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Referat fra bestyrelsesmødet i 

Dansk Transplantationsselskab 

d. 26 maj 2004 

Rigshospitalet, København 
 

 

 

Deltagere: Jørn Carlsen, Pia Lauenborg, Svend Aage Mortensen, Søren Schwartz Sørensen, Jesper 

Melchior Hansen (sekretær) 

 

Gæster: Bente Jespersen 

 

Afbud: Hans Dieperink, Andre Wettergren 

 

1. Næstformand. Søren Schwartz Sørensen vælges enstemmigt som næstformand. 

 

2. Scandiatransplant. Melvin Madsen og suppleanten Arne Svejgaard udtræder af bestyrelsen for 

Scandiatransplant ved repræsentantskabsmødet i Århus juni 2004. DTS indstiller til 

repræsentantskabet i Scandiatranplant, at Søren Schwartz Sørensen indtræder i bestyrelsen for 

Scandiatransplant, og at  Jørn Carlsen bliver suppleant. Vedtægterne kan findes på 

www.scandiatransplant.org 

 

3. DOPP (Donor Organ Procurement Program). DTS ønsker at øge donorantallet i Danmark og 

ønsker at fremkomme med en handlingsplan for landets donorsituationen. Det besluttes at 

nedsætte en DOPP-arbejdsgruppe, som forhåbentligt kan fremkomme med en national 

handlingsplan. 

I. DOPP-arbejdsgruppens første opgave skal være at definere dets kommissorium. 

II. Der lægges op til en arbejdsgruppe med, indtil videre, 7 personer. Se bilag I. 

III. Formanden forespørger personerne omtalt i bilag I, om De er villige til at påtage sig 

arbejdsopgaven. 

IV. Formanden indkalder arbejdsgruppen. 

V. DOPP-arbejdsgruppen skal referere til bestyrelsen. 

 

4. Andre arbejdsgrupper. DTS er fremkommet med et ønske om en række tværfaglige 

arbejdsgrupper. Se referat fra sidste bestyrelsesmøde. Foreløbigt er der taget kontakt til Dansk 

Nefrologisk Selskab, Dansk Lungemedicinsk Selskab og Dansk Cardiologisk Selskab. 

Tilbagemelding afventes. 

 

5. EDHEP (European Donor Hospital Education Program). Der er afholdt forårskursus d. 17/3 og 

4/5.  Efterårskursus afholdes d. 28/9 og 30/11. Novartis og Sundhedsstyrelsen financierer kurset 

fifty-fifty. Økonomien administreres af formanden DTS. Det forventes, at Bente Jespersen 

fremover påtager sig DTS forpligtigelser ved planlægning og styring af EDHEP-kurset. 

I. Bestyrelsesmedlemmer i DTS forventes at deltage i efterårskurset, evt. som observatører. 

 

6. Årsmøde. Årsmøde og ordinær generalforsamling planlægges til fredag d. 22 oktober, kl. 

13:00-18:00. Der planlægges desuden en undervisningssession om formiddagen med emnet 

transplantationsimmunologi. Mødet afholdes i Teilumbygningen, Rigshospitalet. 

http://www.scandiatransplant.org/
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I. Bente Jespersen planlægger undervisningssession om transplantationsimmunologi. 

II. Søren Schwartz Sørensen planlægger eftermiddagens symposium om malign sygdom efter 

transplantation. 

III. Frie foredrag og foredragskonkurrence vil blive afholdt om eftermiddagen. 

IV. Sekretæren tager kontakt til LIF. 

V. Formanden tager kontakt til medicinalindustrien m.h.p finansiering af årsmødet og 

foredragskonkurrencen. 

VI. Formanden reserverer Teilumbygningen. 

VII. Formanden vil fremkomme med et samlet program i overskrifter m.h.p. udsendelse til 

selskabets medlemmer inden sommerferien. 

 

7. Bestyrelsesmedlemmer. Ved generalforsamlingen til efteråret 2004 skal der vælges et nyt 

medlem til bestyrelsen. To navne bringes i forslag. Se bilag II. 

I. Formanden kontakter personerne, der er stillet i forslag, for at høre, om de er villige til at 

påtage sig arbejdsopgaven. 

 

8. Transportomkostninger. Bestyrelsen henstiller til bestyrelsesmedlemmerne, at de anvender 

tog ved transport mellem landsdelene. Det er uklart, om der fremover vil blive refunderet 

udgifter til transport med fly. 

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde bliver torsdag 26 august kl. 15:00, afs. 2141, Rigshospitalet. 

 

 

 

 

København, d. 31. maj 2004 

 

Jørn Carlsen, Formand                     Jesper Melchior Hansen, Sekretær 


