
 

 

Bestyrelsesmøde i Dansk Transplantationsselskab (DTS) d. 07.06.2022 kl. 15-18 

Mødet blev afholdt som et blended møde med fysisk tilstedeværelse på Afdeling for Klinisk 

Immunologi 7501, Rigshospitalet og virtuelt på Teams. 

Fysisk deltagelse: Vibeke Rømming Sørensen (VRS), Jan Carstens (JC), Michael Perch (MP), 

Hans Eiskjær (HE), Paul Suno Krohn (PSK), Karin Skov (KS), Paul Suno Krohn (PSK), og Helle 

Bruunsgaard (HB).  

 

Teams-deltagelse: Rikke Christensen (RC),  

 

Referat: 

1. Referat fra bestyrelsesmøde d. 23.03.2022: Godkendt 

 

2. Evaluering af Forårsmøde 24. maj kl. 15-17: Få deltagere i betragtning af, at det var et 

virtuelt møde. Vi taler om, at der skal udsendes flere påmindelser med reklame for 

mødet via maillisten, og at vi skal gøre mere reklame for mødet i andre faglige 

selskaber og i vores afdelinger. Talere skal opfordres til at afholde ”generalprøve” med 

webmaster. 

 

3. Planlægning af årsmøde den 17. november 

 

a. Program 

i. Foredragskonkurrence – VRS/JC er tovholdere. Vi aftaler, at deadline for 

tilmelding af abstract er tre uger før med forlængelse til 14 dage før 

mødets afholdelse. Alle informeres om, at de skal forberede sig på 

præsentation af 7-15 minutters varighed. 

 

ii. Sygeplejesession – RC er tovholder. Sessionen er under planlægning. 

 

iii. Livsstil, socioøkonomiske faktorer og misbrug hos 

transplantationspatienten (2 timer).  KS og MP er tovholdere. 

Foredragsholdere er ikke på plads. Vi aftaler følgende: 

1. MP+HB kontakter BK Pedersen. Emne: KRAM og overlevelse med 

perspektivering til organtransplantation 

2. KS kontakter Kristian Heldal, Oslo. Emne: Fysisk 

funktionsevne/nyretransplantation/alder (bekræftet aftale) 

3. HE kontakter Finn Gustafsson. Emne: Hjertetransplantation og 

high-intensity interval træning 

4. HE har bekræftet aftale med Rikke Elmose Mols. Emne: 

Socioøkonomiske faktorer og hjertetransplantation 

5. MP kontakter Anja Bornø: Emne? 

6. PSK kontakter Otto Clemmesen. Emne: Alkohol og 

levertransplantation 

7. Paneldiskussion? 

 

iv. Minimal donor og transplantationskirurgi (60 min) -  PSK er tovholder. 

Mads Hornum og Malene Rorsted er talere 

 

v. Vaccinationsguidelines (30 min) – JC er tovholder. Susanne Dam Paulsen 

er taler  



 

 

 

b. Udstilling: HB har indgået kontrakt med Conex 

 

c. Sponsorater: MP er tovholder 

 

d. Middag: Vi aftaler egenbetaling på kr. 250  

 

e. Generalforsamling 

i. Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med 

vedtægtsændringer 

ii. JC kan ikke genvælges. JC vil spørge mulige kandidater, om de har lyst til 

at stille op og melde tilbage. 

iii. RC ønsker ikke genvalg – vil vende tilbage med forslag om ny kandidat. 

iv. Revisorerne er ikke på valg i år – HB spørger, om de har lyst til at 

fortsætte 

 

f. Andet: Der skal udsendes information om mødet i slutningen af august og i 

midten af oktober, således at der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling 

med forslag om vedtægtsændringer samt deadlines for foredragskonkurrence tre 

uger før med forlængelse til 14 dage før. 

 

4. Hjemmesiden: HB har talt med Paul Reuber om en mulig løsning ved nemtilmeld ved 

opkrævning af f.eks betaling i forbindelse af arrangementer. Det besluttes, at HB skal 

gå videre med dette. 

 

5. Nyt fra udvalgene: 

a. European Centre for Disease Prevention and Control, the microbial safety of 

Substances of Human Origin: Susanne Dam Paulsen er representant. HB er 

suppleant. 

b. Dansk Center for Organdonation: PSK har været til møde, hvor årsberetning 

blev gennemgået. Intet at bemærke 

c. Vaccinationsudvalg: Finansiering af vanbefalede vaccinationer er ikke på plads. 

d. Medicinrådets fagudvalg for nyretransplantation: Pågående udvalgsarbejde. 

e. Bestyrelsen i Nyreforeningens forskningsfond: VRS afløser JC 

 

6. Scandiatransplants bestyrelse: MP er indstillet som nyt bestyrelsesmedlem. 

 

7. STS 2024: Aarhus Universitetshospital skal afholde STS 2024. DTS er blevet forespurgt 

om mulighederne for at stå som garant for at dække et evt. underskud. 

 

8. Dato for næste bestyrelsesmøde: 24. August kl. 15-17 Teams møde 

 

Referent: Helle Bruunsgaard 


