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Bestyrelsesmøde i Dansk Transplantationsselskab 

Onsdag d. 5. januar 2011 kl. 15.00 – 18.00 

Biblioteket, afdeling P 2132 

Rigshospitalet 
 

Referat  

 

Til stede:  

Søren Schwartz sørensen (SSS), Bjarne Møller (BM), Øyvind Østraat (ØØ), Jens Hillingsø (JH), 

Charlotte Sick Nielsen (CSN), Claus Bistrup (CB), Finn Gustafsson (FG), Mads Hornum (MH) 
 

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde samt referat fra generalforsamlingen 2010. 

Referaterne blev godkendt 

 

Konstituering af bestyrelsen 

Næstformand blev Finn Gustafson, Hjertemedicinsk afdeling B, Rigshospitalet 

 

Nyt fra sekretæren 

Orientering om kassebeholdning og regnskab. Regnskabet tilfredsstillende og kassebeholdningen 

ligeså. 

Et medlem ønsker fortsat medlemskab ved pensionering før fyldte 70 år. Det besluttes at tilbyde 

vederlagsfri status som korresponderende medlem således at udsendelser fra DTS fortsætter 

elektronisk.. 

Astellas Starsponsorat er nu uddelt 3 gange hvilket var hvad der var omfattet af den oprindelige 

aftale. Om dette fortsætter vil blive afklaret de kommende måneder. Afhængig af dette stillingtagen 

til alternativer. 

 

Evaluering af årsmødet 2010: 
SSS: Teilum auditorium A og maden var tilfredsstillende, ca. 50 deltagere om formiddagen og 40 

om eftermiddagen. Passende program, gode foredragsholdere. Ønske om at forlænge frokostpausen 

til 1.5 time primært mhp. samtale og net-working, samt længere pause om eftermiddagen. Der var 

en meget høj kvalitet af foredrag til foredragskonkurrencen.  

MH: Der var fra en stand-holder et ønske om en deltagerliste.  Dette diskuteredes og ville blive 

taget op ved behov igen. Mange studerende var i auditoriet ved siden af vores arrangement, men det 

gav ikke de store problemer. Udstillerne var dog generelt mere tilfredse med sidste års arrangement 

i Charlottehaven, hvor der var et separat udstillingslokale hvor kaffen også kunne indtages.  

JH: Auditoriet ved Center for klinisk uddannelse i Teilum, ville også kunne bruges som 

udstillingslokale. Det besluttedes at undersøge om man ved næste årsmøde kunne disponere over 

dette lokale samtidigt, alternativt kunne mødelokalet i RH biblioteket anvendes da det er placeret i 

umiddelbar relation til Teilumbygningen. 

 



           
DANSK TRANSPLANTATIONSSELSKAB 

www.organtransplantation.dk 

 
 

 

 

 

Formand:  Søren Schwartz Sørensen, dr. med.  Sekretær: Mads Hornum, PhD  
 Nefrologisk afdeling P2132  Nefrologisk afdeling P2132 
 Rigshospitalet  Rigshospitalet 
 2100 København Ø  2100 København Ø 
 Telefon: 3545 2700  Telefax: 3545 2240   Telefon: 3545 2700   Telefax: 3545 2240 
 Telefax: 3545 2240  e-mail: mads.hornum@rh.regionh.dk 
 e-mail: sss@rh.dk    

 

Planlægning af videnskabelige forårsmøde 2011 

ØØ og JH tovholdere.  

Dato: Helst 26/5 eller 9/6, alternativt 25/5, varighed 2½ time+½ times pause 

Sted: Teilum Auditoriet A (SSS undersøger ved KU) 

Emne: Alder og transplantation-’Kan man være for gammel til transplantation’ 

SSS fremsatte forslag om at man ved de videnskabelige møder gjorde plads for præsentation af 

nylgt forsvarede PhD afhandlinger hvis sådanne er inden for transplantationsområdet. Ideen er at 

man tilbyder afhandlingensforfatter 20-30 minutter ved førstkommende videnskabelige møde i DTS 

efter PhD forsvaret. Bestyrelsen bakkede op om dette initiativ. 

 

Planlægning af årsmødet 2011 

Dato: 17. eller 24. november. Vi håber at kunne anvende Teilumbygningens auditorier igen, men 

kan først forvente at få dette afklaret i august da studenterundervisningsplanen ikke foreligger for 

dette tidspunkt. 

Formiddag:  

Delayed graft function/dysfunction, betydningen af iskæmi-tider mm.  

ØØ, FG, og Allan Rasmussen (JH) tovholdere. 

Eftermiddag: 

Levende donor transplantation  

CB, SSS, JH tovholdere 

 

Arbejdsopgaver 2011 

Ingen faste 

 

Nyt fra Dansk Center for Organdonation 
SSS orienterede herom, blandt andet diskussion af udrykningsfunktionen samt møderne der har 

været afholdt i forbindelse med planlægningen af dette. Det har været nødvendigt at planlægge 

yderligere møder for at organisere dette. 

 

Generisk substitution af immunosuppressive farmaka 

Godkendelsesproceduren for sådanne præparater blev drøftet. Der har været kontakt til 

lægemiddelstyrelsen mhp. afholdelse af et fælles møde til diskussion af emnet. Dette møde afholdes 

d. 10. februar i lægemiddelstyrelsen med deltagelse af repræsentanter fra alle transplantationscentre. 

 

Scandiatransplant 

a. SSS og CB orienterede om møder i Nyre-gruppen 

b. JH orienterede fra Lever-gruppen 

c. FG orienterede om sager i Thorax-gruppen, og at retningslinjer for gruppens aktiviteter var 

vedtaget af gruppen selv 

d. BM orienterede fra Vævstype-gruppen, primært om STAMP-projektet 

e. CSN orienterede om Tx-koordinatorernes møde, hvor primært Center udvekslings-regnskaber var 

diskuteret, samt certificering af Tx-koordinatorer. 
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Eventuelt 
CSN går på pension d. 1. februar 2011 og ønsker i den forbindelse at udtræde af DTS bestyrelse. 

Dette blev taget til efterretning og CSN takkes for sit store arbejde og engagement i 

bestyrelsesarbejdet. Skulle der før næste valg til bestyrelsen blive behov for input fra 

koordinatorside indkaldes sådanne ad hoc. 

 

For referatet MH 


