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Formandsberetninger 

	  

Dansk	  Hæmatologisk	  Selskab	  (DHS)	  
	  
Formandsberetning	  for	  året	  2015	  
	  
Lars	  Kjeldsen,	  formand	  
	  
Bestyrelsesmøder:	  Henrik	  Frederiksen,	  Henrik	  Gregersen	  og	  Ida	  Sillesen	  trådte	  ud	  af	  
bestyrelsen	  og	  blev	  erstattet	  af	  Michael	  Roost	  Clausen,	  Duruta	  Weber	  og	  Jakob	  Madsen.	  Jakob	  
blev	  ny	  sekretær	  som	  afløser	  for	  Ulf	  Frølund,	  der	  fortsat	  er	  medlem	  af	  bestyrelsen.	  Morten	  
Salomo	  har	  nu	  siddet	  4	  år	  i	  bestyrelsen	  og	  kan	  således	  ikke	  genvælges.	  Planen	  er	  at	  Duruta	  
Weber	  overtager	  kassererposten	  fra	  Morten,	  som	  skal	  have	  en	  stor	  tak	  for	  indsatsen	  med	  
bilag,	  overførsler	  og	  regnskab.	  
Bestyrelsen	  har	  siden	  sidste	  generalforsamling	  afholdt	  i	  alt	  5	  bestyrelsesmøder,	  hvoraf	  2	  er	  
afholdt	  problemfrit	  over	  Skype.	  Dette	  har	  medført	  en	  betydelig	  reduceret	  udgift	  til	  
mødeafholdelsen.	  	  	  
	  
Revision	  af	  specialeplan:	  Siden	  sidste	  generalforsamling	  har	  ordlyden	  i	  specialeplanen	  
været	  for	  praktiske	  formål	  uændret.	  Kun	  indledende	  udredning	  for	  hæmatologisk	  sygdom	  er	  
hæmatologisk	  hovedfunktion,	  mens	  supplerende	  udredning	  og	  behandling	  af	  hæmatologiske	  
sygdomme	  er	  en	  specialiseret	  funktion.	  Der	  er	  meget	  få	  ændringer	  i	  de	  højt	  specialiserede	  
funktioner.	  For	  detaljer	  henvises	  til	  Sundhedsstyrelsen	  hjemmeside,	  hvor	  specialeplanen	  er	  
tilgængelig.	  De	  respektive	  afdelinger	  har	  via	  regionerne	  indmeldt	  deres	  ønsker	  til	  hvilke	  
sygdomsområder	  de	  ønsker	  at	  varetage	  og	  samlede	  ansøgninger	  er	  netop	  indsendt	  fra	  
regionerne	  til	  Sundhedsstyrelsen.	  Sundhedsstyrelsen	  udmelder	  den	  endelige	  specialeplan	  og	  
fordeling	  af	  funktioner	  ultimo	  2016.	  Specialeplanen	  har	  således	  ikke	  fyldt	  meget	  i	  DHS	  
bestyrelsesarbejdet	  i	  indeværende	  år.	  	  
	  
Uddannelse:	  Der	  har	  blandt	  medlemmer	  været	  ytret	  bekymring	  for	  om	  vi	  uddanner	  for	  
mange	  speciallæger.	  På	  den	  baggrund	  har	  bestyrelsen	  været	  i	  kontakt	  med	  
Sundhedsstyrelsen,	  som	  planlægger	  en	  behovsvurdering	  i	  indeværende	  kalenderår,	  som	  
bestyrelsen	  og	  de	  3	  uddannelsesråd	  forventes	  at	  skulle	  bidrage	  til.	  	  
Der	  er	  udmeldt	  en	  reduktion	  af	  den	  samlede	  økonomiske	  ramme	  for	  
hoveduddannelseskurserne.	  Hovedkursusleder	  Ilse	  Christiansen	  mener,	  at	  dette	  kan	  
imødekommes	  ved	  en	  strammere	  styring	  af	  transportudgifter.	  Ilse	  er	  i	  øvrigt	  villig	  til	  at	  
fortsætte	  i	  funktionen,	  hvilket	  bestyrelsen	  hilser	  meget	  velkomment	  og	  vil	  samtidig	  benytte	  
lejligheden	  til	  at	  takke	  Ilse	  for	  hendes	  store	  indsats	  i	  relation	  til	  hoveduddannelseskurserne.	  
	  
	  
Rådet	  for	  anvendelse	  af	  dyr	  sygehusmedicin	  (RADS):	  RADS	  arbejdet	  er	  vigtigt	  af	  hensyn	  til	  
opnåelse	  af	  national	  konsensus	  vedrørende	  anvendelse	  af	  dyr	  medicin	  indenfor	  og	  på	  tværs	  af	  
specialer.	  Men	  det	  er	  også	  vigtigt	  af	  hensyn	  til	  den	  potentielle	  mulighed	  for	  reduktion	  af	  de	  
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store	  medicinudgifter,	  vi	  har	  indenfor	  hæmatologien	  og	  som	  er	  stigende	  med	  mange	  nye	  
effektive	  lægemidler	  på	  markedet.	  	  
I	  2015	  er	  nedsat	  en	  gruppe	  på	  tværs	  af	  specialer	  som	  for	  anden	  gang	  ser	  på	  anvendelsen	  af	  
svampemidler.	  Indenfor	  hæmatologien	  er	  der	  nedsat	  RADS	  grupper	  for	  myelomatose,	  CLL,	  
CML	  og	  i	  nær	  fremtid	  for	  kroniske	  myeloproliferative	  neoplasier,	  sidstnævnte	  på	  foranledning	  
af	  DHS	  bestyrelse.	  
	  
DHS	  bestyrelse	  har	  atter	  skrevet	  til	  RADS	  og	  appelleret	  til	  at	  man	  forsøger	  at	  undgå	  for	  mange	  
simultane	  RADS	  udvalg	  indenfor	  et	  givent	  speciale	  og	  i	  planlægningen	  sørge	  for	  at	  
mødedatoerne	  spredes	  så	  meget	  ud	  som	  muligt.	  En	  stor	  tak	  fra	  DHS	  bestyrelse	  til	  de	  mange	  
engagerede	  klinikere	  der	  har	  afset	  tid	  til	  at	  deltage	  i	  RADS	  arbejdet.	  
	  
	  
Yngre	  Hæmatologer:	  Yngre	  Hæmatologer	  har	  i	  årets	  løb	  udarbejdet	  et	  nyt	  kommisorium	  
med	  regler	  for	  udvalgets	  sammensætning,	  som	  fremlægges	  på	  årets	  generalforsamling.	  DHS	  
bestyrelse	  stiller	  forslag	  om,	  at	  den	  siddende	  formand	  for	  Yngre	  Hæmatologer	  automatisk	  er	  
medlem	  af	  DHS	  bestyrelse.	  Med	  dette	  forslag	  er	  det	  vores	  intention	  at	  give	  bedre	  mulighed	  for	  
yngre	  kommende	  speciallæger	  i	  hæmatologi	  at	  påvirke	  DHS	  arbejdet.	  Vi	  håber	  at	  DHS	  
medlemmer	  vil	  bakke	  op	  om	  dette	  forslag.	  
	  
DHS	  bestyrelse	  har	  naturligvis	  beskæftiget	  sig	  med	  mange	  andre	  sager	  i	  årets	  løb	  –	  mange	  i	  
relation	  til	  diverse	  af	  selskabet	  udvalg	  og	  arbejdsgrupper.	  Der	  henvises	  til	  de	  øvrige	  
beretninger	  der	  er	  udsendt	  med	  indkaldelse	  til	  generalforsamling	  for	  2016.	  
	  
	  

	  

HæmDMCG	  	  
	  
Formandsberetning	  for	  året	  2015	  
	  
Henrik Frederiksen 
 
Dansk Cancer Biobank (DCB) 
I slutningen af 2011 blev givet en bevilling på 500.000 for, at der kunne nedfryses 
materiale fra knoglemarv og blod fra hæmatologiske patienter i DCB og siden 2013 har det 
været muligt at registrere prøver i DCB. Antallet af registrerede prøver har været stødt 
stigende og bevillingen strækker ikke til at alle diagnose-eller relapsprøver kan registreres. 
Denne afledte inkomplethed i prøver løses nogle steder ved at man finder driftsmidler til 
dette, andre steder ved at man prioriterer i hvilke diagnoser og sværhedsgrader der 
registreres. HæmDMCG har ved flere lejligheder haft kontaktet DCB og gjort opmærksom 
på dette problem, men indtil ikke lykkedes med at øge bevillingen.  
 
Årsrapporter og nationale kliniske retningsliner 
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I 2015 leverede alle grupper for tredje gang årsrapporter efter den ”nye” RKKP skabelon. 
Rapporterne er i sin nye form nok blevet mindre læsbare for travle klinikere. Samtidigt er 
det dog indtrykket at udformningen med data i tabeller i mindre grad giver anledning til at 
mindre forskelle i mellem afdelinger - der oftest skyldes tilfældig variation - udløser behov 
for større redegørelser fra de respektive afdelinger. Vi skal imidlertid vedvarende minde 
hinanden om at databaserne og deres årsrapporter er et kvalitetssikringsværktøj og være 
kritiske overfor resultaterne. I den forbindelse er det hæmDMCG bestyrelsens opfattelse, 
at nogle af de kvalitetsindikatorer der anvendes ikke er relevante for alle grupper og at 
andre nye kvalitetsindikatorer med fordel kunne implementeres. Bestyrelsen vil derfor i 
2016 arbejde for muligheden for, at ikke alle hæmatologiske DMCG grupper skal benytte 
de samme kvalitetsindikatorer. Samlet set leverede de fire hæmatologiske DMCG’er 7 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 
De enkelte grupper har også i år skulle afsætte betydelige personressourcer til at 
udarbejde ansøgninger til koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin – KRIS. 
Det er jo et krav fra Danske Regioner (DR) at nye indregistrerede lægemidler skal 
godkendes af KRIS inden almindelig ibrugtagning kan finde sted ligesom nye indikationer 
af gammelkendte lægemidler også skal godkendes. Til gengæld har DR godtgjort, at når 
KRIS har godkendt et lægemiddel eller en ny indikation vil man finde finansieringen hertil. 
Indstillingen til KRIS er en omfattende miniMTV, der typisk kræver flere dages arbejde. 
HæmDMCG’s bestyrelse vil vedvarende arbejde for at dette arbejde finansieres af 
bevillingen fra DR til DMCG’erne. Denne forudgående tekst i dette afsnit er identisk med 
2014 årsberetningen. HæmDMCG bestyrelsen mener uændret, at denne arbejdsopgave 
er massiv særlig i et lille speciale med få speciallæger og med hastig udvikling og mange 
dyre lægemidler og at der bør ydes frikøb til denne opgave via bevillingen til hæmDMCG. 
 
Bevilling 
I 2014 fik hæmDMCG en ny tre-årig bevilling. Aktuelt modtager DMCG’erne kun bevilling 
til varetagelse af nedenstående punkter 4 og 5 og i et vist omfang punkt 2 (via DCB) af de 
11 kerneområder fra kræftplan II som er DMCG’ernes eksistensgrundlag. En forudsætning 
for vores bevilling er at vi vedvarende ”leverer varen” og beviser at vi kan bruge vores data 
til kvalitet og forskning. Det vil vi vedvarede arbejde for at gøre på det højeste faglige 
niveau, ligesom vi vedvarende vil arbejde for at få økonomi til at varetage flere af de 11 
punkter herunder, hvoraf vi allerede varetager nogle uden bevilling.  
 
De 11 kerneopgaver for DMCG’er 
1. gennemførsel og deltagelse i lokale, landsdækkende og internationale videnskabelige 
kliniske protokoller 
2. koordinering af klinisk kræftforskning og dens samarbejde med den 
laboratoriebaserede forskning og arbejdet med biobanker 
3. støtte til klinisk kræftforskning indenfor metode, statistik, IT anvendelse, sikring af 
finansiering m.m. 
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4. kliniske databaser egnet til forskning 
5. bidrage til udarbejdelse af kliniske retningslinjer for patientforløbet, diagnostik og 
behandling og den  
tilhørende forskning indenfor såvel primær som sekundær sektor 
6. gennemførelse og deltagelse i nationale og internationale kvalitetsprojekter 
7. internationale kontakter og videnskabeligt samarbejde 
8. bidrage til overvågning af området og fremkomme med tidlig varsling 
9. bidrage til videns opsamling og tilhørende spredning i det faglige miljø og i 
offentligheden 
10. uddannelses- og efteruddannelses tiltag indenfor området 
11. sikre integration mellem kræftrelaterede tiltag i primær- og sekundær sektoren (fx 
implementering af ny viden) 
 
 
DMCG.DK 
Undertegnede har også i 2015 varetaget hæmatologiens interesser i DMCG.DKs 
forretningsudvalg (FU). Året der har især været præget af at prøve at komme i dialog med 
beslutningstagerne om den forringelse af kvalitet og forskning som den aktuelle restriktive 
adgang til sundhedsdata  medfører. Derudover arbejdes bl.a. også for at øge den 
offentlige finansieringen af investigatorinitierede trials.  
 
Tak 
Afslutningsvist vil jeg gerne takke formænd og bestyrelser for de sygdomsspecifikke 
hæmatologiske DMCG’er for et godt og konstruktivt samarbejde i 2015 ligesom jeg gerne 
vil takke medlemmerne af Den Nationale Patientinformationsgruppe for deres store 
arbejde. Endelig fortjener sekretær Kirsten Hansen en stor tak for hjælpen med 
økonomiopgørelsen. 

	  
	  
 

Dansk	  Lymfomgruppe	  (DLG)	  	  
 
Formandsberetning 2015  

	  
I	  2015	  holdt	  DLG’s	  bestyrelse	  tre	  bestyrelsesmøder	  i	  hhv.	  januar,	  juni	  og	  august	  Møderne	  blev	  
afholdt	  i	  Odense,	  august	  mødet	  dog	  på	  Rigshospitalet.	  	  
DLG’s	  bestyrelse	  bestod	  ved	  udgangen	  af	  2015	  af:	  Peter	  de	  Nully	  Brown,	  Rigshospitalet	  
(formand)	  Christian	  Poulsen,	  Roskilde	  (sekretær)	  Michael	  Pedersen,	  Rigshospitalet	  (kasserer)	  	  
Pär	  Josefsson,	  Herlev	  Jakob	  Haaber,	  Odense	  Robert	  Pederen,	  Holstebro	  Judit	  Jørgensen,	  
Århus	  Paw	  Jensen,	  Ålborg	  Michael	  Boe	  Møller,	  Odense	  (formand	  for	  patologiudvalget)	  	  
	  
Udvalgsarbejde	  	  
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Der	  har	  været	  betydelig	  aktivitet	  i	  udvalget	  for	  CNS	  lymfomer,	  hvor	  en	  helt	  ny	  retningslinje	  
blev	  udarbejdet	  og	  præsenteret	  ved	  efterårsplenummødet.	  Derudover	  udkom	  der	  opdaterede	  
retningslinjer	  for	  Follikulært	  Lymfom,	  DLBCL,	  Hodgkin	  og	  CLL.	  Alle	  retningslinjer	  blev	  
godkendt	  af	  plenum	  og	  findes	  på	  DLG’s	  hjemmeside.	  Billeddiagnostik	  udvalget	  arbejdede	  med	  
opdatering,	  som	  dog	  endnu	  ikke	  er	  publiceret.	  Bestyrelsen	  anbefaler	  for	  2016	  opdatering	  af	  
retningslinjerne	  for	  T-‐celle	  lymfom	  og	  Marginalzone	  lymfomer.	  	  
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.	  	  

	  	  
	  
Kris	  ansøgninger	  	  
	  
DLG	  har	  indsendt	  ansøgning	  for	  Idelalisib	  samt	  Ibrutinib	  ved	  Mantlecelle	  lymfom.	  På	  
baggrund	  af	  en	  henvendelse	  fra	  KRIS	  omkring	  brugen	  af	  Pixantrone	  har	  KRIS	  svaret	  at	  man	  
ikke	  mener	  der	  skal	  indsendes	  ansøgning	  for	  anvendelse	  af	  dette	  præparat.	  	  
	  
Plenummøder	  	  
	  
I	  2015	  blev	  der	  afholdt	  to	  plenummøder,	  i	  Odense	  7.	  maj	  og	  København	  19.	  november.	  	  
Ved	  forårsmødet	  i	  Odense	  præsenterede	  yngre	  danske	  lymfomforskere	  data	  fra	  igangværende	  
forskningsprojekter:	  	  
1)	  	  Predicting	  response	  to	  multidrug	  regimens	  in	  diffuse	  large	  B	  cell	  lymphoma	  patients	  using	  
cell	  line	  experiments	  and	  regularized	  regression	  models.	  Karen	  Dybkjær	  Sørensen,	  Ålborg	  	  	  
2)	  	  Opløseligt	  CD52	  ved	  CLL.	  Fie	  Juhl	  Vojdeman,	  Rigshospitalet	  	  	  
3)	  	  Differential	  Expression	  and	  Methylation	  pattern	  of	  ROBO1	  in	  MCL	  and	  CLL.	  Astrid	  Juul	  
	  Appe,	  Århus	  	  	  
4)	  	  The	  Danish	  Lymphoma	  Registry	  has	  a	  high	  Coverage	  and	  high	  Data	  Quality.	  Bente	  	  Arboe,	  
Rigshospitalet	  	  	  
5)	  	  CT	  studies	  performed	  as	  part	  of	  the	  standard	  care	  in	  patients	  with	  diffuse	  large	  B-‐cell	  
	  lymphoma	  reveal	  significant	  treatment-‐related	  reduction	  in	  bone	  density	  following	  1st	  line	  
therapy.	  Mette	  Poulsen,	  Ålborg	  	  	  
Om	  eftermiddagen	  blev	  opdateringen	  af	  retningslinjer	  for	  diagnostik	  og	  behandling	  af	  
Follikulære	  lymfomer,	  DLBCL	  og	  Hodgkin	  præsenteret	  og	  diskuteret.	  Dagen	  blev	  afsluttet	  med	  
en	  præsentation	  og	  gennmgang	  af	  kommende	  investigator	  initierede	  protokoller	  i	  Danmark.	  	  
Det	  videnskabelige	  emne	  for	  efterårsplenummødet	  i	  København	  var	  ”	  Indolent	  lymphomas”.	  
Der	  var	  i	  alt	  3	  foredrag:	  	  
1)	  B-‐cell	  receptor	  signalling	  and	  molecules	  targeted	  by	  novel	  therapeutics.	  (R	  Rosenquist,	  
Uppsala)	  	  
	  
2)	  Marginal	  zone	  lymphomas:	  Pathology,	  diagnosis	  and	  treatment:	  current	  knowledge	  and	  
future	  directions	  (C	  Thieblemont,	  Paris)	  3)	  Follicular	  lymphoma:	  Pathogenesis,	  clinical	  
features	  and	  current	  treatment.	  	  
(C	  Buske,	  Ulm)	  	  
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Udover	  det	  videnskabelige	  program	  omfattede	  mødet	  bl.a.	  en	  gennemgang	  af	  de	  opdaterede	  
billeddiagnostik	  retningslinjer	  ved	  Annika	  Loft,	  som	  blev	  efterfulgt	  af	  præsentation	  af	  CNS	  
retningslinjerne	  ved	  Elisa	  Pulczynski.	  	  
	  
Årsrapport	  2014	  	  
	  
Rapporten	  indeholder	  som	  tidligere	  centerspecifikke	  sammenligninger	  under	  hensyn	  tagen	  til	  
kohorternes	  prognostiske	  profil.	  Årsrapport	  2014	  udkom	  i	  september	  2015	  og	  kan	  
downloades	  fra	  DLG’s	  hjemmeside	  (www.lymphoma.dk).	  Årsrapporten	  udkommer	  som	  
tidligere	  kun	  i	  pdf	  version	  på	  DLG’s	  hjemmesiden,	  og	  findes	  også	  på	  sundhedsstyrelsens	  
hjemmeside.	  	  
	  
Nordisk	  samarbejde	  	  
Elisa	  Jacobsen	  Pulczynski	  og	  Peter	  Brown	  er	  de	  danske	  repræsentanter	  i	  
koordinationsgruppen	  i	  Nordisk	  Lymfomgruppe.	  Plenummøde	  blev	  afholdt	  5.-‐6.	  November	  
2015	  i	  Oslo	  med	  stor	  dansk	  tilslutning	  (ca.	  25	  danske	  deltagere).	  	  
	  
Økonomi	  	  
Regnskab	  for	  2015	  blev	  udarbejdet	  af	  Michael	  Pedersen,	  og	  er	  indsendt	  til	  godkendelse	  hos	  
DHS.	  DLG	  modtog	  i	  2015	  økonomisk	  støtte	  i	  form	  af	  deltagergebyrer	  og	  indtægter	  for	  
reklamestand	  ved	  efterårsplenummødet.	  DLG’s	  udgifter	  er	  primært	  relateret	  til	  afholdelse	  af	  
plenummøder,	  og	  udgifter	  i	  forbindelse	  med	  bestyrelsesmøder.	  	  
Peter	  de	  Nully	  Brown	  DLG’s	  formand	  1.2.2016	  	  

  
	  
	  

Dansk	  Akut	  Leukæmi	  Gruppe	  (ALG)	  
	  
Årsberetning	  2015	  
	  	  
Forretningsudvalg	  for	  ALG	  
I 2015 bestod forretningsudvalget af følgende fagpersoner: 
Lone Smidstrup Friis, Rigshospitalet (formand) 
Jan Maxwell Nørgaard, Aarhus Universitetshospital (tidl. formand) 
Ove Juul Nielsen, Rigshospitalet 
Olav J. Bergmann, Hæmatologisk afdeling, Vejle Sygehus 
Morten Krogh Jensen, Roskilde Sygehus 
Mette Holm, Aarhus Universitetshospital 
Marie Kallenbach, Aalborg Universitetshospital 
Marianne Tang Severinsen, Aalborg Universitetshospital 
Birgitte Strange Preiss, Odense Universitetshospital 
Klas Raaschou-Jensen, Roskilde Sygehus.  
Mette Klarskov Andersen, Rigshospitalet 
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Claus Werenberg Marcher, Odense Universitetshospital 
Claudia Schöllkopf, Herlev Hospital 
Andreas	  Glenthøj,	  hoveduddannelseslæge	  Herlev/Rigshospitalet	  (sekretær)	  	  	  
	  
Plenummøder	  i	  ALG	  
Der	  blev	  i	  2015	  afholdt	  2	  plenummøder	  i	  ALG.	  
	  
Forårsmøde,	  Odense	  Universitetshospital,	  d.	  20.05-‐2015:	  	  
Vedtagelse	  af	  etablering	  af	  subgrupper:	  
Valg	  af	  tovholder	  =	  pennefører	  for	  seneste	  nationale	  retningslinje	  for	  området.	  
Skrivegruppernes	  medlemskab	  er	  åbne	  med	  mulighed	  for	  løbende	  udskiftning.	  
AML	  (non-‐APL):	  Jan	  M.	  Nørgaard	  
ALL:	  Ove	  Juul-‐Nielsen	  
APL:	  Ingolf	  Mølle	  
MDS:	  Kirsten	  Grønbæk	  
CMML:	  Inge	  Dufva	  
Hæmatologisk	  diagnostik:	  Birgitte	  Preiss	  
	  
Vedtagelse	  af	  forslag	  om	  at	  indstille	  til	  vedtægtsændring	  i	  forhold	  til	  valg/genvalg	  til	  
forretningsudvalget:	  	  
Hvert	  medlem	  og	  formand	  er	  på	  valg	  hvert	  4.	  år,	  men	  dette	  har	  ikke	  været	  håndhævet	  i	  
praksis.	  Med	  henblik	  på	  at	  gøre	  indstillingerne	  mere	  gennemsigtige	  og	  sikre	  løbende	  
udskiftning	  i	  forretningsudvalget	  tages	  følgende	  forslag	  videre	  til	  DHS’	  generalforsamling:	  
1)Nye	  medlemmer	  og	  afgående	  medlemmer	  indstilles	  ved	  forårsmødet.	  
	  2)Der	  er	  mødepligt	  min	  x	  1	  /år	  for	  forretningsudvalgsmedlemmer.	  Dispensation	  til	  2	  år.	  	  
3)Opstart	  med	  håndhævning	  af	  4	  års	  valgperiode.	  Med	  mulighed	  for	  genvalg.	  
	  
Status	  for	  protokoller	  og	  database	  mv:	  
Derudover	  blev	  der	  nedsat	  skrivegrupper	  til	  opdatering	  af	  AML-‐retningslinjen	  og	  ny	  CMML-‐
retningslinje.	  Der	  var	  gennemgang	  og	  status	  af	  protokoller	  for	  AML,	  ALL	  og	  MDS.	  
Præsentation	  af	  aktuelle	  og	  kommende	  forskningsprojekter.	  Endelig	  orientering	  om	  
indrapportering	  af	  cytogenetiske	  data	  til	  databasen	  og	  undervisning	  om	  NGS.	  	  	  
	  
Efterårsmøde,	  Rigshospitalet,	  d.	  17/8-‐15	  :	  	  
Gennemgang	  og	  diskussion	  af	  data	  til	  årsrapporten	  2014.	  Nedsættelse	  af	  skrivegruppe	  til	  
årsrapporten.	  Færdig	  rapport	  kan	  ses	  på	  www.leukemia.hematology.dk	  
Mhp	  at	  mindske	  risikoen	  for	  registreringsbias	  fremsættes	  ønsket	  om	  registrerings	  guide,	  som	  
efterfølgende	  er	  blevet	  udarbejdet.	  Gennemgang	  af	  nye	  lægemidler	  i	  pipe-‐line.	  	  Status	  på	  
arbejdet	  med	  nationale	  retningslinjer.	  	  
	  
Videnskabelige	  møder	  i	  ALG-‐regi	  
Der	  blev	  i	  2015	  afholdt	  1	  videnskabeligt	  møde	  i	  ALG-‐regi:	  
	  
MDS-‐møde,	  Roskilde,	  d.	  19.01-‐2015	  
arrangeret	  af	  overlæge	  Klas	  Raaschou-‐Jensen.	  	  
Kvalitetsudvikling	  og	  kliniske	  retningslinjer	  i	  regi	  af	  ALG 
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De	  i	  2015	  udarbejdede	  kliniske	  retningslinjer	  for	  henholdsvis	  AML	  og	  CMML	  kan	  ses	  her:	  
http://leukemia.hematology.dk/index.php/alg-‐vejledninger	  	  
Ovenstående	  retningslinjer	  er	  blevet	  udarbejdede	  efter	  plenumoplæg/diskussion	  og	  
efterfølgende	  mailkorrespondance	  i	  nedsatte	  skrivegrupper.	  For	  retningslinjen	  for	  AML	  er	  der	  
tale	  om	  revision	  af	  eksisterende	  retningslinje,	  mens	  retningslinjen	  for	  CMML	  er	  ny-‐skrevet.	  	  
	  
Forskning	  og	  kliniske	  protokoller. 
For	  AML	  og	  højrisiko	  MDS	  pågår	  fortsat	  et	  mangeårigt	  velfungerende	  samarbejde	  med	  UK	  i	  
form	  af	  NCRI-‐protokollerne.	  Følgende	  har	  været	  åbne	  i	  2015:	  
NCRI	  Li1	  for	  ældre	  AML	  og	  højrisiko	  MDS-‐patienter,	  som	  ikke	  tåler	  intensiv	  behandling.	  	  
AML-‐18	  for	  AML-‐patienter	  >	  60	  år,	  som	  er	  kandidater	  til	  intensiv	  kemoterapi	  er	  åbnet	  i	  2015.	  
Denne	  protokol	  erstattes	  af	  AML-‐16	  protokollen,	  som	  lukkede	  for	  inklusion	  i	  2013.	  	  
AML-‐17	  protokollen	  for	  yngre	  AML	  og	  højrisiko	  MDS-‐patienter	  <	  60	  år	  lukkede	  31/12-‐14.	  
Således	  er	  kun	  patienter	  inkluderet	  før	  årsskiftet	  behandlet	  i	  AML-‐17	  i	  2015.	  Afløseren	  til	  
AML-‐17	  i	  form	  af	  AML-‐19	  forventes	  åben	  for	  inklusion	  i	  foråret	  2016.	  
	  	  
Vedr.	  Akut	  lymfoblastær	  leukæmi	  (ALL)	  kan	  patienter	  <	  45	  år	  behandles	  i	  hht	  NOPHO-‐
protokol.	  	  Der	  er	  et	  stigende	  samarbejde	  med	  NOPHO	  for	  voksen	  ALL-‐behandlingen	  i	  DK.	  	  
	  På	  MDS	  området	  er	  der	  et	  mangeårigt	  velfungerende	  nordisk	  samarbejde	  med	  aktiv	  
deltagelse	  i	  den	  nordiske	  MDS-‐gruppe(NMDS).	  Professor	  Kristen	  Grønbæk,	  Rigshospitalet	  er	  i	  
2015	  blevet	  co-‐chair	  i	  NMDS	  sammen	  med	  professor	  Eva	  Hellstöm-‐Lindberg,	  Karolinska.	  
Udover	  forskningssamarbejdet	  pågår	  i	  NMDS	  også	  et	  samarbejde	  om	  udarbejdelse	  af	  fælles	  
nordiske,	  kliniske	  retningslinjer	  og	  patientinformationer.	  DK	  deltager	  også	  i	  enkelte	  kliniske	  
protokoller	  i	  NMDS-‐regi:	  	  
MDS-‐NMDSG10B:	  (http://www.nmds.org/Studies/09):	  Vidaza	  +/-‐	  lenalidomid	  til	  udvalgte	  
højrisiko	  patienter	  med	  bl.a.	  5q-‐.	  
Derudover	  er	  følgende	  MDS-‐protokoller	  åbne	  for	  inklusion:	  
AZA003	  protokollen	  med	  peroral	  Vidaza	  til	  lav-‐	  og	  intermediær	  risiko	  MDS	  patienter.	  
CC-‐5013-‐MDS-‐010-‐K	  EU	  MDS	  registry	  
	  
Endvidere	  pågår	  et	  nationalt	  studie	  involverende	  MDS/CMML	  pt:	  
EPIGENOMET-‐	  ”fra	  in	  vitro	  til	  in	  vivo	  monitorering	  af	  betydningen	  af	  DNA-‐	  og	  
histonmetylering	  ved	  hæmatologiske	  maligniteter:	  Fokus	  på	  behandling	  rettet	  mod	  
epigenetiske	  forandringer”	  
	  
Klinisk	  database	  og	  klinisk	  forskning	  
Akut	  leukæmidatabasen	  har	  eksisteret	  siden	  2000,	  hvor	  akut	  myeloid	  leukæmi	  (AML)-‐data	  blev	  
registreret.	  I	  januar	  2005	  blev	  også	  akut	  lymfoblastær	  leukæmi	  (ALL)	  registreret	  i	  databasen	  og	  fra	  
januar	  2011	  blev	  også	  patienter	  med	  myelodysplastisk	  syndrom	  (MDS)	  registreret	  i	  databasen.	  Der	  
udgives	  årligt	  en	  ALG-‐årsrapport,	  som	  kan	  findes	  på	  såvel	  Dansk	  Hæmatologisk	  Selskabs	  
hjemmeside	  www.hematology.dk	  og	  på	  akut	  leukæmigruppens	  hjemmeside:	  
www.leukemia.hematology.dk.	  
Akut	  	  leukæmi	  databasen	  	  bliver	  i	  stigende	  grad	  anvendt	  til	  epidemiologisk	  forskning.	  Senest	  i	  form	  
af	  læge,	  Lene	  Granfeldt	  Østgårds	  PhD-‐studium,	  som	  er	  baseret	  på	  AML-‐data.	  Projektet	  er	  afsluttet	  
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med	  PhD-‐forsvar	  i	  2015.	  Publikationer	  med	  relation	  til	  databasen	  kan	  findes	  på	  ALG’s	  hjemmeside:	  
www.leukemia.hematology.dk	  
Derudover	  pågår	  et	  projekt,	  der	  undersøger	  BMI	  og	  andre	  livsstilsfaktorers	  betydning	  for	  
prognosen.	  	  Endvidere	  er	  et	  projekt	  planlagt	  mhp	  at	  analysere	  betydningen	  af	  remissions-‐dybden	  
og	  reetablering	  af	  knoglemarvsfunktionen	  for	  prognosen.	  	  Sidstnævnte	  projekter	  udgår	  fra	  Ålborg.	  
Et	  nordisk	  epidemiologisk	  samarbejde	  med	  NMDS-‐gruppen	  baseret	  på	  MDS-‐data	  er	  desuden	  
under	  etablering	  med	  Jan	  M.	  Nørgård	  fra	  Århus	  som	  tovholder.	  	  
Der	  har	  i	  2015	  været	  anmodning	  om	  2	  forskerudtræk	  via	  RKKP.	  	  
	  
Biobank	  
Akut	  leukæmi	  og	  MDS	  er	  som	  de	  øvrige	  hæmatologiske	  kræftsygdomme	  integreret	  i	  Dansk	  
CancerBiobank.	  Mange	  danske	  afdelinger	  deltager	  også	  i	  et	  fælles	  Nordisk	  projekt	  støttet	  af	  
Nordisk	  Cancer	  Union,	  omkring	  biobankning	  og	  gen-‐sekventering	  af	  granulocytter	  fra	  
nydiagnosticerede	  MDS	  tilfælde	  i	  Norden.	  
	  
Tidlig	  varsling	  og	  ibrugtagning	  af	  ny	  medicin	  
ALG	  deltager	  i	  den	  under	  Dansk	  Hæmatologisk	  Selskab	  organiserede	  varsling	  af	  nye	  og	  
fremtidige	  behandlinger.	  Blinatumomab,	  som	  er	  et	  bispecifikt	  antistof	  rettet	  mod	  CD3	  og	  
CD19,	  har	  vist	  lovende	  resultater	  ved	  relaps	  af	  ALL	  og	  som	  bridging	  til	  allogen	  HCT.	  
Blinatumomab	  er	  i	  december	  2015	  EMA	  godkendt	  og	  vil	  blive	  anmeldt	  til	  KRIS	  i	  2016.	  
	  
Viden	  spredning	  og	  ALG	  
ALG	  har	  bidraget	  med	  international	  offentliggørelse	  af	  tidsskriftspublikationer,	  foredrag	  og	  
posters	  ved	  kongresser,	  ligesom	  ALG	  på	  forespørgsel	  bidrager	  med	  foredrag	  m.m.	  hos	  danske	  
patientforeninger	  –	  herunder	  i	  regi	  af	  Kræftens	  Bekæmpelse	  og	  LYLE.	  	  Publikationer	  
foreligger	  på	  www.leukemia.hematology.dk	  	  
ALG-‐medlemmer	  og	  forfattere	  til	  videnskabelige	  ALG-‐relaterede	  publikationer	  opfordres	  til	  at	  
bidrage	  til	  opdatering	  af	  ALG-‐publikationslisten	  ved	  henvendelse	  til	  ALG-‐sekretær	  Andreas	  
Glenthøj.	  	  
	  
Januar,	  2016	  	  
Lone	  S.	  Friis	  (formand	  for	  ALG)	  
	  

Dansk	  Myelomatose	  Studiegruppe	  (DMSG)	  
	  
Årsrapport	  2015	  	  	  
	  
Arbejdet	  i	  DMSG	  i	  2015	  kan	  kort	  resumeres	  som	  følger	  i	  forhold	  til	  udvalgte	  definerede	  
opgaver:	  
	  
Videnskabelige	  møder	  
Der	  har	  i	  2015	  været	  afholdt	  3	  videnskabelige	  symposier	  
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28	  maj	  i	  Odense:	  	  Livskvalitet,	  rehabilitering	  og	  palliation	  ved	  myelomatose	  med	  deltagelse	  
af	  Nina	  Guldbrandsen,	  Rikshospitalet,	  Oslo.	  
18.	  september	  i	  Middelfart:	  Understanding	  Multiple	  Myeloma	  biology	  –	  the	  pathway	  to	  
cure	  med	  delatagelse	  af	  Karin	  Vanderkerken,	  Vrije	  University	  Brussels,	  Belgium	  og	  Richard	  
Groen,	  VUMC	  Medical	  Center,	  Amsterdam	  University,	  Holland.	  	  
28.	  oktober	  i	  Odense:	  The	  New	  Landscape	  in	  Multiple	  Myeloma	  	  med	  deltagelse	  af	  Philippe	  
Moreau	  fra	  IFM.	  	  
Symposiet	  i	  Middelfart	  den	  18.	  september	  var	  samtidig	  markering	  af	  DMSG´s	  10	  år	  jubilæum.	  
DMSG	  plenummøder	  og	  videnskabelige	  symposier	  er	  åbne	  for	  alle	  fagprofessionelle.	  	  
	  
DMSG	  vedtægter	  
DMSG	  blev	  etableret	  i	  2005.	  Vedtægterne	  for	  DMSG	  kan	  ses	  på	  DMSG´s	  hjemmeside	  
www.myeloma.dk	  .	  
DMSG	  bestyrelse	  består	  af	  en	  valgt	  repræsentant	  fra	  hver	  af	  de	  9	  hospitaler	  i	  Danmark,	  som	  
diagnosticeres	  og	  behandler	  myelomatose.	  Den	  nuværende	  bestyrelse	  består	  af:	  Henrik	  
Gregersen	  (kasserer),	  Aalborg;	  Niels	  Frost	  Andersen	  (videnskabelig	  sekretær),	  Aarhus;	  Robert	  
Schou	  Pedersen,	  Holstebro;	  Torben	  Plesner,	  Vejle;	  Per	  Trøllund	  Pedersen,	  Esbjerg;	  Bo	  Amdi,	  
Roskilde;	  Carsten	  Hellberg,	  Herlev;	  Morten	  Salomo,	  RH;	  og	  Niels	  Abildgaard,	  Odense	  
(formand).	  Bestyrelsen	  har	  afholdt	  månedlige	  telefonmøder.	  Ændringsforslaget	  til	  DMSG’s	  
vedtægter	  er	  udsendt	  til	  DHS´	  medlemmer	  forud	  for	  årsmødet	  og	  de	  ændrede	  vedtægter	  
forventes	  godkendt	  på	  DHS	  generalforsamling	  2015.	  
	  
Kliniske	  retningslinier	  og	  kvalitetsudviking	  
”DMSG	  retningslinje	  for	  diagnostik	  og	  behandling	  af	  myelomatose”	  revideres	  årligt	  og	  blev	  
også	  revideret	  i	  2015.	  	  
I	  2015	  har	  DMSG	  udfærdiget	  ny	  retningslinje	  for	  primær	  plasmacelle	  leukæmi.	  	  	  
DMSG	  har	  herudover	  retningslinjer	  for	  AL	  amyloidose,	  MGUS,	  POEMS,	  for”bisfosfonat-‐
associeret	  osteonekrose	  af	  kæben”,	  for	  ”cytogenetisk	  prognosticering	  ved	  myelomatose”,	  og	  
for	  ”M-‐komponent	  analyser”.	  Sidstnævnte	  er	  udført	  i	  samarbejde	  med	  Dansk	  Selskab	  for	  
Klinisk	  Biokemi.	  
Nye	  og	  reviderede	  retningslinjer	  udsendes	  til	  høring	  i	  de	  hæmatologiske	  afdelinger.	  De	  
endelig	  godkendte	  retningslinjer	  vil	  til	  enhver	  tid	  kunne	  down-‐loades	  på	  DMSG´s	  hjemmeside	  
www.myeloma.dk	  .	  
	  
DMSG	  bidrog	  i	  2014	  væsentlig	  til	  arbejdet	  i	  det	  faglige	  RADS	  udvalg	  myelomatose.	  Overlæge	  
Niels	  Frost	  Andersen	  er	  formand	  for	  fagudvalget.	  2015	  har	  for	  udvalget	  været	  et	  stille	  år,	  
alene	  med	  enkelte	  justeringer	  i	  de	  faglige	  anbefalinger.	  I	  2016	  vil	  fagudvalget	  blive	  
genindkaldt.	  Dette	  med	  baggrund	  i	  de	  mange	  nye	  indregistrerede	  lægemidler.	  	  
	  
DMSG	  bidrog	  2013-‐2014	  væsentlig	  til	  arbejdet	  med	  beskrivelse	  af	  anbefalinger	  for	  
”opfølgning	  af	  myelomatose”	  i	  det	  udvalg	  som	  har	  været	  nedsat	  af	  Danske	  Regioner	  og	  
Sundhedsstyrelsen.	  Anbefalingen	  for	  opfølgning	  af	  myelomatose	  blev	  i	  2015	  en	  integreret	  del	  
af	  DMSG	  retningslinjen	  for	  diagnostik	  og	  behandling	  af	  myelomatose.	  	  
	  
Forskning	  og	  kliniske	  protokoller	  
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DMSG	  Ung	  Forsker	  pris	  
Fra	  2015	  har	  DMSG	  besluttet	  at	  uddele	  en	  ung	  forsker	  pris.	  Prisen	  tildeles	  en	  phd-‐studerende	  
eller	  post.doc,	  som	  har	  produceret	  og	  publiceret	  forskningsresultater	  med	  national	  og	  
international	  gennemslagskraft.	  Ung	  forsker	  pris	  2014	  blev	  i	  maj	  2015	  uddelt	  til	  Charlotte	  
Toftmann	  Hansen,	  som	  i	  sin	  PhD	  og	  publikationer	  har	  produceret	  viden	  og	  evidens	  for	  
anvendelse	  af	  analysen	  ”serum	  frie	  lette	  kappa	  og	  lambda	  kæder”;	  en	  viden	  som	  umiddelbart	  
vil	  komme	  den	  daglige	  kliniske	  håndtering	  af	  MM	  patienter	  til	  gode	  og	  en	  viden	  som	  hidtil	  
ikke	  har	  været	  kendt	  eller	  velbeskrevet.	  
Prisen	  uddeltes	  i	  2015	  i	  samarbejde	  med	  Amgen.	  Prisen	  er	  et	  rejselegat	  på	  10.000	  kr.	  
	  
Som	  led	  i	  samarbejdet	  i	  DMSG,	  regionalt,	  nationalt	  eller	  internationalt	  har	  følgende	  
investigator	  initierede	  kliniske	  protokoller	  været	  aktive	  med	  inklusion	  eller	  opfølgning	  i	  
2015:	  
”Sutrica	  studiet”	  (DMSG	  01/13),	  randomiseret,	  klinisk	  kontrolleret	  studium	  som	  undersøger	  
værdien	  af	  at	  behandle	  med	  profylaktisk	  antibiotika	  i	  de	  første	  6	  måneder	  under	  
induktionsbehandling	  af	  ældre	  nydiagnosticerede	  myelomatose	  patienter.	  Principal	  
investigator:	  Overlæge	  Henrik	  Gregersen,	  Aalborg.	  	  	  
EMN-‐02,	  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:	  Overlæge	  Peter	  Gimsing,	  
Rigshospitalet.	  
Kombinationsbehandling	  med	  Adriamycin,	  Cyklofosfamid,	  Velcade,	  Dexamethason	  og	  
Revlimid	  (ACVDL)	  som	  førstelinje	  behandling	  ved	  myelomatose	  hos	  yngre	  og	  egnede	  ældre.	  
Fase	  2	  studium.	  Principal	  investigator:	  Professor	  Torben	  Plesner,	  Vejle.	  
Magnolia-‐protokollen,	  som	  sammenligner	  effekten	  af	  2	  vs.	  4	  års	  behandling	  med	  zoledronat	  
ved	  myelomatose	  (NMSG	  22/14).	  Fase	  3	  studium.	  Principal	  investigator:	  afdelingslæge	  
Thomas	  Lund,	  Odense.	  
Carfilzomib-‐Cy-‐Dex	  som	  relaps	  behandling	  af	  yngre	  myelomatose	  patienter	  før	  fornyet	  HDT,	  
hvor	  konditionering	  med	  Mel200	  kombineres	  med	  Carfilzomib.	  Herefter	  randomiseret	  
vedligeholdelse	  med	  Carfilzomib	  vs.	  ingen	  vedligeholdelse	  (NMSG	  20/13),	  principal	  
investigator:	  Overlæge	  Henrik	  Gregersen,	  Aalborg.	  	  
Ixazomib-‐Thalidomid-‐lavdosis	  Dex	  som	  induktionsbehandling	  af	  ældre	  nydiagnosticerede	  
myelomatose	  patienter	  efterfulgt	  af	  randomiseret	  vedligeholdelse	  med	  Ixazomib	  eller	  placebo	  
(NMSG	  21/13).	  Nordisk	  investigator:	  Professor	  Niels	  Abildgaard	  	  
Cy-‐Vel-‐Dex	  +/-‐	  Clarithromycin	  som	  induktionsbehandling	  før	  stamcellehøst	  og	  HDT	  (DMSG	  
02/14).	  Fase	  2	  studium.	  Principal	  investigator:	  Overlæge	  Henrik	  Gregersen,	  Aalborg.	  
Ved	  udgangen	  af	  2015	  er	  følgende	  protokol	  under	  initiering:	  
EMN	  primær	  plasmacelle	  leukæmi	  protokol	  med	  Carfilzomib-‐Lenalidomid-‐Dex	  
induktionsbehandling	  efterfulgt	  af	  tandem	  transplantation	  med	  afsluttende	  allogen	  
hæmatopoietisk	  stamcelle	  transplantation	  hos	  egnede	  patienter.	  National	  investigator:	  
Overlæge	  Annette	  Vangsted	  
	  
Klinisk	  database	  
Myelomatose	  databasen	  startede	  i	  2005	  og	  er	  en	  del	  af	  den	  fælles	  hæmatologiske	  database.	  
DMSG	  har	  i	  2015	  udgivet	  Årsrapport	  2014.	  Årsrapporten	  er	  publiceret	  som	  PDF-‐fil.	  Såvel	  
årsrapport	  2014	  som	  de	  tidligere	  årsrapporter	  kan	  down-‐loades	  på	  www.myeloma.dk.	  
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Biobank	  
Myelomatose	  er	  lige	  som	  de	  øvrige	  hæmatologiske	  neoplasier	  integreret	  i	  Dansk	  
CancerBiobank	  (DCB).	  Flere	  præ-‐kliniske	  forskningsprojekter,	  bl.a.	  baseret	  på	  materialet	  i	  
DCB	  er	  i	  støbeskeen	  	  
	  
Tidlig	  varsling	  
Ved	  udgangen	  af	  2015	  er	  DMSG	  ved	  at	  udfærdige	  anmeldelse	  til	  KRIS	  af	  de	  nye	  EMA	  
indregistrede	  lægemidler	  carfilzomib	  (Kyprolis®)	  og	  panobinostat	  (Farydak	  ®)	  til	  
behandling	  af	  myelomatose	  relaps/progression.	  	  
	  
Vidensdeling	  
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	  og	  som	  undervisere	  ved	  Sunhedsstyrelsens	  specialekursus	  i	  
myelomatose	  og	  andre	  M-‐komponent	  sygdomme.	  	  
Uddeling	  af	  ”Ung	  Forsker	  pris”	  bidrager	  til	  at	  skabe	  øget	  opmærksomhed	  på	  myelomatose,	  se	  
under	  forskning.	  
DMSG	  har	  afholdt	  3	  videnskabelige	  symposier	  som	  anført	  indledningsvist.	  	  
DMSG	  har	  egen	  hjemmeside	  www.myeloma.dk	  .	  	  
	  
Internationalt	  samarbejde	  
DMSG	  bidrager	  aktivt	  til	  internationalt	  samarbejde	  i	  Nordic	  Myeloma	  Study	  Group	  (NMSG),	  
European	  Myeloma	  Network	  (EMN),	  International	  Myeloma	  Working	  Group	  (IMWG)	  og	  i	  
andre	  forskningsnetværk.	  Niels	  Abildgaard	  var	  i	  2015	  siddende	  formand	  for	  NMSG	  og	  
repræsenterede	  Norden	  i	  EMN.	  Danske	  repræsentanter	  i	  IMWG	  er	  Hans	  E.	  Johnsen,	  Peter	  
Ginmsing	  og	  Niels	  Abildgaard.	  	  	  	  
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10.1016/j.leukres.2015.06.003. Epub 2015 Jun 10. PubMed PMID: 26169445.  
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Det	  har	  været	  et	  år	  med	  gode	  møder,	  godt	  samarbejde,	  høj	  aktivitet,	  livlige	  diskussioner	  og	  
enkelte	  udfordringer.	  Denne	  afrapportering	  vil	  være	  relativt	  kort,	  flere	  oplysninger	  kan	  
hentes	  i	  hæmDSMG’s	  fælles	  årsrapport.	  
Der	  har	  været	  holdt	  to	  møder	  i	  form	  af	  et	  forårsmøde	  med	  vægt	  på	  CML,	  og	  et	  efterårsmøde	  
med	  vægt	  på	  de	  Ph-‐negative	  myeloproliferative	  sygdomme,	  som	  altid	  med	  en	  blanding	  af	  
opdateringer	  på	  eksisterende	  projekter	  og	  nye	  projekter	  i	  støbeskeen.	  Programmerne	  for	  
møderne	  kan	  ses	  på	  www.myeloid.dk	  .	  Desuden	  har	  databasen	  med	  udgangspunkt	  i	  et	  PhD	  
projekt	  været	  et	  indsatsområde	  i	  år.	  Der	  har	  dels	  været	  en	  evaluering	  og	  justering	  af	  den	  
eksisterende	  indberetningsplatform	  fra	  2010,	  hvor	  databasen	  startede,	  dels	  en	  opdatering	  
med	  nu	  5	  års	  statusskema	  på	  patienterne.	  	  De	  myeloproliferative	  patienter	  skal	  således	  
fremadrettet	  indberettes	  ved	  diagnose,	  efter	  2	  år	  og	  efter	  5	  år.	  Man	  kan	  forudse	  flere	  
udvidelser,	  da	  det	  er	  langvarige	  kroniske	  sygdomme,	  som	  ikke	  i	  sig	  selv	  har	  naturlige	  
statustidspunkter	  bortset	  fra	  diagnose	  og	  død.	  
Det	  er	  også	  et	  år,	  hvor	  der	  har	  været	  iværksat	  et	  væsentligt	  initiativ	  i	  form	  af	  beskrivelse	  af	  
alle	  databaser	  inkl.	  vores	  med	  publikation	  i	  et	  videnskabeligt	  tidsskrift	  (Epidemiology)	  her	  i	  
løbet	  af	  2016.	  Det	  er	  et	  initiativ	  som	  dels	  dokumenterer,	  hvad	  grundlaget	  er	  for	  databaserne,	  
dels	  gør	  det	  muligt	  at	  referere	  metodologisk	  til	  disse	  artikler	  i	  forbindelse	  med	  arbejder,	  som	  
trækker	  på	  databaserne.	  
Patientvejledninger	  har	  været	  et	  andet	  fokusområde.	  Både	  vejledninger	  til	  patienter	  i	  
behandling	  udgået	  fra	  specialet,	  og	  vejledninger	  om	  de	  enkelte	  sygdomme	  iværksat	  som	  et	  
politisk	  initiativ	  for,	  at	  patienterne	  selv	  kan	  holde	  øje	  med	  deres	  sygdomme.	  Sidstnævnte	  har	  
været	  i	  høring	  i	  de	  relevante	  patientforeninger,	  MPN-‐foreningen	  og	  LYLE,	  med	  konstruktive	  
tilbagemeldinger.	  	  
Der	  er	  et	  igangværende	  arbejde	  vedrørende	  faglige	  vejledninger	  for	  vores	  kernesygdomme,	  
og	  der	  har	  været	  afholdt	  et	  internat	  med	  bred	  repræsentation	  i	  november	  måned.	  En	  
revideret	  udgave	  af	  ET	  vejledningen	  er	  som	  følge	  af	  det	  møde	  lagt	  ud	  her	  i	  februar.	  Der	  vil	  
blive	  opdateringer	  fremadrettet	  og	  formentlig	  også	  efter	  en	  RADS	  proces,	  som	  forventes	  
senere	  i	  år.	  
Der	  er	  et	  aktivt	  arbejde	  for	  tidlig	  varsling	  af	  nye	  lægemidler,	  og	  for	  varsling	  af	  nye	  
indikationer	  for	  registrerede	  lægemidler.	  Der	  har	  således	  været	  en	  henvendelse	  til	  KRIS	  om	  
mulighed	  for	  godkendelse	  af	  JAK-‐hæmmerbehandling	  hos	  interferonresistente	  patienter,	  men	  
indtil	  videre	  skal	  patienterne	  fortsat	  også	  være	  hydroxyurearesistente	  eller	  i	  
protokolbehandling.	  	  
Internationalt	  kan	  vi	  fortsat	  glæde	  os	  over	  det	  gode	  nordiske	  samarbejde	  i	  hhv.	  CML	  og	  
NMPN-‐gruppen.	  	  
Nationalt	  og	  internationalt	  er	  der	  fortsat	  en	  række	  spændende	  protokoller	  i	  gang,	  både	  
investigator	  -‐initierede	  og	  firmainitierede,	  de	  kan	  ligeledes	  ses	  i	  hæmDMCGs	  årsrapport.	  
	  
Og	  så	  til	  udfordringerne:	  
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Det	  er	  usædvanligt,	  at	  det	  ikke	  er	  den	  afgående	  formand,	  som	  aflægger	  rapport.	  Normalt	  sker	  
valg	  af	  bestyrelsesmedlemmer	  ved	  den	  myeloproliferative	  plenumgruppes	  efterårsmøde,	  og	  
skiftet	  på	  stolene	  effektueres	  først	  til	  DHS’s	  generalforsamling.	  	  	  
Den	  afgående	  formand,	  Ole	  Weis	  Bjerrum,	  som	  har	  gjort	  et	  kæmpe	  arbejde	  for	  gruppen,	  
ønskede	  imidlertid	  at	  aftræde	  med	  det	  samme	  af	  personlige	  årsager.	  	  Samtidig	  var	  der	  to	  
andre	  medlemmer,	  som	  efter	  lang	  og	  tro	  tjeneste	  ønskede	  at	  træde	  ud	  af	  bestyrelsen,	  nemlig	  
Hans	  Hasselbalch,	  som	  også	  er	  tidligere	  formand,	  men	  som	  syntes,	  at	  tiden	  var	  til	  et	  skifte,	  og	  
Thomas	  Stauffer	  Larsen,	  som	  også	  har	  været	  en	  myeloproliferativ	  ildsjæl,	  men	  som	  er	  blevet	  
tiltagende	  lymfoproliferativt	  interesseret.	  	  
De	  har	  alle	  gjort	  en	  stor	  indsats	  i	  den	  myeloproliferative	  gruppe	  og	  i	  bestyrelsen!	  	  Vi	  takker	  for	  
den	  fine	  indsats	  og	  ser	  frem	  til,	  at	  vi	  stadig	  kan	  nyde	  godt	  af	  deres	  viden	  og	  ekspertise	  som	  
medlemmer	  af	  plenumgruppen.	  
Det,	  at	  formanden	  trådte	  af	  til	  efterårsmødet,	  bevirkede,	  at	  en	  ny	  formand	  skulle	  findes	  
hurtigt,	  bl.a.	  for	  at	  få	  afviklet	  de	  obligatoriske	  opgaver,	  der	  ligger	  i	  vores	  funktion	  som	  DMCG.	  
Derfor	  var	  det	  nødvendigt,	  at	  den	  nyvalgte	  bestyrelse	  trådte	  til	  med	  det	  samme,	  og	  det	  var	  
nødvendigt	  med	  en	  hurtig	  konstituering.	  	  
Indstillingerne	  blev	  foretaget	  til	  plenummødet	  d.	  12.	  november,	  og	  de	  blev	  foretaget	  inden	  for	  
rammerne	  af	  kommissoriet	  for	  DSKMS	  2006	  med	  tillæg	  fra	  2013.	  Dvs.	  at	  der	  er	  8	  medlemmer,	  
heraf	  2	  fra	  laboratoriefagene,	  6	  fra	  hæmatologiske	  afdelinger.	  Desuden	  2	  suppleanter,	  i	  alt	  10	  
personer.	  Der	  er	  også	  en	  passus	  fra	  2006	  om,	  at	  der	  skal	  være	  mindst	  to	  centrale	  og	  to	  
decentrale	  medlemmer,	  og	  i	  2013	  tillægget:	  At	  der	  tilstræbes	  en	  jævn	  fordeling	  over	  landet.	  	  
Valget	  medførte	  følgende	  sammensætning	  af	  bestyrelsen:	  	  
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Phd-studerende 
læge 

Hæmatologisk 
afdeling Roskilde 
Sygehus  

 marie_bak 
@hotmail.com 

Mette Borg Clausen 
(suppleant) Afdelingslæge 

Hæmatologisk 
afdeling 
Herlev Sygehus 

metteborg @dadlnet.dk 

	  
Efterfølgende	  (2	  måneder	  senere)	  kom	  der	  en	  indsigelse	  fra	  Region	  Nord,	  som	  ikke	  blev	  
repræsenteret	  ved	  valget,	  eftersom	  de	  ikke	  opstillede	  en	  kandidat,	  og	  der	  heller	  ikke	  var	  
nogen,	  der	  meldte	  sig	  på	  plenummødet.	  Den	  person,	  som	  tidligere	  var	  ansat	  i	  Region	  Nord,	  var	  
flyttet	  til	  Region	  Midt,	  som	  til	  gengæld	  ikke	  har	  haft	  en	  repræsentant	  før	  nu.	  	  Region	  Nord	  har	  
på	  basis	  af	  det	  ønsket	  bestyrelsen	  udvidet	  med	  henvisning	  til,	  at	  alle	  regioner	  skal	  være	  
repræsenteret.	  
Problemstillingen	  blev	  diskuteret	  ved	  et	  bestyrelsesmøde	  d.	  17.2.2016,	  og	  bestyrelsens	  
indstilling	  blev,	  at	  det	  ikke	  er	  hensigtsmæssigt	  at	  udvide	  bestyrelsen	  med	  den	  anførte	  
forhistorie	  og	  begrundelse.	  Når	  der	  er	  mulighed	  for	  at	  opstille	  en	  kandidat,	  må	  man	  gøre	  det.	  
Der	  var	  mulighed	  for	  det	  på	  plenummødet	  12.11.2015.	  Yderligere	  er	  repræsentation	  af	  alle	  
regioner	  noget,	  der	  tilstræbes,	  ikke	  noget	  der	  er	  obligatorisk.	  Og	  det	  er	  netop	  for	  at	  tilgodese,	  
at	  medlemmer	  af	  en	  bestyrelse	  i	  et	  vist	  omfang	  kan	  flytte	  region.	  
Derimod	  er	  det	  bestyrelsens	  opfattelse,	  at	  det	  vil	  være	  hensigtsmæssigt	  at	  se	  på	  alle	  
vedtægter	  og	  kommissorier,	  ikke	  kun	  for	  DSKMS,	  når	  den	  nye	  specialeplan	  foreligger	  i	  løbet	  af	  
indeværende	  år.	  Der	  har	  over	  de	  seneste	  år	  været	  en	  betydelig	  ændring	  af	  
afdelingssammensætningen	  af	  det	  hæmatologiske	  speciale,	  og	  der	  er	  derfor	  formuleringer,	  
som	  ikke	  tilgodeser	  den	  ændrede	  organisation.	  Det	  kan	  åbne	  for	  en	  ny	  valgrunde,	  hvor	  også	  
Region	  Nord	  vil	  have	  mulighed	  for	  at	  opstille	  en	  kandidat.	  	  
Til	  sidst	  vil	  jeg	  på	  både	  den	  gamle	  og	  den	  nye	  bestyrelses	  vegne	  slutte	  af	  med	  at	  takke	  alle	  jer,	  
der	  har	  gjort	  en	  indsats	  for	  og	  i	  den	  myeloproliferative	  gruppe	  i	  det	  forløbne	  år,	  og	  også	  en	  
stor	  tak	  til	  vores	  sponsorer.	  	  
	  
Februar	  2016	  
Dorthe	  Rønnov-‐Jessen	  
	  

Dansk	  Studiegruppe	  for	  Benign	  Hæmatologi	  –	  (DSBH)	  
 
Årsberetning	  for	  Dansk	  Studiegruppe	  for	  Benign	  Hæmatologi	  (DSBH)	  for	  år	  2015	  
	  
I	  det	  forgange	  år	  har	  vi	  i	  DSBH	  afholdt	  et	  symposium	  om	  DAT	  negativ	  immunhæmolyse	  	  og	  
trombotisk	  mikroangiopati,	  endvidere	  er	  der	  afholdt	  to	  bestyrelsesmøder,	  et	  plenummøde	  og	  
et	  antal	  telefonmøder.	  	  
Foreningens	  hjemmeside	  kan	  tilgås	  via,	  www.dsbh.dk,	  hvor	  retningslinjer,	  relevante	  links	  og	  
uddannelsesaktiviteter	  publiceres.	  Der	  er	  også	  en	  liste	  over	  hæmatologiske	  
specialundersøgelser	  (primært	  indenfor	  det	  benigne	  område)	  og	  hvor	  disse	  udføres.	  	  
Der	  arbejdes	  på	  at	  publicere	  retningslinjer	  om	  ITP	  i	  løbet	  af	  indeværende	  år.	  	  
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Eirik	  Tjønnfjord	  er	  blevet	  udvalgt	  som	  dansk	  repræsentant	  i	  Servere	  Chronic	  Neutropenia	  
International	  Register	  SCNIR.	  	  
Endvidere	  planlægges	  der	  nyt	  symposium	  3/5-‐2016	  i	  DGI	  byen	  om	  seglcelleanæmi.	  	  
Invitation	  og	  information	  om	  tilmelding	  kan	  findes	  på	  www.dsbh.dk	  samt	  på	  DHS´	  
hjemmeside.	  	  
	  
	  
Bestyrelsen	  består	  aktuelt	  af:	  	  
Ulrik	  Overgaard	  Formand	  (opstiller	  til	  genvalg)	  	  
Sif	  Gudbrandsdottir	  Sekretær	  (ej	  på	  valg)	  	  
Eirik	  Tjønnfjord	  Kasserer	  (opstiller	  til	  genvalg)	  
Henrik	  Frederiksen	  (opstiller	  til	  genvalg)	  
Mikkel	  Helleberg	  Dorff	  (	  ej	  på	  valg)	  	  
Eva	  Leinøe	  (	  opstiller	  til	  genvalg)	  	  
Dorthe	  Rønnow-‐Jensen	  (ej	  på	  valg)	  	  
Peter-‐Diedrich	  Jensen	  (ej	  på	  valg)	  	  
Ole	  Birger	  Pedersen	  (	  opstiller	  til	  genvalg)	  	  
	  
Claudia	  Stahlberg	  er	  udtrådt	  af	  bestyrelsen,	  som	  takker	  for	  hendes	  deltagelse	  og	  engagement.	  	  
	  
	  
Med	  venlig	  hilsen	  
Dansk	  Studiegruppe	  for	  Benign	  Hæmatologi	  
	  
	  
	  
	  
	  

Yngre	  Hæmatologer	  (YH)	  
	  
ÅRSBERETNING	  2015/2016	  	  
	  
ORGANISATION:	  
	  
Gennem	  det	  seneste	  år	  har	  organisationen	  af	  og	  aktiviteterne	  i	  Yngre	  Hæmatologer	  (YH)	  
været	  til	  diskussion	  og	  har	  affødt	  flere	  nye	  tiltag.	  For	  det	  første	  er	  YH	  nu	  synlige	  på	  forsiden	  af	  
DHS’	  hjemmeside,	  og	  det	  er	  nu	  let	  at	  tilgå	  Kommissoriet,	  Medlemsstatus,	  Kontaktoplysninger,	  
Aktiviteter	  i	  udbud,	  og	  Årsberetninger.	  For	  det	  andet	  har	  YH	  afholdt	  et	  møde	  for	  yngre	  læger	  
med	  hæmatologisk	  interesse	  i	  forlængelse	  af	  YH	  Uddannelsesdag	  og	  gennemført	  en	  
rundspørge	  ved	  Uddannelsesrådsmøderne	  i	  Region	  Nord	  og	  Region	  Øst	  med	  henblik	  på	  yngre	  
lægers	  ønsker	  for	  organisation	  og	  aktiviteter	  i	  YH.	  Dette	  affødte	  bl.a.	  etableringen	  af	  
Uddannelsesrådsmøder	  i	  Region	  Syd	  og	  forslag	  til	  nye	  uddannelsesaktiviteter	  under	  YH,	  mens	  
der	  ikke	  var	  stor	  tilslutning	  til	  uddannelsespolitiske	  aktiviteter.	  For	  det	  tredje	  annonceres	  
ledige	  pladser	  i	  YH	  nu	  via	  DHS,	  således	  at	  alle	  har	  mulighed	  for	  at	  melde	  sit	  kandidatur.	  Der	  



	   	  
	  
	  
	   	  

22	  

stilles	  forslag	  om,	  at	  valget	  af	  nye	  medlemmer	  fra	  2017	  foregår	  i	  forbindelse	  med	  YH	  
Uddannelsesdag,	  og	  at	  hver	  Uddannelsesregion	  selv	  vælger	  deres	  repræsentanter.	  Endvidere	  
stilles	  der	  forslag	  om,	  at	  fra	  2016	  vælges	  repræsentanterne	  fra	  de	  enkelte	  regioner	  kun	  for	  en	  
2-‐årig	  periode;	  at	  den	  enkelte	  repræsentant	  maksimalt	  kan	  sidde	  i	  YH	  i	  samlet	  4	  år;	  og	  at	  i	  
hver	  Uddannelsesregion	  er	  den	  ene	  repræsentant	  på	  valg	  i	  lige	  år	  og	  den	  anden	  i	  ulige	  år.	  
Endelig	  stilles	  der	  forslag	  om,	  at	  repræsentanten	  fra	  DHS’	  bestyrelse	  udgår	  af	  YH,	  men	  til	  
gengæld	  får	  formanden	  for	  YH	  en	  plads	  i	  DHS	  bestyrelse.	  
	  
	  
	  
MEDLEMSSTATUS:	  
	  
2015/2016:	  Region	  Nord:Gitte	  Madsen,	  sekretær	  
	   	   Martin	  Bjerregård	  Pedersen	  
	   Region	  Syd:	   Maja	  Bech	  Juul	  
	   	   Karen	  Mylam	  
	   Region	  Øst:	   Dorte	  Tholstrup	  
	   	   Anne	  Kærsgaard	  Mylin,	  formand	  
	   DHS:	   Michael	  Roost	  Clausen	  
	  
I	  forbindelse	  med	  DHS	  generalforsamlingen	  2016	  afgår	  Gitte	  Madsen	  efter	  3	  år	  i	  YH.	  Desuden	  
afgår	  Dorte	  Tholstrup	  og	  Anne	  Kærsgaard	  Mylin	  efter	  4	  år	  i	  udvalget.	  Martin	  Bjerregård	  
Pedersen	  fra	  Region	  Nord	  overtager	  sekretær-‐posten,	  og	  Maja	  Bech	  Juul	  fra	  Region	  Syd	  
overtager	  formandskabet.	  Efter	  annoncering	  via	  DHS	  har	  Mette	  Katrine	  Nygaard	  meldt	  sit	  
kandidatur	  til	  den	  ledige	  plads	  i	  Region	  Nord.	  På	  lignende	  vis	  har	  Bente	  Arboe	  og	  Rasmus	  
Sørrig	  meldt	  deres	  kandidaturer	  til	  de	  ledige	  pladser	  i	  Region	  Øst.	  Så	  frem	  der	  ikke	  kommer	  
flere	  kandidater	  indstilles	  ovennævnte	  til	  valg	  i	  forbindelse	  med	  generalforsamlingen.	  
	  
YH	  UDDANNELSESDAG	  2016	  
	  
Uddannelsesdagen	  blev	  afholdt	  på	  Rigshospitalet	  fredag	  den	  8.	  januar	  2016.	  Emnet	  var	  
”Paraproteinæmier”.	  Der	  var	  stor	  interesse	  med	  59	  tilmeldte	  yngre	  læger	  med	  hæmatologisk	  
interesse	  og	  14	  repræsentanter	  fra	  medicinalindustrien.	  De	  8	  undervisere	  dækkede	  emnerne	  
”M-‐komponent	  og	  frie	  lette	  kæder”,	  ”MGUS”,	  ”MGUS-‐associeret	  polyneuropati”,	  ”Myelomatose	  
–	  Patogenese”,	  ”Myelomatose	  –	  Klinisk	  præsentation	  &	  Diagnostik”,	  ”Myelomatose	  –	  
Prognosticering”,	  ”Myelomatose	  –	  Behandling”,	  ”Amyloidose”,	  og	  ”Morbus	  Waldenstrøm”.	  Stor	  
tak	  til	  alle	  undervisere	  og	  sponsorer	  for	  en	  særdeles	  interessant	  og	  vellykket	  dag.	  	  
Uddannelsesdagen	  afholdes	  igen	  fredag	  den	  13.	  januar	  2017.	  
	  
	  
MIKROSKOPI-‐KUSUS	  2015	  
	  
Mikroskopi-‐kurset	  blev	  afholdt	  på	  OUH	  den	  5.	  oktober	  2015	  med	  20	  deltagere.	  Igen	  kunne	  
kurset	  gennemføres	  pga.	  en	  stor	  indsats	  fra	  overlæge	  Birgitte	  Preiss	  OUH	  og	  overlæge	  Trine	  
Plesner	  AUH.	  Tak	  til	  dem	  begge.	  Vi	  håber	  at	  gennemføre	  kurset	  igen	  i	  efteråret	  2016	  
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FLOWCYTOMETRI-‐KURSUS	  2015	  	  	  
	  
Flowcytometri-‐kurset	  blev	  afholdt	  på	  RH	  den	  5.	  maj	  2015	  med	  20	  deltagere.	  Igen	  kunne	  
kurset	  gennemføres	  pga.	  en	  stor	  indsats	  fra	  overlæge	  Ida	  Schjødt	  RH,	  overlæge	  Michael	  Boe	  
Møller	  OUH,	  og	  overlæge	  Lene	  Hyldahl	  Ebbesen	  AUH.	  Også	  en	  stor	  tak	  til	  dem!	  Kurset	  opslås	  
ikke	  i	  2016,	  men	  vi	  håber	  at	  gennemføre	  det	  igen	  i	  foråret	  2017.	  	  
	  
	  
ROCHE’S	  UDDANNELSESLEGAT	  FOR	  HÆMATOLOGISK	  INTERESSEREDE	  YNGRE	  LÆGER	  
2015	  
	  
Roches	  Uddannelseslegat	  på	  85.000	  kr.	  blev	  i	  foråret	  2015	  uddelt	  til	  10	  yngre	  hæmatologer.	  
De	  støttede	  uddannelsesaktiviteter	  omfattede	  kurser	  i	  Hæmatopietiske	  stamcelle	  
transplantationer,	  Immunologi,	  FlowCytometri,	  Next-‐generation	  sequencing,	  og	  
Hammersmith’s	  avancerede	  hæmatologi-‐kursus	  samt	  kongres-‐deltagelse	  indenfor	  Trombose	  
&	  Hæmostase,	  Myelomatose,	  ALL	  og	  CLL.	  Detaljerne	  fremgår	  af	  DHS’	  hjemmeside.	  
Uddannelseslegatet	  bliver	  genopslået	  i	  2016.	  
	  
	  
CELGENE’S	  UDDANNELSESLEGAT	  
	  
For	  første	  gang	  uddeltes	  Celgenes	  Uddannelseslegat	  bestående	  af	  én	  rejse	  til	  ASH	  2015.	  
Uddannelseslegatet	  forventes	  genopslået	  i	  2016	  
	  
	  
	  
På	  vegne	  af	  Yngre	  Hæmatologer	  
Anne	  Kærsgaard	  Mylin,	  formand	  
	  
	  
	  

Udvalgsrapporter: 
	  
 

Den	  Hæmatologiske	  Fællesdatabases	  database	  	  
	  
Årsberetning	  2015	  	  
Databaseudvalget	  består	  af	  følgende	  medlemmer:	  Lone	  Smidstrup	  Friis,	  Peter	  Gimsing,	  Ole	  
Weis	  Bjerrum,	  Sofia	  Spåbæk	  (Kompetencecenter)	  og	  Peter	  de	  Nully	  Brown	  (Formand).	  
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Derudover	  er	  Paw	  Jensen	  indvalgt	  i	  bestyrelsen,	  som	  medlem	  fra	  Danske	  Regioner.	  Der	  har	  i	  
2015	  været	  afholdt	  møde	  1.	  november	  2015.	  	  
	  
Indberetning	  og	  aktiviteter	  2015.	  	  
Indberetningen	  er	  fortsat	  høj	  for	  alle	  sygdomsområder,	  men	  der	  er	  fortsat	  for	  mange	  
behandlings	  og	  relaps	  skemaer	  der	  ikke	  er	  indberettet.	  	  
	  
Økonomi.	  	  
Bevillingen	  anvendes	  næsten	  udelukkende	  på	  databasesekretariatet,	  alle	  midler	  styres	  af	  
RKKP	  hvor	  ansvar	  for	  revision	  også	  ligger.	  	  
	  
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	  	  
Der	  er	  i	  2014	  ændret	  procedure	  for	  lister	  over	  pt.	  som	  mangler	  registrering	  i	  databasen.	  
Afdelingerne	  henter	  selv	  listerne	  via	  Analyseportalen.	  Langt	  de	  fleste	  har	  implementeret	  
denne	  fremgangsmåde.	  Såfremt	  der	  er	  behov	  kan	  databasesekretariatet	  fremsende	  lister	  4	  
gang	  årligt.	  	  
Ovenstående	  ændring	  har	  ikke	  været	  helt	  problemløs.	  Der	  har	  er	  således	  i	  2015	  været	  
manglende	  opdatering	  af	  listerne,	  og	  patienter	  som	  er	  blevet	  omdirigeret	  via	  
mangellisteindberetninger	  er	  ”forsvundet”	  fra	  listerne,	  men	  samtidig	  har	  de	  været	  opført	  i	  
årsrapporten	  som	  manglende	  registrering.	  Dette	  er	  nu	  rettet,	  men	  det	  har	  været	  en	  unødig	  
langvarig	  proces	  fra	  kompetencecenterets	  side	  at	  få	  det	  rettet.	  	  
Analyseportalen	  anvendes	  i	  øvrigt	  kun	  i	  begrænset	  omfang,	  der	  er	  derfor	  udarbejdet	  en	  e-‐
learning,	  som	  tidligere	  fandtes	  på	  hematology.dk.	  Denne	  vil	  blive	  erstattet	  af	  en	  konventionel	  
vejledning.	  Ønskes	  adgang	  analyseportalen	  kan	  det	  ske	  via	  henvendelse	  til	  
databasesekretæren.	  	  
Registreringsvejledninger	  	  
I	  2015	  udkom	  de	  sidste	  registreringsvejledninger	  således	  at	  der	  nu	  eksisterer	  
registreringsvejledninger	  for	  alle	  del-‐databaserne.	  Alle	  kan	  downloades	  fra	  Hematology.dk	  	  

	   	  	  
	  
Udtræk	  til	  forskning.	  	  
Siden	  1/1-‐2014	  skal	  ansøgning	  om	  udtræk	  fra	  databaserne	  ske	  via	  formular	  som	  findes	  på	  
http://www.rkkp.dk/forskningsadgang	  .	  Også	  hvis	  man	  udelukkende	  anvender	  egne	  data	  skal	  
der	  søges	  om	  tilladelse.	  Der	  har	  i	  2015	  været	  11	  anmodninger	  om	  forskningsudtræk.	  	  
	  
PROCRIN	  	  
Program	  for	  Clinical	  Research	  Infrastructure	  –	  Procrin	  består	  af	  en	  række	  delprogrammer.	  De	  
enkelte	  databaser	  skal	  have	  udarbejdet	  detaljeret	  dokumentation,	  hvilket	  pågår.	  Derudover	  
vil	  der	  i	  2015	  blive	  publiceret	  dokumentation	  for	  databaserne.	  Et	  delprogram	  består	  i	  
epidemiologisk	  bistand	  til	  forskning	  i	  databaserne,	  som	  kan	  søges.	  	  
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Fremtid	  	  
Vi	  har	  en	  3-‐årig	  bevilling	  der	  udløber	  i	  2017.	  Der	  er	  ingen	  tvivl	  om	  at	  fortsat	  høj	  indberetning	  
samt	  overholdelse	  af	  afleveringsfrister	  for	  årsrapporter,	  som	  vi	  nu	  har	  permanent	  ”tilladelse”	  
til	  at	  publicere	  årsrapporterne	  30/9,	  er	  nøgleparametre	  i	  vurderingen	  af	  om	  fremtidig	  støtte	  
fortsat	  kan	  opretholdes.	  	  
Peter	  de	  Nully	  Brown	  1.	  februar	  2016	  	  
	  
	  

  
	  DRG-‐udvalget	  under	  Dansk	  Hæmatologisk	  Selskab	  
	  
Årsrapport	  2015	  
	  
Der	  har	  været	  afholdt	  en	  møderække	  med	  	  Sundhedsdatastyrelsen	  omkring	  ændring	  af	  DRG-‐
systemet,	  som	  blev	  varslet	  i	  begyndelsen	  af	  2016.	  
Det	  første	  møde	  fandt	  sted	  i	  Sundhedsdatastyrelsen	  d.	  8.	  september	  2016	  med	  
repræsentanter	  fra	  DHS’	  DRG-‐udvalg	  (Lars	  Kjeldsen,	  Hanne	  Vestergaard	  og	  undertegnede)	  
samt	  DRG-‐ansvarlig	  konsulent	  fra	  Herlev	  Hospital.	  Der	  blev	  vi	  varslet	  om,	  at	  der	  ville	  komme	  
en	  ændring	  af	  DRG-‐systemet,	  som	  primært	  var	  planlagt	  til	  2017,	  men	  som	  pga	  tidsnød	  er	  
udskudt	  til	  2018.	  	  
Der	  var	  kort	  for	  mødet	  i	  efteråret	  udsendt	  et	  monstrøst	  stort	  og	  uigennemskueligt	  materiale,	  
som	  efterfølgende	  havde	  givet	  mange	  tilbagemeldinger	  fra	  de	  kliniske	  selskaber	  om,	  at	  man	  
nu	  blev	  bedt	  om	  at	  nikke	  ja	  til	  noget,	  man	  slet	  ikke	  kunne	  gennemskue.	  	  	  
På	  baggrund	  af	  dette	  blev	  samtlige	  kliniske	  selskaber	  igen	  indkaldt	  til	  et	  informationsmøde	  i	  
Sundhedsdatastyrelsen	  d.	  21.	  januar	  2016,	  hvor	  de	  tiltænkte	  ændringer	  blev	  gennemgået.	  
Det	  er	  blevet	  klart	  for	  Sundhedsdatastyrelsen,	  at	  der	  er	  mange	  uhensigtsmæssigheder	  i	  det	  
nuværende	  system,	  hvorfor	  der	  er	  behov	  for	  en	  revidering.	  	  
DRG-‐systemet	  skal	  som	  tidligere	  være	  klinisk	  meningsfuldt,	  ikke	  indeholde	  for	  mange	  
grupperne,	  	  men	  	  grupperne	  skal	  dog	  	  gerne	  være	  ressourcehomogene,	  og	  endelig	  skal	  det	  
afspejle	  omkostningerne	  og	  patienttyngden.	  
De	  nye	  behov	  er	  :	  
DRG	  skal	  forsat	  være	  et	  mål	  for	  patienttyngde	  og	  omkostninger	  
Systemet	  skal	  være	  uafhængigt	  af	  sygehusenes	  organisering	  
DRG-‐systemet	  skal	  rumme	  behandling	  i	  sygehusregi,	  der	  fysisk	  foregår	  inden	  for	  eller	  uden	  
for	  sygehuset	  
Hele	  sygehusudskrivningen	  grupperes	  og	  værdifastsættes	  med	  én	  samlet	  værdi	  
	  
Ændringerne	  er:	  
Én	  samlet	  DRG	  logik	  dvs.	  man	  skelner	  ikke	  længere	  mellem	  DRG	  og	  DAGS.	  
DRG	  logik	  med	  proceduregrupper	  og	  Akut	  Ambulante	  grupper	  
Nye	  grupperingsenheder	  
Samling	  af	  aktiviteter	  der	  er	  tidsmæssigt	  sammenhængende	  
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Der	  blev	  herefter	  afholdt	  et	  halvdagsdagsmøde	  d.	  22.	  januar	  med	  deltagelse	  af	  Hanne	  
Vestergaard	  og	  undertegnede.	  Mødet	  blev	  først	  og	  fremmest	  brugt	  til	  at	  beskrive	  og	  rydde	  op	  i	  
fejl	  og	  mangler	  i	  den	  nuværende	  DRG-‐grupperingslogik	  (2017),	  da	  denne	  skal	  danne	  grundlag	  
for	  de	  kommende	  ændringer.	  	  Der	  er	  en	  hel	  del	  uhensigtsmæssigheder	  i	  det	  nuværende	  
system,	  som	  dels	  skyldes	  at	  enkeltstoffer	  er	  placeret	  i	  forkerte	  grupper,	  men	  også	  at	  det	  kun	  
er	  en	  meget	  lille	  del	  af	  de	  mange	  kure,	  der	  anvendes	  i	  hæmatologien,	  som	  er	  beskrevet	  og	  
indført	  i	  DRG-‐systemet	  med	  egen	  kode.	  	  Vedligeholdelse	  og	  opdatering	  af	  nuværende	  og	  nye	  
behandlinger	  er	  et	  stort	  problem.	  Der	  pågår	  derfor	  en	  dialog	  med	  Sundhedsdatastyrelsen	  om	  
at	  forenkle	  hele	  PG11-‐systemet,	  således	  at	  der	  fremover	  kun	  findes	  ganske	  få	  grupper,	  som	  
alle	  behandlinger	  kan	  indplaceres	  i.	  
Samtidig	  er	  oplagte	  fejl	  og	  mangler	  meldt	  ind	  med	  forhåbning	  om,	  at	  de	  bliver	  rettet	  til	  DRG	  
2017.	  	  
Det	  forventes,	  at	  vi	  indkaldes	  til	  endnu	  en	  møderække	  i	  løbet	  af	  2016	  mhp	  endelig	  afklaring	  af	  
de	  påpegede	  problemstillinger	  og	  konsekvenser	  af	  det	  nye	  system.	  
	  
	  
Lene	  Meldgaard	  Knudsen	  
Hæmatologisk	  afd.	  
Herlev	  og	  Gentofte	  Hospital	  

	  
	  

NHP-‐gruppen	  under	  hæmDMCG	  (patientinformationsgruppen)	  
	  
STATUS 2015 
	  
Gruppen har afholdt et møde i juni 2015, hvor Ida Schjødt, RH, af arbejdsmæssige 
grunde ønskede at gå af som formand.  Gruppens arbejde ønskedes videreført og 
undertegnede har påtaget sig formandsposten.  Der er fortsat bred enighed om, at 
gruppens rolle er aktuel specielt set i lyset af de regionale strategier med patienten 
som partner. 
 
Gruppen har i løbet af året fået tilført flere kræfter bl.a. med interesserede 
sygeplejersker fra de forskellige hæmatologiske afdelinger, således er alle undtagen 
en afdeling repræsenteret med en til flere sygeplejersker.  Lægemæssigt ønskes 
gerne flere læger (der er p.t. 3), da både revisionsarbejdet og udfærdigelse af nye 
pjecer kræver et nøje kendskab til anvendelse af og bivirkninger til de enkelte stoffer.   
Det er en god administrativ opgave for læger i HU uddannelse og fagligt berigende.  
 
Gruppen har færdiggjort pjecer om Glivec, Sprycel, Tasigna, Bosulif, FLAG, FLAG-IDA 
og FLAG-Novantrone, Jakavi, Brentuximab-Vedotin og BMF.  
 
Under udarbejdelse er flere nye regimer som fx PEBEN og PREBEN samt de nyere 
targeterede behandlinger (Imbruvica og Zydelig).  
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Foreløbig har de deltagende afdelinger støttet op omkring arbejdet ved dels at yde 
lokale og forplejning til møder (TAK til Hæm. Afd. X i Odense) dels at dække 
transportudgifter.  HæmDMCG yder sekretærbistand til uploading af pjecer.   
 
Gruppen er ved at undersøge, om regionerne har puljemidler som kan dække 
eksempelvis kursus og mødeaktivitet til opgradering af gruppens 
formidlingskompetencer.   
 
Alle informationspjecer kan findes og downloades på DHS’ hjemmeside til 
afdelingernes egne revisioner og brug. Husk venligst at videreformidling af 
informationerne foregår på afdelingens eget ansvar – det er derfor vigtigt, at 
afdelingen løbende sikrer, at informationspjecerne tilrettes regionale forhold og de 
aktuelle anbefalinger fx i forhold til kontrolscanninger.  Gruppen vil ved revision af og 
ved nye pjecer inkorporere nyeste anbefalinger fra både Selskabet og 
Sundhedsstyrelsen.   
 
For at synliggøre gruppens arbejde omkring den skriftlige formidling af 
patientinformationer til medicinsk kræftbehandling vil gruppen stå som arrangør af et 
tværfagligt symposium 4.10.2016 i Odense, hvor bl.a professor Christoffer Johansen, 
Kræftens Bekæmpelse vil være hovedfordragsholder.  Program kommer senere.  
 
Med venlig hilsen  
Bodil Himmelstrup, overlæge, phd., Hæmatologisk afdeling, Roskilde,  
Formand for NHP-gruppen 
 

	  
	  

Uddannelsesudvalget	  under	  DHS 
	  
Årsberetning 2016  
	  
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	  1	  møde.	  
	  
Fjernundervisning	  blev	  ved	  sidste	  årsforsamling	  placeret	  under	  DHS-‐UDU.	  Der	  har	  i	  årets	  løb	  
været	  mange	  spændende	  præsentationer.	  	  
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Til	  allersidst	  vil	  jeg	  takke	  de	  meget	  engagerede	  medlemmer	  af	  uddannelsesudvalget:	  Tobias	  
Ramme	  (Sekretær,	  Yngre	  læge	  repræsentant	  i	  Region	  Nord),	  Ilse	  Christiansen	  
(Hovedkursusleder),	  Judith	  Jørgensen	  (Århus),	  Jørn	  Starklint	  (Holstebro),	  Per	  Pedersen	  
(Esbjerg),	  Morten	  Nordin	  Hilsøe	  (Yngre	  læge	  repræsentant	  i	  Region	  Syd),	  Klas	  Raaschou-‐
Jensen	  (Roskilde),	  Lisbeth	  Enggaard	  (Herlev),	  Jindrich	  Mourek	  (Rigshospitalet),	  Torben	  
Plesner	  (Vejle)	  
	  	  
Formand	  Claus	  Marcher,	  Odense	  12.02.2016	  
	  
 

DHS	  Speciallæge	  Kursus	  Udvalg	  (SKU).	  
 
	  
Beretning til Generalforsamling 2016 
 
 
Ved Generalforsamlingen i DHS i marts 2011 blev det besluttet at nedsætte et udvalg for 
at arbejde med kursusaktiviteter for speciallæger i hæmatologi. Denne 
efteruddannelsesaktivitet er således henvendt alene til færdigt uddannede hæmatologer i 
DK. Kurserne er ikke tilgængelige for læger under uddannelse. Derimod er videre-
uddannelseskurserne, i Sundhedsstyrelsens regi, forbeholdt læger i hoveduddannelse    
 
Kursusdage har et tema, afholdes på én dag, og med en egen betaling på 250,- kr. Det er 
et princip for aktiviteterne at de ikke sponseres, i den hensigt at have et alternativ til den 
efteruddannelse som kan opnås ved deltagelse med støtte til kongres deltagelse og 
lignende, og som ikke financieres af Danske Regioner. De muligheder speciallæger har for 
at vedligeholde kompetencer ved efteruddannelse er sårbare, ikke helt ensartede nationalt 
og i en vid udstrækning afhængige af støtte fra medicinal industrien. Det foregår efter 
regler og med transparens, men praksis for støtte kan ændres efter modeller i 
eksempelvist de Nordiske lande. Spørgsmålet om lægers efteruddannelse er tidvist til 
debat i Ugeskrift for Læger (nr 7, 2015). På SKU’s temadage skabes et fagligt forum, med 
ca 10 deltagere, med mulighed for en intensitet og fælles inspiration i undervisningen, især 
varetaget uden honorar af kolleger med særlig kompetence om emnerne. Evaluering af 
undervisningen viser at deltagerne er meget tilfredse. Antal deltagere kan betegnes lavt, 
men skal ses i forhold til en målgruppe på ca 100 speciallæger. 
 
Det blev bragt til afstemning i 2015 om Udvalget skulle fortsætte, hvilket der var flertal for 
ved Generalforsamlingen. Det kan fortsat anføres at arbejdet med at arrangere en kursus 
dag er betydelig for Udvalgets medlemmer. DHS er formentligt det eneste videnskabelige 
speciale selskab som har sådan aktivitet, hvilket er et argument for at Udvalget fortsætter. 
Kommentarer hertil modtages gerne ved Generalforsamlingen. SKU ønsker gerne en 
omtale på DHS hjemmeside, under ”udvalg,” for dermed at profilere aktiviteten eksternt.  
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Udvalget har arrangeret 1 – 2 kurser årligt, afholdt fordelt på hospitalerne i regionerne og 
om forskellige emner. I januar 2015 således om ”koagulopathi” (på Rigshospitalet) og i 
februar 2016 om ”kommunikation i klinikken” (på Aalborg Sygehus). På denne kursusdag 
var (som nyt) inviteret undervisere med kenskab til linguistik, formidling, klagesager og 
patient repræsentation. Forslag til emner for kommende kursusdage modtages gerne. Det 
er aktuelt hensigten at afholde næste kursusdag i efteråret 2016. Interesserede kolleger er 
velkomne i Udvalget. 
 
 
SKU’s medlemmer er: Dorte Gillström, Duruta Weber, Jakob Madsen, Ilse Christiansen, 
Mikael Frederiksen og Ole Weis Bjerrum (formand) (ole.weis.bjerrum @ regionh.dk)   
 
Februar 2016. 	  
	  

	  

Dansk	  Hæmatologisk	  Forskerskole	  Netværk	  (DHF)	  	  
	  
Årsrapport	  2015	  
	  
Baggrund	  
Dansk	  Hæmatologisk	  Forskerskole	  Netværk	  (DHF)	  stiftedes	  ved	  DHS´s	  årsmøde	  den	  16.	  marts	  
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	  forskeruddannelses-‐
programmer	  (FUP´er).	  Indplaceringen	  af	  hæmatologien	  er	  forskellig	  ved	  de	  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.	  	  
	  
DHF´s	  hovedopgaver	  er	  at	  skabe	  et	  nationalt	  netværk	  af	  PhD-‐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.-‐program	  i	  hæmatologi	  og	  relaterede	  discipliner,	  som	  sikrer	  den	  
PhD-‐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.	  	  
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Organisation	  
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	  forskeruddannelsesprogrammer	  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.	  	  
	  
DHF´s	  leder	  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.	  	  
I	  2015	  er	  Henrik	  Sengeløv	  indtrådt	  i	  bestyrelsen	  i	  stedet	  for	  Kirsten	  Grønbæk,	  idet	  Henrik	  har	  
overtaget	  Kirstens	  plads	  i	  KU´s	  FUP.	  
	  
Aktiviteter	  
DHFs	  første	  PhD	  kursus	  var	  ”From	  Scientific	  Idea	  to	  New	  Targeted	  Therapy	  –	  how	  to	  
commercialize	  science”	  (kususledere	  Niels	  Abildgaard	  og	  Kirsten	  Grønbæk),	  som	  afholdtes	  
marts	  2013	  i	  forbindelse	  med	  DHS	  årsmøde	  2013.	  Kurset	  varslede	  starten	  på	  et	  årligt	  
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tilbagevendende	  PhD	  årskursus	  inden	  for	  den	  hæmatologiske	  emnekreds.	  Kurset	  blev	  udbudt	  
og	  finansieret	  af	  SDU.	  	  
	  
DHFs	  2.	  årlige	  PhD-‐kursus	  ”Biomarkers	  in	  Haematology””afholdtes	  marts	  2014	  i	  forbindelse	  
med	  DHS	  årsmøde	  2014.	  Kursusledere	  Karen	  Dybkær	  og	  Niels	  Pallisgaard.	  Kurset	  blev	  udbudt	  
af	  Aalborg	  Universitet	  og	  finansieret	  via	  økonomisk	  støtte	  fra	  flere	  lægemiddelfirmaer.	  
	  
DHFs	  3.	  PhD	  årskursus	  ”Translational	  Genetics	  and	  Epigenetics	  in	  Hematological	  cancer”	  
afholdt	  i	  forbindelse	  med	  DHS	  årsmøde	  marts	  2015.	  Kursusledere	  er	  Kirsten	  Grønbæk	  og	  
Peter	  Hokland.	  Kurset	  blev	  udbudt	  og	  delvist	  finansieret	  fra	  KU.	  Medfinansiering	  fra	  DHS.	  
	  
DHFs 4. PhD årskursus “Clinical Epidemiology and Research Ethics” afholdes i forbindelse med 
DHS årsmøde marts 2016. Kursusledelse Hans Beier Ommen og Anne Roug. Kurset udbydes og 
finansires delvist af AU. Medfinansiering fra DHS. 
	  
Årskurserne	  tilstræbes	  at	  have	  en	  bred	  appel	  til	  de	  PhD-‐studerende	  i	  den	  hæmatologiske	  
emneskreds	  ved	  de	  danske	  PhD-‐skoler.	  	  
	  
	  
Niels	  Abildgaard	  	  
Leder	  DHF	  	  
Mail: niels.abildgaard@rsyd.dk  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  

European	  Hematology	  Association	  EHA	  	  
	  
Beretning	  om	  2015	  
	  
- til Dansk Hæmatologisk Selskab, Generalforsamlingen på Hindsgavl marts 2016. 
Ole Weis Bjerrum, national repræsentant, curriculum linker og CME-akkreditering 
e-mail: ole.weis.bjerrum @ regionh.dk  
 
 
EHA er ramme for et fagligt fællesskab for alle områder indenfor specialet – forskning, 
klinik, uddannelse, strategi og er mere end en europæisk organisation. 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 
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formidle kontakt mellem europæiske hæmatologer og forskere  
arbejde for et fælles europæisk uddannelsesprogram i samarbejde med de nationale 
specialeselskaber.   
 
Der er nu 4000 medlemmer i 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.  
 
Du kan melde dig ind via hjemmesiden www.ehaweborg  
Som medlem opnås en række fordele: 
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. 
 
Mange danskere deltog i den årlige kongres i Wien i 2015, og mange flere vil deltage i 
EHA’s 21. årlige kongres, i år i København frn 9.-12. juni – eller i andre aktiviteter. Men 
ikke så mange er medlemmer. I sidste opgørelse var ca 55 betalende medlemmer fra DK 
– lige så mange er registreret som ”EHA guests” især ved kongressen. Flere bør overveje 
at være medlem – for egen skyld, med de omtalte fordele, og for at give EHA et stærkere 
mandat og dermed bedre mulighed for indflydelse især i Europa for specialet, også på 
vegne af DHS. EHA har nu offentliggjort visioner for Europisk forskningsaktivitet (se link). 
 
Pris for medlemskab er fortsat 20 € for læger under 36 år, og 155 € for ”seniore.”  Det skal 
fremhæves, at mange aktiviteter på hjemmesiden www.ehaweb.org er gratis tilgængelige 
for alle. Men f.eks er. ”educational book” for hvert års kongres med ”state-of-the-art” 
oversigter kun tilgængelige for alle 1-2 år tilbage, en udvikling der desværre svarer til ASH. 
Det kan naturligvis være et argument for at melde sig ind, men også et forhold jeg vil 
bringe til drøftelse for at fremme viden-spredning ved at fremføre forholdet i gruppen af 
”linkers” (de nationale repræsenatanter). Vedrørende priser er gebyr for artikler i EHAs 
tidsskrift Haematologica også meget høj, men synes ikke at kunne ændres gennem EHA.   
 
Det er engelske professor Tony Green, fra Cambridge, som er formand for EHA.  
 
Det europæiske ”passport eller CV” (link sidst i beretningen) har i de sidste år været et 
af ”flagskibene” i et pan-europæisk samarbejde, om at sætte samme mål for uddannelse. 
Den er udarbejdet som en logbog på samme måde som målbeskrivelsen og angivelse af 
kompetencer herhjemme. Der planlægges nu en revision igen, for at være i takt med den 
faglige hastige udvikling. Passportet er anerkendt af 27 lande inkl af DHS, har til hensigt at 
skabe et fælles mål og niveau for uddannelsen i hæmatologi i Europa og at kunne 
dokumentere gennemførelse af videreuddannelse. Det er en støtte til udvikling og 
styrkelse af specialist uddannelsen i hæmatologi i lande med behov for strukturering i 
uddannelsesforløb. CV’et er oversat til flere sprog og har tjent som en målbeskrivelse og 
logbog, men også en mulighed for kolleger under uddannelse at opnå dokumentation for 
speciallæge-uddannelse efter ”europæisk standard” og mulighed for at søge arbejde i 
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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. Det virker ikke nødvendigt at oversætte CV-passport fra engelsk til dansk, da det 
ikke findes at være et problem at forstå den, og hvis en dansk version blev anvendt til 
dokumentation ville andre have svært at læse den. En redegørelse om fælles standard for 
kompetencevurdering i Europa er fortsat efterspurgt på vegne af DHS også efter at jeg   
blev medlem i oktober måned (efter ansøgning) af ”Educational Committee,” som refererer 
direkte til Bestyrelsen i EHA.  
 
Udviklingen af CV-passport har afstedkommet en drøftelse af en fælles europæisk 
specialist eksamen i hæmatologi, enten som progressionstest under forløbet, ”exit-exams” 
lige efter endt uddannelse eller / og som en mulighed for recertifikation for at dokumentere 
fortsat højt fagligt niveau for færdige specialister. Det skal fremhæves, at så længe det er 
en aktivitet i EHA og måtte forblive en intern mulighed blandt de nationale selskaber (inkl 
DHS) kan det ikke gøres til et obligatorisk krav at dokumentere gennemførelse af en 
eksamen. Men det er muligt, at EU har opmærksomhed på området indenfor alle lægelige 
specialer og i så fald kan et direktiv have en helt anden vægt og måske indenfor få år.  
Interessen for eksaminer er forskellig i Europa, men forekommer at være ganske udbredt 
og arbejdet med en ”europæisk eksamen” i hæmatologi er fortsat. Der er mulighed for at 
man vil kunne afholde en eksamen første gang indenfor 1-2 år.  
 
På vegne af DHS er fremført argumenter for, at eksamen og certifikater i sig selv ikke er 
en garanti for fagligt niveau, og en række ulemper og forbehold for sådan – formentligt 
alene skriftlig baseret - aktivitet, f.eks:  
adgang til viden i det daglige er ”on-line” mindre end absolut paratviden;  
ikke rationelt i forhold til subdivisionering (myeloid, lymfoproliferativ team mm); 
konsekvens af at ”dumpe” – hvad vil det betyde for ens daglige arbejde; 
konsekvens af ikke at bestå – hvem kan påtage sig at vejlede den pågældende; 
personlig omkostning for ”ny” speciallæger ikke at bestå en eksamen, efter f.eks. i 
Danmark at have været løbende kompetencebedømt og opnået anerkendelse;  
hvordan passer en eksamen med en kultur vi har på afdelingerne for 
konferencebeslutninger og samarbejde; 
skal resultaterne af en eksamen være offentligt tilgængelige og hvordan vil det påvirke 
forholdet til patienter; 
hvor længe er et eksamens bevis / dokumentation for (re-)certificering efter EHA standard 
gældende. 
 
Det kan formentligt være motiverende for hæmatologer – især i andre lande i Europa, hvor 
eksamen findes ønskelig - at melde sig ind i EHA, hvis det besluttes at eksamen kun kan 
erhverves af medlemmer. Det vil da kunne styrke EHA, hvilket jeg (blandt andre) har 
foreslået. Planerne om eksamen drøftes både i forum for nationale repræsentanter 
(linkers) og i Educational Committee. Man vil bl.a. også prøve at lære af mange andre 
specialer, som har fælles europæiske eksaminer.  
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Alternativer til en eksamen vil være modeller med ”CME point” registreret efter 
kongresdeltagelse, forfatteraktivitet, undervisning, deltagelse i videnskabelige grupper 
med mere er foreslået i stedet for eksaminer. Selve princippet i dokumentation for 
efteruddannelse er rigtigt og kan blive mere akuelt i de kommende år.  
 
Et vigtigt redskab for at søge at harmonisere uddannelses aktiviterer i Europa er et 
”survey” som ALLE kolleger gerne indenfor to år efter specialist anerkendelse 
anmodes om at deltage i. Du finder link sidst i denne beretning. Jeg håber, at flere der 
har gennemført speciallæge uddannelse vil finde den time, det tager at udfylde spørge 
skemaet. Det er værdifuldt! På forhånd tak. Lige nu er der ikke fordele forbundet hermed, 
men det overvejes igen at tilbyde gratis medlemskab i et år som bonus.  
 
For tre år blev etableret EHA Learning Center, som medlemmer har ubegrænset adgang 
til. Du kan se en video om denne aktivitet på et link (angivet med flere andre sidst i  
beretningen)  Videoen er lidt ”populær,” i sin form, men læg mærke til, hvor mange 
relevante og forskellige aktiviteter, det rummer. Især 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. Tilgængeligt for een overalt – også i ”kittellommen.” Men hvad er forskellen på 
selv at søge på nettet? I hvert fald at få adgang til samlet, opdateret info-materialer af 
forskellig karakter, på et internationalt niveau med det samme og i samme link.  
  
Det var indsatsen gennem flere år i forskellige EHA aktiviteter, som bl.a. udviklede CV’et 
og nu er videreføres som en arbejdsgruppe af såkaldte ”curriculum linkers” som er en 
arbejdsgruppe under curriculum committee. Et netværk, der også arbejder for den årlige 
masterclass – hvor danske deltagere har været med hvert år. Lægerne i hoveduddannelse 
på 3.-4. år kan selv søge om deltagelse. Masterclass er et uddannelses forum med 
specifikke opgaver over det hæmatologiske spektrum, udført i tæt samarbejde med 
kolleger på samme niveau op mod specialist anerkendelse og vejledt – men ikke undervist 
– af en mentor i hver opgave. Generelt er der tilfredshed med indsats og udbytte blandt 
deltagerne. Masterclass foregår via internettet, på engelsk, regelmæssigt over ca 9 
måneder og med tid til forberedelse. Materialet udgøres af case-baserede spørgsmål, som 
”udfoldes” over en måneds tid ved ugentlig opgaveløsning i fællesskab og med feedback 
på en videokonference med ”case-author” som kommenterer gruppernes rapporter. 
Deltagerne mødes deltagerne med mentorerne på EHA kongressen, og får dele af denne 
udgift betalt. Spørgsmål herom gerne til undertegnede. Seniore kolleger der har interesse i 
at deltage som mentorer efterspørges.  
 
Der har været rundsendt orientering til alle medlemmer af DHS herom, men der kan 
stadigt være mulighed for at deltage i Masterclass 2016-17 ved ansøgning INDEN 31. 
marts. Læger i hoveduddannelse på 3.-4. år ansøger eftervejledning på dette link:  
http://www.ehaweb.org/education-science/eha-online-learning/master-class/  
En støtte erklæring fra DHS eller egen afdeling skal vedlægges. Jeg hjælper gerne.  
 
Da master class er en langvarig læringsaktivitet er nu introduceret ”bite size” kurser på ca 
en måned, med et fokuseret emne – aktuelt thalassæmi, trombose og sæjdne dendrit 
sygdomme.   
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Desværre er det ikke alle nationale selskaber, som har aktive curriculum linkers. Store  
lande som England, Frankrig, Tyskland deltager sjældent i dette forum. Der er flere grunde 
hertil, bl.a. ”tunge” systemer i landene og måske manglende fuldstændig ensretning ved at 
special lægeanerkendelse ikke er en national, men universitets opgave. Der har været 
afholdt møde to gange i 2015 i Hague i EHAs ”hovedkvarter”. På hver af de to 2-dages 
møder deltager 12-15 repæsentanter (linkers) og drøfter CV, masterclass, styrkelse af 
samarbejde og at skabe opmærksomhed nationalt om EHAs arbejde mhp at anvendelse 
af EHA materialer øges og fortsat udvikling og optimering af EHAs uddannelsesaktiviteter. 
F.eks. overvejes et certifikat for gennemført attestation af 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. Ny tanker om eksaminer er omtalt tidligere.  Jeg har deltaget i begge møder.  
Dette forum er en slags tænketank i EHA, og fo det overvejes at anmode de nationale 
Selskaber (også) være repræsenteret af Formanden for at give det mere vægt og øge 
kommunikation mellem EHA og Selskaberne.   
 
Det er muligt at opnå CME-akkreditering af videnskabelige møder afholdt i DK via EHA i 
EBAH (European Board for Accreditation in Hematology). Det er en tung opgave, kræver 
omfattende dokumentation, skal gerne indledes minimum 6-9 måneder før afholdelse for 
at komme hele processen igennem. Det koster minimum 2000 kr og giver så mulighed for 
læger 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  
 
EHA materiale: CV, newsletter, foldere mm ventes udleveret på DHS årsmøde, og lagt i 
møde- eller udstillings-lokalet.  
Det er en glæde fortsat at være valgt sidste af DHS til dette arbejde som linker, og som jeg 
om et år gerne vil videregive. Kommentarer eller spørgsmål til samarbejdet i EHA, til 
beretningen besvares gerne på generalforsamlingen eller ved henvendelse på e-mail.   
 
 
 
Mange tak.  Venlig hilsen,   
 
Ole Weis Bjerrum  
ole.weis.bjerrum @ region.dk                                                                    07.februar 2016 
 
Forventeligt indgår denne beretning i en samlet pdf fil for årsmødets materiale, hvorfor de 
mange links er angivet ”fuldt ud” nedenfor.  Link til 
 
medlemskab; http://www.ehaweb.org/eha-membership/  
 
EHA 21. kongres i juni: http://www.ehaweb.org/congress-and-events/21st-
congress/key-information-3/  
 
Bestyrelsen: http://www.ehaweb.org/about-eha/eha-board-committees/eha-board/  
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Educational Committee: http://www.ehaweb.org/about-eha/eha-board-
committees/committees-units/education-committee/  
 
CV Passport:  http://www.ehaweb.org/education-science/eha-online-
learning/curriculum-cv-passport/  
 
Learning Center: http://www.ehaweb.org/education-science/eha-online-learning/eha-
learning-center/  
 
Survey om uddannelse: http://www.ehaweb.org/education-
science/education/competence-survey/  
 
Master class og Bite-Size http://www.ehaweb.org/education-science/eha-online-
learning/master-class/  
 
CME akkreditering EBAH: http://ebah.org/standards-guidelines  
 
EHA grants: http://www.ehaweb.org/career/  
 
EHA hjemmeside: www.ehaweb.org  
 
The European Hematology Associ ation Roadmap For European Hematology 
Research. A Consensus Document (95 sider om “alle” diagnoser):   
http://www.haematologica.org/content/early/2016/01/25/haematol.2015.136739.full-
text.pdf+html   
                                                         
 
 

Udvalg	  for	  stamcellemobilisering/høst	  og	  autolog	  
stamcelletransplantation	  
Årsrapport for national tværfaglig udvalg for stamcellemobilisering/høst og 
autolog stamcelletransplantation 
 
 
Udvalgets sammensætning: 
 
Overlæge Jette Sønderskov Gørløv, Hæmatologisk afd., Rigshospitalet 
Overlæge Anne Fischer-Nielsen, Klinisk Immunologisk afd., Rigshospitalet 
Afdelingslæge Eva Kannik Haastrup, Klinisk Immunologisk afd., Rigshospitalet 
Overlæge Pär Lars Josefsson, Hæmatologisk afd., Herlev Hospital 
Overlæge (sekretær) Pernille Andersen, Klinisk Immunologisk afd., Herlev Hospital 
Overlæge Per Boye Hansen, Hæmatologisk afd., Roskilde Sygehus 
Overlæge Susanne Gjørup Sækmose, Klinisk Immunologisk afd., Næstved Sygehus 
Overlæge (Formand) Thomas Stauffer Larsen, Hæmatologisk afd., OUH  
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Cand. Scient. Christian Nielsen, Klinisk Immunologisk afd., OUH  
Overlæge Erik Kay Segel, Hæmatologisk afd., Aarhus Universitetshospital 
Overlæge Caroline Juhl-Christensen, Hæmatologisk afd. AUH  
Overlæge Betina Samuelsen Sørensen, Klinisk Immunologisk afd. AUH  
Overlæge Ilse Christiansen, Hæmatologisk afd. Aalborg Universitetshospital 
Overlæge John Bæch, Klinisk Immunologisk afd.,Aalborg  
 
Alle medlemmer fortsætter i udvalget. 
 
Møder: 
 
8. maj 2015: Heldagsmøde Rigshospitalet 
27. oktober 2015: Telefonmøde 
29. januar 2016: Heldagsmøde Rigshospitalet 
 
Nationale rekommandationer for stamcellemobilisering/høst og højdosis 
kemoterapi med autolog stamcelletransplantation hos voksne forventes publiceret 
på DHS og DSKI’s respektive hjemmesider marts 2016.  
 
Økonomi: 
 
Udvalget har ingen indtægter eller egenkapital. Udgifter til forplejning i forbindelse 
med de to afholdte møder er dækket via DHS.  
 
 
Odense februar 2016 
Thomas Stauffer Larsen  
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Forslag til ændringer af vedtægter og 
kommissorier: 

Forslag	  til	  ændring	  af	  DHS	  vedtægter	  
	  
§	  7	  a.	  Selskabets	  bestyrelse	  består	  af	  ialt	  8	  medlemmer.	  7	  medlemmer	  vælges	  af	  
generalforsamlingen.	  Bestyrelsesedlemmerner	  vælges	  for	  en	  2-‐årig	  periode.	  Halvdelen	  af	  
bestyrelsen	  er	  på	  valg	  hvert	  andet	  år.	  Hvert	  medlem	  stemmer	  da	  på	  indtil	  3	  kandidater.	  
Umiddelbart	  genvalg	  kan	  finde	  sted	  en	  gang.	  Formanden	  vælges	  separat.	  Valgene	  sker	  på	  den	  
ordinære	  generalforsamling	  ved	  simpel	  majoritet	  og	  på	  begæring	  ved	  skriftlig	  afstemning.	  
Udover	  de	  generalforsamlingsvalgte	  medlemmer	  sidder	  formanden	  for	  Yngre	  Hæmatologer	  i	  
bestyrelsen.	  
 

Forslag	  til	  ændring	  i	  DLG’s	  vedtægter 
	  
”§4.1 Bestyrelsen	  
Bestyrelsen vælges af DHSs generalforsamling, efter indstilling fra DLGs 
plenum, og består af i alt 6-910 medlemmer, heraf	  
5-89 medlemmer fra hæmatologiske afdelinger. Der tilstræbes 
repræsentation fra både centerafdelinger og andre hæmatologiske 
afdelinger, ligesom der tilstræbes repræsentation fra alle regioner.	  
1 patolog (vælges af patologiudvalget)”	  
 	  
….	  
 	  
”	  §4.2 Formandskabet	  
Bestyrelsen vælger af sin kreds en formand, en sekretær og en kasserer.	  
Formanden er valgt for en periode på 4 år og kan genvælges for 
yderligere 4 år. Sekretæren og kassereren er valgt for en periode på 2 år 
og kan genvælges for yderligere 2 år.”	  
 	  
Ny tekst fremhævet med fed, gammel med gennemstreget tekst	  
  

Forslag	  til	  ændringer	  I	  ALGs	  vedtægter:	  
	  
Organisation og ledelse 
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Databasen er i faglig henseende underlagt Dansk Hæmatologisk Selskab, der 
fastlægger regler for og arten af dataregistrering og regler for styring, brug og kontrol 
af databasen. Der nedsættes et Akut Leukæmi Forretningsudvalg, der har ansvaret for 
dataanalyser og rapportering. Forretningsudvalget består pt. (forår 2013) af 12 
medlemmer (10 hæmatologer og 2 patologer). Forretningsudvalgets 
sammensætning og antal kan løbende tilpasses i overensstemmelse med 
udviklingen på området. Der etableres et sekretariat med en lægelig sekretær, der er 
leder af det centrale register og formand for forretningsudvalget. Den lægelige 
sekretær (formand for ALG) udpeges blandt forretningsudvalgets medlemmer. 
Forretningsudvalget holder mindst 1, gerne 2, møder pr. år. Referat fra mødet tilgår 
Dansk Hæmatologisk Selskabs Bestyrelse. Medlemmer af forretningsudvalget vælges 
for en periode på 4 år, med mulighed for genvalg max x 2. Nye medlemmer og 
afgående medlemmer indstilles ved det årlige ALG-forårsmøde. Der er 
mødepligt min x 1/år for forretningsudvalgsmedlemmer. Dispensation til 2 år.  
 
Ny	  tekst	  fremhævet	  med	  fed,	  gammel	  med	  gennemstreget	  tekst	  
	  

Nyt	  Kommissorium	  for	  Yngre	  Hæmatologer	  2016	  
	  
I	  2004	  efter	  generalforsamlingen	  i	  Dansk	  Hæmatologisk	  Selskab	  (DHS)	  blev	  Yngre	  
Hæmatologers	  Uddannelsesudvalg	  (YHU)	  etableret	  med	  det	  formål	  at	  koordinere	  og	  forestå	  
uddannelsesmæssige	  aktiviteter	  for	  yngre	  læger	  med	  hæmatologisk	  interesse.	  I	  2015	  tog	  
udvalget	  navneforandring	  til	  Yngre	  Hæmatologer	  (YH)	  for	  at	  signalere,	  at	  udvalget	  har	  
udvidet	  deres	  aktiviteter	  gennem	  årene	  og	  også	  kan	  tage	  andre	  aktiviteter	  op,	  der	  har	  bred	  
interesse	  for	  yngre	  læger	  med	  hæmatologisk	  interesse.	  Yngre	  Hæmatologer	  (YH)	  er	  fortsat	  en	  
undergruppe	  under	  DHS.	  	  
Udvalgets	  medlemmer:	  
Udvalgets	  består	  af	  6	  yngre	  læger	  fra	  DHS.	  
Tilsammen	  ønskes	  indsigt	  i	  alle	  uddannelsesregioner	  i	  Danmark,	  hvorfor	  de	  6	  yngre	  læger	  er	  
fordelt	  med	  to	  yngre	  læger	  fra	  hver	  uddannelsesregion.	  
Medlemmerne	  vælges	  for	  2	  år	  med	  mulighed	  for	  genvalg	  én	  gang.	  I	  hver	  uddannelsesregion	  er	  
det	  ene	  medlem	  på	  valg	  i	  lige	  år	  og	  det	  andet	  i	  ulige	  år.	  	  
Ledige	  pladser	  i	  YH	  annonceres	  via	  DHS.	  Kandidater	  kan	  melde	  sig	  til	  YH	  forud	  for	  YH’	  
Uddannelsesdag	  i	  januar.	  I	  forbindelse	  med	  YH’	  uddannelsesdag	  vælges	  de	  nye	  medlemmer.	  
Medlemmerne	  vælges	  af	  yngre	  læger	  i	  den	  region,	  de	  skal	  repræsentere.	  Medlemmerne	  
tiltræder	  formelt	  YH	  i	  forbindelse	  med	  generalforsamlingen	  i	  DHS.	  	  
YH	  konstitueres	  ved	  det	  første	  møde	  efter	  DHS’	  generalforsamling.	  Her	  vælges	  en	  formand	  
samt	  en	  sekretær.	  
YH	  kan	  nedsætte	  arbejdsgrupper	  med	  forskellige	  opgaver.	  
Formanden	  for	  YH	  er	  gruppens	  repræsentant	  i	  DHS’	  bestyrelse.	  
Udvalgets	  opgaver:	  
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Udvalgets	  opgaver	  er	  dels	  gennem	  uddannelsesaktiviteter	  at	  tiltrække,	  uddanne	  og	  fastholde	  
hæmatologisk	  interesserede	  yngre	  læger	  i	  specialet	  og	  dels	  at	  tage	  aktiviteter	  op,	  der	  har	  bred	  
interesse	  blandt	  hæmatologisk	  interesserede	  yngre	  læger.	  Udvalgets	  aktiviteter	  retter	  sig	  
primært	  mod	  yngre	  læger,	  der	  endnu	  ikke	  er	  blevet	  speciallæger.	  	  
Medlemmer	  af	  udvalget	  er	  kontaktorgan	  ved	  henvendelser	  fra	  medicinalindustrien	  
vedrørende	  sponsorering	  af	  uddannelsesaktiviteter	  for	  hæmatologisk	  interesserede	  yngre	  
læger.	  
Ved	  firmasponsorerede	  uddannelsesaktiviteter	  er	  det	  udvalgets	  opgave	  at	  sikre	  et	  uafhængigt	  
fagligt	  indhold	  uden	  hensyntagen	  til	  sponsorer.	  
Udvalget	  koordinerer	  uddannelsesaktiviteter	  og	  andre	  aktiviteter	  med	  bred	  interesse	  for	  
hæmatologisk	  interesserede	  yngre	  læger.	  Udvalget	  behøver	  ikke	  i	  alle	  tilfælde	  være	  praktisk	  
arrangør	  af	  aktiviteterne,	  men	  kan	  uddelegeres	  til	  andre	  medlemmer	  af	  DHS.	  	  
Udvalgets	  aktiviteter:	  
Uddannelsesdag:	  Fast	  årlig	  uddannelsesdag	  den	  anden	  fredag	  i	  januar.	  Der	  udvælges	  et	  
hæmatologisk	  emne	  og	  inviteres	  undervisere	  med	  så	  bred	  national	  repræsentation	  som	  
muligt.	  Uddannelsesdagen	  afholdes	  på	  skift	  i	  de	  forskellige	  uddannelsesregioner.	  
Kurser:	  Forestår	  koordinering	  af	  og	  praktisk	  gennemførelse	  af	  andre	  løbende	  kurser	  med	  
hæmatologisk	  indhold	  såsom	  mikroskopikursus,	  kursus	  i	  flowcytometri	  m.v.	  
Legater:	  Forestår	  uddeling	  og	  praktisk	  gennemførelse	  af	  legater	  fra	  lægemiddelindustrien	  i	  
samarbejde	  med	  det	  enkelte	  firma.	  
Andre	  uddannelsesaktiviteter	  eller	  andre	  aktiviteter	  med	  hæmatologisk	  indhold	  eller	  med	  
bred	  interesse	  for	  hæmatologisk	  interesserede	  yngre	  læger.	  
Økonomi:	  
Udvalgets	  arrangementer	  søges	  finansieret	  fra	  medicinalindustrien.	  
Såfremt	  det	  ikke	  er	  muligt	  eller	  bedømmes	  at	  kunne	  påvirke	  indholdet	  rent	  fagligt	  kan	  DHS	  
ansøges	  om	  tilskud,	  hvilket	  bedømmes	  fra	  aktivitet	  til	  aktivitet.	  Den	  primære	  finansiering	  bør	  
dog	  dækkes	  af	  medicinalindustrien.	  
YH	  er	  en	  undergruppe	  under	  DHS	  og	  administreres	  økonomisk	  af	  DHS’	  kasserer,	  ligesom	  
regnskab	  aflægges	  af	  denne	  og	  skal	  godkendes	  af	  DHS’	  revisorer.	  	  
Kontakt:	  
Udvalget	  kan	  kontaktes	  via	  dets	  mail;	  uddannelsesudvalg@hotmail.com,	  eller	  ved	  kontakt	  til	  
udvalgets	  formand.	  
	  
Dette	  kommissorium	  revideres	  løbende.	  
	  
	  
På	  vegne	  af	  Yngre	  Hæmatologer	  
Anne	  Kærsgaard	  Mylin	  
06.02.2016	  	  	  
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Diverse 
	  
	  

Kommissorium	  for	  national	  tværfaglig	  udvalg	  for	  
stamcellemobilisering/høst	  og	  autolog	  stamcelletransplantation	  

	  
Formål:  
Gennem tværfagligt samarbejde mellem hæmatologer og kliniske immunologer 
at sikre nationale ensartede vejledende retningslinjer vedr. stamcellemobilisering, 
stamcellehøst og autolog stamcelletransplantation.  
 
Opgaver: 
At udarbejde, vedligeholde og opdatere nationale retningslinjer vedr. 
stamcellemobilisering, stamcellehøst og autolog stamcelletransplantation. Således 
indeholdes følgende aspekter:  
 
Mobiliseringsstrategier, herunder vejledning for anvendelse af plerixafor 
Afereseprocedure og procedering af afereseprodukt. 
Stamcellereinfusion 
Understøttende behandling i forbindelse med højdosis kemoterapi med autolog 
stamcelletransplantation.  
 
Der er således IKKE gruppens opgave at udtale sig om indikationer for højdosis 
kemoterapi med autolog stamcelletransplantation, en opgave som uforandret 
ligger i regi af de enkelte sygdomsspecifikke arbejdsgrupper under DHS. 
 
Udvalgets sammensætning: 
Udvalget består af 1-2 repræsentanter fra de hæmatologiske afdelinger som 
varetager højdosisbehandling med autolog stamcelletransplantation og 1-2 
repræsentanter fra de kliniske immunologiske afdelinger som varetager afereser 
og procedering af stamcelleprodukter.  Det tilstræbes, at udvalget til enhver tid er 
sammensat af repræsentanter fra alle afdelinger. Medlemmer udpeges af 
udvalget selv.  
 
Poster: 
Udvalget konstituerer en formand og en sekretær, som begge vælges for en 2-årig 
periode, med mulighed for genvalg for én periode. Der er i øvrigt ikke 
tidsbegrænsning på varighed af medlemskab af udvalget. Formanden har til 
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opgave at sikre mødeaktiviteten og koordinere gruppens arbejdsopgaver. 
Sekretæren har til opgave at udfærdige referater fra afholdte møder og 
rundsende disse samt øvrigt materiale efter aftale med formanden.  
 
Møder: 
Der afholdes 1-2 møder om året. Derudover et behovsbestemt antal 
telefonmøder.  
 
Odense februar 2016 
Thomas Stauffer Larsen  
 
Bestyrelsen	  	  
Dansk	  Hæmatologisk	  Selskab	  	  
	  

	  


