
Referat DKS bestyrelsesmøde 25.maj 2022 (zoom). 

Til stede: Torben Harsløf, Jakob Kau Starup Linde, Jane Dahl Andersen, Kent Søe, Michael Kriegbaum 

Skjødt, Anne Sophie Koldkjær Sølling, Randi Maria Hanghøj Tei 

 

Fraværende: Jakob Holm og Mette Friberg Hitz.  

1. Godkendelse af dagsorden og valg af referent Ja, og Randi er dagens referent. 

2. Kort evaluering af forårsmødet og drøftelse af fysisk fremmøde fremover ved DKS- møder 

Uheldigvis var der sammenfald med OUH endo-forskningsenheds forskningsdag til 

forårsmødet 2022. Vi var knap 20 fremmødte og 8 virtuelle deltagere incl. bestyrelse og 

oplægsholdere. Lang overvejende læger fra endokrinologisk afdelinger.  

Hvorfor kommer der ikke flere trods et i vores øjne et interessant emne? Fremøde siden 2019 

dalende. Ikke kun online-problematik. Hvad kan vi gøre? Måske mange tilbud post-corona. 

Forhåbentlig lykkes vi med at det næste gang er forsøgt strategisk placeret. Vi er enige om at 

on-line tilbud er nødvendigt. 

3. Tema for efterårsmødet 6. okt. 22 på AUH, hvor der også er GF. 

(Randi booker auditorium).  

 

Temaet besluttes at være vertebrale sammenfald. Således vil mødet også være et springbræt 

til at komme videre med arbejdet i gruppen om vertebrale frakturer (VF) og brugen af kunstig 

intelligens (AI), som Jakob (Linde) og Michael sidder i. 

 

Programpunkter, vi går videre med til endelige programlægning på næste bestyrelsesmøde, er 

 Epidemiologi, historisk gennemgang og diagnostik ved Bo Abrahamsen (Michael tager 

kontakt) 

 

 Definitioner ved Michael 

 

 Brug af kunstig intelligens i forbindelse med diagnostik ved Felix Müller (Michael/Jakob 

tager kontakt) 

 

 Behandling af vertebrale frakturer herunder VBP (Torben tager dette punkt 

videre/tager det selv). 

 

 Afslutningsvist vinkles i retning af monitorering og brug af biomarkører som pitch for 

den kommende arbejdsgruppe ved Torben (se pkt 4).  

 



4. Nyt fra Arbejdsgrupper 

Den nye arbejdsgruppe om monitorering af OP-behandling 

Arbejdsgruppen er ikke kommet videre i arbejdet siden møde 28/4-22 (se referat). Torben vil 

ved et pitch på efterårsmødet 2022 forsøge at inviterer til deltagelse i arbejdsgruppen og 

afholdelse af fagligt møde mhp. brug af knoglemarkører til monitorering af 

osteoporosebehandling. Fokus for arbejdet skal være på den praktiske anvendelse af 

knoglemarkører og udvikling af en vejledning i forhold til dette. Pro-contra battle kunne være 

interessant senere.   

5. Hjemmesiden siden sidst: 

Referater for tidligere bestyrelsesmøder og for GF er meget snart ajourført. 

 

Det er ønskeligt at bibeholde kontakt e-mail-adressen, hvis vi kan få opklaret, hvor posten 

ender. Lars/Frederik kontaktes (igen) desangående. Vi lover ikke længere at der gives 

hurtigt svar. 

 

Kommentarer til hjemmesidens indhold sendes til Jakob, der styrer hjemmesiden fantastisk. 

Opfordring: Besøg siden :)  

 

 

Michael, Randi, Mette og Jakob (Holm) skal sende portrætbillede til Jakob. 

 

Torben formulerer lidt brødtekst til arbejdsgrupperne. 

 

6. Legater; noget der skal drøftes? Økonomi? 

Jane og Kent har styr på tildeling af legater og udbetaling. Vi holdes løbende orienteret/tages i 

ed.  

Vores logo er sendt til ISBM, så vi fremstår som sponsor. 

7. Evt. Der indkaldes ti zoommøde tirsdag 9/8-22 kl 20-21 (uge 32)  

        

      Udsendt 25/4-22 til kommentering/godkendelse (RT) 


