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Referat  

 

Til stede: Martin Iversen (MI), Søren Schwartz Sørensen (SSS) Øyvind Østraat (ØØ), Jesn 

Hillingsø (JH), Bjarne Møller (BM), Charlotte Sick Nielsen (CSN), Mads Hornum (MH) 
 

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde samt referat fra generalforsamlingen 2009. 

Referatet godkendt 

 

Nyt fra formanden 

DTS er ved formanden blevet idømt en bøde af Nævnet for Selvjustits på 500 kr for ikke at have 

anmeldt sponsoreringen af præmien for foredragskonkurrencen til nævnet. I betragtning af at 

anmeldelsen er sket og formanden er i besidelse af kvittering fra nævnet for modtagelsen af 

anmeldelsen ser bestyrelsen med sindsro frem til svar fra nævnet på indsigelse fra formanden. 

 

Nyt fra sekretæren 

På DTS hjemmeside er nu lagt link ud til møde om akut nyreinsufficiens i DNS 23.3.2010 

Orientering om henvendelse fra DNS vedrørende koordinerende udd. udvalg 

Da det har været fremført at det kan være uhensigtsmæssigt at optagelse af nye medlemmer kun 

godkendes en gang årligt ved årsmødet oplyste sekretæren at ifølge lovene kan dette ske 

iforbindelse med almindelige videnskabelige møder 

Årsregnskabet for 2009 blev gennemgået. Vi skal være opmærksomme på at en vis likvid kapital vil 

være nødvendig i forbindelse værtsskabet for Scandinavien Transplant Congress, der i 2010 

afholdes i Finland, og forventeligt herefter Island 2012 og Danmark 2014 

 

Evaluering af årsmødet 2009: 
SSS: lokaler og mad godt, men mangel på kirurger. Formiddagssessionen var velbesøgt hvorimod 

eftermiddagssessionen noget overraskende havde markant lavere deltagerantal. Om dette skyldes at 

klinikerne fra RH ikke umiddelbart kan komme forbi efter dagarbejdet er uvist. Uanset årsagen er 

det ikke muligt i tilstrækkelig god tid at opnå bindende reservation af auditorier på RH. Dette 

skyldes at studenterundervisningen har fortrinsret og planlægningen først er afsluttet umiddelbart 

før semesterstart. Mht f.eks. udstillere og foredragsholdere er det nødvendig med en tidlig dato. Vi 
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vil gerne forsøge det store auditorium igen på hhv. Panum og Teilum. LIF har evt. Lersø Parkallé 

lokaliteter som kan overvejes til næste årsmøde. 

Mht et medlems kommentar under eventuelt om at vende rækkefølgen for oversigtsforedrag og 

foredragskonkurrence blev dette drøftet. Konklusionen var at den nuværende orden alt taget i 

betragtning fortsat vurderes som den bedste. 

JH foreslog at man kunne overveje overveje at droppe formiddagssessionen og lade årsmødet kun 

omfatte en lang eftermiddagssession. Efter nogen diskussion blev dette foreløbigt taget til 

efterretning og revurderes efter årsmødet i 2010.  

JM oplyste i øvrigt at auditorierne på Herlev med erfaring fra Dansk Ønefrologisk Selskab kan 

bookes bindende i tilpas tid. Dette belev taget til efterretning og indgår i overvejelserne for de 

kommende årsmøder 

ØØ og CSN anførte at det vigtigste i forbindelse med tilslutningen til møderne stadig væk må være 

det gode indhold. 

 

Politik for refusion af rejseudgifter for ikke medlemmer med abstractforedrag til møder 

Konsensus er at det gælder medlemmer, alternativt tages det op i formandskabet. 

 

Planlægning af videnskabelige møder 2010 

Forårsmøde: 

Emnet bliver omkring den vanskelige immunologiske patient og planlægges af SSS og BM. Man vil 

eksplorere muligheden af et fælles arrangement med andre videnskabelige selskaber med 

transplantationsinteresse i henhold til tidligere strategierklæring 

 

Årsmødet 

Formiddag sessionen vil omhandle mTOR inhibitorer og arrangeres af JME 

 

Eftermiddag sessionen omhandler nye områder for transplantation med følgende tentative 

programpunkter: 

Tarm og multiorgantransplantationer 

Composite organtransplantatationer 

Stamcelle transplantationer  

Arrangører er MI og JH 

 

Emner til kommende møder 

Det tidligere idekatalog blev suppleret med forslag om møde om BK virus, PTLD, 

organpræservation, xenotransplantation. Dette vil blive taget i betragtning ved forårsmødet 2011 der 

kunne arrangeres i samarbejde med DNS 

 

Nyt fra Dansk Center for Organdonation 
SSS orienterede om at man er langt i planlægningen af den prospektive database for potentielle 

afdøde donorer. 
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CSN: der er et arbejde i gang med resoursepersoner (udrykningshold) der bistår ved organdonation 

(donorpleje og samtale med pårørende, alt efter hvilke behov donorafdeling har). Den 19-20/1 er 

der regionsmøde for nøglepersoner. 

ØØ: denne ordning har ikke været brugt meget i region vest 

 

Nyt fra Scandiatransplant 

Edb system: der er 5 ansatte til at implementere databasen for levende donorer, som forventes 

snarest 

MI: urgentventelisten for LTX har nu været aktiveret i DK med 1 patient 

SSS orienterede om at han nu har siddet i bestyrelsen for SCTP i 2 valg perioder og ikke kan 

genvælges. Der skal således findes et nyt bestyrelsesmedlem for Danmark. Valget sker blandt 

resrpsentanterne for Danmark, der indstiller deres kandidat. DTS er således ikke direkte involveret i 

dette men da der er stor personsammenfald mellem DTS bestyrelse og repræsentantskabets danske 

medlemmer vil mange bestyrelsesmedlemmer blive involveret i beslutningen.  

 

Forslag til nye emner på hjemmesiden 
Det blev diskuteret om abstracts fra foredragskonkurrencen skal lægges ud på hjemmesiden. Da det 

kan give senere oublikationsproblemer blev det besluttet at afstå fra dette.  

 

Eventuelt 
Formanden orienterede om Scandinavian Transplant Prize. Bestyrelsen vil overveje mulige 

kandidater.  

 

Referent MH 


