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Formandsberetninger  

Dansk Hæmatologisk Selskab - DHS 

Formandsberetning DHS for året 2013 
Lars Kjeldsen, Formand for DHS 
 

Bestyrelsesmøder: Den nye bestyrelse for DHS har siden sidste generalforsamling afholdt i alt 5 

bestyrelsesmøder, hvoraf 1 blev afholdt med succes over Skype. Skypebestyrelsesmøder forventes 

også at blive afholdt fremadrettet, idet det fungerer fint og sparer tid for det enkelte 

bestyrelsesmedlem og penge for selskabet.  

Morten Krogh Jensen er på valg til bestyrelsen og har besluttet ikke at genopstille. Stor tak til 

Morten for hans indsats i bestyrelsen inkl. hans kassererarbejde. 

 

Uddannelse: Ved seneste generalforsamling fortalte hovedkursusleder Ilse Christiansen, at 

Sundhedsstyrelsen havde meddelt at de ikke kunne dække alle udgifterne i forbindelse med kurset i 

benign hæmatologi, trods at kurset havde været planlagt længe. Ved Ilses ihærdige indsats opbakket 

af DHS bestyrelsen, meddelte Sundhedsstyrelsen at de alligevel ville dække udgifterne til kurset, så 

DHS ikke behøvede at dække et underskud i forbindelse med kursusafholdelsen. 

 

Rådet for anvendelse af dyr sygehusmedicin (RADS): Der har i 2013 været nedsat i alt 4 RADS  

arbejdsgrupper, der har involveret hæmatologien. Arbejdet er vigtigt dels af hensyn til opnåelse af 

national konsensus vedrørende anvendelse af dyr medicin indenfor og på tværs af specialer men 

også af hensyn til den potentielle mulighed for reduktion af de store medicinudgifter, vi har 

indenfor hæmatologien. Udvalgene har set på anvendelse af immunosuppressiva, immunglobuliner, 

myelomatosemidler samt G-CSF, sidstnævnte en nyvurdering af terapiområdet. Allersenest er der 

nedsat en RADS gruppe der på tværs af specialer skal se på anvendelsen af erytropoietiske 

vækstfaktorer ved forskellige former for kroniske anæmier. Denne gruppe er endnu ikke påbegyndt 

arbejdet. 

Arbejdet i de to sidstnævnte fagudvalg ser på terapiområder, der omfatter biosimilære lægemidler, 

som vil få stor bevågenhed fremadrettet. Vi kommer utvivlsomt til at anvende disse på alle de 

indikationsområder, som originalproduktet har. Det forventes således, at biosimilært G-CSF også 

vil komme til anvendelse til mobilisering af stamceller. Der er ingen tvivl om at flere biosimilære 

produkter er på vej også indenfor terapiområder hvor lægemidlet indgår som en del af en potentiel 

kurativ eller livsforlængende cancerspecifik behandling, hvor vi forventeligt også kommer til at 

tage stilling til disses anvendelse via et RADS fagudvalg. 

DHS bestyrelse har netop skrevet til RADS og henstillet til, at man forsøger at undgå for mange 

simultane RADS udvalg indenfor et givent speciale samt overvejer muligheden for at reducere 

antallet af medlemmer i det enkelte udvalg – således at de enkelte, særligt små specialer ikke skal 

undvære for mange speciallæger til det kliniske arbejde. 

 

Årsrapporter for de nationale databaser: Databaserapporterne er i år kommet i et skemabaseret 

format som skal anvendes af alle DMCGer. Formatet synes overskueligt. DHS bestyrelse finder, at 

man med fordel i de enkelte DMCGer de kommende år kan overveje at reducere antallet af 

indikatorer som præsenteres i den enkelte rapport, idet dette på ingen måde forhindrer, at DMCGen 

internt kan vælge at undersøge andre indikatorer, som ikke er defineret på forhånd og dermed ikke 

skal medtages i årsrapporten. DHS bestyrelsen understreger vigtigheden af, at de enkelte DMCGer i 

deres kommentarer kraftigt betoner at evt forskelle i overlevelse, i særdeleshed når der er tale om 
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kortere observationstid, skal tages med meget stort forbehold, idet hovedparten af de hæmatologiske 

lidelser er sjældne og patientantallet dermed lille.  

 

Benign hæmatologi: Skrivegruppen, der havde fået til opgave at lave nationale retningslinjer for de 

benigne hæmatologiske sygdomme er blevet forsinket i deres arbejde. I lyset af nedsættelsen af 

DSBH (Dansk Studiegruppe for Benign Hæmatologi), har DHS bestyrelse besluttet at nedlægge 

skrivegruppen og i stedet lade DSBH koordinere arbejdet med udarbejdelse af nationale 

retningslinjer fremadrettet. DHS har i øvrigt besluttet at understøtte DSBHs arbejde med 10.000 kr 

årligt, foreløbigt for de kommende 3 år. 

Der er etableret en patientforening for Hæmokromatose, der har et stærkt ønske om at 

Hæmatologien som speciale skal tage ansvar for diagnostik og behandling af hæmokromatose, et 

ønske der ligeledes er rejst overfor Sundhedsstyrelsen. DHS bestyrelse har venligt afvist deres 

ønske og forestiller os at DSBH i deres kommende arbejde kan diskutere 

Hæmokromatoseforeningens henvendelse og komme med et oplæg til DHS bestyrelse.   

 

Nationale varslinger af ny diagnostik og behandling: DHS har i en årrække været meget 

fremsynede med etablering af årlige møder, hvor der opnås national konsensus om tidlig varsling af 

ny diagnostik og medicin. I lyset af etablering af KRIS (koordineringsrådet for ibrugtagning af 

sygehusmedicin) samt de velfungerende hæmatologiske DMCGer mener vi, at tiden er kommet til 

at nedlægge de årlige nationale varslingsmøder. I stedet henstiller vi til, at de Hæmatologiske 

DMCGer har ny diagnostik og behandling på som et fast punkt ved deres møder og således får 

ansvaret for at indmelde nye behandlinger løbende til KRIS, når evidens foreligger og evt. ny 

medicin er EMA godkendt. 

 

Revision af specialeplan: Sundhedsstyrelsen har besluttet at specialeplanerne skal revideres i løbet 

af 2014. De enkelte specialer er blevet bedt om at overveje om der er sygdomsgrupper der skal 

omdefineres i forhold til hvorvidt de varetages på hovedfunktions eller specialiseret niveau 

(herunder regional eller højt specialiseret funktion). Der er blevet nedsat en arbejdsgruppe som skal 

medvirke til revisionen. Den består af 8 personer, 5 regionsudpegede (ledende overlæger på regions 

centerafdelinger) og 3 DHS udpegede (Lene Knudsen, Herlev, Henrik Frederiksen (formand for 

HæmDMCG) og Robert Schou Pedersen (repræsentant fra decentral hæmatologisk afdeling)). Der 

er blevet afholdt kick-off møde ved Sundhedsstyrelsen 21/1-14, og de næste møder i 

Sundhedsstyrelsen vil for hæmatologien blive afholdt den 28/4-14, samt den 19/8-14. 

Arbejdsgruppen er indkaldt til interne formøder den 20/3-14 og om nødvendigt den 7/4-14. 

 

DRG: Erik Andersen har besluttet at gå på pension. Erik skal have en kæmpe tak for sit store og 

utrættelige arbejde i DHS DRG gruppe. Han vil blive savnet. Lene Meldgaard Knudsen overtager 

formandskabet for DRG gruppen.  

 

 

HæmDMCG 

 
Formandsberetning HæmDMCG for året 2013 
Henrik Frederiksen 
 
Dansk Cancer Biobank (DCB) 
I slutningen af 2011 blev der fra DCB givet en bevilling på 500.000 mhp at der kunne 
nedfryses materiale fra knoglemarv og blod fra hæmatologiske patienter i DCB. Siden April 
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2012 har repræsentanter fra RH, Roskilde, Odense, Århus og Aalborg opnået enighed om, 
hvilket materiale der skulle fryses ned og siden 2013 har det været muligt at registrere 
prøver i DCB. Meldingen fra udgangen af 2013 er, at Rigshospitalet, Odense og Århus har 
registreret hæmatologiske blodfraktioner i DCB og at Herlev, Rigshospitalet, Odense og 
Århus har registreret hæmatologiske knoglemarvsfraktioner i DCB. Der meldes også om 
en løbende stigning i antallet at registrerede prøver fra juli og hen mod slutningen af året. 
Ydermere er der nu registreret to forskningsprojekter som er tilknyttet indsamling via DCB. 
Det drejer sig om EMN-02 og Sutrica projekterne. Der er således alle tegn på, at denne 
biobank kom godt i gang i 2013. Vi håber vi alle, at projektet vil få medvind til gavn for den 
hæmatologiske forskning. 
 
 
Årsrapporter og nationale kliniske retningsliner 
I 2013 blev fristen for aflevering af årsrapporterne fra databaserne rykket frem. Det 
tidligere afholdte fællesmøde mellem DHS og hæmDMCG, hvor de enkelte databasers 
resultater kunne drøftes i fællesskab inden disse blev offentliggjort, blev derfor ikke afholdt 
i 2013. Det er ikke længere en reel mulighed at holde et sådant møde, der i så tilfælde 
skulle ligge midt i sommerferien. Databaseårsrapporternes skal nu også udformes efter en 
ensartet skabelon for alle DMCG’er og resultaterne opgøres ensartet og alene i tabeller. 
Samlet set leverede de fire hæmatologiske DMCG’er 8 nye eller opdaterede nationale 
kliniske retningslinier. Der henvises til de enkelte grupper- og databasers årsrapporter.  
 
Nationale hæmatologiske patientinformationsgruppe (NHP)  
Der henvises til separat beretning fra denne gruppe. 
 
Ny medicin 
Januar 14 blev der traditionen tro indkaldt til møde, hvor de enkelte DMCG’er havde 
mulighed for at komme med bud på nye behandlinger som vil blive aktuelle i 2015. I år var 
kun fremkommet to miniMTV’er, hvorfor mødet blev aflyst. Dette mangeårige initiativ med 
ved egen drift fra dansk hæmatologi at fremsende miniMTV’er om kommende 
behandlinger til Danske Regioner har været værdsat af sygehusejerne og fremsynet at 
DHS og hæmDMCG. Efter nedsættelse af koordineringsrådet for ibrugtagning af 
sygehusmedicin - i daglig tale KRIS - er dette arbejde i nogen grad blevet overflødiggjort 
ved at al ny medicin eller gammelkendt medicin med en ny indikation skal godkendes af 
KRIS før ibrugtagning. Ydermere kræves til en KRIS indstilling en noget mere omfattende 
miniMTV end dem, der typisk blev indsendt efter hæmDMCG’s varslingsmøder. Ydermere 
faldt bevillingen til afholdelse af dette møde helt væk, så hæmDMCG og DHS bestyrelse 
besluttede i enighed at ophøre med varslingsmøderne fremadrettet. HæmDMCG’s 
bestyrelse vil fremadrettet drøfte nye behandlinger ved sine to årlige bestyrelsesmøder så 
KRIS indstillingerne kan blive udfærdiget og behandlingerne rettidigt godkendt til glæde for 
vores patienter.  
 
Ny bevillingsansøgning 
Den aktuelle bevilling for hæmDMCG skal genansøges i løbet af 2014. hæmDMCG’s 
bestyrelse vil derfor i det kommende år drøfte muligheden for at ansøge om finansiering af 
flere af de 11 punkter i kræftplan II som aktuelt ikke omfattes af bevillingen.  
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Ny formand 
Undertegnede blev foråret 2013 udpeget som ny hæmDMCG formand efter Anne Bukhs 
tilbagetræden fra denne post. Formanden for denne paraply af de hæmatologiske 
DMCG’er lever en lidt usynlig tilværelse. Funktionen er imidlertid ikke desto mindre 
væsentlig at holde i hævd, da vi som en væsentlig spiller på kræftområdet har brug for et 
samlet forum at gøre vores synspunkter gældende i. Siden aAugust 2013 har jeg derfor 
også varetaget en post i DMCG.DK’s forretningsudvalg. Det er væsentligt – men ikke 
obligatorisk - at der fortsat er hæmatologisk repræsentation i den store DMCG paraplys 
forretningsudvalg. Selvom hæmatologisk kræftsygdomme samlet set ikke er sjældne 
opfattes de blandt mange stadig sådan. Det er derfor bl.a. hæmDMCG’s opgave at være 
en offensiv spiller på kræftområdet ellers er der al mulig grund til at tro at vi bliver glemt.  
 
Afslutningsvist vil jeg gerne takke formænd og bestyrelser for de sygdomsspecifikke 
DMCG’er for et godt og konstruktivt samarbejde i 2013 ligesom jeg gerne vil takke 
medlemmerne af Den Nationale Patientinformationsgruppe for deres store arbejde. 

 

Dansk Lymfomgruppe - DLG 

 

Formandsberetning 2013 Dansk Lymfomgruppe (DLG) 
www.lymphoma.dk 

 
Bestyrelsesarbejde 

I 2013 holdt DLG’s bestyrelse tre bestyrelsesmøder i hhv. januar, marts og 

juni. Møderne blev afholdt i Odense, marts mødet dog på Hindsgavl. 

 

DLG’s bestyrelse bestod i 2013 af:  

Peter de Nully Brown, Rigshospitalet (formand) 

Lars Munksgaard, Roskilde (sekretær) 

Michael Pedersen, Herlev (kasserer) 

Bo Amdi Jensen, Odense 

Robert Pederen, Holstebro  

Judit Jørgensen, Århus 

Paw Jensen, Ålborg 

Michael Boe Møller, Odense (formand for patologiudvalget) 

 

Udvalgsarbejde 

http://www.lymphoma.dk/
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Der har været fandt sted i udvalget for aggressive lymfomer og T-celle 

lymfomer, hvor nye retningslinjer blev udarbejdet. Begge disse retningslinjer 

blev godkendt af plenum og findes på DLG’s hjemmeside. Bestyrelsen 

anbefalede nedsættelse af 2 udvalg for hhv waldenström og mantle celle 

lymfomer. I begge udvalg pågår arbejde og det forventes at der i 2014 kan 

præsenteres retningslinjer fra begge udvalg. 

Det Videnskabelige Udvalg afholdt møde i juni i Odense, med gennemgang af 

igangværende og kommende kliniske protokoller. I henhold til VUs statutter 

drøftedes mulige videnskabelige emner egnet til publikation.  

 

Plenummøder 

I 2013 blev der afholdt to plenummøder, et i Roskilde i juni og et i København i 

november.   

 

Ved forårsmødet i Vejle præsenterede yngre danske lymfomforskere data fra 

igangværende forskningsprojekter: 

 
1) ”Cell of origin in DLBCL” ved Julie Støve Bødker, Ålborg Universitetshospital. 

   
2) "Nålebiopsier til isolation af DNA, RNA og materiale til IHC fra patienter med 

DLBCL - kvalitetsparametre og gennemførlighed af en protokol 
tilpasset til multicenterforsøg" ved Torsten Holm Nielsen, Roskilde 

Sygehus 
 

3) "Digital patologi anvendt til markøranalyse ved PTCL" ved Martin Bjerregård 
Pedersen, Århus Universitetshospital 

 
4) ”Primære CNS lymfomer i Danmark 2000-2010” ved Danny Stoltenberg, 

Rigshospitalet / Herlev  
 

5) "Værdien af rutine billeddiagnostik hos patienter med Hodgkin og non-

Hodgkin lymfom i første remission" ved Tarec El-Galaly, Århus 
Universitetshospital 

 

Om eftermiddagen præsenterede Francesco d’Amore retningslinjer for 

diagnostik og behandling af T-celle lymfomer, efterfulgt af de opdateret 
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retningslinjer for CLL ved Lisbeth Enggaard, begge kan findes på 

www.lymphoma.dk. 

 

Opfølgning af lymfompatienter i Danmark 

 

Det videnskabelige emne for efterårsplenummødet i København var 

”Diagnostic and therapeutic development in NHL during the last decade(s)”. 

Der var i alt 3 foredrag:  

 

1) Biomarker-driven management of lymphomas – New challenges for 

diagnostics. (M Piris, Madrid) 

2) Treatment of Follicular lymphoma; from Chlorambucil to targeted 

therapy. (K Ardeshna, London) 

3) Treatment of DLBCL in the past, present and future.  

(M Pfreundschuh, Homburg) 

 

Udover det videnskabelige program omfattede mødet bl.a. en gennemgang af 

retningslinjer for aggressive B-celle lymfomer ved Jakob Madsen, ligesom 

årsrapport 2012 blev præsenteret. 

  

Årsrapport 2012 

Rapporten indeholder som tidligere centerspecifikke sammenligninger under 

hensyn tagen til kohorternes prognostiske profil. Årsrapport 2011 udkom i 

oktober 2012 og kan downloades fra DLG’s hjemmeside (www.lymphoma.dk). 

Årsrapporten udkommer kun i pdf version på hjemmesiden. 

 

Nordisk samarbejde 

Elisa Jacobsen Pulczynski og Peter Brown er de danske repræsentanter i 

koordinationsgruppen i Nordisk Lymfomgruppe. Plenummøde blev afholdt 7-8. 

november 2012 i København med ca 20 danske deltagere.  

 

http://www.lymphoma.dk/
http://www.lymphoma.dk/
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Økonomi 

Regnskab for 2013 blev udarbejdet af Michael Pedersen, og er indsendt til 

godkendelse hos DHS. DLG modtog i 2013 økonomisk støtte i form af 

kursusgebyrer og indtægter for reklamestand ved efterårsplenummødet. DLG’s 

udgifter er primært af 3 poster (i) plenummøder, (ii) årsrapport – 

statistikudgifter og (iii) årsrapport trykudgifter. En del af disse afholdes dog af 

den hæmatologiske fælles Database.  

 

Peter de Nully Brown 

DLG’s formand 

8.2.2014 

 

Akut Leukæmigruppen - ALG 

  

Årsberetning 2013 for Akut Leukæmi Gruppen i Danmark (ALG) 
 
Forretningsudvalg for ALG 

I 2013 bestod forretningsudvalget af følgende fagpersoner: 

Jan Maxwell Nørgaard, Aarhus Universitetshospital (formand) 
Ove Juul Nielsen, Rigshospitalet 
Olav J. Bergmann, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg 
Morten Krogh Jensen, Herlev Hospital 
Mette Holm, Aarhus Universitetshospital 
Gitte Kerndrup, Vejle Sygehus 
Marie Kallenbach, Aalborg Universitetshospital 
Lone Friis, Odense Universitetshospital 
Lars Kjeldsen, Rigshospitalet 
Marianne Tang Severinsen, Aalborg Universitetshospital 
Birgitte Strange Preiss, Odense Universitetshospital 
Klas Raaschou-Jensen, Roskilde Sygehus 
 
Plenummøder i ALG 
Der blev i 2013 afholdt 2 plenummøder i ALG. 

 Forårsmøde, Odense, d. 15.05.2013 
Gennemgang af transplantationsdata/resultater ved akut leukæmi 
Færdiggørelse af nyskrevet ALL-behandlingsretningslinje 
Opdatering af AML-behandlingsretningslinje 
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Opdatering på resultater for klinisk protokolleret behandling af AML 

 Efterårsmøde, Aarhus, d. 29.08.2013 
Formiddagsprogram med fokus på de myelodysplastiske syndromer (MDS), grundforskning 
og klinisk forskning 
Eftermiddagsprogram med fokus på data til Årsrapport 2012, Akut Leukæmi Gruppen. 
Færdig rapport kan ses her: http://www.leukemia.dk/index.php?id=27,0,0,1,0,0 

 
Kvalitetsudvikling og kliniske retningslinjer i regi af ALG 
De i 2013 udarbejde kliniske retningslinjer for henholdsvis AML og ALL kan ses her: 
http://www.leukemia.dk/index.php?id=28,0,0,1,0,0 
Disse retningslinjer er blevet udarbejdede efter plenumoplæg/diskusion og efterfølgende 
mailkorrespondance i nedsatte skrivegrupper. For retningslinjen for AML var der tale om revision 
af eksisterende retningslinje (2012), mens der for retningslinjen for ALL er tale om en nyskrevet 
retningslinje.  
 
Forskning og kliniske protokoller 
Internationale kliniske behandlingsprotokoller indenfor AML og MDS har været åbne for inklusion 
af danske patienter i 2013: 
WPL/MRC/NCRI AML 17:  http://aml17.cardiff.ac.uk/files/files.htm 
NCRI Li1: http://public.ukcrn.org.uk/Search/StudyDetail.aspx?StudyID=10357 
NMDSG10B: http://www.nmds.org/Studies/09 
 
Der har i flere år hersket et forbilledligt nationalt dansk samarbejde omkring disse kliniske 
behandlingsprotokoller, og patientinklusionen har i DK været meget høj. Den har for enkelte (AML 
17) nærmet sig 50 % på nationalt plan.   
 
ALG fik dec. 2013 tilsagn om støtte på 285.000 DKK fra Kræftens Bekæmpelses Stategiske 
Satningspulje til projekt om livsstilsfaktorer og prognose ved AML. 
 
Klinisk database (Akut Leukæmi Databasen) og klinisk forskning   
De ovennævnte i 2013 åbne kliniske behandlingsprotokoller har i sagens natur været forudgået af 
tidligere protokollerede undersøgelser. Disse er nu afsluttede, opgjorte og videnskabeligt 
offentliggjorte.  Dette har i perioden fra 2005 til 2013 resulteret i et betragteligt antal 
medforfatterskaber til danske klinikere indenfor områderne AML og MDS, ligesom det stadige og 
veltilrettelagte danske samarbejde omkring behandlingsprotokollerne fremover forventes at 
resultere i offentliggørelse af væsentlige videnskabelige behandlingsresultater med betydeligt 
dansk bidrag indenfor områderne. 
 
Egentlig videnskabelig publikation af nationale resultater, der direkte er uddraget af Akut Leukæmi 
Databasen er påbegyndt i 20131 og forventes at fortsætte i 20142,3 og fremover.    
 
Biobank  
Akut leukæmi og MDS er som de øvrige hæmatologiske kræftsygdomme integreret i Dansk 
CancerBiobank. 
 

http://www.leukemia.dk/index.php?id=27,0,0,1,0,0
http://www.leukemia.dk/index.php?id=28,0,0,1,0,0
http://aml17.cardiff.ac.uk/files/files.htm
http://public.ukcrn.org.uk/Search/StudyDetail.aspx?StudyID=10357
http://www.nmds.org/Studies/09
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Tidlig varsling og ibrugtagning af ny medicin 
ALG deltager i den under Dansk Hæmatologisk Selskab organiserede varsling af nye og fremtidige 
behandlinger. 
Der er i 2013 udfærdiget og indsendt mini-MTV til KRIS, der senere godkendte national 
ibrugtagning af lenalidomid til 2. linjebehandling af transfusionskrævende patienter med 5q-minus 
syndrom (sjælden undertype af MDS). 
 
Videnspredning og ALG 
ALG har bidraget med international offentliggørelse af tidskriftspublikationer, foredrag og posters 
ved kongresser, ligesom ALG har bidraget med foredag m.m. hos danske patientforeninger – 
herunder i regi af Kræftens Bekæmpelse.  
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Dansk Myelomatose Studiegruppe - DMSG 

 

Formandsberetning 2013 Dansk Myelomatose Studiegruppe (DMSG) 
 
Der har i 2013 været afholdt 2 plenummøder (21. marts i Odense og 30. oktober i Odense), og 
månedlige telefonmøder i bestyrelsen, som består af: Peter Gimsing, Annette Vangsted, Niels 
Frost Andersen (sekretær), Henrik Gregersen (kasserer) og Niels Abildgaard (formand). 

Ifølge vedtægterne for DMSG er hvert bestyrelsesmedlem valgt for en 2-årig periode og 

www.myeloma.dk 

Arbejdet i DMSG i 2013 kan i øvrigt kort resumeres som følger i forhold til udvalgte definerede 
opgaver: 

Kliniske retningslinier og kvalitetsudviking 
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”DMSG retningslinje for diagnostik og behandling af myelomatose” revideres årligt og blev også 
revideret i 2013. Retningslinjen er evidensbaseret. I retningslinjen for myelomatose er inkluderet 
beskrivelse af solitært plasmocytom. DMSG har herudover retningslinjer for MGUS, for 
”bisfosfonat-associeret osteonekrose af kæben”, for ”cytogenetisk prognosticering ved 
myelomatose”, og for ”M-koponent analyser”. Sidsnævnt eudført i samarbejde med Dansk Selskab 
for Klinisk Biokemi. 

I 2013 har DMSG udfærdiget retningslinje for POEMS syndrom, og revideret retningslinjen for 
”diagnostik og behandling af myelomatose”. DMSG afholdt internatsmøde den 7.-8. marts i 
Middelfart med udfærdigelse af retningslinjerne, ligesom disse var til diskussion og færdiggørelse 
på efterfølgende plenummøder den 21. marts og 30. oktober. 

Nye retningslinjer og reviderede udgaver bliver sendt til høring i de hæmatologiske afdelinger. De 
endelig godkendte retningslinjer vil til enhver tid kunne down-l
www.myeloma.dk  

Forskning og kliniske protokoller 

DMSG afholdt forsknings- og retningslinjeworkshop den 7.-8. marts i Middelfart. Flere planlagte 
studier, herunder såvel præ-kliniske, kliniske, og epidemiologiske studier udgår fra denne 
workshop. 

kliniske databaser. Bevillingen vil udmønte sig i 2-4 publikationer, som tager sit afsæt i data fra 
myeloamtose databsen. 

Som led i DMSG plenummødet den 21. marts i Odense afholdtes dialogmøde med neurologer og 
neurofysiologer fra flere afdelinger i Danmark, herunder alle universitetshospitaler. Mødet 
omhandlede debat om optimeret udredning og behandling af patienter med M-komponent 
associeret polyneuropati. Mulighed for fælles dansk protokol diskuteredes, og denne debat pågår. 

I forbindelse med DMSG plenummødet den 30. oktober på OUH afholdtes videnskabeligt 
symposium med international deltagelse af Ola Landgren fra NCI, Bethesda, USA og Jens 
Hillengass, Heidelberg, Tyskland. På programmet var specielt smoldering myelomatose og 
billeddiagnostiske undersøgelse ved myelomatose. 

Som led i samarbejdet i DMSG, regionalt, nationalt eller internationalt har følgende investigator 
initierede kliniske protokoller været aktive med inklusion i 2013: 

”Sutrica studiet” (DMSG 01/13) som undersøger værdien af at behandle med profylaktisk 
antibiotika i de første 6 måneder hos ældre nydiagnosticerede myelomatose patienter, som 
starter induktionsbehandling. Fase 3 studium. Principal investigator: Henrik Gregersen, Aalborg. 

(EMN-02/EMNIT), som sammenligner 1) Højdosis Melfalan med stamcellestøtte med 4 serier 
Melphalan-Prednisolon-Velcade (MPV), samt 2) konsolidering med Velcade- Revlimid-Dex vs. 
ingen konsolidering. Fase 3 studium. National investigator Peter Gimsing, Rigshospitalet. 
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Vaccination med peptider deriveret fra anti-apotopiske proteiner i Bcl-2 familien, administreret i 
kombination med adjuvant (Montanide ISA-51) i relation til proteasomhæmmerbehandling af 
patienter med relaps af myelomatose. En fase I/II undersøgelse. Principale investigatorer Inge 
Marie Svane og Lene Meldgaard Knudsen Kombinationsbehandling med Adriamycin, 
Cyklofosfamid, Velcade, Dexamethason og Revlimid (ACVDL) som førstelinje behandling ved 
myelomatose hos yngre og egnede ældre. Fase 2 studium. Principal investigator: Torben Plesner, 
Vejle. 

Klinisk database 

Myelomatose databasen startede i 2005 og er en del af den fælles hæmatologiske database. 
DMSG har i 2013 udgivet Årsrapport 2012. Årsrapporten er publiceret som PDF-fil. Såvel 
årsrapport 2012 som de tidligere årsrapporter kan down-loades på www.myeloma.dk. 

Biobank 

Myelomatose er lige som de øvrige hæmatologiske neoplasier integreret i Dansk CancerBiobank. 

Tidlig varsling 

DMSG har i 2013 udfærdiget mini-MTV for behandling med 1) pomalidomid ved bortezomib- og 
lenalidomid-refraktært relaps, eller hvor bortezomib ikke kan gives pga. tidligere toxicitet, og for 
2) carfilzomib ved bortezomib- og lenalidomid-refraktært relaps, eller hvor bortezomib ikke kan 
gives pga. neurotoxicitet. 

Vidensspredning 

DMSG har bidraget med publikationer i nationale og internationale tidsskrifter, ved foredrag og 
posterpræsentationer ved internationale kongresser og med foredrag i patientforeningen Dansk 
Myelomatose Forening. DMSG har egen hjemmeside www.myeloma.dk 

DMSG publikationer 2013: 

Blijlevens N, de Château M, Krivan G, Rabitsch W, Szomor A, Pytlik R, Lissmats  A, Johnsen HE, de Witte 

T, Einsele H, Ruutu T, Niederwieser D; CLWP of the EBMT. In a high-dose melphalan setting, palifermin 

compared with placebo had no effect  on oral mucositis or related patient's burden. Bone Marrow 

Transplant. 2013 Jul;48(7):966-71. doi: 10.1038/bmt.2012.257. Epub 2012 Dec 17. PubMed PMID: 

23241739. 

Bødker JS, Gyrup C, Johansen P, Schmitz A, Madsen J, Johnsen HE, Bøgsted M, 

Dybkær K, Nyegaard M. Performance comparison of Affymetrix SNP6.0 and cytogenetic 2.7M whole-

genome microarrays in complex cancer samples. Cytogenet Genome Res. 2013;139(2):80-7. doi: 

10.1159/000345125. Epub 2012 Nov 20. PubMed PMID: 23182917. 

Dabrowska MJ, Ejegod D, Lassen LB, Johnsen HE, Wabl M, Pedersen FS, Dybkær K. Gene expression 

profiling of murine T-cell lymphoblastic lymphoma identifies deregulation of S-phase initiating genes. Leuk 

Res. 2013 Oct;37(10):1383-90. doi: 10.1016/j.leukres.2013.04.012. Epub 2013 Jul 26. PubMed PMID: 

23896059. 
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Dimopoulos K, Gimsing P, Grønbæk K. Aberrant microRNA expression in multiple myeloma. Eur J 

Haematol. 2013 Aug;91(2):95-105. doi: 10.1111/ejh.12124. Epub 2013 Jun 5. Review. PubMed PMID: 

23586898. 

Fernández de Larrea C, Kyle RA, Durie BG, Ludwig H, Usmani S, Vesole DH, Hajek  R, San Miguel JF, 

Sezer O, Sonneveld P, Kumar SK, Mahindra A, Comenzo R, Palumbo A, Mazumber A, Anderson KC, 

Richardson PG, Badros AZ, Caers J, Cavo M, LeLeu X, Dimopoulos MA, Chim CS, Schots R, Noeul A, 

Fantl D, Mellqvist UH, Landgren O, Chanan-Khan A, Moreau P, Fonseca R, Merlini G, Lahuerta JJ, Bladé J, 

Orlowski RZ, Shah JJ; International Myeloma Working Group. Plasma cell leukemia: consensus statement 

on diagnostic requirements, response criteria and treatment  recommendations by the International Myeloma 

Working Group. Leukemia. 2013 Apr;27(4):780-91. doi: 10.1038/leu.2012.336. Epub 2012 Nov 21. Review. 

PubMed PMID: 23288300. 

Gregersen H, Larsen CB, Haglund A, Mortensen R, Andersen NF, Nørgaard M. Data quality of the 

monoclonal gammopathy of undetermined significance diagnosis in a hospital registry. Clin Epidemiol. 2013 

Aug 27;5:321-6. doi: 10.2147/CLEP.S50757. eCollection 2013. PubMed PMID: 24009431; PubMed Central 

PMCID: PMC3762761. 

Johnsen HE, Bergkvist KS, Schmitz A, Kjeldsen MK, Hansen SM, Gaihede M, Nørgaard MA, Bæch J, 

Grønholdt ML, Jensen FS, Johansen P, Bødker JS, Bøgsted M, Dybkær K; for the Myeloma Stem Cell 

Network (Mscnet). Cell of origin associated classification of B-cell malignancies by gene signatures of the 

normal B-cell hierarchy. Leuk Lymphoma. 2013 Nov 1. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 23998255. 

Kaltoft B, Schmidt G, Lauritzen AF, Gimsing P. Primary localised cutaneous amyloidosis--a systematic 

review. Dan Med J. 2013 Nov;60(11):A4727. PubMed PMID: 24192243. 

Kristensen IB, Pedersen L, Rø TB, Christensen JH, Lyng MB, Rasmussen LM, Ditzel HJ, Børset M, 

Abildgaard N. Decorin is down-regulated in multiple myeloma and MGUS bone marrow plasma and inhibits 

HGF-induced myeloma plasma cell viability and migration. Eur J Haematol. 2013 Sep;91(3):196-200. doi: 

10.1111/ejh.12125. Epub 2013 Jul 7. PubMed PMID: 23607294. 

Kristensen IB, Christensen JH, Lyng MB, Møller MB, Pedersen L, Rasmussen LM, 

Ditzel HJ, Abildgaard N. Hepatocyte growth factor pathway upregulation in the  bone marrow 

microenvironment in multiple myeloma is associated with lytic bone disease. Br J Haematol. 2013 

May;161(3):373-82. doi: 10.1111/bjh.12270. Epub 2013 Feb 22. PubMed PMID: 23431957. 

Kristensen IB, Christensen JH, Lyng MB, Møller MB, Pedersen L, Rasmussen LM, Ditzel HJ, Abildgaard N. 

Expression of osteoblast and osteoclast regulatory genes in the bone marrow microenvironment in multiple 

myeloma: only up-regulation of Wnt inhibitors SFRP3 and DKK1 is associated with lytic bone disease. Leuk 

Lymphoma. 2013 Aug 5. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 23915193. 

Lanza F, Campioni DC, Hellmann A, Milone G, Wahlin A, Walewski J, Spedini P, Fiamenghi C, Cuneo A, 
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 Aug 27. PubMed PMID: 23988403. 
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14 

 

Myeloma Study Group. Bortezomib consolidation after autologous stem cell transplantation  in multiple 

myeloma: a Nordic Myeloma Study Group randomized phase 3 trial.  Blood. 2013 Jun 6;121(23):4647-54. 
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Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme - DSKMS 

 

Formandsberetning 2012 – Den Danske Studiegruppe for Kroniske 
Myeloide Sygdomme (DSKMS) 
 
DSKMSs interesseområde er fokuseret på alle forhold vedrørende især de kronisk 
myeloproli-ferative sygdomme (CMPN): polycythaemia vera, essentiel trombocytose, 
primær myelo-fibrose, systemisk mastocytose,  eosinofili og chronisk myeloid leukæmi 
(CML) samt kronisk myelomonocytær leukæmi.    

Bestyrelsen vælges ihht vedtægterne, som er fremlagt på hjemmesiden www.myeloid.dk , 
og følgende kolleger har deltaget:   
Hanne Vestergaard, Odense Universitetshospital 
Hans Carl Hasselbalch, Roskilde Sygehus 
Morten Saaby, Ålborg Hospital 
Dorthe Rønnov Jessen, Vejle Sygehus 
Signe Ledou Nielsen, Herlev Hospital 
Niels Pallisgaard, Vejle Sygehus 
Christen Lykkegaard Andersen, Roskilde Sygehus (sekretær, kasserer) 
Ole Weis Bjerrum, Rigshospitalet (formand) 
 

Suppleant: 
Morten Krogh Jensen, Roskilde Sygehus 
 

Statusbeskrivelse for DSKMS. 

 
Nationale møder. 
DSKMS afholdt videnskabeligt heldagsmøder den 3. april og den 9. oktober 2013 i 
Odense. Tema var ved forårsmøde CML og ved efterårsmøde Philadelphia (Ph’)-negativ 
sygdom, men ved begge med en række præsentationer om aktuelle projekter. Program for 
begge møder – og alle tidligere – er fremlagt på DSKMS´ hjemmeside www.myeloid.dk. 
Ved forårsmødet var inviteret formanden for ”Nordic CML Study Group”, Henrik Hjorth-
Hansen fra Trondheim, N som gæstetaler (om Ph’-positiv sygdom) og ved efterårsmødet 
formanden for Nordic MPN Study Group, Jan Samuelsson fra Södersjukhuset i Stockholm, 
S (om Ph´-negativ sygdom).  
 
Internationale møder 
Der er tætte bånd videnskabeligt til de Nordiske studiegrupper indenfor samme 
sygdomme, og repræsentation af danske medlemmer fra DSKMS i styregruppe eller 
formandskab for hhv. CML (www.nordiccml.org) og MPN (MyeloProliferativeNeoplasia)-
studiegruppen (www.nordicmpd.org). Medlemmer af DSKMS kan deltage i de 
videnskabelige halvårsmøder i de Nordiske fora. Begge Nordiske grupper holder 
videnskabelige halvårs-møder, og for CML-gruppen hvert tredje år desuden et 
internationalt symposium.. 
 

http://www.myeloid.dk/
http://www.myeloid.dk/
http://www.nordiccml.org/
http://www.nordicmpd.org/
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Flere medlemmer af DSKMS er samtidigt via institutions-deltagelse medlemmer i det 
europæiske videnskabelige samarbejde organiseret i European Leukemia Net (ELN) 
(www.leukemia-net.org). ELN holder møder én gang årligt i Mannheim med 
arbejdsgrupper for CML (workpackage 4, formand Bengt Simonsson, S), MPN 
(workpackage 9, formand Tiziano Barbui, I) og Minimal Residual Disease, MRD 
(workpackage 12, formand D Grimwade, UK).   
 
Kliniske retningslinjer 
DSKMS udfærdigede i 2013 nationale kliniske retningslinjer for diagnostik, monitorering og 
behandling af sygdommen primær myelofibrose, og hertil associerede post-
polycythaemisk myelofibrose og post-essentiel thrombocytotisk myelofibrose). PDF-fil med 
retningslinjen er tilgængelig på Studiegruppens åbne del af hjemmesiden ( link ): Der 
forberedes aktuelt en ny national klinisk retningslinje for en anden diagnose til 
færdiggørelse i 2014 og udarbejdet efter samme principper mhp optimal diagnostik, 
monitorering og behandling.  
 
 

I det Nordiske regi er med dansk repræsentation i skrivegruppen udarbejdet kliniske 
retningslinjer for Philadelphia-negativ kronisk myeloid sygdom – således de klassiske 
CMPN  (http://nordicmpd.org/files/NMPN_guidelines_2013.pdf) på 40 sider, udgivet i 
revideret form 2013 og tillige med dansk repræsentation i skrivegruppen for eosinofili (link) 
udgivet i revideret form sept. 2012 på 38 sider.   
 

ELNs retnmingslinje for  principper for diagnostik, monitorering og behandling for CML 
foreligger opdateret fra 2013 ( link ).   
 

Beskrivelse af aktiviteter i DSKMS. 

 
DSKMS databasen blev første gang rapporteret for 2011, efter få måneders registrering, 
og er nu en implementeret del af alle hæmatologiske afdelingers opgave ved diagnostik og 
op-følgning af behandling vedrørende de kronisk myeloproliferative sygdomme. 
Databasen er derfor først nu og i de næste år modnet til at være et brugbart. Database-
rapporten offent-liggøres på DSKMS hjemmeside www.myeloid.dk og er tilgængelig for 
enhver med ønske om at anvende de indsamlede data. Bestyrelsen i DSKMS tager stilling 
til henvendelser om brug af de registrerede oplysninger og adgang til databasen, også i 
henhold til regler vedrørende de landssækkende databaser med offentlig økonomisk støtte 
( link ) ) I den aktuelle  opgø-relse indgår 448 patienter med en høj grad af data 
komplethed.  

 

Et PhD-studium med projekt-titlen ”Kliniske og Epidemiologiske Komorbiditetsstudier ved 
De Philadelphia-Negative Kroniske Myeloproliferative Neoplasier” er startet.  Studiet 
omfatter en klinisk epidemiologisk del af samtidig sygelighed (komorbiditets-profil) ved 
kronisk myeloproli-ferative sygdomme og en biokemisk / molekylærbiologisk og 
immunologisk laboratorie-del, er støttet fra DMCGs satsningspulje via Kræftens 
Bekæmpelse 2013, og er placeret i Roskilde.  
 
En arbejdsgruppe forberedes i DSKMS mhp at gennemgå registreringsformular og 
vurdere datakvalitet i hele den kliniske database. Også i tilsvarende databaser i de 

http://www.leukemia-net.org/
http://www.myeloid.dk/filearchive/3a2b7ab4ea015ec017792ea36fe3edac.pdf
http://nordicmpd.org/files/NMPN_guidelines_2013.pdf
http://nordicmpd.org/files/NORDIC%20EOS%20GUIDELINE%20revised%20SEPT%202012.pdf
http://www.leukemia-net.org/content/leukemias/cml/recommendations/index_eng.html
http://www.myeloid.dk/
)https:/-www.retsinformation.dk-Forms-R0710.%20aspx?id=10263
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Nordiske lande optræder især en gruppe patienter som ”uklassificeret sygdom” indenfor 
diagnosegruppen, hvilket principielt er i overensstemmelse med WHOs diagnosekriterier 
fra 2008. Men en kritisk tilgang til registreringsmåde og datamateriale er vigtigt, ikke 
mindst nu i de første år, mhp at sikre senere anvendelse af et optimalt materiale i DMCG 
regi     
 
Afdelingerne og kolleger repræsenteret i DSKMS har arbejdet lokalt / nationalt eller 
sammen i og ved en række videnslkabelige undersøgelse og kliniske protokoller i 2013, 
her nævnt i ikke-prioriteret rækkefølge. Andre projekter har også været under udførelse 
sidste år og er angivet i referencelisten.  

 

1. Dansk Studie af Lav-Dosis Interferon Alpha vs Hydroxyurea i behandlingen af Ph-
Negative Kroniske Myeloide Neoplasier (DALIAH), som er et nationalt randomiseret 
prospektivt kvalitets-sikringsstudie med særlig fokus på effekt, toxicitet og livskvalitet ved 
behandling af Ph´negative myeloproliferative sygdomme. Projektledelse i Odense, 
inklusion af ny patienter afsluttes i 2014.     

 

2. Undersøgelse af blodgennemstrømning i nethindens blodkar hos patienter med 
kronisk myeloid leukæmi og andre blodsygdomme. Ny teknik har åbnet mulighed for 
at undersøge blodets strømning i de fine blodkar i nethinden uden intervanetion, hvorfor 
formålet med studiet kan bidrage til at beskrive forhold ved ændringer i celletæthed og 
muligt omstændigheder ved blodprop eller – lødning. Projektledelse i København, klinisk 
studie uden intervention i behandling.  
 
3. Et national observationsstudie for at vurdere sygdomsaktivitet ved BCR-ABL 
positiv CML på molekylærbiologisk niveau. Formålet er ved undersøgelse af 
blodprøver med en valideret PCR-metode til at registrere (monitorere) sygdomsaktivitet 
ved CML at belyse graden af sygdomskontrol / molekylær remission ved en konkret 
diagnose i Danmark. Relateret til omtalen af indførelse af IS – PCR i det tidligere 
(milepæle). Projektledelse i Vejle. Laboratorie-studie uden intervention i behandling. Til 
studiet er knyttet EUTOS BCR-ABL MR4.5 certificering. Udvalgte europæiske laboratorier 
der kan dokumentere en  BCR-ABL analyse med høj følsomhed kan certificeres til en 
sensitivitet på MR4.5 eller bedre. Projektet ledes fra England med et internationalt 
ekspertforum og fra Danmark deltager Vejle.    

 

4.  Fuldblods-transskriptionsprofil mhp. genekspressionsstudier. Blodprøver 
indsamles og undersøges ved polycythemia vera, essential trombocytose og primær  
myelofibrose (de klassiske Ph’negative myeloproliferative tilstande) især mhp. 
sammenhæng med inflammation. Projektledelse i Roskilde. Laboratorie-studie uden 
intervention i behandling. 
 

5. Stamcelle-MRD som ny metode til vurdering af restsygdom hos patienter med 
Kronisk Myeloid Leukæmi. Formålet med studiet er at udvikle en ny metode til måling af 
restsygdom målt specifikt i sygdommens stamceller (Stamcelle-Minimal Residual 
Disease), mhp. at opnå om muligt bedre bedre prognosticering og monito-rering for 
patienter behandlet med tyrosinkinase-inhibition. Projektledelse i Århus. Laboratorie-studie 
uden intervention i behandling.   
 
6. Arvelighed ved kronisk myeloproliferativ sygdom. Et tidligere projekt fra 
forskningsår forberedes videreført i samarbejde med Det Danske Tvillingeregister til 
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yderligere studier ved godkendelse af en ansøgning i VEK. Tillige pågår en opgørelse på 
Færøerne sammen med specialister i Thorshavn. Projekterne udgået fra København.  

  
7. Livskvalitet ved kronisk myeloproliferativ sygdom omfatter hhv et prospektivt. 
livskvali-tetsstudie af en patientkohorte på en specialafdeling for blodsygdomme hhv et 
tværsnits studie af livskvaliteten i en nationalt undersøgelse, ved anvendelse af ny-
etableret, dansk udviklet primært internetbaseret spørgeskema – som kan kombineres 
med ambulant aktivitet. Projektledelse i Roskilde.        
 

8. ENESTPath er et klinisk prospektivt studie med randomisering ved behandling med 
nilotinib mhp at opnå behandlingsfri remission ved CML. Patienter i en vis grad af 
sygdomskontrol kan indgå. Studiet omfatter patienter fra Europa. Projektet ledes i 
Danmark i Holstebro og indebære klinisk intervention i behandling.  

 

9. Graviditet ved CML er et observationsstudie af graviditetsforløb hvis kvinde med CML 
bliver gravid. Det registreres hvorledes behandling forløber og graviditeten følges til termin 
og barnets omstændigheder registreres. Projektet ledes fra København og indebærer ikke 
klinisk intervention.  

 

10. EXELstudiet (Evaluation of Xagrid® Efficacy and Long-term Safety study) et 
observationsstudie for patienter med essential trombocytose, fulgt I fem år med 
registrering af behandling og komplikationer. Studiet indebærer ikke klinisk inter-vention, 
inkluderer patienter fra Europa, med international styrings gruppe og projektet ledes i 
Danmark fra Vejle. Registreringsarbejdet afsluttes indenfor et år.  

 

11. Etablering af optimal PCRmetode for JAK2-mutation til diagnostik og monito-rering 
af patienter med Ph’negativ myeloproliferativ sygdom. Projektet ledet fra England med et 
internationalt ekspertforum, inklusiv ELN regi, og deltagelse fra Vejle, hvor metoden blev 
udviklet.     

 

12. Nordisk CML007 protokol blev godkendt til iværksættelse ultimo 2013 og er en én-
armet klinisk protokol hvor nydiagnosticerede patienter med CML gives behandling med 
dasatinib, med et tillæg af interferon i 12 måneder. Udføres under Nordic CML Study 
Group med protokolledelse i Danmark i Aarhus.  

 
13. Anden Europæiske JAK2V617F kvantitativ kalibrering og kvalitets kontrolrunde, 
med central udsendelse af reference materiale og JAK2V617F positive prøver til 
europæiske laboratorier. Sidste år deltog alle udførende danske laboratorier. Projektet er 
støttet af MPN-EuroNet (COST Action BM0902) og ledes af Vejle. 

 
 

Videns-opsamling, -spredning og uddannelse 

 
Der er adgang til de præsentationer (typisk i ppt-pdf filer), som fremlægges på de 
videnska-belige møder i DSKMS regi, på en lukket del af DSKMS hjemmeside 
www.myeloid.dk .Hen-sigten med at brugernavn og password skal anvendes er principielt 
at undgå vanskeligheder ved copyright og at undgå vanskeligheder ved fortolkning af en 
tekst uden ledsagende forklaring. Præsentationer tilbage fra 2005 er tilgængelige.  

 

http://www.myeloid.dk/
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 Flere indlæg fra medlemmer i DSKMS er offentliggjort i  ”BestPractice –  Hæmatologi” 
som udsendes gratis til alle hæmatologer og andre med interesse for området, f.eks. 
sygeplejer-sker på afdelingerne. Artiklerne er kortfattede og i en ”populær” form, med 
emner valgt blandt aktuelle nyheder på kongresser, danske videnskabelige arbejder eller 
PhD projekter. DSKMS er principielt repræsenteret i Redaktionen af tidsskriftet.   

    

Livskvalitetsstudiet ledet fra Roskilde for patienter med CMPN med også adgang til 
internet-baseret registrering og besvarelse af validerede spørgeskemaer er i august 
måned 2013 omtalt i to avisartikler i henholdsvis ”Sjællandske” ( link ) og i  ”Nordvestnyt” 
(link ).  

 

DSKMS prioriterer at læger under uddannelse og lægestuderende deltager i det 
videnskabe-lige halvårsmøde, ved at betale rejseudgifter og når muligt at yngre læger / 
lægestuderende fremlægge arbejder de har bidraget til (jvfr program for møderne, 
www.myeloid.dk). Tillige uddelegeres opgaver med mødeledelse til læger under 
speciallæge uddannelse. Endeligt opfordres læger under uddannelse til at deltage i 
mødeaktiviteter i Nordisk CML og MPN studiegruppe.  

 

Der gives vejledning af PhD studerende i projekter vedrørende DSKMS sygdoms-grupper, 
og OSVAL / kandidatspeciale, og forskningsårsopgave. Projekterne og vejledere er fordelt 
på  afdelinger i hele Danmark.     

  

Perspektiver og fremtidige indsatsområder og aktiviteter 

DSKMS formålsparagraf (http://myeloid.dk/index.php?id=5,0,0,1,0,0) giver grundlaget for 
de fremtidige indsatsområder. Med den dybere biologiske forståelse for sygdommenes 
årsag og udvikling, med bedre mulighed for behandling er perspektiverne at bedre forløb 
for patienter med diagnoser indenfor DSKMSs interesseområde, både mht overlevelse og 
livskvalitet.  

Indsatsområderne vil bl.a. være kliniske protokoller med kombinationsbehandling for Ph’ 
negative sygdomme i et nationalt studie og ophør af behandling under nøje monitorering 
ved Ph’positiv sygdom. Sidstnævnte planlægges at ske i i et internationalt samarbejde og 
har også samfundsøkonomiske perspektiver som følge af behandlingens pris.      
 

Referencer  

 
Referencelisten angiver offentliggjorte artikler (ikke abstracts) i 2013 med deltagelse af 
medlemmer af DSKMS, har været præsenteret i for Studiegruppen. Der er minimum otte 
artikler antaget eller offentliggjort ”ahead of print” – men ikke medtaget her, ligesom 
referen-cer med DSKMS medlem som medforfatter ikke medtages, hvis emnet ikke er 
relevant for DSKMS aktiviteter. Referencerne er angivet i ikke-prioriteret rækkefølge. 
 
1. Magnussen K, Hasselbalch H C, Ullum H, Bjerrum OW:  
Characterization of blood donors with high haemoglobin concentration. 
Vox Sanguis 2013; 104: 110 – 114. 
 
2. Ranjan A, Penninga E, Jelsig A, Hasselbalch H, Bjerrum OW:  

http://filer.hlafond.dk/Sjaellandske.pdf
http://filer.hlafond.dk/Nordvestnyt.pdf
http://www.myeloid.dk/
http://myeloid.dk/index.php?id=5,0,0,1,0,0
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 Inheritance of the chronic myeloproliferative neoplasms. A systematic review.  
Clinical Genetics 2013; 83: 99 – 107. 

 
3. Kristensen T, Broesby-Olsen S, Vestergaard H, Bindslev-Jensen C, Møller MB; Mastocytosis 
Centre Odense University Hospital:  
Serum tryptase correlates with the KIT D816V mutation burden in adults with indolent systemic 
mastocytosis. 
Eur J Haematol 2013, 91: 106 – 111.  
 
4. Broesby-Olsen S, Kristensen T, Vestergaard H, Brixen K, Møller MB, Bindslev-Jensen C; 
Mastocytosis Centre Odense University Hospital (MastOUH): 
KIT D816V mutation burden does not correlate to clinical manifestations of indolent systemic 
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J Allergy Clin Immunol 2013, 132: 723 – 728. 
 
5. Madelung AB, Bondo H, Stamp I, Loevgreen P, Nielsen SL, Falensteen A, Knudsen H, Ehinger 
M, Dahl-Sørensen R, Mortensen NB, Svendsen KD, Lange T, Ralfkiaer E, Nielsen K, Hasselbalch 
HC, Thiele J: 
World Health Organization-defined classification of myeloproliferative neoplasms: morphological 
reproducibility and clinical correlations--the Danish experience. 
Am J Hematol 2013, 88: 1012 – 1016. 
 
6. Hasselbalch HC:  
The role of cytokines in the initiation and progression of myelofibrosis. 
Cytokine Growth Factor Rev 2013, 24: 133 – 145. 
 
7. Bay K, Bjerrum OW, Olsson-Strömberg U,  Porkka K, Dufva I H, Andersson A M:  Reproductive 
Hormone Profiles during Imatinib Therapy in Men with Chronic Myeloid Leukemia. 
Andrology – open access 2013; 2: 1 – 6 
 
8. Silver RT, Kiladjian JJ, Hasselbalch HC: 
Interferon and the treatment of polycythemia vera, essential thrombocythemia and myelofibrosis. 
Expert Rev Hematol 2013, 6: 49 – 58.  
 
9. Hasselbalch HC: 
Chronic inflammation as a promotor of mutagenesis in essential thrombocythemia, polycythemia 
vera and myelofibrosis. A human inflammation model for cancer development?  
Leuk Res 2013, 37: 214 – 220.  
 
10. Nicolini FE, Ibrahim AR, Soverini S, Martinelli G, Müller MC, Hochhaus A, Dufva IH, Kim DW, 
Cortes J, Mauro MJ, Chuah C, Labussière H, Morisset S, Roche-Lestienne C, Lippert E, Hayette 
S, Peter S,Zhou W, Maguer-Satta V,Michallet M, Goldman J, Apperley J, Mahon FX, Marin D, 
Etienne G 
The BCR-ABLT315I mutation compromises survival in chronic phase chronic myelogenous 
leukemia patients resistant to tyrosine kinase inhibitors, in a matched pair analysis. 
Haematologica 2013, 98: 1510 – 1516. 

 
11. Lykkegaard Andersen C, McMullin MF, Ejerblad E, Zweegman E, Harrison C, Fernandes S, 
Bareford D, Knapper S, Samuelsson J, Löfvenberg E, Linder O, Andreasson B,  Ahlstrand E, 
Jensen MK, Bjerrum OW, Vestergaard H, Larsen H, Klausen T, Mourits-Andersen T, Hassselbalch 
HC:    

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23621866
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23621866
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A phase II study of vorinostat (MK-0683) in patients with polycythaemia vera and essential 
thrombocythaemia. 
Brit J Haematol 2013; 162: 498 – 508.  

 
12. Kristensen T, Broesby-Olsen S, Vestergaard H, Bindslev-Jensen C, Møller MB:  
KIT D816V mutation-positive cell fractions in lesional skin biopsies from adults with systemic 
mastocytosis. 
Dermatology 2013, 226: 233 – 237.  
 
13. Stauffer Larsen T, Iversen KF, Hansen E, Bruun Mathiasen A, Marcher C, Frederiksen M,   
Larsen H, Helleberg I, Riley CH,  Bjerrum OW,  Rønnov-Jessen D,  de Stricker K, Vestergaard H,   
Hasselbalch HC:    
Long term molecular responses in a cohort of Danish patients with essential thrombocythemia, 
polycythemia vera and myelofibrosis treated with recombinant  
interferon alfa.  
Leuk Res 2013; 37: 1041 – 1045. 
 
14. Farmer S, Horváth-Puhó E, Vestergaard H, Hermann AP, Frederiksen H: 
Chronic myeloproliferative neoplasms and risk of osteoporotic fractures; a nationwide 
 population-based cohort study. 
Brit J Haematol 2013, 163: 603 – 610.  
 
15. Thorsteinsdottir S, Bjerrum OW,  Hasselbalch HC:  
Myeloproliferative Neoplasms in Five multiple sclerosis Patients.  
Leuk Res Reports 2013, 2: 61 – 63.  
 
16. Skov V, Riley CH, Thomassen M, Larsen TS, Jensen MK, Bjerrum OW, Kruse TA,   
Hasselbalch HC:   
Whole blood transcriptional profiling reveals significant down-regulation of human leukocyte 
antigen class I and II genes in essential thrombocythemia, polycythemia vera and myelofibrosis. 
Leuk Lymphoma 2013; 54: 2269 – 2273.  
                                                                                                                           
17. Jovanovic JV, Ivey A, Vannucchi AM, Lippert E, Oppliger Leibundgut E, Cassinat 
B, Pallisgaard N, Maroc N, Hermouet S, Nickless G, Guglielmelli P, van der Reijden BA, Jansen 
JH, Alpermann T, Schnittger S, Bench A, Tobal K, Wilkins B, Cuthill K, McLornan D, Yeoman K, 
Akiki S, Bryon J, Jeffries S, Jones A, Percy MJ, Schwemmers S, Gruender A, Kelley TW, Reading 
S, Pancrazzi A, McMullin MF, Pahl HL, Cross NC, Harrison CN, Prchal JT, Chomienne C, Kiladjian 
JJ, Barbui T, Grimwade D:  
Establishing optimal quantitative-polymerase chain reaction assays for routine diagnosis and 
tracking of minimal residual disease in JAK2-V617F-associated myeloproliferative neoplasms: a 
joint European LeukemiaNet/MPN&MPNr-EuroNet (COST action BM0902) study. 
Leukemia 2013, 27: 2032 – 2039.   
 
18. Mustjoki S, Richter J, Barbany G, Ehrencrona H, Fioretos T, Gedde-Dahl T, Gjertsen BT, 
Hovland R, Hernesniemi S, Josefsen D, Koskenvesa P, Dybedal I, Markevärn B, Olofsson T, 
Olsson-Strömberg U, Rapakko K, Thunberg S, Stenke L, Simonsson B, Porkka K, Hjorth-Hansen 
H; Nordic CML Study Group (NCMLSG): 
Impact of malignant stem cell burden on therapy outcome in newly diagnosed chronic myeloid 
leukemia patients. 
Leukemia 2013, 27: 1520 – 1526. 
 
19. Lykkegaard Andersen C, Siersma VD, Hasselbalch HC, Lindegaard H, Vestergaard H, Felding 
P,  de Fine Olivarius N, Bjerrum OW:  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23302045
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23302045
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23302045
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23302045
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Eosinophilia in routine blood samples and the subsequent risk of hematological malignancies and 
death. 
Am J Hematol 2013; 88: 843 – 847. 
 
20. Nygaard M, Petersen J, Bjerrum OW;  
Haemoglobinopathia Ypsilanti – a rare, but important differential diagnois to polycythaemia vera.  
Leuk Res Reports 2013, 2: 86 – 88.  
 
21. Experts in Chronic Myeloid Leukemia (panel, med deltagelse af Stentoft J):  
The price of drugs for chronic myeloid leukemia (CML) is a reflection of the unsustainable prices of 
cancer drugs: from the perspective of a large group of CML experts. 
Blood 2013, 121: 4439 – 4442.  
 
På vegne af DSKMS,  
Ole Weis Bjerrum (formand)  
ole.weis.bjerrum @ regionh.dk                                                                                           
Februar 2014 
 

Dansk Studiegruppe for Benign Hæmatologi - DSBH 
 

Årsberetning for Dansk Studiegruppe for Benign Hæmatologi (DSBH) for år 2013 

DSBH blev oprettet som undergruppe til DHS i marts 2013 efter vedtagelse på generalforsamling. I 

det forløbne år har vi i DSBH afholdt 1 plenummøde og 2 bestyrelsesmøder. 

Ved plenummødet blev DSBHs formål og bestyrelsens sammensætning diskuteret, og i forlængelse 

heraf indsendes to forslag til vedtægtsændringer til dette års generalforsamling i DHS. 

Et af DSBHs formål er at sikre vidensspredning i det faglige miljø. Derfor har DSBH arrangeret en 

temadag om ’Clinical aspects of thrombocytopenia’ som afholdes 9. april 2014. Denne temadag 

inkluderer indslag fra danske klinikere og foredrag ved Professor Hannes Wandt om brug af 

profylaktiske trombocyt transfusioner. DSBH planlægger at afholde lignende temadage en gang 

årligt fremover. 

Der er ved bestyrelsesmøderne desuden diskuteret diverse projekter som DSBH vil involvere sig i, 

blandt andet kan det blive relevant at oprette en undergruppe mhp livskvalitetsstudier i benigne 

hæmatlogiske sygdomme. Derudover er der oprettet en IT-undergruppe med henblik på formidling 

af gruppens arbejde. 

DSBH har fortsat ønske om at videreudvikle kliniske retningslinjer for benign hæmatologi når den 

af DHS nedsatte arbejdsgruppe har afsluttet deres arbejde. 

 

Med venlig hilsen 

Dansk Studiegruppe for Benign Hæmatologi 

 

Til afstemning ved DHS generalforsamling 

Valg til bestyrelse 

Følgende medlemmer af bestyrelsen er på valg i år, alle genopstiller: 

Dorthe Rønnov-Jessen, Overlæge, Medicinsk afdeling, Vejle Sygehus, Region Syddanmark 

Peter-Diedrich Matthias Jensen, Overlæge, Aarhus Uni.hosp./Aalborg afs. Syd , Hæmatologisk afd., 

Region Nordjylland 

 Mikkel Dorff, Afdelingslæge, Hæmatologisk afdeling, Roskilde Sygehus, Region Sjælland 

Claudia Stahlberg, læge, Afd for Klinisk Patologi, Sektion for Hæmatopatologi, Odense 

Universitetshospital 
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Sif Gudbrandsdottir, Reservelæge, Medicinsk afdeling, Herlev Hospital (genopstiller som sekretær) 

 

Til afstemning ved DHS generalforsamling 

Vedtægtsændringer : 

Stk 2 - Formål 

DSBH har til formål 

 At fremme forskning indenfor epidemiologi, patofysiologi, diagnostik og behandling af benigne 
hæmatologiske sygdomme 

 At oprette og drive populationsbaserede nationale kliniske databaser af patienter med benigne 
hæmatologiske lidelser i samarbejde med relevante parter 

 At vedligeholde/bidrage til vedligeholdelse af guidelines for diagnostik og behandling af 
benigne hæmatologiske sygdomme, der aktuelt er under udforming af arbejdsgruppe under 
DHS  

 At afgive ”tidlig varsling” ved ændring af gældende praksis for diagnostik og behandling 
 At sikre vidensspredning til det faglige miljø 

 

Stk 4.1 - Bestyrelsen 

Bestyrelsen vælges af DHS’ generalforsamling, efter indstilling fra plenum, og består af i alt 9-11 

medlemmer. Der vælges blandt følgende medlemmer af DHS. 

 5-6 medlemmer fra hæmatologiske afdelinger, heraf minimum 2 fra decentrale afdelinger og 

minimum 2 fra centrale afdelinger 

 1-2 medlemmer fra afdeling for patologi/molekylærbiologi/klinisk biokemi 

 1 medlem for afdeling for klinisk Immunologi/Blodbank 

 1 sekretær 

 1 kasserer 

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved 

simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

Halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert 2. år og kan genvælges. 

Bestyrelsen holder mindst 1 møde hvert halve år. Mindst én gang om året skal status vedrørende 

punkterne under formålsparagraffen gennemgås.  

Bestyrelsen indkalder til ½ årlige plenummøder.  

Ved DSBH repræsentation i andre nationale og internationale grupper udpeger bestyrelsen 

repræsentanter indenfor eller udenfor bestyrelsens medlemskreds.  

 
 

Nationale Hæmatologisk Patient Informationsgruppe - NHP 

Status på NHP-gruppen under hæmDMCG (patientinformationsgruppen) for 2013:  

Gruppen har afholdt to møder i 2013. Det sidste var et 2-dages skriveseminar sidst i maj, 

hvortil formanden havde opnået midlerne fra private fonde. Der blev her udarbejdet oplæg til 

de resterende pjecer for standardbehandlinger, som desværre p.t. er strandet hos formanden 
pga. andre presserende pligter.   

Gruppen har nu udarbejdet informationer til de ca. 45-50 1.linie standardbehandlinger, der 

aktuelt anvendes på de danske hæmatologiske afdelinger, og arbejdet fremover bliver derfor 

primært at revidere de eksisterende pjecer, men naturligvis også at udarbejde nye i takt med 
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at nye behandlinger bliver til standardbehandlinger. Gruppens arbejdsform fremover er under 
debat i øjeblikket.  

Med venlig hilsen  

 Overlæge, ph.d. Ida Schjødt, Rigshospitalet, Formand for NHP-gruppen  

 

 

Udvalgsrapporter 

Databaseudvalget 

Årsberetning 2013 

 

Databaseudvalget består af følgende medlemmer: Jan Maxwell Nørgård, Peter 
Gimsing, Christen Lykkegaard, Marie Louise Nielsen (Kompetencecenter) og 

Peter de Nully Brown (Formand). Derudover er Paw Jensen indvalgt i 
bestyrelsen, som medlem fra Danske Regioner. Der har i 2013 været afholdt 

møde 25. oktober. 

 
Indberetning og aktiviteter 2013. 

Indberetningen er fortsat høj for alle sygdomsområder, men der er fortsat for 
mange behandlings og relaps skemaer der ikke er indberettet. 

  
Økonomi. 

I 2013 blev der bevilget 792.917,- kr. Økonomien forvaltes økonomien af 
Regionernes fællessekretariat. Ca. ¼ går til kompetencecenteret, 1/2 til 

databasesekretariatet, mens ¼ anvendes til statistikopgaver i forbindelse med 
årsrapporterne. 

Sekretariat 

Databasen har en databasesekretær, som bl.a. kan hjælpe med support 

opgaver. Spørgsmål kan rettes til julie.schoenemann@regionh.dk tlf 3545-
8340. Brugeroprettelse sker ved at udfylde det oprettelsesskema der findes på 

www.hematology.dk og sende/maile det til databasesekretæren. 

Adgang og Analyseportal 

Brugere udenfor region hovedstaden har hidtil skulle logge ind via den såkaldte 

F5-boks. Denne er nu fjernet. Analyseportalen anvendes kun i begrænset 
omfang. Ønskes adgang til denne kan det ske via henvendelse til 

databasesekretæren. 
 

Udtræk til forskning. 

mailto:julie.schoenemann@regionh.dk
http://www.hematology.dk/
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Far 1/1-2014 skal ansøgning om udtræk fra databaserne ske via formular som 
findes på www.hematology.dk. Desværre er det blevet en noget formel 

procedure, men det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning. 

Fremtid 

Vi har en 3-årig bevilling der udløber i 2015. Der er ingen tvivl om at fortsat 
høj indberetning samt overholdelse af afleveringsfrister for årsrapporter, som 

vi nu har permanent ”tilladelse” til at aflevere 30/9, er nøgleparametre i 
vurderingen af om fremtidig støtte fortsat kan opretholdes.   

 

Peter de Nully Brown      14. februar 2013 

 

 

DRG udvalget 

 

 

 

Referat fra DRG-udvalget 

 

Erik Andersen havde posten som formand for udvalget frem til ultimo oktober 2013. Fra 2014 har 

undertegnede overtaget posten som formand for udvalget. 

 

Der blev afholdt møde mellem DRG-enheden ved SSI og formanden for DRG-udvalget primo 

marts 2013, hvorfra følgende referat foreligger: 

 

Semiambulante besøg:  Selvom semiambulante forløb (opfattet som håndtering af f.eks.dårlige 

hæmatologiske patienter i tungere kemoterapi, HDT-patienter m.fl.) ikke aktuelt er et betydende 

område, var der jvn. forrige møde, et ønske om at tage hul på den afledte DRG problematik. 

Modellen, som blev drøftet, omfatter muligheden for: Indledende ambulant behandling – 

indlæggelse med komplikation/cytopeni/dårlig AT - efterfulgt af afsluttende behandling f.eks. 

antibiotisk. Der er ikke tale om konventionel ambulant behandling, men et forløb hvor patienterne 

muligvis kunne få mulighed for at overnatte i hjemmet eller på patienthotel. Overvejelserne går på i 

givet fald at finde en afregningsform, som får det delte forløb til at matche en konventionel 

indlæggelse. Tages op ved et senere møde. 

 

Udlevering af medicin: Der bliver nedsat et udvalg i SSI-regi, som skal foreslå, hvordan 

udleveringsproblematikken skal håndteres. DHS kan forvente opfordring til at deltage med en evt. 

to repræsentanter. 

 

Kodning for medicingivning: Vi slipper ikke for tillægsregistrering af ”medicingivning”. Fra 2014 

dog formentlig igen kun med overkoden BWAA (altså uden ekstra cifre for indgiftmåden). 

 

Svampebehandling: SSI accepterer at følge vores forslag om, at den ekstra høje DRG-takst udløses 

af kombinationen af koderne for maligne hæmatologiske sygdomme kombineret med koderne for 

 invasiv svampeinfektion, uanset hvilken af diagnoserne der registreres som aktionsdiagnose. Den 

http://www.hematology.dk/
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profylaktiske svampebehandling vil blive knyttet til den malingne hæmatologiske diagnose uden 

svampeinfektion eller evt. med en ikke invasiv  svampediagnose.   

OBS. Der er fra 2013 takster for ambulant svampebehandling. 

 

BWHA3 i ambulant regi:Der er aktuelt DRG-takster for en del BWHA3 procedurer i ambulant 

regi. DHS udarbejder en oversigt over de eksisterende og forslag til evt. andre, som skal oprattes. 

Skal til dels ses i sammenhæng med punkt 2. 

 

Sammedagspakker: Vi har frafaldet ønsket om sammedagspakker, da det ikke er lykkedes at finde 

karakteristiske kombinationer ud over det eksisterende, hvor antistofbehandling + kemoterapi i 

ambulant regi giver en samlet højere pris en det dyreste enkeltstof. SSI vil dog gennemgå deres 

datamateriale for et se om de kan finde karakteristiske mønstre 

 

Akut gruppering: Grupperingen gælder primært patienter, som indlægges akut i FAM, men også 

de akutte patienter som indlægges direkte eller overflyttes fra FAM til stationær afdeling. 

Indlæggelse >24 timer registreres som tidligere. <24 timer tæller som ambulant ydelse. Der er 

planlagt to niveauer. Niveau 1 tæller stort set som et nuværende skadestuebesøg og niveau 2 som et 

nuværende ambulant besøg. Det er ikke afklaret hvordan patienter i et ”kronisk forløb”, som 

indlægges med akut opstået sygdom via et ambulatorium skal registreres.   

Jeg pointerede at akutte hæmatologiske patienter sjældent ville have en indlæggelse på < 24 timer. 

Det blev endvidere accepteret, at alle akutte hæmatologiske ambulante besøg (både nyhenviste og i 

hæmatologisk forløb) skulle registreres som niveau 2. 

 

 

Taksterne og grupperingen for 2015 har været sendt i høring. For hæmatologiens vedkommende er 

der følgende ændringer: 

 

 De kroniske myeloproliferative sygdomme samt MDS bliver fremover registreret og takseret 

som cancersygdomme. 

 

 En del svampediagnosekoder kodet som A-diagnose med malign hæmatologisk sygdom 

som B-diagnose vil fremover grupperes til kompleks svampebehandling (DRG gruppe 

1705). 

 

 Der oprettes en ny gruppe: Kemoterapi, højdosis med autolog stamcellestøtte ved multipel 

sklerose eller autoimmun tilstand. 

 

 

 

Sluttelig vil udvalget takke Erik Andersen for et langvarigt, stort og ihærdigt arbejde som formand 

for udvalget. 

 

 

 

Lene Meldgaard Knudsen 

9. marts 2014 
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EHA-Beretning 

 
- til Dansk Hæmatologisk Selskab, Generalforsamlingen 14. marts 2014. 

 

Ole Weis Bjerrum, national repræsentant, curriculum linker og CME-akkreditering 
e-mail: ole.weis.bjerrum @ regionh.dk  

 
EHA danner rammen for et fagligt fællesskab for alle områder indenfor specialet – 
forskning, klinik, uddannelse, strategi og er mere end en europæisk organisation. Med nu 
næsten 4000 medlemmer i over 100 lande og en bred vifte af møder, kurser, 
videnskabelige grupperinger og netværk, internet-baserede aktiviteter og en stærk struktur 
er det meget aktiv partner internationalt. Det er EHA’s målsætning, at  

 bidrage til udvikling og udveksling af uddannelse og til forskning i hæmatologi 
 støtte uddannelse og træning i hæmatologi  
 placere hæmatologi blandt specialerne og som medicinsk disciplin 

 formidle kontakt mellem europæiske hæmatologer og forskere  
 arbejde for et fælles europæisk uddannelsesprogram i samarbejde med de 

nationale specialeselskaber.   
 

Mange danskere deltager i den årlige kongres – i år i Milano, i dagene 12. til 15. juni – eller 
i andre aktiviteter. Men ikke så mange er medlemmer…i den sidste opgørelse var der 48 
betalende medlemmer fra DK. Flere bør overveje at være medlem – for egen skyld, med 
en række fordele, og for at give EHA endnu større repræsentation og dermed en stærkere 
stemme i Europa, også på danske vegne. Christine Chomienne, F er præsident for EHA.  
 

Som medlem opnås en række fordele, bl.a.: 
 reduktion i kursusafgifter til kongres og møder hele året 
 modtager det månedlige nummer af Haematologica 
 komme i betragtning til grants  
 adgang til liste over medlemmer, og ret til at nominere og stemme  
 modtager newsletter og samle point på CME konto som dokumentation for uddan. 
 adgang til CV online, ”logbogen” for det europæiske curriculum i hæmatologi. 

 

Som en meget fornem nyhed er lanceret EHA Learning Center, hvilket medlemmer har 
ubegrænset adgang til. Du kan se en video til introduktion og om denne aktivitet her 
https://www.youtube.com/watch?v=foxaLqa4sOM . Den kan virke lidt ”populær,” men læg  
meget gerne mærke til, hvad aktiviteten samlet indeholder: adgang til præsentationer, 
interviews, CME opgaver, CV passport med links til materiale, biblioteker og billedbanker, 
og kombineret, så man kan søge information frem for det man ønsker oplysning om – 
typisk en sygdom. Principielt tilgængeligt for een overalt. Hvad er så forskellen på selv at 
søge på nettet? I hvert fald at få adgang til samlede, opdaterede info-materialer af 
forskellig karakter på et højt niveau med det samme og i samme link.   
  

Beretning om European Hematology Association EHA 2013 

https://www.youtube.com/watch?v=foxaLqa4sOM
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Medlemskab koster 20 € for læger under 36 år, og 155 € for ”seniore.”  Det skal 
fremhæves, at mange aktiviter på hjemmesiden www.ehaweb.org er gratis tilgængelige for 
alle, f.eks. ”educational  book” for hvert års kongres med ”state-of-the-art” reviews ( link ).  
 

Det europæiske ”passport eller CV” ( link )blev udviklet for en 5-6 år siden, er revideret 
og har dels til hensigt at skabe et fælles mål og niveau for uddannelsen i hæmatologi i 
Europa og at kunne dokumentere gennemførelse af uddannelse. Det har ikke mindst 
været en støtte til udvikling i lande, med svagere forløb, hvor CV f.eks. er oversat til 
sproget og har tjent som en mål-beskrivelse og logbog, men også en mulighed for kolleger 
under uddannelse at opnå dokumentation for speciallæge-uddannelse efter ”europæisk 
standard” og mulighed hermed at søge arbejde i Europa. Ikke mange danske bruger den, 
formentligt fordi den danske målbeskrivelse og uddannelsesprogram med logbog 
naturligvis er den obligatoriske, og det ikke er så almindeligt at rejse fra Danmark for at 
arbejde i Europa. Men ved fokuserede ophold udenfor DK kan det også være en måde at 
dokumentere sit niveau, og flere opfordres til at overveje at bruge den – og seniore at 
attestere på samme måde som i den danske logbog. Evalueringsmetoder er fortsat 
efterspurgt på vegne af DHS.  
 
Det var indsatsen i H-Net, Harmonization of Training in Haematology in Europe, som bl.a. 
udviklede CV’et og nu er videreføres som en arbejdsgruppe af såkaldte ”curriculum 
linkers.” Et netværk, der arbejder for den årlige masterclass – hvor to danske er med i 
programmet for 2013, et uddannelsesprogram med specifikke opgaver over det 
hæmatologiske spektrum, samarbejde med kolleger på samme niveau op mod specialist 
anerkendelse i Europa, og vejledt – men ikke undervist – af en mentor i hver opgave. 
Foreløbigt er én læge i hoveduddannelsesforløb optaget til 2014. Alle læger med mulighed 
efter kriterierne (især 4. års forløb) spørges via deltagelsen i de specialespecifikke kurser. 
Generelt tilfredshed med indsats og udbytte blandt deltagerne. Masterclass foregår via 
internettet, på engelsk, regelmæssigt over ca 9 måneder og med tid til forberedelse. Tillige 
mødes deltagerne med mentorerne på EHA kongressen, og får dele af denne udgift betalt. 
 

Der er ”curriculum linkers” fra mange lande i Europa, og har været afholdt møde to gange i 
2013:  i Madrid i maj og i november i Hague (i EHAs ”hovedkvarter”). På hver af de to 2-
dages møder drøftes flere emner. Udvikling i masterclass – hvor der planlægges 
etablering af meget fokuserede, typisk én-dages kurser om helt specielle emner – f.eks. 
sjældne sygdomme og andre sværere tilgængelige emner, der ikke nødvendigvis dækkes 
godt på f.eks. den årlige kongres, og hvor deltagelse kan faciliteres af at mødet er kortere 
– tilstræbes også at være billigt. Det drøftes hvorledes samarbejde kan styrkes, 
anvendelse af EHA materialer øges og udvikling af EHAs uddannelsesaktiviteter. F.eks. 
overvejes et certifikat for attesteret CV-passport (logbogen) med ”European standard” til 
læger efter uddannelse, og enten CME point, eller (bedre) anderkendelse på EHAs 
website for vejledere med navns nævnelse (frivilligt), der har attesteret.  Jeg har deltaget i 
begge møder.  Dette forum er en slags tænketank for den egentlige ”educational 
committee” i EHA.  EHAs uddannelses aktiviteter er beskrevet i artikler offentliggjort sidste 
år (se nedenfor).   
 
Ved møde for nationale repræsentanter i Stockholm, ved sidste års EHA kongres i juni, af 
et par timers varighed, blev bl.a. drøftet hvilke vanskeligheder der var nationalt for uddan-
nelse og specialet. Et emne, der bl.a. var opmærksomhed omkring, var adgang til ”dyr” 
medicin ( link ) og den udvikling, der sker internationalt også med kopi-produkter. Emnerne 

http://www.ehaweb.org/
http://www.ehaweb.org/congress-and-events/annual-congress/previous-congresses-2/education-book/
http://www.ehaweb.org/education-science/eha-online-learning/curriculum-cv-passport/
http://www.ehaweb.org/news/eha-news/article/71/eha-access-to-medicine
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bringes videre, også via spørgeskemaer til de nationale selskaber, i EHA Board, hvor i alt 
15 personer, inkl valgte councillors afgør EHAs aktiviteter. Et emne, der har påkaldt sig 
opmærksomhed siden sidste år er prisen for offentliggørelse af artikler i EHAs tidsskrift og 
som virker urimelig kostbar. Tidsskriftet ( link ) ejes af en non-profit Fond og er talerør 
også for andre videnskabelige selskaber,   
 

Det er muligt at opnå CME-akkreditering af videnskabelige møder afholdt i DK via EHA, 
hvilket jeg kan hjælpe med. Det er en relativ tung opgave, kræver dokumentation, skal 
gerne indledes minimum seks måneder før afholdelse for at komme hele processen 
igennem . Det giver så mulighed for kolleger fra udlandet at opnå CME-point, som endnu 
ikke har betydning i DK, men har det for mange kolleger i Europa. Tillige vil aktiviteten 
blive annonceret på EHAs mødekalender. Som omtalt kan man som medlem skabe sin 
CME-konto på EHAs hjemmeside www.ehaweb.org og dokumentere (også) 
efteruddannelse. Det kan være stimulerende personligt, selv om det ikke kan bruges 
officielt. Systemet er blevet mere strømlinet med ”automatisk” registrering på ”kontoen” når 
man deltager i akkrediterede aktiviteter, ved ”scanning” ved indgangen til et mødelokale / 
auditorium.  Der er endnu ingen planer om en specialist eksamen i hæmatologi i EHA regi, 
som enkelte andre specialer har i Europa.   
 
Det er en glæde at være udpeget af DHS til dette arbejde. Kommentarer eller spørgsmål til 
aktuelle samarbejde i EHA, til beretningen besvares gerne på DHS generalforsamling eller 
ved henvendelse på email.  Tak.   
 
 
 

Venlig hilsen,  Ole Weis Bjerrum  
ole.weis.bjerrum @ region.dk  
 
 
Referencer:  
 

Strivens J, Hellström-Lindberg E, Bjerrum OW, Toh CH. A European strategy for targeted education in 
hematology.   
Haematologica 2013, 98: 1000 – 1002.  (  link ) 
 

Bjerrum OW: Speciallægeuddanelsen I hæmatologi – EHAs praksis og danske principper.  
BestPractice-Hæmatologi, 2013. august, side 32 – 41.  

 
 
EHA materiale: CV, newsletter, foldere mm ventes til gratis udlevering på DHS årsmøde. 

 

 
 

 

ISH-Beretning 

 
Status for ISH ved DHS' årsmøde 2014. 

http://www.haematologica.org/site/misc/about.xhtml
http://www.ehaweb.org/
http://www.haematologica.com/content/98/7/1000.full.pdf+html?sid=9fd4c0bb-304b-40b3-bbe5-5b9370da4104
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Der har været et møde på Cuba maj 2013, arrangeret af den amerikanske division (IAD). Det deltog 

jeg ikke i. Det næste møde finder sted i Beijing i  Kina, arrangeret af den asiatiske division (APD), 

4.-7. september 2014. Der er aktuelt ingen aktivitet i den fraktion vi tilhører, EAD, European-

African division. 

 

23.2.2014 

 

Dorthe Rønnov-Jessen, 

Councillor. 
 

 

PNH udvalget 
 

Årsberetning 2013 PNH udvalget 
  
PNH-udvalget har kommunikeret pr. mail og finder ikke, at der i det forløbne år er undersøgelser 

eller nye kliniske opgørelser, som fører til ændring i ”Danske guidelines for behandling af patienter 

med Paroxystisk Nokturn Hæmoglobinuri”. 

Vi kan oplyse at der er 8 patienter med PNH i Danmark, som behandles med Eculizumab (3 på 

Herlev, 2 på RH, 1 i Odense og 2 i Århus). 

 

Henrik Birgens 

Herlev den 4/2 2014 

 

Dansk Hæmatologisk Forskerskole Netværk (DHF) 

 

Årsrapport 2013 for Dansk Hæmatologisk Forskerskole Netværk (DHF) 

2012. 

Baggrunden for dannelsen af DHF er den nye struktur for PhD-uddannelsen i Danmark, hvor hvert 

universitet (KU, SDU, AU og AAU) har etableret selvstændige PhD

enkelte universiteter, men i flere tilfælde indgår hæmatologien i en fælles onkologisk-hæmatologisk 

FUP. Den primære opgave for de universitære FUP-er er at udbyde PhD-kurser. 

-vejledere og sikre national 

koordinering af udbuddet af PhD-kurser fra universiteterne, men også gerne med udbud af egne 

DHF initierede PhD-kurser. 

Ifølge vedtægterne for DHF beskrives formålene således:  DHF skal etablere et fælles forum for 

forskeruddannelsen indenfor dansk hæmatologi og relaterede discipliner gennem inddragelse af 

relevante forskergrupper, vejledere og PhD-studerende i Danmark. DHF skal etablere et ph.d.-
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program i hæmatologi og relaterede discipliner, som sikrer den PD- studerende tilknytning til en 

landsdækkende organisation med kontaktmulighed til aktive og stærke internationale 

forskermiljøer.  DHF skal understøtte behovet for forskeruddannelsesforløb, som en del af 

speciallægeuddannelsen. 

DHF består af et nationalt lærerråd, en bestyrelse og en leder. 

Lærerrådet udgøres af alle aktive forskere indenfor hæmatologi og relaterede discipliner, som 

samtidig fungerer som vejledere. Medlemmerne af lærerrådet vil typisk fungere som vejledere for 

ph.d.-studerende inden for den hæmatologiske emnekreds. Derudover kan aktive seniorforskere 

(nationale såvel som internationale), der har forskningsmæssig tilknytning til de nævnte miljøer 

men uden at være formelt ansat eller aktiv som vejleder være medlem af lærerrådet. 

Medlemmerne af lærerrådet kommer med forslag til og deltager i udformning og gennemførelse af 

PhD- kurser, sommerskoler og andre aktiviteter, samt fungerer som ad hoc bedømmere af PhD-

projekter. Medlemmerne af lærerrådet vælger repræsentanterne til bestyrelsen. 

Bestyrelsen består af 7 personer valgt af medlemmerne af lærerrådet for 5 år med mulighed for 

genvalg. Fire af bestyrelsesmedlemmerne skal have nær tilknytning til de hæmatologiske 

forskeruddannelsesprogrammer ved hhv. Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Syddansk 

Universitet og Københavns Universitet. De 3 øvrige medlemmer vælges fra det hæmatologiske 

forskningsmiljø, idet der på bedst mulig måde tilstræbes 1) bred national forankring, 2) 

repræsentation af forskningserfaring fra præ- klinisk, para-klinisk og klinisk forskning, og 3) bred 

faglig repræsentation inden for de hæmatologiske områder. Bestyrelsen udarbejder forslag til 

kursusaktiviteter og iværksætter disse sammen med forskerskolens leder, de institutionelle 

forskerprogrammer og eventuelt andre forskerprogrammer. Bestyrelsen behandler de årlige 

budgetter og regnskaber for forskerskolen mhp. intern godkendelse i forskerskolen, og deltager i 

udarbejdelse af forskerskolens fremtidige planer, herunder ansøgning om økonomiske midler til 

forskerskolen, samt rapporter for afsluttede aktiviteter eller perioder. 

er formand for bestyrelsen og repræsenterer forskerskolen udadtil. Forskerskolens 

leder tilrettelægger bestyrelsens arbejde, og forestår den daglige administration. Lederen 

fremlægger de årlige regnskaber og budgetter og aktivitetsrapporter og -planer for bestyrelsen til 

intern godkendelse. Forskerskolens leder er faglig ansvarlig for disse forhold overfor Dansk 

Hæmatologisk Selskab.  Lederen udpeges af bestyrelsen for 5 år med mulighed for genudpegning. 

Lederen skal godkendes af Dansk Hæmatologisk Selskab. 

Ved DHS årsmøde 2012 blev DHF konstitueret med flg. bestyrelse: Repræsentanter fra 

universiteterne: Niels Abildgaard, formand (SDU), Peter Hokland (AU), Kirsten Grønbæk (KU) og 

Karen Dybkær (AAU), samt følgende valgte medlemmer: Niels Pallisgaard, Henrik Birgens og 

Hans Hasselbalch. 

-kurset “From Scientific Idea to 

New Targeted Therapy – how to commercialize science” (kususledere: Niels Abildgaard og Kirsten 

Grønbæk), som afholdtes 14.-15. marts 1023 på Hindsgavl Kursuscenter i forbindelse med DHS 

årsmøde 2013. Kurset blev udbudt fra SDU annonceredes via alle PhD skolers hjemmesider og via 

DHS mailinglisten. 

-kursus ”Biomarkers in Haematology””afholdes marts 2014 i forbindelse med 
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DHS årsmøde 2014. Kursusledere Karen Dybkær og Niels Pallisgaard. Kurset udbydes fra Aalborg 

Universitet. 

Kurserne tilstræbes at have en bred appel til de PhD-studerende i den hæmatologiske emneskreds 

ved de danske PhD- skoler. 

DHF har i 2013 ikke haft nogen selvstændig økonomi, og der er derfor ikke årsregnskab at 

afrapportere. Udgifterne til kursusaktivitet i 2013 er betalt af SDU. 

Niels Abildgaard  Leder DHF  Mail: niels.abildgaard@ouh.regionsyddanmark 

 

Rekommandationsudvalget for allogene transplantationer 

 

Årsrapport 2013, rekommandationsudvalget for allogen hæmatopoietisk 

celletransplantation 
 

Udvalget har i det forgangne år afholdt et enkelt møde forår 2013 på Aarhus sygehus i henhold til 

den nye strategi med et årligt møde. Resultatet heraf kan ses i rekommandationerne på DHS’ 

hjemmeside. 

 

Niles Abildgaard har ønsket at udtræde af udvalget, oplysninger om afløser følger. Vi takker Niels 

for mange års solidt arbejde i udvalget. 

 

Næste møde er planlagt til d. 22/5-14, og afholdes på Rigshospitalet. Jeg skal erindre om at alle 

interesserede er velkomne. For yderligere information om mødet mail sengelov@rh.dk. 

 

Henrik Sengeløv 

Formand for rekommandationsudvalget 

 

Uddannelsesudvalget 

 

Årsberetning 2013 for Uddannelsesudvalget under DHS 

Dansk Hæmatologisk Selskabs årsmøde Hindsgavl Slot 14.-15. marts 2014. 

 
I DHS-uddannelseudvalget tilstræbes det, at der er en repræsentant (gerne med uddannelsesansvar) 

fra de hæmatologiske afdelinger, der har ansat læger i hoveduddannelsesstilling i intern 

medicin:hæmatologi. Desuden tilstræbes en yngre læge repræsentant for hver uddannelsesregion og 

en repræsentant fra DHS’ bestyrelse samt hovedkursuslederen.   

Udvalget har i årets løb haft to konfrontationsmøder, et telefonmøde samt en intensiv 

mailkorrespondance.  Udvalget har arbejdet intenst med revision af målbeskrivelsen med afsæt i 

den revidere målbeskrivelse som DSIM har udarbejdet og præsenterede ved deres årsmøde i april 

2013 og I hht rapporten fra Sundhedsstyrelsen: "Speciallægeuddannelsen - Status og 
perspektivering".   

mailto:sengelov@rh.dk
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Ved de to møder har vi diskuteret de overordnede mål og strategier samt fordelt arbejdsopgaverne 

med udarbejdelse af de kompetencer, der skal opnås under hoveduddannelsesforløbet intern 

medicin: hæmatologi. Ilse Christiansen har skrevet det hele sammen med kommentar og indput fra 

udvalgets øvrige medlemmer. Den revidere målbeskrivelse blev i november sent til 

Sundhedsstyrelsen. Der har man haft nogle kommentar til det fremsendte og det er udvalget i 

skrivende stund ved at tilrette og håber at målbeskrivelsen bliver godkendt inden DHS-Årsmøde i 

marts 2014. Den vil derefter fremover være at finde på SST’s DHS hjemmeside. 

 

Til allersidst vil jeg takke de meget engagerede medlemmer af uddannelsesudvalget for en 

stor arbejdsindsats i det forløbne år: Tobias Eberlein (Sekretær, Yngre læge repræsentant i 

Region Nord), Ilse Christiansen (Hovedkursusleder), Erik Segel (Århus), Jørn Starklint (Holstebro), 

Per Pedersen (Esbjerg), Claus Marcher (Odense), Thomas Lund (Yngre læge repræsentant i Region 

Syd), Claudia Schoellkopf (Roskilde), afløst undervejs af Klas Raaschou-Jensen (Roskilde), 

Jindrich Mourich  (Yngre læge repræsentant Region Øst), Lisbeth Enggaard (Herlev), Ida Sillesen 

(DHS-repræsentant).  

 

Jette Sønderskov Gørløv, Gentofte 26.01.2014 

 

 

Yngre Hæmatologers Uddannelsesudvalg (YHU) 
 

Årsberetning fra Yngre Hæmatologers Uddannelsesudvalg 2013 
 

Endnu et travlt år er gået i YHU med nye tiltag og gode gengangere: 
 
Roche Uddannelseslegat på 85.000 kr blev i foråret 2013 uddelt til 11 yngre hæmatologer til 
forskellige hæmatologiske uddannelsesformål: Palliation, Thrombose symposium, Hammersmith 
kursus, Flow cytometri kursus, Lugano mødet, Hodgkinmøde og ASH 2013. 
Uddannelseslegatet bliver genopslået i 2014 med samme beløb. 
 
Yngre Hæmatologers uddannelsesdag 2014 blev afholdt på OUH d. 10. januar med temaet 
”Hæmofili og Trombose”. Der var stor interesse med 65 tilmeldte yngre hæmatologer og 7 
undervisere fra hele landet, som bidrog med forskellige vinkler fra patologi til klinik i hele spektret 
fra hæmofili, trombose, ITP, von Willebrand, graviditet og trombocytopeni, samt PNH. Stor tak til 
alle underviserne og sponsorerne for en særdeles interessant og vellykket dag. Tema og sted for 
næste års uddannelsesdag vil blive fastlagt ved næstkommende telefonmøde. 
 
Mikroskopikursus blev afholdt i Odense d. 7. oktober. Igen kunne kurset gennemføres pga. en stor 
indsats ved overlæge Birgitte Preiss, OUH og overlæge Trine Plesner, AUH. Vi håber at kurset 
gentages i 2014, da der fortsat er stor søgning til kurset.  Hermed en kæmpe tak til underviserne 
for deres store og flotte arbejde.  
 
Norpharma Uddannelseslegat blev for anden gang uddelt i august 2013 med bidrag på 2 x 10.000 
kr til 2 yngre hæmatologisk interesserede læger der begge aktivt skulle bidrage til ASH 2013 i New 
Orleans med posters.  
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Flowcytometri kursus for yngre hæmatologer 2014 er en nyskabelse efter en stor indsats fra Anne 
Mylin fra YHU i samarbejde med flow-laboratoriet på RH og med undervisere fra Århus og Odense. 
Kurset vil blive afholdt på RH i maj 2014. Nærmere program og annoncering følger. Vi ser meget 
frem til at kunne tilbyde det længe efterspurgte kursus.  
 
Medlemsstatus for YHU 2013 
Vi har fortsat 2 velfungerende arbejdsgrupper med fokus på hhv. legater og kurser, da begge 
aktiviteter er øget, men alle deltager fortsat i udvalgets telefonmøder. Formandsposten blev pr 
1.12.13 overdraget til Trine Silkjær og medlemsstatus er således: 
 
Trine Silkjær (Region Nord, Formand) 
Gitte Madsen (Region Nord, Legatudvalg) 
Lene Østergaard Jepsen (Sekretær, Region Syd, Kursusudvalg) 
Ida Bruun Kristensen (Region Syd, Kursusudvalg) 
Anne Mylin (Region Øst, Legatudvalg) 
Dorte Tholstrup (Region Øst, Kursusudvalg) 
Henrik Frederiksen (DHS bestyrelsesmedlem) 
Ida Blok Sillesen (DHS bestyrelsesmedlem) 
 
I forbindelse med DHS årsmøde 2014 afgår Lene Østergaard Jepsen og Ida Bruun Kristensen efter 4 
år i udvalget. Udvalget takker for en stor indsats, og Maja Bech Juul og Karen Mylam har sagt ja til 
at overtage posterne. 
 
Jeg vil benytte lejligheden til at takke DHS, alle undervisere, kursus deltagere og ikke mindst de 
aktive udvalgsmedlemmer i YHU for interesse og opbakning til vores efterhånden brede vifte af 
aktiviteter, samt takke vores sponsorer der gør uddeling af legater og afholdelse af kurser muligt. 
 
På YHUs vegne, 
Trine Silkjær, formand 

 
 

Fra speciallæge til ekspert udvalget 

 

Rapport fra Speciallægekursusudvalget under DHS 
Generalforsamling 14. marts 2014 

 
Der har i 2013 været to postgraduate efteruddannelsesdage. I foråret om radioterapi i 
hæmatologien, i efteråret om infektioner hos immundefekte patienter. Begge påskønnede 
aktiviteter. Deltagerantal ca. 18 på forårets møde og ca. 12 i efteråret. 
De hidtidige emner (palliation, allogen transplantation, metodik i patologien, radioterapi og 
immundefektinfektioner) har været valgt baseret på dels et interessefællesskab for alle 
hæmatologer uafhængigt af faglig profil dels på basis af at hoveduddannelseskurser kun 
berører disse emner fragmentarisk.  
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Udvalget har diskuteret behovet for fortsat postgraduat efteruddannelsesaktivitet i regi af 
DHS baseret på relativ lavt deltagerantal. Udvalget kan ikke opnå konsensus, men er delt i 
to lejre.   
Pro fortsat aktivitet: Livslang læring er et krav til professionen. Selvom der endnu ikke 
findes ekspliciterede formalia om efteruddannelse efter opnået speciallægeanerkendelse 
kan man med en vis sikkerhed prædikere, at der vil blive stillet krav til dokumenteret 
efteruddannelse (CME f.eks.). Politisk er der fokus på lægers relation til industrien og det 
må formodes, at industrisponsorerede aktiviteter ved fremtidig lovgivning medfører 
restriktioner i forhold til de nuværende vilkår.  Vores muligheder for kongresdeltagelse, 
deltagelse i industrisponsorerede uddannelsesaktiviteter o.a. risikerer at blive begrænsede 
og med det nuværende politiske klima og den nationale økonomi er det vanskeligt at 
forestille sig, at der vil blive stillet økonomiske ressourcer til rådighed for speciallægers 
efteruddannelse. DHS er så vidt det vides det eneste specialeselskab bortset fra almen 
medicin som har efteruddannelsesaktivitet beregnet på speciallæger.  
Selvom deltagerantallet ved efteruddannelsesdagene har været lavt, taler ovenstående for 
at aktiviteten bør fortsætte, også fordi antallet af deltagere må ses i forhold til antallet 
af færdige speciallæger i hæmatologi - og med mulighed for at speciallæger fra 
andre specialer kan deltage på kurserne 
Contra fortsat aktivitet: Den ringe tilslutning til efteruddannelseskurserne tyder på at der 
ikke findes et behov for denne aktivitet. Kurserne konkurrerer med andre 
efteruddannelsesaktiviteter, som f.eks. kongresser og de sygdomsspecifikke gruppers 
møder som bl.a. inkluderer ’state of the art’ eller ’hvad er på vej’ forelæsninger af 
internationalt anerkendte udenlandske forelæsere.  
Ovenstående kombineret med travle hverdage betyder at DHS efteruddannelseskurser 
prioriteres lavt i forhold til andre tilbud. De inviterede undervisere leverer mange 
forberedelsestimer for kun en symbolsk gave og de anstrengelser står ikke mål med 
engagementet for kurserne fra medlemmerne af DHS. 
Konklusion: Speciallægekursusudvalget er splittet med hensyn til fortsat kursusaktivitet. 
Der henstilles derfor til generalforsamlingen at der foretages en Afstemning vedrørende 
terminering af eller kontinuation af postgraduate kurser for færdige speciallæger i 
DHS regi. 
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Legat bestyret af Yngre Hæmatologers Uddannelsesudvalg- Rochelegat 

  

 

 

 

 

 

 


