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Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Transplantationsselskab den 19.juni 2008 

kl. 12.00-14.30  

 

Sted: Biblioteket afd. P 2132, Rigshospitalet. 
 

Tilstede: 

Søren Schwartz Sørensen (SSS) – formand 

Martin Iversen (MI) - bestyrelsesmedlem 

Øyvind Øsatraat (ØØ) - bestyrelsesmedlem 

Jens Hillingsø (JH) - bestyrelsesmedlem 

Jesper Melchior Hansen (JMH) - bestyrelsesmedlem 

Dorte Mathiesen (DM) - bestyrelsesmedlem 

Bente Jespersen (BJ) – bestyrelsesmedlem 

Mads Hornum (MH) – sekretær og referent 

 

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 08.01.08 

Referatet godkendtes 

 

Nyt fra sekretæren 

Økonomien ser tilfredsstillende ud. Der er 24 restanter for medlemskontingent, men dette tal 

forventes erfaringsmæssigt reduceret med opgørelsen for juli 2008. E-maillisten er en rimelig 

succes, med aktuelt 60 tilmeldte af i alt 166 aktive medlemmer (siden oprettelsen af listen marts 

2008). To læger og en sygeplejerske har søgt om optagelse og en har meldt sig ud.  

 

Planlægning af DTS Årsmøde 2008 

Diskussion af fordelingen af mødets tema som er: 

 

Immunmonitorering i 2 timer om eftermiddagen kl. 10-12.30(MI) 

-Mark Pasqual vedrørende immunmodulation (MI) 

-Kaj Anker Jørgensen (JMH) 

 

Donorcentret i 2½ time om eftermiddagen kl. 13-16 (DM,ØØ)  

-indlæg ved leder donationscenter Skejby? 

-indlæg om NHBD? 

-svenske/norske erfaringer med samarbejde mellem ITA/afd (JH) 

-UK-experience: øget tilgang af nye donorer med 50% vha. øget koordinering, se rapporten på 

nettet 
http://www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/PublicationsPolicyAndGuidance/DH_082122  
Der planlægges af sende invitationer til nøglepersoner, intensivafdelinger, neurokirurgiske afdelinger mv. 

 

Foredragskonkurrence kl. 16-17.30 

-SSS og MH organiserer efter indsendte bidrag. 

 

http://www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/PublicationsPolicyAndGuidance/DH_082122
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Generalforsamling DTS 17.45-18 

Arrangeres af SSS og MH 

 

DTS rolle i debatten om organdonation 

DTS kan fungere som forum med links til specialister indenfor et specifikt fagområde(SSS) 

Bestyrelsens medlemmer diskuterede om DTS skulle have en officiel holdning til nogle af de 

temaer der har været i donationsdebatten. Det besluttedes at tage hul på denne diskussion i løbet af 

efteråret på de kommende bestyrelsesmøder hvor man i første omgang vil diskutere formodet 

samtykke og non-heart beating donors. Om Dansk Neurokirurgisk selskabs officielt har en holdning 

til disse emner vil BJ undersøge til næste bestyrelsesmødemøde 

 

EDHEP (European Donor Hospital Education Programme) 

Der er møde i EDHEP styregruppen 19.9.08. DTS har deltaget meget aktivt i planlægningen af 

disse kurser, hvor BJ har gjort et stort stykke arbejde. Da Dansk Center for Organdonation (DCO) 

nu er oprettet finder DTS det naturligt at vores rolle i planlægningen af disse kurser overtages af 

DCO. Denne overdragelse er allerede i gang. Det forventes ikke at dette vil medføre ændringer i 

indhold eller frekvens af EDHEP kurserne 

 

Nyt om Dansk center for organdonation (DCO) 

Der har været åbningsseminar på Skejby Sygehus d. 16.06.08 DTS var repræsenteret ved DM og 

ØØ, der fortalte at der havde været ca. 200 deltagere i seminaret. 

Man diskuterede adgang til information fra møder i Donorcentrets styregruppe. SSS vil undersøge 

om referater kan tilgå DTS bestyrelse til orientering. 

 

Nyt fra Scandiatransplant 

Scandiatransplant Accempable Miss-match Programme (STAMP) blev præsenteret af SSS. 

Programmet starter i løbet af 2008 og er et forsøg på at skaffe egnede donornyrer til højt 

immuniserede patienter på venteliste til nyretransplantation i Scandiatransplant. Programmet er 

vedtaget ved sidste repræsentantskabsmøde i Scandiatransplant i maj 2008, hvor alle 

nyretransplantationscentrene inden for Scandiatransplant tilmeldte sig. 

MI berettede om ændringer i Urgentlisten for lungetransplanterede. 

SSS gav en opdatering om det arbejde der gøres med at udarbejde et EU direktiv vedrørende 

transplantation af solide organer. Scandiatransplant har forsøgt at få indflydelse på udformningen 

for at sikre at den bliver operationel og ikke kommer til at medføre nedgang i antallet af organer til 

transplantation. 

 

Eventuelt 

JH har talt med sekretæren for ESOT omkring medlemskab, og ønsker at høre om DTS bør have 

tættere tilknytning til ESOT. Det besluttedes at JH skulle undersøge dette nærmere, eventuelt om 

der kunne opnås medlemsrabat for DTS medlemmer. ESOT har yderligere en række 

uddannelsestilbud som kan være af interesse for medlemmerne af DTS 

Astellas Star Sponsorat for 2008 blev præsenteret. Egnede kandidater blev diskuteret. Endelig 

indstilling forventes at kunne gives ved efterårets første bestyrelsesmøde. 
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Næste møde 

Den 17.9.2008 kl. 15-18 på RH, middag kl. 18.30. Emnet bliver tentativt program årsmødet samt 

møder for 2009. 

 

For referatet 

MH 
 


