
 

 

Bestyrelsesmøde i Dansk Transplantationsselskab (DTS) d. 17.08.2022 kl. 15-16.30 

Mødet blev afholdt som et virtuelt Teams møde  

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).  

 

Referat: 

 

1. Planlægning af årsmøde den 17. november 

 

a. Program – se Bilag 1 herunder individuelle opgaver for at få programmet på 

plads. 

i. Foredragskonkurrence – VRS/JC er tovholdere.  

Deadline for tilmelding 27. oktober. Abstracts skal udsendes til alle i 

bestyrelsen.  

 

ii. Sygeplejesession: På grund af for få deltagere besluttes det at sessionen 

skal aflyses. HB skriver til Charlottehaven og aflyser leje af Vinterhaven 

1. 

 

iii. Tema 1: Livsstil, socioøkonomiske faktorer og misbrug hos 

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

Foredragsholdere er ikke på plads. 

 

iv. Tema 2: Minimal donor og transplantationskirurgi (60 min?). 

Foredragsholderne er på plads. Der mangler at blive fastsat tid for 

varighed.  

 

v. Tema 3: Vaccinationsguidelines (30 min) – JC er tovholder. Sessionen er 

planlagt.  

 

b. Sponsorater: MP kontakter mulige sponsorer. 

 

c. Alle bestyrelsesmedlemmer skal reklamere for årsmødet i egen afdeling og i de 

videnskabelige selskaber. 

 

d. HB skriver snarest ud til medlemmerne om årsmødet 

 

e. Generalforsamling 

 

i. JC kan ikke genvælges. Indstilling af forslag til nyt bestyrelsesmedlem er 

på plads. 

ii. RK ønsker ikke at fortsætte – der mangler at blive sat navn på forslag til 

nyt bestyrelsesmedlem 

 

2. 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. Skal kigge dybere ind i antallet af organdonorer i 2021. 

c. Medicinrådets fagudvalg for nyretransplantation: JC orienterer om pågående 

udvalgsarbejde for Imlifidase. 

 

 

3. Evt. DTS ser ikke ud til at være registreret på LVS’ repræsentantskab. HB skriver til 

LVS omkring dette.  

4. Dato for næste bestyrelsesmøde med opsamling på program for årsmødet: Den 13. 

september 2022 kl. 15-17 Teams møde 

 

Referent: Helle Bruunsgaard 


