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Hilton Hotel d. 21.november 2012 

 

Referat af Dansk Transplantationsselskabs bestyrelsesmøde 21. november 2012 
 

Tid og sted: 

Kl. 16.00 – 18.00 i rum Odin, Hilton Hotel 

 

Dagsorden: 

1. Forårsmøde 2013 (FG, alle) 

2. Orientering om planerne for STS 2014 (v/ organizing committee , AR) 

3. Nyt fra selskabets hjemmeside (MP) 

4. Efterårets sager i pressen. Skal DTS melde mere aktivt ud? (FG) 

5. Udveksling af organer med lande uden for Scandiatransplant (FG) 

6. Evt. 
 

Tilstede: Finn Gustafsson (FG), Pernille Van Houten (PVH), Kaj Anker Jørgensen (KAJ), Claus 

Bistrup (CB), Mads Hornum (MH), Bjarne Møller (BM), Allan Rasmussen (AR), Michael Perch 

(MP)(referent) 

 

Fraværende: ingen  

 

1. Forårsmøde 2013 

MH står for programmet ”immunosupression”, flankeres af FG. Dato 2.maj 2013 15-18 

 

2. Orientering om planerne for STS v AR 

 Dato 8+9.maj 2014.  

 Location endnu ikke fastlagt, men muligvis Marriot Hotel.  

 Forventet deltagelse ca. 200. 

 Formelt set er det ”Transplantationscenter København” der afholder arrangementet. 

 Formelt tilsagn fra Astellas og Novartis til at sponsorere med et endnu ikke defineret beløb. 

 Bestyrelsen vedtager at DTS hæfter for eventuelle udlæg. 

 Mulighed for at hyre firma til det praktiske vedrørende mødet. 

 Dato, sted og reklamer skal være klar til januar 2013. 

 

2b. scientific commite 

 Mulighed for at udvide antal deltagere samt øge den tværfagligheden ved at invitere 

hæmatologer.  

 Emner der kunne drøftes; KMT, stamcelle behandling, lymfom 

 Der blev også drøftet muligheden for at have en session for Tx-koordinatorer. 
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3. Hjemmeside 
Den fungerer suboptimalt og er kedelig. Enighed om at ofre nogle penge på at får den opdateret 

samt forbedre designet. Herudover ofre noget på vedligeholdelse. MP står for dette. 

  

4. Presse 
Nogle af sommeren og efterårets pressedækning i berøring med tx blev drøftet samt selskabets rolle 

i forhold til disse. Det blev besluttet at selskabets politik skal være tilbageholdenhed i forhold til 

presse sager og kun om nødvendigt kommentere på emner som direkte angår selskabet 

kerneområde. 

  

5.udveksling af organer uden for Scandiatransplant 

 Der pågår et par sager i Scandiatransplant, om fremmede pt. kan opereres indenfor 

Scandiatransplant men med organer fra andre lande. 

 Herudover foreligger tilsyneladende en sag, hvor man har afgjort at Tx skal kunne tilbydes 

enhver med akut behov i landet.  

Emnerne blev flittigt debatteret og FG vil følge op med yderligere information fra 

Scandiatransplants bestyrelse. 

  

6.evt 

 Valg af revisor, bestyrelsen peger på Kåre Sander, Rigshospitalet 

 AR valgt som suppleant for FG ved Scandiatransplant. Skal godkendes af 

Scandiatransplants bestyrelse. 

  Der afholdes bestyrelsesmøde i forbindelse med forårsmødet den 2.maj.2012 kl 13.00-15.00 

Biblioteket B 2142 Rigshospitalet. 

 

For referatet 

MP  

 


