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Rigshospitalet d. 14.juni 2011 

 

Referat af Dansk Transplantationsselskabs bestyrelsesmøde 26. maj 2011 
 

Tid og sted: 

Kl. 12.00 – 14.30 i Biblioteket, P 2132, Rigshospitalet 

 

Dagsorden 

1. Årsmøde 2011 – rapport fra planlægningsgrupperne 

2. Bestyrelsens sammensætning efter årsmødet 

3. Nyt fra Dansk Center for Organdonation 

4. Eventuelt 

 

Tilstede: Søren Schwartz Sørensen (SSS), Claus Bisgaard (CB), Øyvind Østraat (ØØ), Finn 

Gustafsson (FG), Mads Hornum (MH) (referent) 

Fraværende: Bjarne Møller (BM), Jens Hillingsø (JH) 

 

Årsmødet 2011 

Som nævnt i referat fra sidste bestyrelsesmøde d. 05.01.11 er de tentative datoer for årsmødet 17. 

eller 24. november 2011. Vi håber at mødet kan afholdes i Teilum bygningen som sædvanligt, men 

dette kan ikke endeligt afklares endnu, da planlægningen af studenterundervisningen for 

efterårssemestret endnu ikke færdig. 

Den overordnede struktur for årsmødet vil som vanligt blive en formiddagssession fra 10-12 og en 

eftermiddagssession. Belært af sidste års erfaringer vil vi udvide frokost pausen således at 

eftermiddagens session bliver fra 13.30 – 18.30 inklusive generalforsamling. 

Emnet for formiddagens session skulle jf. sidste referat være ”Delayed Graft Function”. Tovholdere 

var ØØ og JH. Formiddagssessionerne har som mål at være af mere undervisningsmæssige tilsnit. 

Det har vist sig at være vanskeligt med dette emne. Det besluttedes derfor at skifte emne for 

formiddagssessionen til ”Transplantations immunologi for klinikere” Man vil forsøge at inkludere 

”case presentations”. Tovholdere for dette er FG, BM og MH. 

Emnet for eftermiddagssessionen er uændret ”Den levende organdonor”. Tovholderne, CB og SSS 

præsenterede et tentativt program omhandlende indlæg med gæsteforedragsholdere til emnerne: 

”Paired Exchange” og ”The medically complex living kidney donor” CB og SSS arbejder videre 

med denne del af programmet 

Som vanligt vil eftermiddagens program inkludere foredragskonkurrence og vi håber også i år at 

kunne uddele pris til et yngre talent inden for transplantationsforskningen. SSS arbejder videre med 

denne del af programmet 

 

Bestyrelsens fremtidige sammensætning 
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SSS har været formand for DTS i 4 år og kan ikke genvælges. Selskabet skal derfor vælge ny 

formand. 

JH og ØØ har været medlemmer af bestyrelsen i 4 år og kan ikke genvælges. Herudover er 

transplantationskoordinator Charlotte Sick Nielsen udtrådt af bestyrelsen i forbindelse med sin 

pensionering. Der skal således vælges 3 nye bestyrelsesmedlemmer. 

På bestyrelsesmødet diskuteredes mulige kandidater til de ledige poster. Der er til samtlige poster 

gode kandidater, der er villige til at påtage sig arbejdet. Endelig udpegning af bestyrelsens 

kandidater vil foreligge efter sommerferien. 

 

Nyt fra Dansk Center for Organdonation 

SSS orienterede om arbejdet i DCO styregruppen samt i Datagruppen.  

ØØ har været medlem af DCO arbejdsgruppen vedrørende kompetenceudvikling inden for klinisk 

etiske drøftelser vedrørende organdonation. ØØ har været DTS repræsentant i dette udvalg, og 

kunne fortælle at udvalget var blevet reorganiseret med færre medlemmer. I den forbindelse er DTS 

ikke mere repræsenteret i udvalget. 

 

Eventuelt 

Sekretæren orienterede om at selskabets økonomi var tilfredsstillende og at der var 2 ansøgninger 

om medlemskab fra 2 læger ved patologi afdelingen på RH, som ville blive præsenteret til 

forårsmødet.  

Til eftermiddagens videnskabelige møde måtte vor udenlandske hovedforedragsholder Heather 

Ross desværre i sidste øjeblik melde fra på grund af den truende askesky. Det lykkedes dog FG og 

MH i samarbejde med Teilum bygningens personale af få organiseret en internet baseret live 2-vejs 

forbindelse til Heather Ross i Toronto, således at foredraget alligevel kunne afholdes med 

efterfølgende spørgsmål fra publikum til foredragsholderen. 

 

Det tilstræbes at afholde et bestyrelsesmøde i ultimo august/ primo september 2011 med henblik på 

at få detaljerne vedrørende årsmødet på plads. SSS udmelder dato snarrest muligt. 

 

 

For referatet 

MH  

 


