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Dansk Knogleselskab 

Bestyrelsemøde 

28. april 2022 

 

Til stede: Randi Hanghøj Tei, Jane Dahl Andersen, Kent Søe, Torben Harsløf, Jakob Starup Linde, 

Jakob Holm, Anne Sophie Sølling, Michael Kriegbaum Skjødt 

Afbud: Mette Hitz 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt uden yderligere tilføjelser. 

 

2. Dagens event 

 
Der er 14-15 tilmeldte til dagens event. 1 abstract. 

 

3. Legater, nyt fra Jane 
 

Drøftelse af kriterie om medlemskab af Dansk Knogleselskab for modtagelse af legater/awards fra 

selskabet. 

Tidligere beslutning om at man skal være medlem af DKS for at modtage legater/awards fra DKS 

fastholdes. Dette gælder også awards som uddeles ved Sandbjerg-mødet. 

 

4. Foredragskonkurrence 
 

Der er 1 tilmeldt abstract til foredragskonkurrencen ved Forårsmødet 2022. Da der synes generelt at 

være få indkomne abstracts til denne konkurrence, besluttes det at DKS fremover alene vil afholde 

foredragskonkurrence én gang om året. Dette skal være ifm. forårsmødet. 

 

I samme ombæring diskuteres forårsmødet 2023, som besluttes afhold d. 2. marts 2023 i 

København. 

 

5. Status på arbejdsgrupper 
 

Der gives status på de aktuelle arbejdsgrupper. 
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Arbejdsgruppe vedr. DXA-skanning: Arbejdet er pågående, og der ligger plan om besøg på de 

forskellige matrikler med DXA-skannere med to kontrolpersoner, mhp. at vurdere kalibreringen af 

skannerne. Dette forestås ved MH.  

Arbejdsgruppe vedr. perkutan vertebroplastik (PVP): AUH (v. TH) har fået tilladelse til at lave 

indstilling til behandlingsrådet vedr. PVP. Dette afventes. 

Arbejdsgruppe vedr. vertebrale frakturer: Arbejdsgruppen er nedsat med repræsentanter fra DKS, 

samt for radiologer og nuklearmedicinere. Der arbejdes på kommissorium, forestået ved JSL og 

MKS. 

 

6. Ny arbejdsgruppe om monitorering af OP-behandling 
 

Der er rejst forslag fra TH om fagligt møde mhp. brug af knoglemarkører til monitorering af 

osteoporosebehandling. Fokus for mødet skal være på den praktiske anvendelse af knoglemarkører 

og udvikling af en vejledning i forhold til dette.  

Der er opbakning hertil, og TH drøfter muligheden med Pernille Hermann (DES) og Morten Frost 

ifm. det kommende ECTS møde.  

 

7. Hjemmeside 
 

Der er sket flere tiltag med hjemmesiden: 

 Indmeldelsesproceduren er blevet differentieret: Er man læge er der et link som henviser til 

laeger.dk; er man ikke læge, er der i stedet en standard indmeldelsesformular. 

 DXA-vejledning uploadet. 

 Oversigt over bestyrelsesmedlemmer er opdateret. 

Der er udeståender ift. indhold på hjemmesiden: 

 Kontaktformularen: Det er uvidst hvor henvendelser via hjemmesiden sendes hen. JSL 

kontakter Lars Folkestad mhp. afklaring. 

Endvidere skal frasen ”vi vender hurtigt tilbage” fjernes. 
 Der mangler referater fra generalforsamlingr samt bestyrelsesmøder. RHT fremskaffer disse 

til upload. 

 Sektionen ”Kommende begivenheder” skal holdes opdateret. 
 Fanepunktet ”Udvalg”: Aktuelle indhold er forældet. Dette skal fjernes og der skal lægges 

nyt indhold op vedr. aktuelle arbejdsgrupper. 

Det er foreslået at alle kigger hjemmesiden igennem og melder tilbage til JSL med fejl/mangler. 

 

8. Dato for efterårsmødet 2022 
 

Afholdes d. 6. oktober 2022 i Aarhus, inkl. generalforsamling 

Tema: Drøftes på næste bestyrelsesmøde. 
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9. Planlægning af næste bestyrelsesmøde 
 

25. maj kl. 20 over Zoom. RHT deler link. 

 

10. Eventuelt 
 

Ingen punkter. 

 

 


