
 

 Referat fra DKS-bestyrelsesmøde d. 13. januar 2022 kl. 20-21 (virtuelt)  

 

Fremmødte:  

Torben Harsløf  

Jakob Kau Starup Linde  

Kent Søe  

Michael Kriegbaum Skjødt  

Jakob Holm  

Randi Maria Hanghøj Tei  

Mette Friberg Hitz  

Jane Dahl Andersen   

Anne Sophie Sølling  

 

1. Godkendelse af dagsorden: Ja.  

 

2. Valg af ordstyrer: Randi og Torben 

 

3. Valg af referent: Anne Sophie  

 

4. Kort opfølgning af referat fra sidst:  

DKS uddeler 4 legater à 5000 kr. til en International histomorfologi-workshop i Odense i d. 10-13 juli 2022 (International 

Society of Bone Morphometry, ISBM). Der uddeles to legater på Sandbjerg gods ved abstractkonkurrence (young inve-

stigator award). Young investigators inkluderer studerende, PhD-stud og postdoc. Information om legatmodtagerne skal 

sendes til Kent.  

DKS uddeler to legater til ISBM via DKS-hjemmesiden. Legatmodtagerne skal være medlem af DKS. Opslag på hjemme-

siden i uge 9. Ansøgningsfrist d. 1. april med svar 14 dage efter (early bird registrering til ISBM d. 29. april). Reklame for 

legaterne skal sendes bredt ud. Jane laver et udkast til opslaget.  

Krav om kort skriftlig beretning fra alle legatmodtagere til DKS-hjemmesiden. 

 

Torben er tovholder for DXT, en gruppe under Danske Regioner, der arbejder på et kvalitetssikringsprogram for DXA-

skannere. Planen er at DXA-skanne et fantom og 2 personer på en DXA-skanner i alle regioner i Danmark. Rekruttering 

af personerne ved Mette og Torben. Økonomisk støtte (togbilletter, hotelophold mm) fra Osteoporoseforeningen 

(10.000 kr).  

 

Husk at sende et foto til DKS-hjemmesiden til Jakob.  

 



 

5. Planlægning af forårsmødet d. 28. april 2022 i Odense kl. 15.30-18: 

Mødelokale og lokale til bestyrelsesmøde er booket (fra kl. 13.30).  

Randi sender en "save the date" ud.  

Idé til program:  

1. Bente Langdahl har fået 25 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden til i samarbejde med kollegaer fra hele landet at 

undersøge, hvordan man bedst behandler personer med osteoporose. Forskningsprojektet varer fem år og 

består af tre kliniske studier samt et registerstudie.  

Gennemgang af projekterne inkl. baggrund: 

ALEXIS (Alendronate discontinuation study) v. Pernille Hermann.  

ZOLARMAB2 (Denosumab discontinuation study) v. Bente Langdahl. 

OPTIMIST (Optimised use of romosozumab study) v. Jens-Erik Beck-Jensen eller Morten F Nielsen. 

EXPLORATIVE v. Thomas Levin og Kent Søe. 

NOCTE (Nationwide Osteoporosis Cohort Trials) v. Bo Abrahamsen. 

Tid: ca. 45 min. 

Torben snakker med Bente om ovenstående idé.  

 

2. Metastaser i knogler fra et histologisk perspektiv v. Christina Møller Andreasen 

Tid: ca. 40 min.  

Kent snakker med Christina om ovenstående idé.  

 

3. Foredragskonkurrence 

Tid: ca. 1 time.  

 

4. Kaffepause + sandwich 

 

 


