
Referat af bestyrelsesmøde den 30.05.14: 
Tilstede ved mødet: Bo Abrahamsen, Pia Eiken, Mette Rothmann, Jannie Hald, 
Niklas Rye Jørgensen, Trine Jensen og Tanja Sikjær. 
Ikke tilstede ved mødet: Thomas Levin Andersen og Helle Brockstedt 
Referent: Tanja Sikjær 
1) Videnskabelige møder, forslag fra ECTS 
Der er ikke tilslutning til at vi kan afholde ECTS årskongressen, da det bliver for dyrt 
at holde i Danmark og overskuddet vil sikkert blive begrænset. 
Den nye bestyrelse kan tage stilling til om vi kan varetage at arrangere ECTS ph.d. 
træningskursus. 

2) Kurser 
Angående spørgsmålet ved sidste bestyrelsesmøde om hvorvidt DKMS kunne 
arrangere knogle kurser selv i stedet for at finansiere medlemmers deltagelse i 
udenlandske kurser: 
Vi mener ikke at vi kan tilbyde noget nyt ud over de kurser der bliver udbudt via 
ECTS, IOF og BRS. 

Desuden vil vi ikke konkurrere med vores egne ph.d. kurser der er arrangeret via 
universiteterne. 

3) Hjemmeside 
- Angående den engelske version af osteoporose vejledningen: Trine vil være 
ansvarlig for at den er helt opdateret og den vil efterfølgende blive sendt til Line så 
den kan komme på hjemmesiden. 
- Fremtiden for klaringsrapporter? 
Der er enighed om at vores egne klaringsrapporter er mere udførlige og detaljeret en 
de NBV’er der ligger på nettet fra de forskellige selskaber.  Der er umiddelbart 
enighed om at vi bibeholder vores egne klaringsrapporter og at de skal opdateres 
hvert 2. år. 

- Vi fjerner 2009 udgaven af osteoporose vejledningen fra hjemmesiden. 

4) Arbejdsgrupper 
DXA databasen: Der arbejdes aktuelt på at flytte databasen til Glostrup, men der er 
en del juridiske problemstillinger ved dette der tager tid at løse. 
DXA scanningsgruppen: Der arbejdes på at arrangere et møde. 

5) Efterårsmødet 
Foreløbig dato er 14/11- 14 
Bo skriver til Ego Seemann i forhold til om han kan komme og holde oplæg om 
kortikal knogle. Hvis ikke må vi undersøge om vi kan finde et andet emne. Sener 
emne kan være diabetes og knogle/fedme. Der er arrangeret kursus ved Amgen til 
sep., hvor der er foredrag om emnet. Hvorfor der nok skal gå lidt længere før vi tager 
emnet op. 

6) Bestyrelsesmedlemmer på valg til efteråret 
Bo går af til efteråret, vi anbefaler at Pernille vælges til formand. 



Trine vil genvælges som regnskabsansvarlig 

Pia, Thomas og Tanja går ud. Vi vil spørge Peter Vestergaard, Lars Folkestad og 
Barbara Rubæk Nielsen 

7) Næste møde: 
Vi planlægger skypemøde den torsdag den 25 sep. kl. 15.00 
8) Eventuelt 
Osteonet: DKMS vil gerne stille en underskudsgaranti til frokost, kaffe og 
refundering af transport til foredragsholderne. 
 


