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Invitation til årsmøde i DTS 
Virtuelt årsmøde i Dansk Transplantationsselskab. Den 1. December 2020. 

Temaer: Kronisk rejektion og Donation efter cirkulatorisk død. 

_____________________________________________________________ 

Sygepleje session kl. 13.40 - 15.00 

Velkomst ved Formand Michael Perch og introduktion af dagens program ved Rikke Christensen. 

13.50: Ulla Plagborg, Rigshospitalet. ”Levertransplanterede patienter og deres 

sygdomsopfattelse”                                                                                                                        

14.10: Pia Lauenborg, Aarhus Universitetshospital. ”Hvordan oplever den kroniske nyresyge 

patient kognitive forandringer?”                                                                                                                                

14.30: Hanne Agerskov, Odense Universitetshospital. ”Levende nyredonation, 

familieperspektivet, samt oplevelser og perspektiver hos recipienter før, under og efter TX”. 

________________________________________________________________________________ 

Læge session kl. 15.00 - 17.00 

Velkomst ved Formand Michael Perch.                                                                       

Kronisk afstødning                                                                                                               

15.10: Tor Skibsted Clemmensen, Aarhus Universitetshospital (Hjerter)                                                                                                    

15.25: Hans Henrik Schultz, Rigshospitalet (Lunger)                                                                                                                                   

15.40: Nicolai Schultz, Rigshospitalet (Lever)                                                                                                                                    

15.55: Claus Bistrup, Odense Universitetshospital (Nyrer)                                                                

16.15: Status for donation efter cirkulatorisk død i Danmark                                                          
Henrik Birn, Overlæge, Professor, Nyremedicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital 

Generalforsamling kl. 17.00 -17.30 

_________________________________________________________ 

Deltagelse i mødet: Tilmelding på www.organtransplantation.dk  

Links til de faglige dele af programmet fremsendes til de 
tilmeldte. Der er separate links til de to faglige sessioner. 

Link til generalforsamling fremsendes separat. 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Dansk Transplantationsselskab                                                                                                                                                                                                                               

Selskabets formål er at fremme transplantation og den dertil hørende forskning. Det er selskabets opgave at fremme samarbejdet mellem de involverede specialer og 

funktionsområder. Selskabet afholder videnskabelige møder og deltager i postgraduat undervisning. Selskabet skal ved sine aktiviteter fremme nationalt og 

internationalt samarbejde.                                                                                                                                                                                                    

Mindst én gang årligt afholder selskabet et videnskabeligt møde, hvor der er lejlighed til at hente inspiration og ny viden på relevante emner indenfor fagområdet. 

Blandt hovedemnerne ved de seneste videnskabelige møder har været "Kan man blive for gammel til transplantation", "Transplantation på tværs af immunologiske 

barrierer" og "Hvorfor holder graften ikke evigt".                                                                                                                                                                       

Som det fremgår explicit af formålet, retter selskabets aktiviteter til primært mod læger eller andre med relevant faglig baggrund med interesse for transplantation. 

Selvom man ikke er læge, men blot er interesseret i selskabets formål, kan man udmærket optages som ordinært medlem af selskabet, eller abonnere på 

nyhedsbrevet. 


