
 

 

Bestyrelsesmøde i Dansk Transplantationsselskab (DTS) d. 23.03.2022 kl. 15-17 

Mødet blev afholdt virtuelt på Teams 

Deltagere: Vibeke Rømming Sørensen (VRS), Jan Carstens (JC), Michael Perch (MP), Hans Eiskjær (HE), Paul 

Suno Krohn (PSK), Karin Skov (KS) og Helle Bruunsgaard (HB).  

 

Afbud: Rikke Christensen (RC), Paul Suno Krohn (PSK), 

 

Referat: 

1. Referat fra bestyrelsesmøde d. 25.01.2022: Godkendt 

 

2. Forårsmøde 24. maj kl. 15-17: Programmet blev gennemgået.  

o Der mangler navne på nogle af talerne. Deadline for indmelding af disse til HB er om 14 
dage dvs. 7. april.  

o MP er mødeleder.  
o Paul Reuber er webmaster.  

▪ Paul har allerede genereret link til Zoom møde 

▪ Præsentationer sendes til Paul, så der er backup hvis noget ikke 

fungerer. 

▪ Link til møde sendes ud til medlemmerne per mail – Helle er ansvarlig 

▪ Link til mødet lægges på hjemmesiden dagen før afholdelse af mødet. 

▪ Indlæg skal sendes til Paul, så de kan fungere som backup ved tekniske problemer. 
 

3. Årsmøde 17. november: 
a. Charlottehaven – der er lavet booking 
b. Udstilling: ConEx har fremsendt kontrakt. Det besluttes, at HB skal indgå denne kontrakt. 
c. Sponsorer: MP tager sig af sponsorater. Det besluttes, at DTS modtager sponsorering af 

præmier ved foredragskonkurrencen og udenlandske talere. 
d. Programmet gennemgås: 

i. Formiddag: Foredragskonkurrence (VRS er tovholder) og sygeplejesession (RC er 

tovholder) i to parallelle lokaler  

ii. Eftermiddag: 

1. Livsstil, socioøkonomiske faktorer og misbrug hos 

transplantationspatienten (2 timer).  

a. KS og MP er tovholdere. HE, KS og MP koordinerer  

2. Minimal donor og transplantationskirurgi (60 min).  

a. PSK er tovholder 

3. Vaccinationsguidelines (30 min).  

e. Middag: Egen betaling 

  
4. Hjemmeside – MP og HB har afholdt møde med Paul Reuber den 16. februar. Der er indgået 

følgende aftaler: 
a. Indmeldelse af nye medlemmer: Der er lagt links til tilmelding både for læger og 

ikke-læger. 

b. Nyhedsbrev: Man kan ikke længere tilmelde sig dette som ikke-medlem. 



 

 

c. Re-design af hjemmesiden og nyt styresystem: Hjemmesiden er lavet i foråret 

2013. Der er behov for et nyt styresystem, og der er flere funktionaliteter, som 

ikke længere virker.  

i. Paul har sendt et tilbud på ca. 12.000 kr + moms. Bestyrelsen beslutter, 

at vi skal spørge ind til funktionaliteterne herunder mulighed for betaling 

til arrangementer, opslag af medlemskab, kvittering ved tilmelding til 

arrangementer. HB kontakter Paul om dette, og så tager vi det op igen 

på næste bestyrelsesmøde. 

  
5. Nyt fra udvalgene: 

a. Nyt netværk: European Centre for Disease Prevention and Control nedsætter et 

nyt netværk for the microbial safety of Substances of Human Origin. Sundhedsstyrelsen 

skal udpege kontaktpersoner, og har bedt DTS om at udpege en kontaktperson for National 

Focal Point for SoHO – Human Organs (member and alternate). MP vil spørge Susanne 

Dam Poulsen. 

b. Dansk Center for Organdonation: Der er indkaldt til møde i april 

c. Vaccinationsudvalg: Igangværende arbejde med nationale guidelines, som forventes at 

kunne gennemgås på årsmødet 2022. 

d. Medicinrådets fagudvalg for nyretransplantation: JC er formand for fagudvalget, og 

informerer om processen. 

e. Nationale retningslinjer for donorer med cancer: Intet nyt 

 

6. Dato for næste bestyrelsesmøde: 7. juni 2022 kl. 15 på Rigshospitalet (fysisk møde) 

 

Referent: Helle Bruunsgaard 


