
Bestyrelsesmøde i Dansk Transplantationsselskab (DTS) d. 08.06.2021 
Mødet er afholdt på Teams på grund af COVID-19 pandemi.  
Deltagere: Vibeke Rømming Sørensen, Jan Carstens, Michael Perch, Paul Suno Krohn, Rikke Christensen, 
Karin Skov og Helle Bruunsgaard. Afbud: Hans Eiskjær  
 

 

Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af referat 

2. Nyheder og meddelelser 

3. Årsmøde 

a. Videnskabeligt program (foreløbige emner): 
1. Foredragskonkurrence – Jan er tovholder 
2. Sygeplejesession – Rikke er tovholder 
3. COVID-19 og organtransplantation – Vibeke er tovholder (to 

foredragsholdere?) 
4. Non-invasiv afstødningsdiagnostik – Michael er tovholder 
5. Præsentation af nyt Scandiatransplant kidney Exchange Program (STEP) – 

Karin og Helle er tovholder  
b. Fysisk møde? Sponsorer? 

4. Nationale retningslinjer for donorer med cancer -status 

5. Nyt fra udvalg: 

a. Vaccination – Jan skal til andet møde i morgen 

b. Dansk Center for Organdonation 

6. Revision af national rekommandation for donorpleje (DBD)  

7. Medlemmer   

8. Selskabets vedtægter – revidering? 

9. Andet 

10. Evt 

11. Næste møde 

 
 
 

 

Referat: 

 

• Referat fra sidste møder d. 28.1.2021 og d. 24.3.2021: Godkendt. 

• Antistofrespons og vaccination mod Covid-10 ved organtransplantation: Michael refererer fra en 
arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen, at det ikke vurderes relevant, at måle antistof titer efter covid-
19 vaccination, idet vaccinen beskytter mod alvorligt sygdomsforløb. Sundhedspersonale og 
pårørende kan fortsat henvises til vaccination. Da retningslinjerne skifter hele tiden, vurderes det 
ikke relevant at lægge dem ud på hjemmesiden. 

• Årsmøde: 
o Det besluttes, at vi fortsætter med planlægningen af et fysisk møde. Helle skal derfor 

kontakte Jan Nordkvist fra Conex, som DTS plejer at bruge omkring udstilling. 
o Program: Gennemgås og er ved at falde på plads. Michael efterlyser forslag til indlæg om 

non-invasiv diagnostik ved nyretransplantation og levertransplantation. Helle udsender 
skabelon til mødeprogram, som de enkelte tovholdere skal opdatere med talere og emner. 

• Nationale retningslinjer for donorer med cancer: Karin har ikke modtaget 

kommentarer efter retningslinjerne blev udsendt til selskabets mailingliste og 

annonceret på forårsmøde. Herfra skal retningslinjerne lægges på hjemmesiden, og 



Karin sender dem til Kaj Anker, Scandiatransplant mhp. diskussion i de forskellige 

organgrupper indenfor Scandiatransplant. 
• Udvalg:  

o Vaccination: Jan har været til et enkelt møde, og er indkaldt til yderligere møde. 
o Dansk Center for Organtransplantation: Paul er ny repræsentant for DTS, og vil 

kontakte nuværende repræsentant Pernille Kofoed-Nielsen omkring overlevering. 
• Revision af national rekommandation for donorpleje (DBD): Michael modtager 

kommentarer frem til og med søndag d. 13.6.2021 
• Medlemmer: Helle har modtaget flere henvendelser om indmeldelse fra 

firmarepræsentanter. Vi aftaler, at deres ansøgninger diskuteres på næste 

bestyrelsesmøde. 
• Vedtægter:  Dele af vedtægterne trænger til en modernisering især om omkring optagelse af nye 

medlemmer. Vi aftaler, at Helle laver et udkast til en revision. 

• Andet: Der blev ikke sat yderligere punkter på dagsorden 

• Evt. intet at bemærke 

• Næste møde: Fysisk møde d. 21.9 kl. 14 med efterfølgende middag kl. 17.30 
 
Referent: Helle Bruunsgaard 


