
 Scandiatransplant Bestyrelsen
1
Best nr 57/referat best nr 57 Helsinki 18-19 maj 2010      

MØDEREFERAT 

Møde nr.: 57
Tid: 18-19 maj 2010
Sted: Helsinki 

Deltagere: Scandiatransplants bestyrelse: 

FORMAND: Arnt Jakobsen, Oslo (AJ)
SVERIGE: Michael Olausson (MO)
FINLAND: Lauri Kyllönen, Helsingfors (LK)
NORGE: Per Pfeffer, Oslo (PP)
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)

1. Velkomst:
Velkomst ved AJ.

2. Mødets dagsorden og format:
Extra punkter:
1. Orientering om mødet mellem AJ og Krister Höckerstedt (KH).

AJ har udarbejdet et referat der er sendt til bestyrelsen.
2. Estland hvor står vi og hvad gør vi:

Eurotransplant har haft kontakt med Estland. AJ har lavet notat af 9. maj 2010. Fra 
Estlands side er der ønske om øget kontakt til Scandiatransplant. AJ har modtaget brev 
dateret 28. april. Problemstillingen drøftes. Der er enighed i bestyrelsen om at det er 
fint med kontakt vedrørende uddannelse, at Scandiatransplant ikke ændrer holdning på 
nuværende tidspunkt med hensyn til om Estland kunne inddrages som medlem af 
Scandiatransplant. Der kan være udveksling om know-how, men ikke egentlig 
organudveksling. Spørgsmålet om twinning agreements blev drøftet og holdningen er 
klar, man går ikke ind for dette. AJ vil tale med Ants Peetsalu i Tartu. Krister 
Höckerstedt kender forholdene i Estland bedst, og det er blevet oplyst, at han skal på 
møde med flere fra Estland i nær fremtid. 

3. ESOT joint medlemskab med Scandinavian Transplantation Society (STS):
Det overlades til STS at afgøre. 

4. Madrid resolution tillæg fra Ole Øyen og Scandiatransplant: 
Nu findes der Amsterdam resolution, Istanbul resolution og Madrid resolution. Det er 
vedlagt papirerne til repræsentantskabsmødet og Ole Øyen har fået tilføjet tekst om 
levende donationer.



Scandiatransplant Bestyrelsen
2
Best nr 57/referat best nr 57 Helsinki 18-19 maj, 2010

5. Debitering af marktransporter (landtransport):
Se chairmans report. Besluttet ikke at sende regninger for disse ikke særlig store 
udgifter, som vil udlignes over tid. Styrbjörn Friman glad for dette svar. 

6. Hvad har Islands aske betydet for transplantationsvirksomhed:
Ikke meget, men der har været få begivenheder. På Island var der potentielle deceased 
organ donors der ikke kunne realiseres på grund af transportforholdene.

7. Status vedrørende organdirektivet:
Organdirektivet skal på beslutningsplan i Parlamentet i EU d. 19. maj 2010. Det er 
vigtigt at bestyrelsen sammen med myndighedspersonerne nøje følger hvilke 
guidelines der kommer som følge af EU direktivet. Emnet skal på Nordisk 
Transplantationskomité mødet i september 2010.
Implementering af EU direktiv om organtransplantation kan bevirke at bestyrelsen skal 
se på relationen mellem de nationale myndigheder og Scandiatransplant med hensyn til 
hvilke data der leveres fra Scandiatransplant og hvilken energi der skal investeres i 
dette. Emnet skal op på mødet med myndighedspersonerne i september 2010.

8. Status vedrørende barnenyregruppen:
Barnenyregruppen mangler en ordførende. Dette forsøges afklaret snarest. Ny 
kontaktperson: Hannu Jalanko.   

3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde nr. 56
Referat godkendt. AJ har ikke fået udarbejdet et udkast til hvordan vi laver 
standardsvar/ansøgning til de mange der henvender sig om at få data ud fra 
Scandiatransplants datasystem, idet der ikke er kommet information endnu fra UK eller 
fra Eurotransplant. 

4. IT situasjonen fremdrift / personellsituasjoen:
IT-gruppen ved Bo Hedemark Pedersen (BHP), Frank Pedersen, Christian Mondrup og 
Jörn Hajek fremlagde status, der blev opfattet som konstruktivt og positivt og i fremdrift. 
BHP gav et overview over det der ville blive præsenteret på repræsentantskabsmødet. At 
der er ved at blive lavet manual til LD Kidney registret i web-version. At der kommer 
flere newsletters hvor det er et ønske at det kommer ud til et bredt forum. En vigtig ting er 
at det er besluttet at logge ind via det gamle system, hvor der så er links til det nye, dvs. 
der kræves ikke extra installationer de enkelte steder. Jörn Hajek fremviste grafisk 
præsentation af data i Living Donor Registret af dels Living Donor follow-up dels Living 
Donor Basic og dels transplantationsregistret. Se i øvrigt chairmans report.

5. Forberedelse af repræsentantskabsmøde d. 19/5-2010 med afledte emner:
Der henvises til separat referat fra repræsentantskabsmødet.

6. Internasjonalt: Nyt vedr. EU, CoE etc.:
Se referat fra repræsentantskabsmødet samt chairmans report.

7. Rejsestipendier
- Rapport modtaget fra Kristjana Bjarnadottir, VT-lab., Reykjavik over studietur 7-8 dec. 

2009 til Göteborg.
- Rapport modtaget fra Sofia Arnold og Pirjo Oehlandt, Helsinki over studietur 2-4 maj, 

2010 til Göteborg. 
8. Øvrige meddelelser:

I Danmark er der fra 1. april 2010 registrering af alle dødsfald på "intensive care units" og 
noget tilsvarende foregår i Sverige, hvor en læge skal redegøre for alle dødsfald med 
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henblik på "potential organ donor" og hvorfor det evt. ikke blev en "realised organ donor". 
Dette administreres af Dansk Center for Organdonation i Danmark.

I Sverige er Socialstyrelsen i gang med en vurdering af hvilket center der skal 
transplantere hvilke organer, en beslutning ventes at træde i kraft i 2010. I Danmark er der 
en specialeplan på vej og dette fører formentlig til at Herlev bliver lagt ind under 
Rigshospitalet, men at der derudover fortsat vil være centre på Skejby og i Odense.

9. Evt.
Intet.

10. Næste møde:
I forbindelse med mødet med Nordisk Transplantationskomité i september 2010. Detaljer 
vil blive planlagt snarest. 


