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Dagsorden: 

 

1. Opsamling DXA vejledning 

2. Implementering af DXA vejledning 

3. IFMRS/IOF  

4. Nye arbejdsgrupper 

5. Webansvarlig 

6. Evt. 

Referat 

1. Der er ikke fuldstændig referat fra DXA vejledning. Udestående med Z og T-score. Det blev besluttet 

at der bruges T-score. Torben laver skema, der forklarer diagnosekoder i fohold til om man er 

over/før peak bone mass. Torben runder referat og DXA vejledning af sammen med Mette. 

2. Næste skridt er at kontakte dansk selskab for klinisk fysiologi og nuklearmedicin.  Torben vil tage 

kontakt til dem. 

a. Skal vi bruge kaukasiske kvinder som reference eller er det race bestemte referencer? 

Torben undersøger det. 

b. Forslag om at takst for DXA beskrivelser kan afhænge af beskrivelsens kvalitet. Om der 

udsvares kun T-score eller en behandlingsforslag/vejledning.  Lars hører Jeppe Gram ad.  

3. Tidligere enighed om at melde os ud af IOF og ind i IFMRS. Lars vil melde DKS ud af IOF og Kent vil 

melde os ind i IFMRS 

4. Nye arbejdsgrupper: 

a. Vi vil iværksætte arbejdsgruppe med radiologer om at forbedre beskrivelsen af vertebrale 

frakturer. Jakob og Jane melder sig. Jakob er tovholder og vil få sendt en mail ud til 

selskabets medlemmer om de vil deltage i gruppen (vi satser på 4 deltagere). Herefter skal 

radiologernes selskab kontaktes med henblik på at få samlet gruppen. 

5. Websiden er nede pt. men kommer snart op igen.   

a. Der kan være lidt ventetider på at få materiale op på hjemmesiden. Hjemmesiden er 

baseret på Wordpress. Derfor skal vi gerne have flere til at kunne hjælpe med at lægge op 

på hjemmesiden. Lars er nuværende webmaster. Jakob hjælper med hjemmesiden og få 

lagt diverse dokumenter op.  

b. Forslag om at vi udarbejder et årshjul med henblik på hvad vi skal have på hjemmesiden fx 

referat af ECTS oplevelse.  – dette kan følge vores vanlig årshjul. 

6. Vi mangler at referatet fra GF underskrives af dirigent (Lars) og referent (Randi).  

a. Næste møde er 2 torsdag i april – vi sender et save the date. 

b. Der vil blive slået legater op til ECTS online, til PhD training course og BRS (Oxford) kursus. 


