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Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Transplantationsselskab den  23.4. 2009 kl. 

11.30-15.00  

 

Sted: Domus Medica, Kbh. 
 

Tilstede: 

Søren Schwartz Sørensen (SSS) – formand 

Jesper Melchior Hansen (JMH) - bestyrelsesmedlem 

Jens Hillingsø (JH) - bestyrelsesmedlem 

Dorte Mathiesen (DM) - bestyrelsesmedlem 

Øyvind Øsatraat (ØØ) - bestyrelsesmedlem 

Mads Hornum (MH) – sekretær og referent 

Afbud: 

Bjarne Møller (BM)-bestyrelsesmedlem 

Martin Iversen (MI) - bestyrelsesmedlem 

 

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 07.01.2009  

Referatet godkendtes 

 

Nyt fra formanden: 

Er indeholdt i efterfølgende punkter 

 

Nyt fra sekretæren 

Økonomien ser tilfredsstillende ud. DTS har fra EDHEP modtaget 68.326,23 kr samt arkiver. 

 

Årsmøde i DTS efteråret 2009 

Forslag til dato: 12.november 2009. Sted ikke bekræftet, formanden har kontakt til forskellige 

steder for sted til 100 mennesker+udstilling. Teilum kan først bekræftes i juli måned, men er bestilt. 

Alternativ må haves i reserve. 

Forslag til steder:  

Charlottehaven, SAS Hotel, Design Center, Den Sorte Diamant, Hotel Østerport, Noma, 

Arkitekternes Hus, Eigtveds Pakhus, Carlsberg, Admiral Hotel, Kastellet 

Emner: 

Formiddag (JH): Virus infektioner (CMV) hos organtransplanterede ved Jens Lundgren, RH 

Eftermiddag (SSS+BM): Organallokering-Eurotransplant/UK Transplant/Diskussion om 

allokationsprincipper/status. 

 

DTS godkendelse af Istanbul deklarationen 

SSS redegjorde for diskussionsemner, herunder at donor skal ’gennemgåes’ af en mental disorder 

phycisian. Dette blev  i Sverige tolket som en ’vurdering’ af en læge, og i Tyskland som en 

vurdering af en psykolog. 

JMH mente dette allerede var indeholdt i donor udredningsprogrammet, hvilket ØØ tilsluttede sig.. 
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SSS: Deklarationen skal beskytte og har betydning for hvordan man skal behandle fremtidige 

donorer. 

Bestyrelsen tiltræder herefter at DTS kan støtte principperne i deklarationen. 

 

Nyt fra styregruppen for Dansk Center for Organdonation. 

Det sidst planlagte møde blev aflyst.  

DM: der har været møde vedrørende nøglepersoners funktion. Desuden er der ansat projektledere 

mhp. donor problematikker, og projektbeskrivelser er afleveret. 

SSS: halvårsrapport bliver sendt ud sammen med herværende referat. 

 

Nyt fra Scandia Transplant: 

Orientering om STAMP-projektets status. 

Arbejdet med modernisering af Scandiatransplants EDB system fortsætter. En prototype på det nye 

bruger inter face blev præsenteret på Scandiatransplants repræsentantskabsmøde 15 april 2009. 

EU har udarbejdet et forslag til direktiv vedrørende organtransplantation. Dette forslag har været i 

høring i foråret 2009. SSS har på vegne af DTS kommenteret forslaget. Kommentarerne er tilgået 

Sundhedsstyrelsen. 

På vej igennem EU er også et forslag til borgernes ret til sundhedsydelser på tværs af grænserne. 

Dette kan potentielt have stor betydning for transplantationsbehandlingen, mere specifikt for donor 

procurement. Man kan frygte at dette kan drænere organer fra områder hvor dette arbejde er højt 

prioriteret til områder med lav aktivitet. Yderligere kan problematikken vedrørende dobbelt listing 

for organer blive større. Disse argumenter har været fremført  i relevante forsamlinger, og som 

forslaget nu foreligger er transplantationsbehandling specifikt undtaget. 

SSS har nu været medlem af SCTP bestyrelse i 6 år og kan ikke genvælges. Der skal derfor findes 

et nyt dansk medlem af bestyrelsen. Det nye medlem vælges af de danske repræsentanter og ikke af 

DTS. Flere af DTS bestyrelsesmedlemmer er dog samtidigt repræsentanter og mulige kandidater 

blev drøftet. 

 

Evt. 

DRG: 

JH: ønsker hjælp til udredning af DRG-takster for transplantationsrelaterede besøg i ambulatoriet. 

SSS  henviser til at dette ikke er noget egentligt DTS anliggende, men mere et administrativt 

anliggende inden for det kliniske arbejde. Det vides at specielt Klinikchef, overlæge Bo Feldt-

Rasmussen, afdeling P, RH, er inde i problematikken og vil kunne hjælpe. 

Bank: 

SSS ønsker bestyrelsens opbakning til at der taget kontakt til banken mhp. mere i rente. Aktuelt 

gives der 0.000% i rente af formuen (!). Der er opbakning hertil. 

Forslag til 2010 forårsmøde emner:  

Pancreas/Ø-celle transplantation (evt, i samarbejde med DES) 

Tarm tx 

 

Næste møde: September 2009 dato endnu ikke fastsat.   For referatet: MH 
 


