
Referat fra bestyrelsesmødet i DTS d.9/2-05. 
 

Tilstede var : Pia Lauenberg, Jørn Carlsen, Søren Schwartz Sørensen, Sven Åge Mortensen, Bente Jespersen 

og André Wettergren. 

 

 

1) Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev vedtaget. 

2) Titlen på næste forårsmøde blev som foreslået . Kardiovaskulær/pulmonal risikovurdering ved 

transplantation. Datoen blev ikke endelig fastlagt der var følgende muligheder: 9.5, 1.6 og 9.6. der 

var mest stemning for sidstnævnte dato. Vi ville forsøge at få  aud. B i Theilum bygningen. Der blev 

foreslået følgende foredragsholdere: a) Lunge relaterede problemer ved Martin Iversen. b) Kardiel 

iskæmi ved Christian Hassager/Søren Boesgaard. c) Neurologiske risikofaktorer ved Klaus Hansen 

og d) billeddiagnostisk udredning af arterosklerose ved Eli Rappaport. Der blev foreslået en ½ times 

kaffe pause. Endelig blev det besluttet at der ikke skulle være ekstraordinær generalforsamling. Sv. 

Åge Mortensen og A Wettergren vil være ansvarlige for forårsmødet. Vores svenske kollegaer skulle 

have indbydelse til mødet. 

3) Datoen for DTS’s Årsmøde blev fastlagt til d. 27/10.05. Der blev foreslået en undervisnings session 

om eksperimentelle transplantationsmodeller -og et videnskabeligt program der skulle lægge vægt på 

forebyggelse -og behandling af langtids komplikationerne DM, osteoporose, arteriosklerose og 

hyperlipidæmi efter organ transplantation. 

4) Verdenskongressen i transplantation til Danmark?. Der var enighed i bestyrelsen at det var for stor 

en opgave. 

5) Fællesmøder med Dansk Selskab for Klinisk Immunologi og Infektionsmedicinsk selskab? 

Bestyrelsen var positiv stemt. Men møderne for 2005 var planlagt, men det udelukkede ikke at der i 

fremtiden kunne holdes møder med fælles berøringsflader. 

6) Bente orinterede om internatkursus på Park Hotel i Køge d. 7-8 april. 

7) Under evt. blev det besluttet at formanden deltager i de fælles europæiske møder. Søren orienterede 

om Scandia Transplant. 

 

 

 

Det blev besluttet at næste bestyrelsesmøde bliver d. 25/4.05 kl 15 i biblioteket, kardiologisk afd. 2141, RH. 

Vi ville forsøge at få Bjørn Ussing Knudsen fra Sundhedsstyrrelsen til at komme og orientere om hvad det 

sker på donor området. Jesper skulle kontakte Bjørn Ussing Knudsen.   

 

V.h André Wettergren 

 

 

 

 


