
 Scandiatransplant   Bestyrelsen 
  1 
  best/referat best nr 48 RH København 14-15 maj., 2007 

 1 

  
  
 MØDEREFERAT   
 
 
Møde nr.: 48 
Tid: 14-15. maj, 2007 

 Sted: Rigshospitalet, København, Danmark 

 Deltagere: Scandiatransplants bestyrelse:  

 FORMAND  Arnt Jakobsen, Oslo (AJ) 
 SVERIGE: Michael Olausson, Göteborg (MO) 
 FINLAND: Lauri Kyllönen, Helsingfors (LK) 
 NORGE: Per Pfeffer, Oslo (PF)  
 ISLAND: Magnus Bodvarsson, Reykjavik (MB) 
 DANMARK: Søren Schwartz Sørensen, København (SSS)  
 
 Scandiatransplants direktør: 
 DANMARK: Niels Grunnet, Århus (NGR) 
      
Mødeleder: Arnt Jakobsen (AJ) 
 
Referent: Niels Grunnet (NGR) 
 
Michael Olausson deltog i bestyrelsesmødet d. 14. maj, men måtte på grund af tvingende 
operationsaktivitet være i Göteborg d. 15. maj.  

 
1. Velkomst ved AJ 
2. Mødets dagsorden og format 
 FP deltager i mødet d. 15. maj. Christian Mondrup har meldt afbud. 
 Extra punkt til dagsordenen: 

E-mail fra Åsa Welin, Stockholm om data til Transplant Newsletter. 
3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 47 d. 7-8 marts, 2007 i Århus 
 Referatet godkendt. 
4. IT-status 
 - fremdrift 
 - økonomi 
 (Hele bestyrelsen og NGR til stede) 
 Om IT-status: 
 Der har siden 13. IT-styregruppemøde været e-mail korrespondance mellem 

CMO/AJ/SSS, især følgende kan resumeres: Der er ved at blive indgået en teknisk 
supportaftale med firmaet Miracle. 

 Der er forslag fra CMO om tilføjelse til chairman's report om IT-delen. 
 Det at de 2 versioner, den gamle og den nye i Scandiatransplants IT-system skal fungere 

sammen har påvirket hastighed for søgning. CMO tvivler på om 1. okt. 07 er en 
realistisk deadline. 
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 Der spørges til Oracle's svar på vores skarpe brev om extra regninger. Der fremkommer 
et e-mail svar fra Michael Madvig d. 15. maj. Generelt har CMO fortsat tillid til firmaet 
Oracle og den indiske samarbejdspartner SSI. 

 Imidlertid er det bestyrelsens opfattelse, at kommunikationen mellem Oracle/SCTP-IT 
ikke lever op til bestyrelsens ønsker. De sidste ca. 7 uger har vi ingen progress report set 
fra Oracle. 

 Bestyrelsen opfatter det som arrogant fra Oracle's side ikke at have svaret på vores brev. 
Der er et ønske fra bestyrelsen om at NGR på vegne af bestyrelsen skriver til Oracle's 
øverste direktør med henblik på bestyrelsens utilfredshed. Dette afklares senere mellem 
AJ og NGR. 

 For at belyse situationen etablerer NGR et telefonmøde med Ulla Engstrøm Hansen  
 d. 15/5 kl. 10.30. Bestyrelsens medlemmer (bortset fra MO der ikke er til stede) 

fremfører utilfredsheder med forsinkelser, med extra regninger, med manglende svar på 
brev, bekymringen og beklagelsen over at Henrik Stender Christensen har sagt op ved 
Oracle, at bestyrelsen til dags dato ikke har set et klart output af de investerede midler. 
Resumé af telefonmødet med UEH (varede ca. 35 min.) 
- Karen Høffer, Oracle har ultimo april 07 givet oplysninger om at Henrik Stenders 

arbejdsopgaver overdrages til Birgitte Taagholt og Kenneth Tømmerby hos Oracle 
- at der ikke kommer extrabetalinger til Scandiatransplant af denne årsag 
- at K. Høffer er på level 6 allerede 
- at acceptance testen ikke havde fungeret fuldstændig som man havde forestillet sig 

idet performance ej var god nok, det var noget med hastigheden/performance test. 
Dette bliver der arbejdet videre med. Step 2 er i gang. Det er system log and 
management. Det er færdigt fra det indiske firma SSI, afleveret til Oracle Danmark. 
Birgitte Taagholt (Oracle) arbejder med dette. Step 3, der er den primære 
funktionalitet incl. forretningslogik omfatter bl.a. at i dag ca. 15 skærmbilleder skal 
reduceres til i det væsentlige 2 skærmbilleder, 1 for en donor, 1 for en recipient, og 
dette skal der arbejdes med på workshoppen d. 22-23 maj i Oracle, Danmarks lokaler 
i Ballerup, Danmark, hvortil der er indkaldt en gruppe på 9 personer. Denne 
workshop skal ledes af den indiske IT-person Krishna Raj. 

Det aftales at Oracle i juni 07 skal fremkomme med en statusrapport inkl. økonomi 
(Karen Høffer). AJ ønsker også en konklusion til bestyrelsen af hvad der kom ud af 
workshoppen med hensyn til de nye skærmbilleder. I workshoppen deltager SSS og LK 
fra bestyrelsen samt FP og CMO og NGR (delvist). 
Oplægget vedrørende IT udviklingsprojektet som bestyrelsen er vidende om følges. 
På et spørgsmål om IT-SKS status blev det meddelt, at der forventes ingen ændringer i 
år 2007. Vedrørende extraudgifter kan der muligvis komme nogle timebetalinger til 
Kenneth Tømmerby for databaseadministration (DBA), men dette er en assistance der 
tilkøbes i stedet for at ansætte en extra IT-person ved SCTP.  
Samlet: Telefonmødet var meget oplysende og værdifuldt for bestyrelsen. 

5. Scandiatransplants regnskab og budget 
 Fremlægges af NGR og accepteres som det er fremlagt. Se bilag udsendt til 

repræsentantskabet 2007. 
6. Forberedelse af repræsentantskabsmødet d. 15/5-2007 
 De enkelte punkter gennemgås og roller fordeles. Se i øvrigt referat fra 

repræsentantskabsmødet 15/5-2007. 
 
 



Scandiatransplant   Bestyrelsen 
  3 
  best/referat best nr 48 RH København 14-15 maj, 2007 
 

 3 

 
 
7. Vævscelledirektiv, status fra hvert land: 
 Lægemiddelstyrelsen, Danmark har iværksat direktivet med en vævslov med tilhørende 

bekendtgørelser, hvortil der er udarbejdet skemaer i enkel udformning. Tekst om krav til 
operationsstue m.m, som AJ havde indsat i chairman's report har NGR oversat til 
engelsk  

 og fremsendt til EOEO-gruppen. Transplantation af væv og celler kræver traceability. 
Bestyrelsen foreslår at transplantationskoordinatorgruppen i opdrag kunne få at medtage 
vævsdelen (pancreas ø-celler). Det foreslås at NGR til Den Danske Lægemiddelstyrelse 
indsender Scandiatransplants organdonationsskema med henblik på, om det opfylder 
kravene i forbindelse med pancreas ø-celler. Det aftales, at hvis dette går igennem, så er 
det det vi udbreder til hele Skandinavien. Fra Scandiatransplant-kontoret sendes 
vejledning om vævsloven fra Danmark (16 sider) ud via e-mail til bestyrelsen. 

 Det oplyses, at E. Fernandez-Zincke er ved at udarbejde en tekst til et organdirektiv 
indenfor EU; skulle udkomme ultimo maj 2007. 

8.  Internationale samarbejder 
 - i relation til EU: 
 Der er annonceret et EU-direktiv om organtransplantation. 
 - Alliance -O: 
 Det er et tidsbegrænset projekt. Sidste møde bliver afholdt september 2007 i Paris, hvor 

AJ deltager.  
 - EOEO: 
 Swisstransplant har indført et nyt allokeringssystem for Schweiz med virkning fra 1/7-

07. UK er ved at udarbejde noget om matcheability. Forskellige forskelle vil man tage 
hensyn til idet 20% på ventelisten er asiatere altså anden etnisk oprindelse end 
Englændere, hvorimod det kun er 1% af befolkningen i UK. Dette udløser en diskussion 
om allokeringsregler; det nuværende som Scandiatransplant har eller et pointsystem. Der 
udtales at transplantationscentrene må forberede sig på, at myndighederne kan sætte krav 
til "matematiske" systemer. Generelt er HLA-match det fremherskende princip for 
allokering i Skandinavien sammen med ventetid og øvrige medicinske forhold. Det 
aftales, at SSS vil sende Københavns Rigshospitals regler ud til bestyrelsen. 

 Den relativt lange kolde ischæmitid for nyrer i Eurotransplant bekymrer den nye ledelse i 
Eurotransplant. MO udtaler at ved kold ischæmitid større end 12 timer, da er der 
problemer med survival af kidney grafts. Der redegøres kort for mødet i EOEO i Bern i 
april 07, hvor AJ og NGR deltog. Der foreligger separat referat herfra. 

9.  Øvrige emner 
- Om afsendelse af data til Transplant Newsletter. Åsa Welin, Stockholm har i e-mail 

erklæret, at hun vil sende de svenske tal. Det har i de sidste år været tradition, at Frank 
Pedersen fra Scandiatransplant-kontoret på vegne af samtlige medlemslande i 
Scandiatransplant fremsender data til Transplant Newsletter. Dette støttes og besluttes 
af bestyrelsen skal fortsætte sådan fortsat. MO vil tale med Åsa Welin. Åsa Welin får 
selvfølgelig kopi af data, der sendes af FP. 

- Per Pfeffer (PF) taler om Council of Europe reorganisering. Se referat fra repræsentant-
skabsmødet. Næste møde i arbejdsgruppen hvor Per Pfeffer er vicepresident bliver  

 11-12 okt. 07 i Dublin. 
- Allokeringssystem for livers i Scandiatransplant. MO redegør kort for nogle 

overvejelser, der dog ikke er færdigdrøftet i Nordic Liver Transplant Study Group. 
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10.  Meddelelser fra formand og direktør 
- NGR meddeler at Susanne Sønder har været sygemeldt, hvilket har givet 

vanskeligheder i administrationen. 
- At et pressenotat fra Sundhedsministeriet i Danmark meddeler at et nyt nationalt 

organdonationscenter skal have sekretariat i Skejby. 
11. Evt. 
 Intet. 
12. Kommende møder 
 Der er bestyrelsesmøde 17. september 07 med start ca. kl. 12 i Oslo. 
 Nordisk Transplantationskomitémøde d. 18. september 07 i Social- og 

Helsedepartementet, Oslo. 
 Som et muligt extra bestyrelsesmøde afsættes dagen mandag d. 26. november 07 fra 
  kl. 11.30 til kl. 17.00 på Rigshospitalet, København 13. etage (medicinsk afdeling P´s 

bibliotek). 
 Repræsentantskabsmødet bliver 14. maj 2008 fra kl. 13-17 i Oslo i forbindelse med 

Scandinavian Transplantation Society's møde der starter ca. kl. 17 d. 14. maj og varer  
 d. 15-16 maj 2008. 
  
 
 
 
 
 


