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Rigshospitalet d. 25.januar 2012 

 

Referat af Dansk Transplantationsselskabs bestyrelsesmøde 25.januar 2012 
 

Tid og sted: 

Kl. 13.00 – 15.00 i Biblioteket, B 2142, Rigshospitalet 

 

Dagsorden: 
1. Konstituering af bestyrelse (valg af næstformand) 

2. Evaluering af årsmødet 

3. Forårsmøde 2012 (datoforslag 17. eller 24. maj) 

4. STS kongres i Danmark 2014 

5. Eventuelt 

 

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

Perch (MP)(referent) 

 

Fraværende: Claus Bistrup (CB), Mads Hornum (MH), Bjarne Møller (BM), Allan Rasmussen 

(AR) 

 

1. Konstituering af bestyrelse 

FG udnævnt som formand, KAJ valgt som næstformand. 

 

2. Årsmødet 2011 

Årsmødet var velbesøgt, men desværre ramt af flere aflysninger. Det lykkedes dog alligevel at 

gennemføre programmet på fornuftig vis. Formen fungerede fint. Foredragskonkurrencen, lå godt 

sidst på formiddagen. Det var kendetegnene at foredragene generelt var gode og ambitiøse.  

Det blev diskuteret om man skulle forsøge, at få abstrakts fra konkurrencen publiceret, men det blev 

besluttet at lade være. 

Ifølge FG er der fra Astellas og Novartis givet forhåndstilsagn til fortsat støtte af præmie priserne 

ved foredragskonkurrencen. 

 

3. Forårsmøde 2012 

Datoen for forårsmødet blev fastsat til 24.5.2012 fra 15.00 - 18.00. Vi vil som noget nyt forsøge at 

afholde mødet i auditorium 93. Emnet bliver ” Non-heartbeating donors- hvad er erfaringerne?” 

Den overordnede struktur for mødet vil være en generel introduktion til emnet efterfulgt af et oplæg 

omkring de juridiske aspekter. Kaffepause og i sidste del af mødet et oplæg om etik, samt erfaringer 

fra centre hvor non-heartbeating donors anvendes. Tovholdere for oplæg er FG, KAJ og PVH. 

Tovholder for booking af lokale MP. Udsendelse af mail til selskabets medlemmer med dato, tid og 

sted for forårsmødet snarligt, skriftlig invitation udsendes ca. 4-6 uger før. Tovholder MP. 

 

4. STS kongres Danmark 2014 
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Der blev fastsat foreløbige datoer for kongressen; 7-9 maj 2014, dog afhængig af ATC datoer. 

Organizing committee: FG, AR, PVH, MH, MP. 

Scientific committee: KAJ er tovholder for sammensætningen. Stiler mod ca.syv medlemmer der 

repræsenterer de forskellige organer samt landsdele. 

 

Eventuelt 

- Hundrede procent altruistisk organdonation blev drøftet på baggrund af enkelte 

henvendelser. Emnet egnet til drøftelse i selskabs regi. 

- Sekretæren orienterede opfølgende om selskabets økonomi og regnskab for 2011. 

- NODAT guidelines blev kommenteret og vil blive lagt på DTS hjemmeside ved lejlighed, 

samt udsendt med mail. 

 

Der afholdes bestyrelsesmøde i forbindelse med forårsmødet den 24.5.2012 kl 13.00-15.00 

Biblioteket B 2142 Rigshospitalet. 

 

Herudover middag for bestyrelsen kl.19.00 efter forårsmødet. Nærmere detaljer tilgår senere.  

 

For referatet 

MH  

 


