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Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Transplantationsselskab den 7.januar 2009 

kl. 15.00-18.00  

 

Sted: Biblioteket afd. P 2132, Rigshospitalet. 
 

Tilstede: 

Søren Schwartz Sørensen (SSS) – formand 

Martin Iversen (MI) - bestyrelsesmedlem 

Jens Hillingsø (JH) - bestyrelsesmedlem 

Dorte Mathiesen (DM) - bestyrelsesmedlem 

Bjarne Møller (BM)-bestyrelsesmedlem 

Mads Hornum (MH) – sekretær og referent 

Afbud: 

Øyvind Øsatraat (ØØ) - bestyrelsesmedlem 

Jesper Melchior Hansen (JMH) - bestyrelsesmedlem 

 

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 19.06.2008 samt generalforsamling 2008 

Referaterne godkendtes 

 

Nyt fra sekretæren 

Økonomien ser tilfredsstillende ud. Der er ingen restanter for medlemskontingent for 2008. 

Regnskabet for 2008 blev præsenteret og bliver nu revideret. Der er balance imellem udgifter og 

indtægter.  

 

Evaluering af DTS Årsmøde 2008 

MI: indtryk af stor interesse for programmet og en observeret deltagelse på 60-80 personer i løbet af 

dagen. Der var en til tider livlig debat.. 

SSS: udstilling fungerede ikke pga. konkurrerende sekretær symposium-vi forsøger Teilum næste 

gang. Kun kort pause formiddag + kaffe. God deltagelse i foredragskonkurrencen, og der var 

deltagelse af flere vejledere/medvejledere til flere af abstracts. 

 

Videnskabeligt møde foråret 2009: 

JH fortalte om fremskreden planlægning af møde om emnet Hepatitis B og C i forbindelse med 

organtransplantation. Arrangeres i samarbejde med Hepatologisk, Infektionsmedicinsk og 

Immunologisk Selskab. Der er sponsor for udgiften til lokale leje plus kaffe i Domus Medica den 

23.april 2009 kl. 15-20. JH melder tilbage inden 1-2 uge omkring praktiske forhold og 

foredragsprogrammet. 

 

Årsmøde i DTS efteråret 2009-dato: den 12 eller 26 november 2009 kl. 10-18 

Formiddagssessionen planlægges at omhandle virusinfektioner hos organtransplanterede. Fra 

bestyrelsen deltager JH i planlægningen i samarbejde med Professor Jens Lundgren 

Eftermiddagens emne bliver organallokering. Planlægning ved BM og SSS 
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Det er målet at have et færdigt program ved forårsmødet 

 

DTS godkendelse af Istanbul deklarationen: 

SSS orienterede kort om deklarationen. For at sikre at alle har haft mulighed for at sætte sig ind i 

materialet besluttedes det at udskyde punktet til næste bestyrelsesmøde 

 

Nyt fra Styregruppen for DCO: 
Ikke noget nyt 

MI: bemærkede de bedre resultater der er i f.eks. Norge sammenlignet med Danmark mht 

organdonation, og vigtigheden af at have et konsekvent system. 

 

Nyt fra Scandiatransplant: 

Der arbejdes med EU-direktiver, og mange gode kræfter er sat ind hermed.  

Der er repræsentantskabsmøde i Malmø i maj 2009. 

MI: Der etableres en urgent venteliste for LTX 

 

DTS Hjemmeside 

Denne hostes nu af dandomain.dk 

Vi har fået et CVR nummer 

 

Evt. 

Etisk råd har publiceret deres betænkning vedrørende organdonation. MH vil bestille eksemplarer af 

betænkningen til bestyrelsesmedlemmerne og rapporten vil blive genstand for drøftelse ved næste 

bestyrelsesmøde  

BM orienterede om STAMP-projektet 

MI: skal DTS planlægge et klinisk kursus i transplantationsimmunologi? MI+BM kommer med 

oplæg herom. 

 

 

Næste møde 

Den 23.4 kl. 12 

 

For referatet 

MH 
 


