
DKS online bestyrelsesmøde 3. februar 2021 kl. 20-21  

Tilstede: Torben, Randi, Jane, Kent, Jakob, Lars, Morten, Mette og Nicola. 

Dagsorden  

1. Velkommen til alle samt valg af hhv. mødeleder og referent 

2. Godkendelse af dagsorden (mødeleder) 

3. DXA skrivets endelige udformning (Torben, Mette) 

4. Planlægning af indhold og invitation til DKS forårsmøde 8. april 2020 (alle) 

5. DKS repræsentant for IFMRS – og flere nomineringer (separat vedhæftning i mailen) - med deadline 5. 

februar 2021 (Kent) 

a. Pia Eiken har som den eneste indtil nu tilbage på vores rundspørge blandt medlemmer. 

Bo Abrahamsen har i separat mail foreslået hende. Ingen respons fra andre. 

6. Evt. 

 

Referat 

1. Mødeleder: Torben 

Referent: Jakob 

 

2. Godkendt. Enkelte punkter tilføjes til Evt.  

 

3. DXA beskrivelsen er udarbejdet og har været til gennemsyn ved bestyrelsen, der mangler enkelte 

ændringer inden den udsendes til selskabets medlemmer.  

 

4.  Seneste møder har været klinisk orienteret og været om hhv. osteoporose og sclerostin antistoffer, samt 

osteoporose ved nyresygdom.  

Vi stiler mod et online møde 8 april.  

Vi vil forsøge at etablere et møde om kønsskifte og knogler:  

Foreslag om følgende foredragsholdere  

a. Guy t’tsjoen der har arbejdet med en udenlandsk kohorte som foredragsholder (30-45 min. + diskussion). 

b. Kent med foredrag om epigenetiske ændringer ved kønshormonændringer (30 min). 

c. Louise Lehmann Kristensen omkring protokol for dansk projekt (30 min).  

Herudover er der foredragskonkurrence med 4 foredrag. 

 

5. Ikke modtaget yderligere kandidater.  

a. Pia Eiken indstilles som selskabets repræsentant i IFMRS. 

b.Vi har vedtaget logo – med sort ryghvirvel på hvid baggrund. Logoet skal også på hjemmesiden i både 

dansk og engelsk version.  

 

6. Evt 

a. Bank. Investering af del af formue er foretaget. 

b. ECTS-2021 legater: 3 ansøgere. Og alle tildeles legat. Jane vil høre legatmodtager om en kort 

tekst til hjemmesiden. 

c. Vi opslår 2 legater til ECTS-phd træningskursus svt. prisen for selve kurset for ECTS-medlem.  

d. Der rundsendes mail til medlemmer om deltagelse i arbejdsgruppe om vertebrale frakturer. 

Herefter skal Dansk radiologisk selskab inviteres. 

e. Idekatalog til fremtidige møder: AI og knogle, Samspil mellem cancer-metastaser og knogle og Brusk og 

knogle. 

 

   Udsendt til kommentering 030221, rettet til og pdf'et herefter. 


