
Referat fra bestyrelsesmøde, 

Dansk Transplantationsselskab (DTS) 

d. 25 april 2005 

Rigshospitalet, København 
 

 

 

Deltagere: Jørn Carlsen, Andre Wettergren, Bente Jespersen, Pia Lauenborg, Søren Schwartz 

Sørensen, Svend Aage Mortensen, Per Wierup, Jesper Melchior Hansen (sekretær) 

 

 

Diskussion af donorsituationen i Danmark 

 Diskussion af donorsituationen i Danmark med Fuldmægtig Bjørn Ursin Knudsen, 

Sundhedsstyrelsen. Der er focus på de forsat voksende ventelister og den lave 

transplantationsfrekvens for alle organområder. 

 Fuldmægtig Bjørn Ursin Knudsen, Sundhedsstyrelsen orienterer om pilotprojekt om 

donationsområdet fra Århus. Der synes at være en række potentielle donorer, som aldrig 

bliver anvendt. Amtsrådsforeningen har lagt op til en bred diskussion omkring 

transplantationsområdet på baggrund af en rapport baseret på dette projekt. Der vil blive 

afholdt et møde mellem Amtsrådsforeningen, Sundhedsstyrelsen, transplantationscentrene 

og de donerende afdelinger efter sommerferien. Mødets kommissorium er ikke endeligt 

fastlagt, men DTS håber at mødet vil lægge op til en strategiudvikling for donorområdet i 

Danmark. Formanden for DTS vil kontakte Melvin Madsen m.h.p. at prøve at få formuleret 

en agenda for mødet.  

 Sundhedsstyrelsens transplantationsfølgegruppe afventer konklusionerne på ovenstående 

møde 

 Kort diskussion af non-heart beating donor, som dog vurderes ikke at være aktuelt i 

Danmark for nuværende. Det besluttes at få afklaret lovgrundlaget. 

 

  

Forårsmøder 

Forårsmødet 2005 afholdes onsdag d. 1 juni kl 15:00-18:00 i Teilumbygningen, aud B, 

Rigshospitalet. Emnet: kardiovaskulær/pulmonal risikovurdering ved transplantation. 

Programmet vil blive udsendt hurtigst muligt. Mødet annonceres på Selskabets hjemmeside. 

 

Forårsmøde marts 2006 med emnet ”Levende donorer” 

 

 

Årsmøde 

Årsmøde afholdes torsdag d 27. oktober 2005 i Teilumbygningen, Rigshospitalet. 

 

Undervisningssession 

Arrangeres af Per Wierup og Bente Jespersen. Emnet bliver eksperimentelle 

transplantationsmodeller. Varighed to timer. 

 

Videnskabeligt program 



Arrangeres af Søren Schwartz Sørensen og Jesper Melchior Hansen. Temaet bliver forebyggelse 

og behandling af langtids komplikationerne efter organ transplantation med fokus på diabets 

mellitus, osteoporose, arteriosklerose, calcineurinhæmmer nefrotoksicitet og dyslipidæmi. 

 

Formanden reserverer Teilumbygningen, RH og får økonomien til mødet på plads. 

 

 

Bestyrelsesmedlemmer. Ved generalforsamlingen til efteråret 2005 skal der vælges et nyt medlem 

til bestyrelsen.  

Andre Wettergren kontakter de personer, der er stillet i forslag for at høre, om de er villige til at 

påtage sig arbejdsopgaven. 

 

 

Internatmøde for nøglepersoner og transplantationskoordinatorer 7-8 april 2005 i Køge. 

Møde arrangeret af Bente Jespersen om donorsituationen i Danmark. Mødet var velbesøgt med 

mange indlæg af høj faglig standard.  

 

 

Scandiatransplant 

Søren Schwartz Sørensen orienterer. 

 

 

Evt. 

 Formanden orienterer om kommende internationale møder.  

 Der er forsat problemer med at få overdraget økonomien fra den sidste formand/sekretær. 

Formanden vil kontakte den afgåede formand 

 Det besluttes, at dække transportomkostninger (billigste offentlige transportform) for 

reservelæger, som deltager i selskabets møder. 

 

 

Næste bestyrelsesmøde bliver onsdag d. 24. august kl. 15:00, konferencelokalet B2142, RH. 

 

 

 

Jørn Carlsen     Jesper Melchior Hansen 

Formand DTS    Sekretær DTS 

 


