
Bestyrelsesmøde i Dansk Transplantationsselskab (DTS) d. 18.8.2020 

Mødet er afholdt via Skype Business på grund af COVID-19 pandemi.  

 

Deltagere: Vibeke Rømming Sørensen, Michael Perch, Hans Eiskjær, Jan Carstens, Rikke Christensen, Helle 

Bruunsgaard 

Afbud: Ulla Møldrup, Paul Suno Krohn, 

 

Dagsorden: 

• Godkendelse af referat 

• Valg af ordstyrer (virtuelt møde) 

• Årsmøde 

• Selskabets bankkonto 

• Opsamling – Nationale guidelines for anvendelse af donorer med cancer 

• Opsamling – DCD 

• Faldende medlemstal og indtægter – hvad kan vi gøre? 

• Henvendelse fra de syv liv  

• Henvendelse med forslag om dækning af udgifter den konjugerede 13-valente 
pneumokokvaccine til SOT patienter 

• Evt. 
 

Referat 

• Referat fra sidste møde d. 18.8 2020: Godkendt 
 

• Årsmøde: Det blev besluttet, at årsmødet afholdes som et virtuelt møde, og det bookede 
arrangement i Charlottehaven aflyses.  

o Nyt tiltag: Rikke vil lave et program målrettet sygeplejersker 
o Platform: Zoom, hvis muligt. Michael undersøger dette herunder om alle vil være i stand til 

at tilgå et udsendt link, eller om der vil være begrænsninger i nogle regioner på anvendelse 
af Zoom. 

o Tidspunkt: Første december fastholdes. Vi aftaler kl. 15-17, så flest muligt kan deltage i.f.t. 
deres arbejde. Rikke overvejer og melder tilbage med et tidsrum for en forudgående 
session for sygeplejersker  

o Generalforsamling: Skal varsles ved mail til medlemmerne, og herunder skal der opstilles 
forslag om nyt bestyrelsesmedlem til afløsning for Ulla, som har siddet sin fulde periode ift. 
vedtægterne. 

o Program: 2 timer inklusiv generalforsamling.  
▪ Temaer: Kronisk afstødning (Hans er tovholder) og DCD (Michael er tovholder).  
▪ I takt med at programmet planlægges meldes indlæg til Helle, der opdaterer 

programmet med tidspunkter – skabelon for mødet (bilag 1) fremsendes sammen 
med dette referat. 

▪ Der rundsendes hurtigst muligt besked rundt til medlemmerne allerede nu om 
afholdelse af årsmødet som et digitalt møde. 

 

• Selskabets bankkonto: Fuldmagt til adgang til selskabets konto i Danske Bank er fortsat ikke 
overdraget til Helle, da ikke alle bestyrelsesmedlemmer har digitalt signeret den videresendte 



kundeaftale med Danske Bank, som nu har lukket aftalen. Vi aftaler, at Helle forsøger at lave en ny 
kundeaftale, som alle bestyrelsesmedlemmer herefter skal underskrive.  
 

• Nationale guidelines for anvendelse af donorer med cancer: Hans har kun fået kommentarer fra 
Michael og Jan. Hans vi genfremsende dokumentet til bestyrelsen, og det skal derefter rundsendes 
til selskabets medlemmer i høring helst før årsmødet/generalforsamling d. 1. december. 
 

• DCD:  Michael og Hans informerer om henholdsvis udvalgsarbejde og høring, som de har involveret 
i. Sundhedstyrelsen er forsinket af Covid-19. Ingen egentlige nyheder ift. sidste bestyrelsesmøde. 
 

• Faldende medlemstal og indtægter: Helle resumerede, at der havde været ca. 12 udmeldelser og 
kun en enkelt indmeldelse.  
Værdien ved medlemskab blev diskuteret: 

o Tværfagligt netværk 
o Fokus på hvad der giver arbejdet mening 
o Nemt at tilmelde sig og billigt medlemskab 

Forskellige tiltag blev diskuteret: 
o Vi skal forsøge at rekruttere yngre medlemmer i egne afdelinger/specialer 
o Hans vil være tovholder på at få lavet en reklame-plakat.  

 

• Foreningen 7Liv: Mærkesager er automatisk organdonation, flere levende donorer, Ja til 
organdonation og større politisk fokus. Foreningen har kontaktet DTS via Vibeke og Jan omkring 
især levende donation. Det blev diskuteret om henvendelsen hører til i Dansk Center for 
Organdonation eller i DTS på grund af STEP i Scandiatransplant samarbejdet og nefrologernes 
ansvar for levende nyredonorer. Det blev besluttet, at Vibeke og Jan som repræsentanter for 
nefrologien tager et møde.  
 

• Pneumokokinfektion: Søren Schwartz Sørensen har skrevet til Michael og gjort opmærksom på, at 
de nye vejledninger fra Sundhedsstyrelsen anbefaler, at organtransplanterede 
pneumokokvaccineres. Det samme gælder en række andre patientgrupper og den 23-valente 
vaccine er derfor gjort gratis. Netop for organtransplanterede patienterne anbefaler SST dog også, 
at disse skal modtage en enkelt vaccination med den konjugerede 13-valente pneumokokvaccine 8 
uger før første vaccination med den 23 valente vaccine. I modsætning til den 23 valente vaccine er 
den 13 valente vaccine dog med egenbetaling og ikke gratis. Det foreslås derfor, at DTS kunne gå ind 

med en opfordring til Sundhedsstyrelsen om, at den 13 valente vaccine i lighed med den 23 valente vaccine 
også blev gjort gratis. Claus Bistrup har også deltaget i diskussionen og har svaret, at man kan søge 
klausuleret tilskud til dækning af udgiften. Det besluttes på bestyrelsesmøde, at vi vil sende denne 
information ud til medlemmerne og lægge det på hjemmesiden.  
 

• Næste møde: Der planlægges et kort Skype møde d. 27.10.2020 kl. 15.30. 
 

Referent: Helle Bruunsgaard  
 

 


