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Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Transplantationsselskab 

Torsdag d. 27 maj 2010 kl. 11.00 – 14.30 

Biblioteket afdeling P2132 

Rigshospitalet 
 

Til stede:  

Martin Iversen (MI), Søren Schwartz Sørensen (SSS) Øyvind Østraat (ØØ), Jens Hillingsø (JH), 

Bjarne Møller (BM), Charlotte Sick Nielsen (CSN), Mads Hornum (MH) 
 

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Referatet godkendt 

 

Nyt fra formanden 

Orientering om henvendelse fra ESOT vedrørende ønske om review kapacitet og bidrag til faglige 

program til ESOT kongressen i Glascow 2011.  

Orientering ang. møde den 29. juni 2010 i det etiske forum under Dansk Center for Organdonation 

(DCO). ØØ er DTS repræsentant og deltager i mødet.  

DCO styregruppemøde i juni er aflyst. DCO registerudvalgsmøde, hvor SSS er DTS repræsentant, 

er planlagt til 22. juni 2010. Dette er dog efterfølgende blevet aflyst. 

DTS blev med kort varsel inviteret til møde på Christiansborg 3. marts 2010 angående 

organtransplantation og donation, arrangeret af blandt andre tidligere Europaparlamentariker Karin 

Riis Jørgensen. MI deltog for DTS.  

 

Nyt fra sekretæren 
Økonomien er tilfredsstillende. Der har været en udgift til udsendelse af ESOT materiale på 168 kr. 

Der er 3 læger der har ansøgt om medlemskab, deres navne bliver fremlagt efter dagens 

videnskabelige møde. Henvendelse fra et medlem angående danske ESOT-medlemmer til brug for 

anbefaling til Hesperis-kursus tilmelding, JH er medlem af ESOT aktuelt hvilket meddeltes 

ansøgeren. 

 

Årsmødet 2010: 
Datoforslag: 18 eller 25.november. Bestyrelsesmedlemmerne bedes checke kalendere og melde 

tilbage om der skulle være andre kongresser eller møder på disse datoer der kolliderer med et 

eventuelt årsmøde. 

Stedet for afholdelsen diskuteredes igen. SSS oplyste at det af planlægningsmæssige årsager ikke er 

muligt at afholde mødet på hospitalerne. Som alternativer nævntes Charlottehaven, DSB 

Kursuscenter, Symbion, Domus Medica. SSS og MH undersøger disse muligheder. 

Det tentative program for årsmødet diskuteredes og man kom frem til følgende forslag: 

Formiddag:  

Donorpleje/management. Organpreservation. Eventuelt også indlæg om betydningen af kold 

iskæmitid. Planlægges af SSS+CSN 
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Eftermiddag: 

Stamcelle-transplantationer - Riita Suuronen, Tampere. Composite transplantation – J-M Dubernard 

Eventuelt - Multiorgan tx, Michael Olausen, Gøteborg. Planlægges af JH, MI  

Der skal gerne være et tentativt program inden 14 dage fra de ansvarlige, sendes til formanden 

 

Forårsmøde 2011 

Der stiles mod en dato i februar/marts 2010. Bestyrelsesmedlemmerne bedes melde tilbage inden 

for 1 måned vedrørende eventuelle kollisioner med andre møder eller kongresser. 

Følgende emner for forårsmødet blev diskuteret: 

Kan man blive for gammel til Tx behandling? - ØØ 

Xenotransplantation-status-immunologi, infektioner, fysiologiske aspekter 

Opportunistiske infektioner (BK, PCP) 

PTLD - diagnostik, behandling, stadier - Francesco D’Amore, Århus 

Alternativer til Tx behandling: HeartMate, ECMO, hepatocytter, MARS-behandling.. 

 

Internationale samarbejder 
Scandinavian Transplantation Society Congres 2014 skal i 2012 afholdes på Island og i 2014 i 

København. DTS forventes at få en central rolle i planlægningen og afholdelsen af kongressen i 

København. Senest ved kongressen i 2012 skal der være udpeget en formand og en arrangør gruppe 

for kongressen i 2014. 

Udkast til Madrid resolutionen vedrørende global strategi for selvforsyning til organtransplantation 

mhp belæmpelse af organhandel blev rundsendt. Så snart det endelige dokument foreligger, vil det 

blive tilgængelig vis DTS hjemmeside 

Organdirektiv er vedtaget i EU og der er nu link til dette via DTS hjemmeside. DTS følger nøje 

med i hvordan direktivet vil udmøntes i dansk lovgivning. 

Scandiatransplants danske bestyrelsesmedlem har gennem de seneste to 3 års valg perioder været 

SSS. Der skulle derfor i 2010 udpeges nyt dansk bestyrelsesmedlem og de danske medlemmer af 

Scandiatransplants repræsentantsskab udpegede overlæge, dr. med. Kaj anker Jørgensen, Århus 

Universitetshospital, Skejby.  

 

Valg til bestyrelsen 

Jesper Melchior Hansen har ønsket at udtræde af DTS bestyrelse da Herlev Hospitals status som 

transplantationscenter eventuelt ændres. Herudover er BM på valg ved næste årsmøde, og kan 

genvælges. MI har nu været medlem af DTS bestyrelse i 4 år og kan derfor ikke genvælges. Der 

skal således som minimum findes 2 nye bestyrelsesmedlemmer.  

 

Eventuelt 
Intet. 

 

Næste bestyrelsesmøde: Onsdag d. 1. september 2010 

 

Referent MH 


