
Bestyrelsesmøde i Dansk Transplantationsselskab (DTS) d. 24.03.2021 

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

Deltagere: Vibeke Rømming Sørensen, Jan Carstens, Michael Perch, Hans Eiskjær, Paul Suno Krohn, Karin 

Skov og Helle Bruunsgaard. Ikke til stede: Rikke Christensen 

 

Referat: 

1. Referat fra d. 27.1.2021: Godkendt. 

 

2. Forårsmøde d. 4. maj 2021 kl. 15.30-17 

a. Tema: Maskinperfusion af organer 

b. Talere (20+5 min til hver): 

i. Hjerte: Christian Møller, RH 

ii. Lunge: Hasse Møller, RH 

iii. Lever: Paul Krohn/Jens Hillingsø, RH 

iv. Nyre: Bente Jespersen, AUH 

c. Mødeleder: Helle  

d. Helle aftaler praktisk med Paul Reuber omkring Zoom 

e. Helle skriver hurtigst muligt til maillisten om afholdelse af møder i 2021. Dato og 

tidspunkt ligger allerede på hjemmesiden.  

f. Der skal laves et egentligt program, som skal ligge på hjemmesiden og 

rundsendes til maillisten. 

g. Opfølgning d. 26.4.2021 på kort bestyrelsesmøde 

 

3. Årsmøde d. 9.11.2021:  

a. Charlottehaven er booket  

b. Emnerne gennemgås kort. 

i. Foredragskonkurrence (Jan er tovholder/mødeleder) 

ii. Sygeplejesession (Rikke er tovholder, men ikke til stede) 

iii. Non-invasiv afstødningsdiagnostik (Michael er tovholder/mødeleder) – 

forskellige tilgange og emner blev diskuteret 

iv. Covid-19 og organtransplantation (Vibeke er tovholder/mødeleder) – 

forskellige tilgange og emner blev diskuteret 

v. Scandiatransplant kidney Exchange Program for levende donorer:  Karin 

fortæller generelt om nyrebyttekæder og de skandinaviske resultater. 

Helle fortæller om immunologiske udfordringer. 

 

4. Opfølgning på emner fra de foregående møder 

a. National guideline for anvendelse af donorer med cancer: Vi aftaler rund 

sendelse til bestyrelse og arbejdsgruppe med 14 dages deadline for 

kommentarer. Derefter udsendelse til mailisten. 

b. Udvalg: 

i. Ingen afholde møder indenfor vaccination af organtransplanterede 

ii. Intet nyt fra repræsentant i Dansk Center for Organdonation (Pernille 

Kofoed-Nielsen) 

c. Vedtægter: Helle kigger på behov for modernisering, så det er klart til 

generalforsamling. 

 

5. Andet: Retningslinjer for Covid-19 vaccination af organtransplanterede patienter og 

deres pårørende blev diskuteret. Michael lægger information ud på hjemmesiden. 

 

6. Næste møde d. 26.4 kl. 15.30-17, hvor hovedemnet er forårsmødet. 

 
Referent: Helle Bruunsgaard  


