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1. Valg af ordstyrer og referent 

Ordstyrer: Randi Tei 

Referent: Nicola Hepp 

2. Efterårsmøde i KPH d. 05.11-2020 

Der blev diskuteret om mødet kan afholdes pga. situationen med Corona. Det er på nuværende 

tidspunkt tilladt at der samles max. 100 personer, hvis afstands- og hygiejneregler overholdes.  

Derfor antages det at mødet i november kan afholdes som planlagt, med forbehold at situationen og 

reglerne kan ændre sig løbende. Nicola kontakter Jens-Erik Beck Jensen mht. booking af auditoriet 

3+4 på Hvidovre Hospital (kl. 16.00-20.00) samt bestilling af mad osv.  

Der fastholdes med det gamle program, som Randi har sendt ud. Randi vil lede generalforsamlingen 

og Mette bliver leder af foredragskonkurrencen. Når vi har fået bekræftet at lokalerne er booket på 

Hvidovre Hospital vil Randi sende programmet videre til alle DKS medlemmer. 

3. DXA-instruks 

Torben har modtaget kommentarer fra bestyrelsen og vil indføre dem i instruksen. Efterfølgende 

sendes instruksen ud til høring til de øvrige medlemmer, som kan melde tilbage med kommentarer 

indenfor en måned.  

4. Hjemmesiden 

Lars har sendt en mail rundt vedr. status af hjemmesiden.  

Dem, som ikke har sendt et billede bedes at sende et billede til Lars snarest muligt.  

Kent har bemærket at annoncering af Sandbjergmødet 2021 indeholder forkerte informationer mhp. 

dato og kontaktoplysninger. Hvis der er tale om Danish Bone Research Workshop, så vil den korrekte 

dato være d. 5-7. februar 2021.  

Derudover skal andre konkrete rettelsesforeslog sendes direkte til Lars.  

5. Indstilling af pris-modtager til Marie og August Krogh Prisen 2021 

Indstilling og CV for kandidat skal indsendes senest 15.10-2020.  

Hvem skal det være? Vi blev enige om at DKS gerne vil indstille Bente Langdahl. 

Hvordan skal indstillingen se ud? CV må ikke fylde mere end to sider. Randi vil spørge, hvor længe 

indstillingen skal være og melder tilbage til Torben, som vil lave en udkast til indstillingen.  

6. Den Regionale Osteoporosearbejdsgruppe 

Mette fortæller om mødet, som blev udskudt pga. Corona: 

6.1. Rapportering og kalibrering af DXA-skanner: Der var fra selskabernes side konsens om at 

kalibrering ikke er vores opgave. Vi har diskuteret at sygehusegerene selv er ansvarlig for kalibrering 

af DXA skannere. Derudover laves opmærksom på, at kalibrering vil have betydning for 

igangværende kliniske studier, der anvender DXA skannere.  



6.2. National Fraktur Opsporing: Der er fra vores side konsens om, at der er nødvendighed for en 

koordinator til et program til systematisk opsporing af frakturer. Regionerne mener at en koordinator 

vil blive for dyrt. Men vi argumenterer at programmet sørger for at spare penge på langt sigt. 

Formålet er at fange så mange frakturer som muligt. Regionerne vil undersøge omkostninger og 

indsamle data om implementering af frakturopsporingsprogrammer. 

Fracture Liaison Service (FLS) implementeres i Region Sjælland og omkostninger på ca. 2 millioner er 

omfattet af regionens budget. Sagen om implementering af et frakturopsporingsprogrammet rejses 

også i Region Midt. Der diskuteres at programmet kunne implementeres i en større omfang hos de 

store sygehuse. Udfordringerne ligger i at oprette en database og selve datatrækning. En mulighed 

for datatrækning kunne være regionernes kliniske kvalitet program (RKKP).  

7. Osteonet 

På kontoen var det et lille restbeløb på ca. 1600 kr., som Randi har overført til DKS konto.  

8. Revisor og regnskab 

Regnskabsåret er fra d. 1. sept. 31. aug. Der stilles spørgsmål om, hvem der blev valgt sidst som 

revisor. Valg af revisor er et punkt ved generalforsamlingen. Der antages at Jeppe Gram er revisor. 

Revisoren skal godkende regnskabet. Regnskabet sendes rundt via mail og skal godkendes af 

bestyrelses medlemmer.  

Der er oprettet den nye bankkonto. Efterfølgende, blev der indført et loft på 750.000 kr., hvor der 

skal betales 0,6% renter. Nuværende beløbet står på omtrent 800.000 kr., hvorfor der diskuteres at 

investere i en lav risiko investering for at mindske beløbet til under loftet på 750.00 kr.  

9. Suppleanter til LVS 

10. Eventuelle  

 


