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Referat bestyrelsesmøde den 8.januar 2008 kl. 15-18  

Sted: Biblioteket afd P, Rigshospitalet 
 

Tilstede: 

Søren Schwartz Sørensen (SSS) – formand 

Martin Iversen (MI) - bestyrelsesmedlem 

Øyvind Øsatraat (ØØ) - bestyrelsesmedlem 

Jens Hillingsø (JH) - bestyrelsesmedlem 

Jesper Melchior Hansen (JMH) - bestyrelsesmedlem 

Dorte Mathiesen (DM) - bestyrelsesmedlem 

Mads Hornum (MH) – sekretær og referent 

 

Fraværende: 

Bente Jespersen – bestyrelsesmedlem havde meldt afbud  

 

Konstituering 

Bestyrelsen blev konstitueret MI som næstformand. SSS er valgt formand 

 

Fremtidigt bestyrelsesarbejde 

SSS anførte behov for drøftelse af principielle sager i DTS regi. På grund af sådanne vil der være 

behov for 2 årlige bestyrelsesmøder. Hvis der blev planlagt halvdags medlemsmøder, kunne 

bestyrelsesmødet lægges forinden. 

Efter drøftelser blev det vedtaget at stile mod: 

 Bestyrelsesmøde i januar 

 Bestyrelsesmøde samt videnskabeligt møde i april/maj 

 Ved behov bestyrelsesmøde i september 

 Årsmøde i november 

Herudover satses på at bestyrelsesarbejdet i videst muligt omfang vil kunne afvikles ved elektronisk 

kommunikation mellem bestyrelsesmedlemmerne.  

 

Overordnet strategi for fremtidige videnskabelige møder. 

Der var bred enighed om at forsøge at øge antallet af deltagere til såvel de ordinære videnskabelige 

møder som årsmødet. DTS har tidligere haft stor succes med at arrangere fællesmøder med andre 

selskaber hvor der har været stor publikumstilslutning. Der var enighed om at fortsætte denne 

strategi. MI har allerede talt med DLS som er interesseret i et samarbejde om et fællesmøde. JH vil 

tale med DGS, hepatologisk selskab og kirurgisk selskab. 

Det blev yderligere vedtaget at DTS indtil videre satser på 2 årlige møder. Forårsmødet arrangeres 

som ordinært videnskabeligt møde kl. 15-18. Efterårets møde vil fungere som årsmøde og være et 

heldagsmøde afsluttende med generalforsamling. 

I forbindelse med årsmødet var der fra flere af bestyrelsens medlemmer (JH, JMH, DM) forslag om  

at der blev gjort forsøg med et fælles arrangement om aftenen for at give deltagerne mulighed for at 

snakke sammen under mere uformelle omstændigheder. SSS var noget skeptisk indstillet ud fra 

tidligere erfaringer med sådanne arrangementer, hvor ofte kun halvdelen af de tilmeldte dukker op 



           
DANSK TRANSPLANTATIONSSELSKAB 

 
 

 

 

 

Formand:  Søren Schwartz Sørensen, dr. med.  Sekretær: Mads Hornum  
 Nefrologisk afdeling P2132  Nefrologisk afdeling P2132 
 Rigshospitalet  Rigshospitalet 
 2100 København Ø  2100 København Ø 
 Telefon: 3545 2700  Telefax: 3545 2240   Telefon: 3545 2700   Telefax: 3545 2240 
 Telefax: 3545 2240  e-mail: mads.hornum@rh.regionh.dk 
 e-mail: sss@rh.dk    

medførende stort økonomisk tab for det arrangerende selskab. Efter diskussion enedes bestyrelsen 

om at man vil forsøge med et arrangement efter årsmødet 2008 på en nærliggende restaurant, f.eks. 

Doctors Pub. Da dette ligger i gå afstand fra RH vil transport ikke være et problem. Man kunne 

forestille sig et arrangement med fadøl, efterfulgt at en buffet. SSS og MH vil undersøge de 

praktiske og økonomiske muligheder for et sådant arrangement. 

Bestyrelsen udarbejdede en liste over emner til fremtidige mødeemner. Listen forefindes hos 

sekretæren. 

SSS foreslog at DTS, ligeledes for at øge deltager antallet ved møderne, skulle refundere udgiften 

for togrejse for medlemmer af selskabet til såvel ordinære videnskabelige møder, som årsmødet. 

Tilbuddet skulle være for medlemmer af DTS og omfatte sygeplejersker, koordinatorer samt læger, 

dog ikke fastansatte speciallæger (afdelingslæger og overlæger). Bestyrelsen vedtog dette. 

 

Møder i 2008 

Emnet for forårsmødet bliver hudforandringer efter transplantation. JM arrangerer dette. Om muligt 

kunne mødet arrangeres i fællesskab med Dansk Dermatologisk selskab. 

Datoen for mødet forventes at foreligge inden udgangen af Januar. 

Årsmødet foreslås afholdt d. 27 november. Følgende emner og tovholdere blev vedtaget: 

Formiddag (2 timer) Emne: Donorcentret 2 timer (DM, ØØ) 

Eftermiddag (2½ time) Emne: Immunmonitorering/TDM (MI) 

Foredragskonkurrence, uddeling af Astellas transplantationslegat (se senere), samt 

generalforsamling. 

 

Forårsmøde 2009  

JH foreslog Hepatologisk/Kirurgisk/Infektionsmedicinsk emne. Dette blev vedtaget 

 

Fremtidig kommunikation med medlemmerne af DTS 

SSS foreslog at DTS fremover helt går over til elektronisk kommunikation med medlemmerne og 

således udfaser almindelige udsendelser. Dette vil også gøre det lettere at sende remindere til 

medlemmerne op til møderne. SSS foreslog at vi i 2008 til forårsmødet og årsmødet 2008 foretager 

udsendelserne som hidtil med almindelig post, men at der ved hver udsendelse vedlægges en 

orientering om at almindelig postudsendelser stopper efter 2008 og opfordret medlemmerne til at 

tilmelde sig den elektroniske mailliste på hjemmesiden. Forslaget blev vedtaget. 

 

Dansk Center for organdonation 

SSS orienterede om at man nok på længere sigt kan forvente at Donorcentret vil overtage EDHEP 

kurserne. Hvornår dette sker er uvist. Alle kurser i 2008 er på nuværende tidspunkt planlagte. 

Hvilke yderligere aktiviteter der kan forventes fra Donorcentret vides endnu ikke. DTS har ved 

formanden sæde i styregruppen for donorcentret.. 

 

Scandiatransplant 

SSS orienterede om at venteliste og transplantationsstatistik for 2007 nu er offentliggjorte og kan 

findes på www.scandiatransplant.org/quarter_4_2007.htm  

 

file:///C:/DOCUME~1/rhpc/LOKALE~1/Lokale%20indstillinger/Temp/notesCFBA14/www.scandiatransplant.org/quarter_4_2007.htm
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Eventuelt 

ØØ orienterede om at der i Jylland har været tilfælde hvor man hos donorer, der var erklærede 

hjernedøde, efterfølgende havde udført opløbs a-grafi. Dette havde medført at donationen ikke blev 

realiseret. SSS var tidligere orienteret om dette og havde taget kontakt til overlæge Michael 

Konsteljanetz, der har været med til at udforme reglerne for forundersøgelser på potentielle donorer. 

Michael Konsteljanetz var orienteret om tilfældene og udvalget vil se på sagen. 

SSS orienterede om, at firmaet Astellas har tilbudt at være sponsor for et årligt transplantationslegat 

på kr.25.000 til uddeling ved DTS årsmøde. Astellas forestillede sig at legatet skulle gå til en yngre 

forsker der i løbet af året havde udmærket sig inden for transplantations forskningen i Danmark. 

DTS skulle sammen med Astellas indstille legatmodtagerne. Legatet skal uddeles ved DTS 

årsmøde. Bestyrelsen var enige om at takke ja til legatet, SSS og MI vil udarbejde et forslag til 

fundats. 

SSS orienterede om at firmaet Novartis igen i 2008 vil være sponsor for foredragskonkurrencen til 

DTS årsmøde i form af en kongresrejse til vinderen. 

 

For referat 

MH 

 

 

 

 

 

 

 
 


