
Bestyrelsesmøde i Dansk Transplantationsselskab (DTS) d. 28.01.2021 

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

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

Skov og Helle Bruunsgaard. Ikke til stede: Paul Suno Krohn  

 

Dagsorden: 

1. Velkommen og nyt bestyrelsesmedlem Karin Skov  

2. Godkendelse af referater fra møde d. 27.10.2020 og d. 24.11.2020 – se vedhæftede dokumenter 

3. Opfølgning på årsmøde/generalforsamling 

a. Sygeplejesession 

b. Lægesession 

c. Generalforsamling 

4. Inputs fra afgående bestyrelsesmedlem Ulla Møldrup – mail sendt til bestyrelsen d. 1.1.2021  

5. “Guideline for transmission of cancer in donors” – Jan Carstens – se vedhæftede Outlook element 

6. Udvalg i DTS 

a. Vaccination 

b. DCO 

7. Planlægning af videnskabelige møder i 2021 

8. Selskabets medlemmer - Helle  

a. Diskrepans mellem betalende medlemmer versus mailingliste  

b. Hjemmeside – tilmelding til selskabet – kan det gøres bedre? 

c. Lægeforening og sekretærbistand – bedre styr på medlemmer og mailingliste? 

d. Selskabets vedtægter – behov for modernisering? 

9. Rekruttering af nye medlemmer – opfølgning på tidligere møder 

10. Evt 

 
Referat 

• Formand Michael Perch bød velkommen til nyt bestyrelsesmedlem Karin Skov, som gav en kort 
præsentation af sig selv. 

• Referat fra sidste møder d. 27.10.2020 og d. 24.11.2020: Godkendt 

• Opfølgning på årsmøde/generalforsamling: Mødet blev evalueret.  

o General tilfredshed med den tekniske afvikling af mødet, men det savnes, at Zoom ikke 

tillader diskussion i samme omfang som fysiske møder. Tiden skred for nogle indlæg. 

o Det fungerede godt med sygeplejesessionen, som var et nyt tiltag. Det planlægges derfor 

også at have en sygeplejesession til årsmødet i 2021.  

• Inputs fra afgående bestyrelsesmedlem Ulla Møldrup i form af E-mail d. 1.1.2021: Der var bred 
enighed om, at det er vigtigt at DTS har fokus på at maksimere udnyttelsen af tilgængelige donorer 
i takt med, at kriterierne flytter sig, og at DTS bidrager til offentlig og faglig opmærksomhed og 
viden.  DTS repræsentation i Dansk Center for Organtransplantation – se Udvalg i DTS nedenfor.  

• National guideline for anvendelse af donorer med cancer: Karin, Jan, Michael og Hans har været 
del af arbejdsgruppe sammen med Allan Rasmussen og Ulla Møldrup. Forslag til guideline blev 
diskuteret. Karin retter til, og forslaget udsendes derefter til høring i arbejdsgruppen og DTS 
bestyrelse med 14 dages frist for at returnere kommentarer. Derefter skal forslaget sendes i høring 



blandt DTS medlemmer med 3 ugers frist for kommentarer. Med henblik på mulighed for nordisk 
konsensus skal retningslinjerne til sidst sendes til Scandiatransplant.  
 

• Udvalg i DTS: 
o Vaccination: Jan har ikke været involveret i møder i udvalget. 
o Dansk Center for Organtransplantation: Tidligere bestyrelsesmedlem Pernille Kofoed-

Nielsen repræsenterer fortsat DTS i centerets styregruppe. Der er bred enighed i DTS 
bestyrelsen om, at med formålet at sikre en tæt kontakt og samarbejde med Dansk Center 
for Organtransplantation er det mest hensigtsmæssigt, at et af de nuværende 
bestyrelsesmedlemmer fremover repræsenter DTS. På næste bestyrelsesmøde udvælges 
en repræsentant.  
 

• Planlægning af 2021 sæsonens videnskabelige møder: 
Når dato er på plads for årsmøde skrives der til medlemmer, og datoerne for både forårsmøde og 
årsmøde lægges på hjemmesiden.  

o Forårsmøde: Skal afholdes som et virtuelt møde tirsdag d. 4. maj kl 15.30-17.30. 
▪ Program: Maskinperfusion af organer med præsentation for hvert organ (20 min+5 

min spørgetid) 

• Nyrer – Karin er tovholder 

• Hjerte – Hans er tovholder 

• Lunger – Michael er tovholder 

• Lever: Paul er tovholder 
Tovholdernes opgave er at finde en taler 

▪ Zoom møde – vi hører om Paul Reuber vil være teknisk ansvarlig som ved årsmødet 
2020. 

o Årsmøde: Skal afholdes i Charlottehaven som heldagsmøde, hvis muligt. 
▪ Tidspunkt: Helle kontakter Charlottehaven om mulige tidspunkter. Vi tilstræber en 

tirsdag, onsdag eller torsdag i perioden medio november – primo december. Der 
skal bookes ekstra lokale til parallel sygeplejesession om formiddagen. 

▪ Videnskabeligt program (foreløbige emner): 

• Foredragskonkurrence – Jan er tovholder 

• Sygeplejesession – Rikke er tovholder 

• COVID-19 og organtransplantation – Vibeke er tovholder 

• Non-invasiv afstødningsdiagnostik – Michael er tovholder 

• Præsentation af nyt Scandiatransplant kidney Exchange Program (STEP) – 
Karin og Helle er tovholder  

 

• Selskabets medlemmer og vedtægter: Der er stor diskrepans mellem betalende medlemmer og 
mailliste. Det formodes, at mange tror, at de er betalende medlemmer, men faktisk ikke er det, da 
indmeldelse via hjemmesiden foregår i to trin, og indmeldelsesproceduren er lidt indviklet. 
Indmelding skal forenkles, så læger indmelder sig direkte via Lægeforeningen, og det kun er ikke-
læger, der indmelder sig direkte via hjemmesiden. Dette samt modernisering af vedtægterne tages 
op på næste bestyrelsesmøde. Når dette er på plads, skal der skrives til maillistens personer, om 
man kunne have lyst til at være betalende medlem. 

• Øvrige punkter på dagsorden: På grund af fremskreden tid blev disse ikke diskuteret. 

• Næste møde: 23.marts 2021 kl. 15.30 (Teams) 
 
Referent: Helle Bruunsgaard  


