
 

 

Bestyrelsesmøde i Dansk Transplantationsselskab (DTS) d. 25.01.20222 kl. 15-17 

Mødet blev på Teams 

Deltagere: Vibeke Rømming Sørensen (VRS), Rikke Christensen (RC), Jan Carstens (JC), Michael Perch (MP), 

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

 

Referat: 

1. Referat fra bestyrelsesmøde d. 21.09.2021: Godkendt 

2. Fastsættelse af bestyrelsen: Der er ingen ændringer i bestyrelsens sammensætning og medlemmer. 

MP er genvalgt som formand, VRS forsætter som næstformand og HB fortsætte som sekretær.  

 

3. Opsamling på 2021: Modtagerne af foredragskonkurrencens 1. og 2. præmie er blev gennemgået. 

De sponsorerede priser er indgået på selskabets konto, og HB har modtaget oplysning fra vinderen, 

så præmierne på henholdsvis kr. 10.000 og kr. 5000 kan udbetales 

 

4. Planlægning af forårsmøde 2022: Det besluttes, at mødet skal afholdes d. 24. maj kl. 15-17.  

a. Form: Zoom 

b. Emne: Retransplantation 

c. Mødeleder: MP 

d. Indlæg: Lever, nyre, hjerte, lunger, immunologi og diskussion – 6x20 min 

e. HB kontakter Paul Reuber omkring opsætning af Zoom 

 

5. Planlægning af årsmøde/Generalforsamling 2022: 

a. Sted: Chalottehaven. Fysisk møde 

b. Tidspunkt: Medio november på en tirsdag eller torsdag. Følgende datoer foretrækkes: 

15.11, 17.11, 22.11 og 24.11. HB kontakter Charlottehaven mhp muligheder. 

c. Form:  

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). KS og MP er tovholdere. HE kontakter 

samarbejdspartner på AUH om indlæg om socioøkonomiske faktorer.   

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

3. Vaccinationsguidelines (30 min) 

d. Middag: Egen betaling 

e. Sponsorater og udstillere? 

 

6. Nyt fra udvalgene: 

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

b. Vaccinationsudvalg: Igangværende arbejde med nationale guidelines 

c. Medicinrådets fagudvalg for nyretransplantation: Intet nyt for nuværende 



 

 

d. Nationale retningslinjer for donorer med cancer: Intet nyt ift om guidelines kan udvides til 

hele Scandiatransplant. 

 

7. Hjemmeside: HB indhenter tilbud hos Paul Reuber om, hvad en opdatering af tilmeldingsdelen på 

hjemmesiden vil koste. Det besluttes også, at det kun skal være betalende medlemmer, som 

modtager informationsbreve fra selskabet.  

 

8. Ekstraordinær generalforsamling: Der planlægges ekstraordinær generalforsamling i forbindelse 

med den ordinære generalforsamling i 2022 mhp. vedtagelse af vedtægtsændringer fremsat af 

bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling i 2021 var ikke beslutningsdygtig, da der ikke var 

tilstrækkeligt mange fremmødte blandt selskabets medlemmer. 

 

9. Dato for næste bestyrelsesmøde: 23. marts 2022 på Teams 

 

Referent: Helle Bruunsgaard 


