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Referat fra bestyrelsesmødet i 

Dansk Transplantationsselskab 

d. 23 februar 2004 

Rigshospitalet, København 
 

 

 

Deltagere: Jørn Carlsen, Pia Lauenborg, Svend Aage Mortensen, Søren Schwartz Sørensen, Andre 

Wettergren, Jesper Melchior Hansen (sekretær) 

 

Afbud: Hans Dieperink 

 

1. Visioner. DTS nye formand JC gennemgik en række af de tanker, visioner og opgaver, der er 

for DTS under den nye bestyrelse. Formanden gav udtryk for bekymring for DTS fremtid og 

forventede at de kommende år vil afklare, om der er tilstrækkelig interesse blandt danske 

transplantationslæger til at DTS forsat har sin eksistensberettigelse. 

I. Med baggrund i lovene for DTS defineredes DTS fremtidige opgaver som værende med 

fokus på fem hovedområder: Forskning, uddannelse, DOPP (donor organ procurement 

program), information, og øget samarbejde med de andre videnskabelige selskaber, der har 

interesse i transplantation. 

II. Det besluttedes at arbejde for at oprette/udpege en række arbejdsgrupper, som kan bidrage 

aktivt til udvikle DTS profil. Bestyrelsen regner med, at sådanne grupper også kan bidrage 

væsentligt ved definering/planlægning af forskning, mødeaktivitet, patientinformations-

materiale, udarbejdelse af behandlingsguidelines, m.v., samt være sparringspartner i 

fagpolitiske problemstillinger. 

i. Arbejdsgrupperne tænkes oprettet i samarbejde med de videnskabelige 

fagselskaber. 

ii. Arbejdsgrupper bliver ikke begrænset af valgperioder og forventes at bestå af 3 

til 6 personer. 

iii. Økonomien til arbejdsgrupperne skal bl.a. tilfalde fra DTS 

iv. I første omgang vil der arbejdes mod dannelse af fire arbejdsgrupper 

repræsenterende de fire store solide transplantationsorganer. SSS kontakter 

Dansk Nefrologisk Selskab m.h.p. dannelse af nyregruppe. AW kontakter Dansk 

Hepatologisk Selskab m.h.p. dannelse af levergruppe. JC kontakter Dansk 

Lungemedicinsk Selskab m.h.p. dannelse af lungegruppe. SAM kontakter Dansk 

Cardiologisk Selskab m.h.p. dannelse af hjertegruppe. 

v. Man forventer, at der fremover vil blive dannet arbejdsgrupper repræsenterende 

er række andre områder, som f.eks. pancreastransplantation, 

knoglemarvstransplantation, neurokirurgi, patologi, transplantationsimmunologi, 

m.fl. 

vi. Fra bestyrelsens side udtrykkes speciel interesse for også at få oprettet en 

pancreastransplantationsgruppe, da der er tiltagende videnskabelig evidens for at 

pancreas/ø-celletransplatation er et rigtigt behandlingstilbud til nogle patienter. 

Det besluttes dog, at man vil vente med oprettelse af denne gruppe, indtil der er 

afholdt et dansk videnskabeligt møde om emnet. DTS forventer at afholde dette 

møde inden for overskuelig tid. 
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III. DTS hjemmeside er under opbygning. Det forventes at hjemmesiden fremover bliver en 

vigtig faktor i DTS informationsstrategi. Opbygningen og opdatering varetages af SSS. 

i. Udover hjemmesiden vil der blive arbejdet mod at øge kommunikationen med 

medlemmerne via e-mails. Evt. i form af nyhedsbrev (kvartalsvis) 

IV. DTS  erkender at have en uddannelsesforpligtigelse over for yngre læger. Dette søges 

fremmet ved en øget mødeaktivitet og ved afholdelse af egentlige undervisningssessioner 

og symposier. 

V. Den nye bestyrelse har endnu ikke overtaget papirarbejdet inkluderende økonomien fra 

den afgående formand. JC kontakter den afgående formand, så formalia bliver bragt på 

plads. 

VI. Bestyrelsen mangler en næstformand. Bliver valgt ved et af de kommende 

bestyrelsesmøder. 

 

 

2. EDHEP. Transplantationskoordinator Dorthe Christoffersen var inviteret til at informere om 

EDHEP (European Donor Hospital Education Program). EDHEP-kurset er udviklet af 

Hollandske psykologer og er rettet til nøglepersoner (læger, sygeplejersker), der er involveret i 

de vanskelige samtaler med pårørende ved donation. Det blev dog gentagne gange understreget, 

at kurset ikke er et ”organhøster-kursus”, men at fokus er optimering af omsorgen for de 

pårørende til en potentiel donor. EDHEP blev introduceret i Danmark i 1993. Der afvikles 2 

kurser årligt med ca. 20 deltagere per kursus. EDHEP er gennem årene blevet modificeret og 

tilpasset danske forhold. Kurset afvikles og ledes af to psykologer og et vigtigt element er 

simulerede samtalesituationer/rollespil med professionelle skuespillere. Kurset tilpasses i høj 

grad de enkelte deltagere, som får mulighed for at træne lige præcis de situationer, der er 

vanskelige for dem. 

I. EDHEP organiseres af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de neurokirurgiske og 

transplanterede afdelinger og fra teamet af transplantationskoordinatorer. 

II. Deltagerne ”inviteres” af arbejdsgruppen og kurset er gratis. Transportomkostninger 

dækkes dog ikke. 

III. EDHEP afholdes over 2 kursusdage på et kursuscenter i Nyborg. I 2004 afvikles et 

forårskursus d. 17/3 og 4/5 og et efterårskursus d 28/9 og 30/11. 

IV. Novartis og Sundhedsstyrelsen financierer kurset fifty-fifty. Økonomien administreres via 

formanden i DTS. 

V. Bestyrelsen vil anmode EDHEP-arbejdsgruppen om referat fra de kommende kurser. 

VI. Bestyrelsesmedlemmer i DTS blev opfordret til at deltage i kurset, evt. som observatører. 

 

 

3. Videnskabelige møder. SSS gennemgik en tidligere rundsendt liste med potentielle emner til 

fremtidige videnskabelige møder/undervisningssessioner. Der fremkom en række supplerende 

forslag til mødeemner. SSS opdaterede listen med disse nye emner. Følgende møder er under 

planlægning: 

I. Videnskabeligt forårsmøde og ekstraordinær generalforsamling onsdag d 26 maj 2004, kl 

15:00-18:00, Teilumbygningen, Rigshospitalet 

i. Ved den ekstraordinære generalforsamling skal det manglende 

bestyrelsesmedlem vælges. Bestyrelsen foreslår Overlæge, dr.med. Bente 

Jespersen, Nefrologisk afdeling, Odense Universitetshospital. 

ii. Temaet for det videnskabelige møde er ”marginale organdonor”. Der planlægges 

fire indlæg af 30 min med fokus på følgende donororganer: 
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1. Den marginal nyredonor. Planlægges af SSS 

2. Den marginal leverdonor. Planlægges af AW 

3. Den marginal lungedonor. Planlægges af JC 

4. Den marginal hjertedonor. Planlægges af SAM 

iii. Formanden sørger for auditorium i Teilumbygningen, RH 

iv. Formanden sørger for mødeindkaldelse i henhold til selskabets love. 

II. Årsmøde og ordinær generalforsamling blev planlagt til fredag d 22 oktober, kl. 13:00-

18:00, Teilumbygningen, Rigshospitalet. (OBS, efterfølgende er formanden og sekretæren 

blevet orienteret om, at der afholdes et konkurrerende arrangement denne dag, hvorfor 

datoen må genovervejes). Detaljeplanlægning og fordeling af arbejdsopgaver udføres ved 

næste bestyrelsesmøde. 

i. Der stiles mod at samle en række indlæg omkring problemstillingen cancer og 

nyretransplantation. 

ii. Det overvejes at have en undervisningssession om formiddagen 10:00-12:00 med 

emnet transplantationsimmunologi. 

iii. Postersession overvejes. 

iv. Foredragskonkurrence overvejes. 

 

 

4. Forskning. Ud fra en subjektiv vurdering af dansk transplantationsforskning synes denne ikke 

at være tilstrækkeligt repræsenteret i det internationale videnskabelige forum. F.eks. er der ret få 

danske videnskabelige præsentationer ved internationale møder. At der trods ovenstående noget 

pessimistiske udmeldinger alligevel udføres storartet transplantationsforskning i Danmark blev 

klargjort ved en gennemgang af forskningsaktiviteten på Rigshospitalet ved AW og SAM. 

Udkommet ved transplantation i Danmark er fremragende sammenlignet med internationale 

resultater, hvilket bør give det fornødne grundlag for en øget forskningsindsats. 

I. Det forventes, at etableringen af arbejdsgrupperne (se pkt. 1) kan bidrage til at øge den 

danske forskningsaktivitet. 

II. Det forventes også, at arbejdsgrupperne kan fremme tværfaglige projekter og samarbejdet 

mellem transplantationscentre. 

III. DTS vil endvidere arbejde for at fremme samarbejdet med de grundvidenskabelige 

institutter. 

IV. Den samlede målsætningen er, at dansk transplantationsforskning skal være på et 

internationalt niveau både kvalitativt og kvantitativt. 

 

 

5. Transplantationskoordinator. PL informerede om transplantationskoordinatorernes funktion 

og organisering. Landet er delt i tre regioner med koordinatorer i Århus, Odense og København. 

De 3 centre er organiseret lidt forskelligt, hvilket bl.a. afspejler sig i antallet af koordinatorer. 

Tre i Århus, 3 i Købehavn og 8 i Odense. I Odense har koordinatorerne påtaget sig at tage ud til 

donorhospitalet for at være behjælpelig med en del af det praktiske arbejde. Der er i Danmark 

ikke noget formaliseret samarbejde mellem de 3 centres koordinatorer, men der er alligevel en 

god kommunikation. Transplantationskoordinatorernes interesse i at være en aktiv del af DTS er 

lidt varierende, men PL understregede, at den tiltagende kompleksitet i 

transplantationsprocessen gør, at hun i hvert fald er fortaler for at 

transplantationskoordinatorerne får en formaliseret tilknytning til DTS. 
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6. DOPP (Donor Organ Procurement Program) JC og PL gennemgik organiseringen af DOPP i 

Danmark. Der synes at være en stor, men ukoordineret indsats med en række initiativer 

udgående fra Sundhedsstyrelsen, private organisationer, transplantationscentre, 

transplantationskoordinatorer og andre ildsjæle fra transplantationsmiljøet. Resultaterne af 

denne strategi med mange facetter er dog ikke imponerende, når man isoleret betragter antallet 

af donorer i Danmark sammenlignet med en række andre europæiske lande. DTS har en klar 

ambition om at forsøge at øge donortallet i Danmark og ønsker at fremkomme med en 

handlingsplan for landets donorsituationen. Efter en god diskussion med en række konstruktive 

forslag besluttedes at danne en tværfaglig DOPP-arbejdsgruppe 

I. DOPP-arbejdsgruppens første opgave skal være at definere dets kommissorium. 

II. En række mulige deltagere i arbejdsgruppen blev stillet i forslag. I første omgang 

udvælges tre personer. Formanden undersøger, om personerne er villige til at påtage sig 

arbejdsopgaven. 

III. DOPP-arbejdsgruppen skal referere til bestyrelsen. 

 

 

 

Næste bestyrelsesmøde er onsdag 26 maj kl. 12:00-14:45, Rigshospitalet. 

 

 

København, d. 28 februar 2004 

 

Jørn Carlsen, Formand                     Jesper Melchior Hansen, Sekretær 

 


