligt udgiver vi et nyhedsbrev, som man gratis kan tilmelde sig på vores 
hjemmeside Tilmeld dig nyheder fra Stofskifteforeningen (mailchi.mp) 

Stofskifteforeningen udgivet brochurer om stofskifte, som gratis kan rekvireres hos os 
på info@stofskifteforeningen.dk. 

Jeg har tidligere deltaget med oplæg til praksissygeplejersker, idet jeg i 2018 2 gange ude at 
holde indlæg på kurser arrangeret af Boehringer Ingelheim, henholdsvis i Aarhus og i 
København. Samlet var der omkring 130 deltagere på disse kurserne. Jeg har ligeledes været 
ude at holde indlæg på morgenmøder på apoteker i Odense om stofskiftesygdomme.  

Stofskiftepatienter er en meget stor patientgruppe, og spændvidden er stor fra det helt 
ukomplicerede forløb til meget komplicerede forløb. Det er derfor også en patientgruppe, der 
”fylder” meget i almen praksis, især efter at en del patienter henter en stor del af deres 
information på Facebook, hvor evidensen ikke altid er mest fremherskende. Vi vil gerne være 
med til at tilbyde evidensbaseret information til patienten, således at patienten er ”klædt på” 
til at håndtere sin sygdom og ikke blot ”overladt til information på Facebook. Det kan 
forhåbentlig være med til at gøre livet lettere i almen praksis.gem jeg også gerne op til fysiske 
møder. Hvis der er andre ønsker til måder, vi kan samarbejde, så sig endelig til. 



Jeg kan kontaktes på denne mail eller på mobil 20 22 46 24. 

  
Med venlig hilsen 
  
Bente Julie Lasserre 
Næstformand 
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