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Dagsorden	  for	  Dansk	  Hæmatologisk	  Selskabs	  (DHS)	  generalforsamling	  	  
	  

Hindsgavl	  slot	  d.10.	  Marts	  2017	  kl.	  17.00	  
	  
	  

	  
Velkomst	  ved	  formanden	  for	  DHS,	  Lars	  Kjeldsen	  
	  
	  

1. Valg	  af	  ordstyrer	  

	  

2. Formandens	  beretning	   -‐	  Lars	  Kjeldsen	  

	  

3. Mundtlige	  beretninger	  fra	  diverse	  udvalg	  og	  arbejdsgrupper	  

Ingen	  har	  ønsket	  ordet!	  

4. Godkendelse	  af	  øvrige	  beretninger	  (jf.	  fremsendte	  bilag	  –	  ingen	  mundtlig	  

fremlæggelse)	  

5. Regnskaber	  (jf.	  fremsendte	  bilag	  –	  ingen	  mundtlig	  fremlæggelse)	  

6. Valg	  til	  DHS’	  bestyrelse	  

a. DHS	  bestyrelse	  består	  af:	  Lars	  Kjeldsen	  (Rigshospitalet,	  formand),	  Jakob	  

Madsen	  (Aalborg,	  sekretær),	  Lene	  Meldgaard	  Knudsen	  (Herlev),	  Ulf	  Frølund	  

(Roskilde),	  Duruta	  Weber	  (Odense,	  kasserer),	  Michael	  Clausen	  (Århus),	  Jørn	  

Starklint	  (Holstebro)	  og	  Maja	  Bech	  Juul	  (YH).	  	  

b. Jakob	  Madsen	  og	  Michael	  Clausen	  er	  på	  valg,	  og	  modtager	  genvalg.	  

c. Duruta	  Weber	  og	  Ulf	  Frølund	  er	  på	  valg	  og	  modtager	  ikke	  genvalg.	  	  

d. Lars	  Kjeldsen	  er	  afgående	  formand	  og	  modtager	  ikke	  genvalg.	  	  	  

e. Dorthe	  Tholstrup	  (Roskilde)	  og	  Brian	  Kornblit	  (Rigshospitalet)	  opstiller	  til	  valg.	  	  

f. Henrik	  Frederiksen	  (Odense)	  opstiller	  til	  formandsposten	  i	  DHS	  

g. Suppleanter	  til	  DHS	  bestyrelse:	  Per	  Trøllund	  Pedersen	  (Esbjerg)	  og	  Lone	  

Smidstrup	  Friis	  er	  suppleanter.	  	  Lone	  Smidstrup	  Friis	  er	  på	  valg	  og	  modtager	  

ikke	  genvalg.	  Tobias	  Ramm	  Eberlein	  (Holstebro)	  opstiller	  til	  ny	  suppleant.	  
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7. Revisorer	  

a. DHS’	  revisorer	  er	  Mikkel	  Dorff	  og	  Mikael	  Frederiksen.	  Begge	  er	  på	  valg.	  Mikael	  

Fredriksen	  modtager	  ikke	  genvalg.	  Mikkel	  Dorff	  modtager	  genvalg.	  Dennis	  Lund	  

Hansen	  (Odense)	  opstiller	  til	  valg.	  

	  
	  

8. Forslag	  til	  ændringer	  af	  vedtægter	  og	  kommissorier:	  

a. Forslag	  til	  ændring	  i	  DHS’	  vedtægter	  jf.	  Bilag.	  

b. Forslag	  til	  ændring	  i	  DSBHs	  vedtægter	  jf.	  Bilag.	  

c. Forslag	  til	  nye	  vedtægter	  for	  DSKMS	  jf.	  Bilag.	  

	  

9. Valg	  til	  bestyrelser	  for	  DLG,	  ALG,	  DMSG,	  DSKMS,	  DSBH,	  YH,	  Dansk	  hæmatologisk	  

selskabs	  databaseudvalg,	  Den	  fælles	  hæmatologiske	  DMCG	  og	  Dansk	  

Hæmatologisk	  Forkerskole	  Netværk.	  

	  
a. DLG´s	  bestyrelse	  består	  af	  Peter	  de	  Nully	  Brown,	  Rigshospitalet	  (formand),	  Pär	  

Josefsson,	  Herlev,	  Christian	  Poulsen,	  Roskilde	  (sekretær),	  Michael	  Pedersen,	  

Rigshospitalet	  (kasserer),	  Jacob	  Haaber,	  Odense,	  Per	  Petersen,	  Esbjerg,	  Jørn	  

Starklint,	  Holstebro,	  Judit	  Jørgensen,	  Århus,	  Paw	  Jensen,	  Aalborg,	  Michael	  Boe	  

Møller,	  Odense	  (formand	  for	  patologiudvalget).	  

Pär	  Josefsson,	  Christian	  Poulsen	  Jørn	  Starklint	  og	  Judit	  Jørgensen	  er	  på	  valg,	  og	  

modtager	  genvalg.	  Paw	  Jensen	  er	  på	  valg,	  og	  ønsker	  ikke	  genvalg.	  Tarec	  

Christoffer	  el-‐Galay	  (Aalborg)	  opstiller	  til	  valg.	  Peter	  Brown	  er	  ikke	  på	  valg	  men	  

ønsker	  at	  udtræde	  af	  bestyrelsen.	  Bestyrelsen	  konstituerer	  sig	  med	  valg	  af	  ny	  

formand	  på	  førstkommende	  bestyrelsesmøde	  efter	  generalforsamlingen.	  

 	  

b. ALGs	  forretningsudvalg	  består	  af:	  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	  
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Universitetshospital),	  Marie	  Kallenbach	  (Aalborg	  Universitetshospital),	  

Marianne	  Tang	  Severinsen	  (Aalborg	  Universitetshospital),	  Birgitte	  Strange	  

Preiss	  (Odense	  Universitetshospital),	  Klas	  Raaschou-‐Jensen	  (Roskilde	  Sygehus).	  

Mette	  Klarskov	  Andersen	  (Rigshospitalet),	  Claus	  Werenberg	  Marcher	  (Odense	  

Universitetshospital),	  Claudia	  Schöllkopf	  (Herlev	  Hospital),	  Andreas	  Glenthøj	  

(hoveduddannelseslæge	  Herlev/Rigshospitalet,	  sekretær).	  	  Morten	  Krog	  Jensen	  

er	  på	  valg	  og	  ønsker	  ikke	  genvalg.	  Peter	  Møller,	  Hæmatologisk	  afdeling,	  

Roskilde	  foreslås	  som	  nyt	  medlem	  i	  forretningsudvalget.	  

c. DMSG´s	  Bestyrelse	  består	  aktuelt	  af	  Niels	  Abildgaard	  (Odense,	  formand),	  Henrik	  

Gregersen	  (Aalborg,	  kasserer),	  Niels	  Frost	  Andersen	  (Aarhus,sekretær),	  Robert	  

Schou	  Pedersen	  (Holstebro),	  Torben	  Plesner	  (Vejle),	  Per	  Trøllund	  Pedersen	  

(Esbjerg),	  Ulf	  	  Frølund	  (Roskilde),	  Carsten	  Helleberg	  (Herlev)	  og	  Morten	  Salomo	  

(RH).	  Niels	  Abildgaard,	  Henrik	  Gregersen,	  Niels	  Frost	  Andersen,	  Robert	  Schou	  

Pedersen,	  Torben	  Plesner,	  Per	  Trøllund	  Pedersen	  og	  Carsten	  Helleberg	  er	  på	  

valg	  og	  modtager	  genvalg.	  Ulf	  Frølund	  er	  ikke	  på	  valg,	  men	  ønsker	  at	  trække	  sig.	  

Fra	  Roskilde	  indstilles	  i	  stedet	  Niels	  Emil	  Hermansen.	  Nuværende	  suppleanter	  

til	  bestyrelsen	  er	  Hans	  Johnsen	  (Aalborg),	  Jørn	  Starklint	  (Holstebro),	  Anja	  

Klostergaard	  (Aarhus),	  Maja	  Hinge	  (Vejle),	  Bruno	  Bengtsson	  (Esbjerg),	  Thomas	  

Lund	  (Odense),	  Bo	  Amdi	  (Roskilde),	  Lene	  Meldgaard	  Knudsen	  (Herlev)	  og	  

Annette	  Vangsted	  (RH).	  Ingen	  er	  på	  valg.	  

d. DSKMS’	  bestyrelse	  består	  af:	  Andreja	  Dimitrijevic	  (Odense),	  Morten	  Saaby	  

Steffensen	  (Holstebro),	  Lene	  Udby	  (Roskilde),	  Niels	  Pallisgaard	  (Roskilde),	  Ann	  

Madelung	  (OUH),	  Dorthe	  Rønnov-‐Jessen	  (Vejle,	  Formand),	  Christen	  Lykkegaard	  

Andersen	  (Roskilde,	  sekretær),	  Jindrich	  Mourek	  (RH),	  Det	  indstilles	  at	  Gitte	  

Madsen	  (Aalborg)	  indtræder	  i	  bestyrelsen.	  	  Suppleanter	  vælges	  for	  et	  år.	  

Aktuelle	  suppleanter	  er:	  Herdis	  Larsen	  (Aalborg),	  Marie	  Bak	  (Roskilde),	  Mette	  

Borg	  Clausen	  (Herlev).	  Herdis	  Larsen	  genopstiller	  ikke.	  Marie	  Bak	  og	  Mette	  

Borg	  Clausen	  genindstilles	  som	  suppleanter.	  

e. DSBHs	  Bestyrelse	  består	  aktuelt	  af:	  Ulrik	  Overgaard	  (Formand),	  Sif	  

Gudbrandsdottir	  (Sekretær),	  Eirik	  Tjønnfjord	  (Kasserer),	  Henrik	  Frederiksen,	  
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Mikkel	  Helleberg	  Dorff	  ,	  Eva	  Leinøe,	  Dorthe	  Rønnow-‐Jensen,	  Peter-‐Diedrich	  

Jensen	  og	  Ole	  Birger	  Pedersen.	  Henrik	  Frederiksen,	  Eva	  Leinøe	  og	  Ole	  Birger	  

Pedersen	  er	  på	  valg	  og	  opstiller	  til	  genvalg.	  Eirik	  Tjønnfjord	  ønsker	  at	  udtræde	  

af	  bestyrelsen.	  Andreas	  Glenthøj	  indstilles	  som	  bestyrelsesmedlem	  og	  ny	  

kasserer.	  Jesper	  Stentoft	  indstilles	  som	  nyt	  bestyrelsesmedlem.	  Bodil	  Laub	  

Petersen	  (Patologi)	  indstilles	  som	  nyt	  bestyrelsesmedlem.	  Ulrik	  Overgaard	  

ønsker	  at	  træde	  tilbage	  som	  formand,	  men	  ønsker	  at	  fortsætte	  som	  menigt	  

medlem,	  Sif	  Gudbrandsdottir	  opstiller	  som	  ny	  bestyrelsesformand.	  Bestyrelsen	  

vil	  udpege	  en	  ny	  sekretær	  i	  løbet	  af	  foråret	  når	  gruppens	  nye	  sammensætning	  

er	  konsolideret.	  	  

f. YHs	  bestyrelse	  består	  af:	  Maja	  Bech	  Juul	  (Region	  Syd,	  Formand	  og	  

økonomiansvarlig),	  Karen	  Juul-‐Jensen	  (Region	  Syd,	  Legatansvarlig),	  Martin	  

Bjerregaard	  Pedersen	  (Region	  Nord,	  Sekretær),	  Mette	  Kathrine	  Nygaard	  

(Region	  Nord),	  Bente	  Arboe	  (Region	  Øst,	  Uddannelsesdag),	  Rasmus	  Sørrig	  

(Region	  Øst,	  Korte	  kurser).	  I	  forbindelse	  med	  generalforsamlingen	  2017	  træder	  

Karen	  Juul-‐Jensen	  ud	  af	  udvalget.	  3	  kandidater	  fra	  Region	  Syd	  havde	  ved	  

uddannelsesdagen	  meldt	  sig	  til	  posten	  og	  efter	  valg	  indstilles	  Agoston	  Szarbo.	  

Bente	  Arboe	  er	  på	  valg	  og	  kan	  genvælges.	  

g. Dansk	  hæmatologisk	  selskabs	  databaseudvalg:	  Databaseudvalget	  består	  af	  

følgende	  medlemmer	  (indirekte	  valg):	  Lone	  Smidstrup	  Friis	  (ALG),	  Niels	  

Abildgaard	  (DMSG),	  Dorthe	  Rønnow-‐Jessen	  (DSKMS),	  Anne	  Julie	  Tybjerg	  

(Kompetencecenter)	  og	  Peter	  Brown	  (DLG,	  formand).	  Derudover	  er	  Paw	  Jensen	  

indvalgt	  i	  bestyrelsen,	  som	  medlem	  fra	  Danske	  Regioner.	  Da	  Peter	  Brown	  afgår	  

som	  formand	  for	  DLG	  foreslås	  Peter	  Brown	  valgt	  som	  DHS	  repræsentant	  i	  

databaseudvalget.	  DLG’s	  kommende	  formand	  vil	  indtræde	  som	  repræsentant	  

for	  DLG	  i	  databaseudvalget.	  

h. Den	  fælles	  hæmatologiske	  DMCG:	  Ingen	  på	  valg	  -‐	  indirekte	  udpegning.	  

Medlemmer	  er	  udpeget	  af	  DHS:	  Henrik	  Frederiksen	  (Formand)	  og	  formændene	  

for	  de	  4	  DMCGér:	  DLG	  (Peter	  Brown),	  DMSG	  (Niels	  Abildgaard),	  ALG	  (Lone	  

Smidstrup	  Friis),	  DSKMS	  (Dorthe	  Rønnov-‐Jessen),	  formanden	  
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for	  Hæmatologisk	  Fællesdatabase	  (Peter	  Brown)	  samt	  en	  repræsentant	  fra	  

Danske	  Regioner	  (Paw	  Jensen).	  

i. Dansk	  Hæmatologisk	  Forkerskole	  Netværk:	  Består	  af	  3	  udpegede	  

bestyrelsesmedlemmer	  og	  3	  valgte	  bestyrelsesmedlemmer.	  På	  valg	  for	  en	  5	  årig	  

periode	  er:	  Henrik	  Birgens,	  Niels	  Pallisgaard	  og	  Hans	  Hasselbalch.	  

	  

10. Indstilling	  af	  formand	  for	  Medicinrådets	  fagudvalg	  vedrørende	  akut	  leukæmi	  

a. DHS	  er	  med	  meget	  kort	  varsel	  blevet	  bedt	  om	  at	  indstille	  en	  formand	  til	  

Medicinrådets	  fagudvalg	  vedrørende	  akut	  leukæmi.	  Jan	  Maxwell	  Nørgaard	  er	  af	  

DHS	  indstillet	  til	  denne	  post.	  Indstillingen	  ønskes	  konfirmeret	  af	  GF.	  

11. ISH	  councillor	  og	  ASH	  Councillor.	  	  

Dorthe	  Rønnov-‐Jessen	  blev	  valgt	  som	  ASH	  /	  ISH	  councillor	  i	  2007,	  og	  vil	  gerne	  

fortsætte	  på	  posten.	  

12. EHA-‐	  repræsentant	  

Ole	  Weis	  Bjerrum	  har	  været	  DHS’	  repræsentant	  i	  EHA	  i	  flere	  år,	  men	  ønsker	  at	  

træde	  tilbage.	  Ole	  fortsætter	  som	  medlem	  af	  Educational	  Committee.	  Det	  er	  

endnu	  ikke	  	  lykkedes	  for	  bestyrelse	  at	  finde	  en	  ny	  kandidat	  til	  DHS	  EHA	  

repræsentant	  (”Linker”)	  inden	  udsendelsen	  af	  dagordenen,	  men	  vi	  vil	  arbejde	  

videre	  på	  sagen	  inden	  generalforsamlingen.	  Uanset	  om	  vi	  har	  fundet	  en	  

kandidat	  til	  generalforsamlingen,	  kan	  andre	  være	  interesserede	  i	  opgaven	  og	  

kan	  I	  givet	  fald	  melde	  sig	  fra	  salen.	  Hvis	  der	  er	  flere	  kandidater	  afholdes	  der	  

valg. Beskrivelse	  af	  ”Linker”	  funktion	  findes	  i	  bilag	  til	  GF	  og	  i	  Oles	  beretning	  om	  

aktiviteterne	  i	  EHA	  2016.	  

13. Hovedkursusleder	  for	  de	  speciale	  specifikke	  kurser	  i	  Hæmatologi.	  

Ilse	  Christiansen	  er	  Hovedkursusleder	  for	  de	  speciale	  specifikke	  kurser	  i	  

Hæmatologi.	  Hun	  vil	  gerne	  fortsætte	  på	  posten	  

	  

14. Øvrige	  indlæg:	  

a. Hjemmesiden	   -‐	  Andreas	  Glenthøj	  

15. Eventuelt	  
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