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DANSK KNOGLE SELSKAB 

GENERALFORSAMLING 

Date: 18. november 2021 

Time: 18.30 

Facilitator: Dansk Knogle Selskab 

Deltagende: 

Mette Hitz, Torben Harsløf, Lone Elgetti, Tanja Kaarill, Kent Søe, Jakob Kau Starup Linde, 

Lars Hyldstrup, Bente Langdahl, Pia Eiken, Lars Rejnmark, Nicola Hepp, Jane Dahl 

Andersen, Randi Tei, Siv Lajlev, Louise Wamberg,  

Dagsorden 

1. Valg af ordstyrer og referent 

2. Formandens beretning 

3. Valg 

4. Regnskab 

1. Valg af ordstyrer og referent 

Ordstyrer: Torben Harsløf 

Referent: Tanja Mia Kaarill 

Ordstyreren åbnede derefter generalforsamlingen med at konstatere at 

generalsforsamlingen var rettidigt varslet. 

2. Formandens beretning 

Formand Torben Harsløf aflagde beretningen om det forgangne år i selskabet hvor fokus 

havde været: 

- National FLS 

- Kalibrering af DXA  

National FLS: 

FLS udbredt i hele region Sjælland 2021 

FLS flere steder i region H, herunder Hillerød og Hvidovre 

FLS påbegyndt i region Syd 

Klinikforum i region Midt anbefaler FLS 
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Indstilling fra Videnscentret til RKKP om database 

 

 

 

 

Selskabets aktiviteter i årets løb: 

DXA instruks er godkendt af Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi & Nuklearmedicin (DSKFN) 

Arbejdsgruppe nedsat, møde 24/11, følgende selskaber bliver repræsenteret Dansk Knogle 

Selskab (DKS), DSKFN og Dansk Radiologisk Selskab 

9/11 afholdt en arbejdsgruppe møde om PVP. Til mødet var DKS, Dansk Rygkirurgisk 

Selskab (DRKS), Dansk Selskab for Almen Medisin (DSAM), Dansk Radiologisk Selskab og 

Dansk Rheumatologisk Selskab (DRS) var repræsenteret. Metoden bør indbringes for 

Behandlingsrådet. Selskaberne kan ikke indbrige metoden for Behandlingsrådet, det kan 

industrien, hospitalsledelsen og Danske Regioner. 

En arbejdsgruppe om kvalitetssikring af DXA er nedsat. DKS samt Dansk Institut for Ekstern 

Kvalitetssikring for Laboratorier i Sundhedssektoren (DEKS). DEKS har til huse på 

Rigshospitalet og instituttets formål er at øge patientsikkerheden gennem kvalitetssikring af 

laboratoriemedicinske undersøgelser, der forventes at føre til øget pålidelighed og af disse 

undersøgelser. DEKS tilbyder kvalitetssikring af diagnostiske laboratoriemedicinske 

undersøgelser gennem programmer til ekstern kvalitetssikring, undervisning, 

standardisering og internationalt samarbejde. DEKS servicerer klinisk biokemi, klinisk 

immunologi, klinisk mikrobiologi, klinisk fysiologi og Nuklearmedicin samt almen praksis og 

er åben for at assistere andre laboratoriemedicinske specialer efter behov. DKS og DEKS 

mødes den 5/1 2022 og sidenhen indvolveres også selskaberne DES, DSKFN og DRS. 

3. Valg 

Forlader bestyrelsen: Lars Folkestad, Nicola Hepp, Morten Steen Svarrer Hansen 

Genvalgt til bestyrelsen: Randi Tei 

Valgt til bestyrelsen: Anne Sophie Koldkjær Sølling, Jakob Holm, Michael Kriegbaum Skjødt 

Revisor genvalgt: Tanja Sikjær 

Tak til afgående og genvalgte bestyrelsesmedlemmer for deres indsats i den forgangne 

periode og velkommen til de nye medlemmer af bestyrelsen. 

4. Regnskabet 

Kent Søe gennemgik foreningens regnskab. Der var ingen spørgsmål til regnskabet. 
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Efterfølgende var der en længere diskussion af det kommende års budget og af hvilke 

aktiviteter selskabet skal inititere og engagere sig i.  

Skal selskabet støtte udenlandsk deltagelse i danske kongresser? Hvis ja, så kan man 

overveje om det skal kombineres med en workshop som den udenlanske forsker kan afvikle 

til glæde for selskabets medlemmer.  

Selskabet bør fortsat støtte yngre medlemmers deltagelse i ECTS og Oxford kurset. 

Endvidere bør Sandbjerg mødet fortsat støttes. 

Konkret besluttes det også at uddele 4 legater á 5000 kr. til morfometri-møde i Odense i juli 

22 til medlemmer af DKS. 

Selskabet kan lave et survey for at afdække medlemmernes ønsker, idéer og behov for 

aktiviteter.  

DKS kunne også dyrke grænsefladerne med andre selskaber, fx. geriatere, nefrologer, 

ortopædkirurger, rheumatologer, urologer, gastroenterologer m.fl.  

En idé kunne være 1 ½ dags workshop om sekundær osteoporose, hvor forskellige 

specialer sammen kunne udvikle retningslinjer for udredning og behandling af forskellige 

patientgrupper. Det er vigtigt på sådan en workshop at være fysisk tilstede, da kvaliteten af 

den faglige dialog samt muligheden for at nå til enighed om retningslinjer er bedre ved fysisk 

fremmøde. 

Muligheden for digitalt fremmøde på selskabets forårsmøde og eftersårsmøde, herunder 

generalforsamlingen, bør opretholdes fremover.  
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Hvidovre, den 18. november 2021  

Referentens underskrift:        


