
DHS 

Formandsberetning DHS for året 2017 

Henrik Frederiksen, formand DHS 

Bestyrelsen 

Bestyrelsen bestod i 2017 af: Lene Meldgaard Knudsen, Dorte Maegaard Tolstrup, Jørn Starklint, Jakob 
Madsen, Maja Bech Juul (YH), Michael Roost Clausen (Kasserer), Brian Kornblit (Sekretær) og Henrik 
Frederiksen (Formand). Bestyrelsen har afholdt 6 møder, hvoraf de 3 har været Skype møder, og på den 
måde holdes mødeudgifter og bestyrelsesmedlemmernes tidsforbrug nede. Lene Meldgaard Knudsen 
udtræder af bestyrelsen efter 4 år og Maja Bech Juul udtræder efter 2 år - I skal begge have stor tak for stor 
og engageret indsats. Michael Roost Clausen overtog kassererposten i 2017 og løser opgaven med at styre 
selskabets finanser forbilledligt. Brian Kornblit blev både valgt til bestyrelse og overtog sekretærposten i 
2017 og også han løser den opgave flot. Stor tak til alle.  

 

Uddannelse 

I 2017 modtog DHS en samlet opgørelse om resultaterne af 4 inspektorbesøg 2013-2016 ved de 
uddannelsesgivende afdelinger. Rapporten viser, at for samtlige af de undersøgte temaer scorer det 
hæmatologiske speciale højere end landsgennemsnittet. Selvom dette baserer sig på relativt få opgørelser 
er der ingen tvivl om, at resultatet afspejler den store indsats der i hele landet ligges i at uddanne 
kommende speciallæger i afdelingerne, ved et stort tilbud af kurser og arbejde bl.a. fra Yngre 
Hæmatologer, ledere og undervisere på hoveduddannelseskurser, SAEHIP, fjernundervisning, DMCG’erne, 
DHS uddannelsesudvalg, afdelingsledelserne, de uddannelsesansvarlige overlæger, Inspektorer, DHS 
repræsentanter i ansættelsesudvalg og af alle jer der i dagligdagen prioriterer dette højt. Uddannelsen er 
afgørende for vores vedvarende udvikling af faget til patienternes og hinandens glæde og 
arbejdstilfredshed. Jesper Stentoft har efter mange år som inspektor og DHS repræsentant ved 
ansættelsessamtaler valgt at videregive disse poster. Stor tak Jesper for indsatsen og til alle jer andre der 
også prioriterer uddannelsen! Der udpeges i skrivende stund nye inspektorer og juniorinspektorer så vi 
vedvarende kan bevise, hvor godt vi gør uddannelse i hæmatologien.  

 

Medicinrådet  

I 2017 fik Medicinrådet (MR) vedtaget sit kommissorium af Danske Regioner som afløser for Rådet for 
anvendelse af dyr sygehusmedicin (RADS) og Koordinationsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin KRIS. 
MR skal anbefale ibrugtagning af ny medicin eller kendt medicin til nye indikationer, udstede 
behandlingsvejledninger, sikre ensartet ibrugtagning på tværs af regioner og afdelinger på basis af 
ansøgninger fra industri, rådgivning fra fagudvalg og priser opnået ved forhandlinger af Amgros. Rådet 
består af 17 medlemmer, hvoraf de 10 er udpeget af eller repræsenterer Danske Regioner, tre er udpeget 
af lægevidenskabelige selskaber (LVS), to er udpeget af Danske Patienter, en af Sundhedsstyrelsen og en af 
Lægemiddelstyrelsen. MR er kommet i gang med arbejdet og hæmatologer er og har været involveret i 5 



fagudvalg om Essentiel Trombocytæmi (ET) /Polycytæmia Vera (PV), Myelomatose, Akut Leukæmi, 
Hæmofili og Lymfomer som arbejder eller har arbejdet med seks igangværende og to afsluttede 
ansøgninger om præparater, en igangværende beskrivelse af et helt terapiområde (MM) og én afsluttet 
beskrivelse af et terapiområde (ET/PV). Arbejdet i fagudvalgene er meget stort og tidskrævende. Derudover 
har MRs stramme habilitetsregler, som er indført med tilbagevirkende kraft, gjort det vanskeligt at finde 
medlemmer til fagudvalgene og efterladt et uforholdsmæssigt stort arbejde til de som allerede er udpeget. 
Et andet problematisk forhold, som allerede fandtes med RADS/KRIS er, at anbefalinger for behandlinger 
kan adskille sig fra dem som specialister i DMCG’erne har udarbejdet i konsensus baseret på bedst 
gældende evidens og et stort kendskab til sygdommene. Alle disse forhold giver og har givet anledning til 
megen frustration blandt fortravlede og engagerede læger i det hæmatologiske speciale. DHS og 
hæmDMCG har påpeget det uhensigtsmæssige i disse forhold og de bekymringer som det giver anledning 
til i forhold til det eksisterende meget velfungerende arbejde med nationale retningslinjer. Der er imidlertid 
ingen eller kun meget svage tegn på, at MR vil justere arbejdsgange og forretningsorden væsentligt. Som 
stand kan vi kun være interesseret i, at der foregår en centraliseret bedømmelse af nye behandlinger 
herunder deres pris overfor effekt og toxicitet. Der er ingen tvivl om, at vi har en stor rolle at spille i det 
forum. Jeg håber, at arbejdet i MR fremover kommer til at fungere til alles tilfredshed, og at vi får løst 
skismaet med MRs og DMCG’ernes parallelle behandlingsvejledninger.  

 

Årsmødet 

Sidste årsmøde havde palliation som et tværgående fagligt tema. Bestyrelsen modtog mange positive 
tilbagemeldinger om dette, og vi har derfor besluttet, at dette års tema igen skal være tværgående og 
handle om vira og immundefekt. Vi er meget glade for og afhængige af, at kolleger indenfor og udenfor 
specialet stiller op som undervisere, så vi alle sammen kan få et fagligt løft. Vi sætter stor pris på forslag og 
tilbagemeldinger, og jeg opfordrer jer alle til at komme med forslag til temaer for kommende årsmøder, 
som bestyrelsen kan arbejde videre med.  

Der har de senere år været tendens til nogen afvandring ved generalforsamlingen og ikke mindst lørdag 
formiddag ved de frie foredrag. Jeg vil indtrængende opfordre jer til at deltage i det hele, så vi kan have en 
livlig demokratisk forening og debat og så de ofte yngre forskere, der har indsendt abstracts får det 
publikum, de spørgsmål og den diskussion som deres forskning og arbejde fortjener.  

 

Presse 

I året der er gået har vores fag været omtalt ved flere lejligheder i både trykte og elektroniske medier. Som 
speciale og selskab er det godt med omtale af væsentlige forbedringer, forskningsresultater, planlagte 
projekter men også bare af dagligdagen i hæmatologien. Tak til alle jer, der stiller op og formidler ofte 
temmelig komplicerede budskaber på en god og retvisende måde. Det bemærkes altid rundt omkring, både 
når vi er enige eller uenige i specialet. Vi skal altid huske, at hvis uenighed eller konflikt udstilles offentligt, 
skabes der meget hurtigt utryghed hos vores patienter – det er altid dem, der bliver taberne i det spil. Jeg 
vil derfor opfordre til, at vi fortsætter med først og fremmest at afklare de sjældne faglige uenigheder, vi 
har, i arbejdsgrupper og DMCG’er – koncensus giver altid mere gennemslagskraft i offentligheden.  



 

Tak 

Der løftes en stor opgave i selskabets mange arbejdsgrupper og udvalg. DMCG’erne med alle deres 
underudvalg og retningslinjer har givet os alle et løft med samarbejde på tværs af landet, forskning, og 
protokoller - det hele til glæde for patienterne. Selskabets mange udvalg og arbejdsgrupper med 
dedikerede medlemmer, repræsentanter i råd, nævn og andre selskaber fortjener alle stor tak for den 
opgave I løser for os alle.  
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Bestyrelsesarbejde 

I 2017 holdt DLG’s bestyrelse tre bestyrelsesmøder i hhv. januar, marts juni og 

august. Møderne  i januar og juni blev afholdt i Odense, august mødet på 

Rigshospitalet og i marts i Hindsgavl. 

Peter Brown RH og Paw Jensen Ålborg har trådt ud af bestyrelsen i 2017. Tarec El- 

Galaly Ålborg blev valg ind som nye repræsentant fra Ålborg. 

 

DLG’s bestyrelse ved udgangen af 2017 består af:  

Judit Mészáros Jørgensen, Århus (formand) 

Christian Bjørn Poulsen, Roskilde (sekretær) 

Michael Pedersen, Rigshospitalet (kasserer) 

Pär Lars Josefsson, Herlev 

Jacob Haaber, Odense 

Jørn Starklint, Holstebro  

Tarec El-Galaly Ålborg 

Per Trøllund Pedersen Esbjerg 

Michael Boe Møller, Odense (formand for patologiudvalget) 

 

Jacob Haaber, Odense, Michael Pedersen RH, Per Trøllund Pedersen Esbjerg og 

Michael Boe Møller Odense er på valg og modtager genvalg.  

 

Udvalgsarbejde 

Der har været betydelig aktivitet i flere udvalg Der udkom opdaterede retningslinjer 

for Burkitt lymfom, Mb Waldenström, Mb Hodgkin, T-celle lymfom og CLL. 

Retningslinjer for Burkitt lymfom blev præsenteret ved forårsplenum og for Mb. 

Waldenström ved efterårsplenum. De opdaterede guidelines findes på DLG’s 

hjemmeside. Bestyrelsen anbefaler for 2018 at retningslinjerne opdateres for mantle 

celle lymfom, follikulært lymfom og diffust storcellet B-celle lymfom. Desuden blev der 



 
nedsat et nyt udvalg i 2017 mhp udarbejdelse af guidelines for PTLD. I henhold til 

krav fra RKKP og DMCG skal alle kliniske retningslinje indsættes i en ny skabelon.  

 

Kris ansøgninger/Medicinrådet 

KRIS blev nedlagt i foråret 2017, inden da blev pembrolizumab og nivolumab godkedt 

for recidiverende Mb. Hodgkin og der blev udgivet behandlingsvejledning for CLL.  

Plenummøder 

I 2017 blev der afholdt to plenummøder, i Herlev d 4. maj og i København d.31. 

oktober.  

Ved forårsmødet i Herlev præsenterede yngre danske lymfomforskere data fra 

igangværende forskningsprojekter: 

 
1) DUSP22 and TP63 rearrangements predict outcome of ALK-negative anaplastic large cell 

lymphoma: a Danish cohort study Martin Bjerregård Petersen Aarhus Universitetshospital 
2) "Cardiac events following treatment for diffuse large B-cell lymphoma and follicular 

lymphoma: the role of anthracyclines" Joachim Bech, Ålborg Universitetshospital 
3) “Immunterapi ved follikulært lymfom” Uffe Klausen Herlev  
4) ”MRD i Mantle celle lymfom” Per Ishøy Nielsen Odense Univesitetshospital 
 

Formiddagssessionen sluttede af med en præsentation af fase I enheden i 

Rigshospitalet af ovl Martin Hutcings 

Om eftermiddagen har overlæge Michale Boe Møller fra Odense gennemgået de 

væsentligste ændringer i den opdaterede version af WHO klassifikation af lymfomer, 

der udkom i 2017. Herefter blev der præsenteret opdateringen af retningslinjer for 

diagnostik og behandling af Burkitt lymfom af ovl. Jakob Madsen Ålborg.  

 

Det videnskabelige emne for efterårsplenummødet i København var ” Aggressive B-

celle lymphomas”., Der var planlagt i alt fire foredrag:  

 

1) Management of high risk DLBCL- Nordic perspective Prof Sirpa Lëppa, Helsinki 
University Hospital 

  
2) Genetic and functional drivers of diffuse large B-cell lymphoma Prof Sandeep 

Dave  
3) Managing High-Risk DLBC: State of Art 2017  Prof. Andrew Davies, 

Southampton General Hospital 
4) Using Biologic factors to Direct Therapy in Diffuse Large B-Cell Lymphoma, 

 Prof Kieron Dunleavy, George Washington University 



 
 
Desværre har Prof. Sandeep Dave meldt afbud dagen før mødet pga sygdom i 

familien. Peter Nørgaard har præsenteret det online prognostisk tool for DLBCL, der er 

udviklet af Sandeep Daves arbejdsgruppe. 

Udover det videnskabelige program omfattede mødet gennemgang af den opdaterede 

retningslinje for Mb Waldenstöm af ovl Lars Munksgaard.  

  

Årsrapport 2016 

Rapporten indeholder som tidligere centerspecifikke sammenligninger under hensyn 

tagen til kohorternes prognostiske profil. Årsrapport 2016 udkom i september 2017 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 

Peter Brown og Judit Jørgensen er de danske repræsentanter i koordinationsgruppen i 

Nordisk Lymfomgruppe. Der er danske medlemmer i alle NLG arbejdsgruppe og de 

danske centre deltager aktivt i de nordiske investigator initierede protokoller. 

Plenummøde blev afholdt 7-8. November 2015 i København med stor dansk tilslutning 

(ca. 25 danske deltagere).  

 

Økonomi 

Regnskab for 2017 blev udarbejdet af Michael Pedersen, og er indsendt til 

godkendelse hos DHS. DLG modtog i 2017 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. 

 

Judit Jørgensen 

DLG’s formand 

28.1.2017 



Årsberetning 2017 for Dansk 
Akut Leukæmi Gruppe (ALG)  
Forretningsudvalg for ALG  
I 2017 bestod forretningsudvalget af følgende fagpersoner: 

• Lone Smidstrup Friis, Rigshospitalet (formand) 
• Jan Maxwell Nørgaard, Aarhus Universitetshospital  
• Ove Juul Nielsen, Rigshospitalet 
• Olav J. Bergmann, Vejle Sygehus 
• Peter Møller, Sjællands Universitetshospital 
• Mette Holm, Aarhus Universitetshospital 
• Marie Kallenbach, Odense Universitetshospital 
• Marianne Tang Severinsen, Aalborg Universitetshospital 
• Birgitte Strange Preiss, Odense Universitetshospital 
• Klas Raaschou-Jensen, Odense Universitetshospital.  
• Mette Klarskov Andersen, Rigshospitalet 
• Claus Werenberg Marcher, Odense Universitetshospital 
• Claudia Schöllkopf, Herlev Hospital 

Andreas	Glenthøj,	hoveduddannelseslæge	Herlev/Rigshospitalet	(sekretær)			

Ændringer i forretningsudvalgets sammensætning:  
Ved	DHS-generalforsamling	9/3-2018	indstilles	overlæge	Claus	Marcher,	Hæmatologisk	afdeling	OUH		til	
ny	formand	for	ALG	og	afløser	Lone	Friis,	Rigshospitalet,	der	opstiller	som	menigt	medlem	i	ALGs	
forretningsudvalg.		

Jan	M.	Nørgaard,	Århus	ønsker	at	træde	ud	af	forretningsudvalget	efter	mange	års	indsats.	Hans	B.	Ommen	
foreslås	som	ny	kandidat	fra	Århus.		

Klas	Raaschou-Jensen,	OUH	og	Maria	Kallenbach,	OUH	ønsker	begge	at	træde	ud	af	forretningsudvalget	
efter	mangeårig	indsats.		

Andreas	Glenthøj	fortsætter	som	ALG	sekretær.		

	



Plenummøder i ALG 
Der	blev	i	2017	afholdt	2	plenummøder	i	ALG.	

Forårsmøde,	Odense	Universitetshospital,	d.	17-05-2017:	

Nye	indikatorer	i	årsrapporten:	
• Allogen	HCT	af	patienter	med	akut	leukæmi	og	MDS	er	implementeret	som	indikator	og	

indgår	for	første	gang	i	dette	års	årsrapport.	
• Under-indikatorer	2B,	2C	og	3B,	3C,	i	form	af	aldersopdelt	tidlig	mortalitet	for	patienter	i	

remissionsinducerende	behandling	blev	vedtaget	implementeret	i	årsrapporten	mhp	at	
kunne	udarbejde	standarder,	som	kan	bidrage	til	at	afspejle	udvikling/ændringer	i	
behandlingsrelateret	tidlig	død.	Implementeret	i	årsrapporten	i	år.	

• Etablering	af	standarder	for	den	samlede	overlevelse	blev	udsat	pga	manglende	klinisk	
relevans	for	den	meget	heterogene	patientgruppe.		

Database	opdateringer:	
• CMML	registreres	fortsat	i	MPN	databasen,	men	efter	aftale	med	DSKMS	præsenteres	data	

for	første	gang	i	år	i	ALG-årsrapporten.		
• MDS-subgruppen	arbejder	på	opdatering	af	MDS-databasen	incl	CMML.		
• Behandlingsregimerne	i	AL-databasen	er	i	år	opdaterede,	så	de	afspejler	aktuelle	

behandlinger	i	en	mere	forenklet	oversigt.		
• Morsskemaet	er	under	redigering	ved	arbejdsgruppe.	Opfølgning	i	2018.		

Klinisk/Videnskabeligt	program:	

• Protokolgennemgang	
• Ny	WHO	klassifikation	for	AL	og	MDS	
• NGS	teknikken	og	anvendelsen	i	fremtiden.		
• Molekylærgenetiske	datas	betydning	for	prognose	og	behandling.		Implementeres	i	den	

kommende	revision	af	MDS-retningslinje	til	næste	år.	
• Allogen	KMT	–	opdaterede	retningslinjer	og	status	for	aktivitet	

	

	Efterårsmøde,	Rigshospitalet,	d.	15/8-17	:		

	

Gennemgang	og	diskussion	af	data	til	årsrapporten	2016	iht	ovenstående.	Færdig	rapport	kan	ses	
på	www.leukemia.hematology.dk 

Videre arbejde med indikatorer og databaseopdatering som beskrevet under forårsmødet. 	



Videnskabelige møder i ALG-regi 
Der	blev	i	2017	ikke	afholdt	videnskabelige	møder	i	ALG-regi.	Følgende	møder	er	planlagt:	

• 12.	April	2018:	New	insights	into	MDS	and	treatment	options	in	the	future		
• 8.-11.	Marts	2019:	15th	International	Symposium	Symposium	on	MDS,	Copenhagen		

Kvalitetsudvikling og kliniske retningslinjer i regi af ALG 

De	i	2017	udarbejdede	kliniske	retningslinjer	for	henholdsvis	APL	og	ICUS	kan	ses	her:	
http://leukemia.hematology.dk/index.php/alg-vejledninger		

Forskning, kliniske protokoller og internationalt samarbejde 

Vedr.	AML	og	højrisiko	MDS:		

Mangeårigt	samarbejde	med	UK	i	form	af	NCRI-protokollerne.	Følgende	har	været	åbne	i	2017:	

• NCRI	Li1	for	patienter,	som	ikke	er	kandidater	til	intensiv	kemoterapi.		
• AML-18:		for	patienter	>	60	år,	som	er	kandidater	til	intensiv	kemoterapi.	Åben	i	alle	6	

centre	
• AML-19:		for	yngre	patienter	<	60.	Åben	i	alle	6	centre.	

	

Derudover	har	nedenstående	protokoller	været	åbne	for	AML	i	2017	

• Astex-protokollen	til	patienter,	der	ikke	tåler	intensiv	kemoterapi.		
• IDHD-2 protokollen til AML-pt, der ikke er kandidater til intensive terapi: Efficacy and Safety 

of AG-221 (CC-90007) Versus Conventional Care Regimens for pts Harboring an Isocitrate 
Dehydrogenase 2 Mutation. 	

• Ude godt- hjemme bedst. Hjemmekemoterapi på CADD-pumpe. Et nationalt projekt. 	
• Morpho protokollen for allogen transplanterede AML pt med FLT3 ITD.  Gilteritinib vs 

placebo. Et dobbeltblindt, randomiseret multicenter studie. 	
• GROSSAMER protokollen. Randomisering til vedligehold med Gilteritinib eller placebo ved 

ikke-transplanterede patienter med FLT3-ITD. 	
	

Vedr.	MDS:		

Mangeårig	deltagelse	i	den	nordiske	MDS-gruppe(NMDS),	hvor	professor	Kristen	Grønbæk,	
Rigshospitalet	er	co-chair.		Der	udarbejdes	fælles	nordiske	behandlingsretningslinjer	og	
patientinformationer.	Der	pågår	desuden	et	voksende	forskningssamarbejde.	Følgende	
protokoller	er	åbne	i	DK	i	NMDS-regi:		



• MDS-NMDSG10B:	(http://www.nmds.org/Studies/09):	Vidaza	+/-	lenalidomid	til	udvalgte	
højrisiko	patienter	med	bl.a.	5q-.	Lukker	for	inklusion	i	2017.		

• NMDSG-14B	til	patientspecifik	monitorering	af	MRD	efter	allogen	HCT.		

Derudover	er	følgende	MDS-protokoller	åbne	for	inklusion:	

• Epigenom-protokollen	med	biobanking	af	relevant	KM	og	blod.		
• Evita:	5-Aza	+/-	C-vitamin.		
• A	Prospective,	Multicenter,	European	Registry	for	newly	diagnosed	patients	with	

Myelodysplastic	Syndromes	of	IPSS	low	and	Intermediate-1	subtypes		
• Kaleidoscop:	5q-	registreringsstudie.		
• AZACTA	:	Peptide	vaccination	in	combination	with	azacitidine	for	patients	with	

Myelodysplastic	Syndrome	and	Acute	Myeloid	Leukaemia	-	A	phase	I	study.		Vaccine	mod	
cancer	associerede	antigener	hos	patienter	med	MDS,	CMML	og	AML,	der	i	
forvejen	behandles	med	azacitidin.		
	

Vedr.	Akut	lymfoblastær	leukæmi	(ALL):	

Patienter	<	45	år	behandles	i	hht	NOPHO-protokol.		Der	er	et	stigende	samarbejde	med	NOPHO	
for	voksen	ALL-behandlingen	i	DK.		

NOR-GRASPALL	2016.	For	ALL	pt	i	NOPHOprotokollen,	med	asperginaseoverfølsomhed.			 	

Større ansøgninger og bevillinger involverende ALG: 
Ansøgninger til DCCC: 
 ”Dansk Hæmatologisk KFE-netværk- etablering af nationalt studiekontor for investigator initierede 
protokoller” ved prof. Niels Abildgaard, OUH pva danske KFEer og HæmDMCGer. Imødekommet med 
100.000,00 kr. 
 
”National	center	for	Research	on	Precision	Medicine	in	Blood	Cancers with focus on AML and 
MDS” ved BRIC,	Peter	Hokland,	Hans	Johnsen,	Niels	Abildgaard,	Morten	Krogh,	Claudia	
Schöllkopf,	Kirsten	Grønbæk pva alle danske hæmatologiske centre. Ansøgningen om 25 mio kr blev 
ikke imødekommet – men nåede til sidste runde.  

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	og	fra	januar	
2011	blev	patienter	med	myelodysplastisk	syndrom	(MDS)	registreret.	Kronisk	myelomonocytær	
leukæmi	(CMML)	er	registreret	siden	2010.	Efter	aftale	med	DSKMS	præsenteres	CMML-data	fra	i	
år	fremadrettet	i	ALG-årsrapporten.		



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	leukæmidatabasen	bliver	i	stigende	grad	anvendt	til	forskning.	I	regi	af	Procrin	er	udgivet	
en	publikation	om	Akut	leukæmi/MDS-databasen	og	der	er	i	år	flere	publikationer	i	
internationale	tidskrifter	baseret	på	ALG-data.	Publikationer	med	relation	til	databasen	kan	
findes	på	ALG’s	hjemmeside:	www.leukemia.hematology.dk.		

	

Der	har	i	år	via	RKKP	været	4	ansøgninger	om	datatræk	til	forskningsbrug	fra	AL	og	MDS	–	
databaserne.		På	ALG-plenummøde	i	år	er	det	vedtaget,	at	alle	eksterne	ansøgninger	skal	ledsages	
af	projektdeltager	med	hæmatologisk	ekspertise	og	forståelse	for	de	danske	forhold,	hvorunder	
oplysningerne	er	indsamlet	mhp	at	sikre	høj	videnskabelig	kvalitet.	Eksterne	ansøgninger	om	
datatræk	skal	som	minimum	rundsendes	til	forretningsudvalgets	medlemmer	til	kommentarer,	
før	der	gives	accept	til	datatræk.	Det	vægtes	højt,	at	projektet	ikke	overlapper	med	allerede	
igangværende	danske	projekter.	

	

Et	nordisk	epidemiologisk	samarbejde	med	NMDS-gruppen	baseret	på	MDS-data	pågår	med	Jan	
M.	Nørgård,	Århus	Universitetshospital	som	tovholder.		

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 
Arsen	trioxid	(ATO)	er	i	2016	EMA-godkendt	til	1.	linje	behandling	af	lav	og	intermediær	risiko	
APL.	Kris	har	i	2017	godkendt	Arsen	Trioxid	(ATO)	som	1.	linje	behandling	til	lav	og	intermediær	
risiko	APL.		

Viden spredning og ALG 
ALG	har	bidraget	med	international	offentliggørelse	af	tidsskriftspublikationer,	foredrag	og	
posters	ved	kongresser.	ALG	bidrager	på	forespørgsel	med	foredrag	m.m.	hos	danske	
patientforeninger	–	herunder	i	regi	af	Kræftens	Bekæmpelse,	LYLE	og	MDS-foundation.		
Publikationer	foreligger	på	www.leukemia.hematology.dk		



Som	det	fremgår	af	regnskabet	har	ALG	via	ny-oprettet	legat	støttet	2	yngre	hæmatologers	
publikationer	af	danske	leukæmidata.	Hhv	Cecilie	Rank,	Rigshospitalet	og	Lene	Granfeldt,	Århus	
Universitetshospital.	Desuden	har	ALG	støttet	frikøb	af	overlæge	Bodil	Himmelstrup,	Sjællands	
Universitetshospital	til	færdiggørelse	af	patientinformationer.		

Januar,	2018		

Lone	S.	Friis	(formand	for	ALG	)	

	



Årsberetning 2017 Dansk Myelomatose Studiegruppe (DMSG) 
 
DMSG bestyrelse består af: 

 Niels Abildgaard (formand), Odense Universitetshospital 

 Henrik Gregersen (kasserer), Aalborg Universitetshospital 

 Niels Frost Andersen (videnskabelig sekretær), Aarhus Universitetshospital 

 Robert Schou Pedersen, Holstebro Sygehus 

 Torben Plesner, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus 

 Per Trøllund Pedersen, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg 

 Niels Emil Hermansen, Sjællands Universitetshospital, Roskilde 

 Carsten Helleberg, Herlev Hospital 

 Morten Salomo, Rigshospitalet, København 
  
 
DMSG har i 2017 afholdt 2 plenummøder, dels den 3. maj og 15. november, i Odense. 

 

Den 15. november afholdtes videnskabelig symposium ”treatment of multiple myeloma – standard 

of care anno 2017” med deltagelse af professor Jean-Luc Harousseau, Nantes og Charlotte Pawlyn, 

London. 
 
1. Gennemførelse og deltagelse i lokale, landsdækkende og internationale videnskabelige 

kliniske protokoller  
Som led i samarbejdet i DMSG, regionalt, nationalt eller internationalt har følgende investigator 

initierede kliniske protokoller været aktive med inklusion eller opfølgning i 2017: 
 ”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: Overlæge 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 co-sponsor: Professor Niels Abildgaard, Odense 



 Cy-Vel-Dex +/- Clarithromycin som induktionsbehandling før stamcellehøst og HDT 

(DMSG 02/14). Fase 2 studium. Principal investigator: Overlæge Henrik Gregersen, 

Aalborg. 

 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, Rigshospitalet. 

 Livskvalitet ved myelomatose – et nationalt populationsbaseret studium. National 

investigator: Speciallæge, phd-studerende Lene Kongsgaard Nielsen, Odense.  

 
2. Koordinering af klinisk kræftforskning og dens samarbejde med den laboratoriebaserede 

forskning og arbejdet med biobanker  
DMSG har fokus på koordinering af såvel den kliniske som prækliniske forskning. Flere DMSG 

medlemmer har direkte tilknytning til og/eller ansættelse i forskningslaboratorier. Nogle 

laboratorieforskere tilknyttet DMSG har lægebaggrund, men der er også molekylærbiologer, 

biostatistikere, andre med baggrund som cand. Scient.  

Myelomatose er i lighed med de øvrige hæmatologiske neoplasier integreret i Dansk 

CancerBiobank (DCB). Flere præ-kliniske forskningsprojekter, bl.a. baseret på materialet i DCB er 

i støbeskeen 
 

3. Støtte til klinisk kræftforskning indenfor metode, statistik, IT-anvendelse, sikring af finansiering 
m.m. 
DMSG har formaliseret samarbejde med statistikere ved dels Klinisk ForskningsEnhed, Herlev 

Sygehus, dels Kompetence Center Øst, og dels Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus 

Universitetshospital. 

DMSG projekter har opnået bevillinger fra Kræftens Bekæmpelse, andre mindre private fonde, 

Lægemiddelindustrien. 

 
4. Kliniske databaser egnet til forskning 

DMSG udgør den faglige ekspertice bag den landsdækkende Myelomatose Database, som startede i 

2005. DMSG har i 2017 udgivet Årsrapport 2016. Årsrapporten er publiceret som PDF-fil. Såvel 

årsrapport 2016 som de tidligere årsrapporter kan down-loades på www.myeloma.dk. 

Myelomatose databasen har været anvendt til flere forskningsprojekter gennem årene, herunder med 

fokus på  

1) årsager til observeret høj risiko for tidlig død hos ældre myelomatose patienter 

2) analyse af årsager til tidlig død hos yngre myelomatose patienter, som er egnede til højdosis 

kemoterapi med stamcelle støtte. 

3) analyse af forekomst og prognose for patienter med tidlig tilbagefald af sygdom efter 

højdosis kemoterapi med stamcelle støtte. 

4) analyse af risiko for progression af tidlig, ikke-behandlingskrævende myelomatose 

(smoldering myelomatose) 

5) analyse af den forbedrede generelle overlevelse ved myelomatose 

6) betydningen af immunparese for prognose 

7) betydningen af ko-morbiditet.  

 

 

http://www.myeloma.dk/


5. Bidrage til udarbejdelse af kliniske retningslinjer for patientforløbet, diagnostik og behandling 
samt den tilhørende forskning indenfor såvel primær som sekundær sektor. 
 

DMSG retningslinje for ”diagnostik og behandling af myelomatose” revideres årligt og blev også 

revideret i 2017, og ventes udgivet i februar 2018.  

I 2017 revideredes desuden retningslinje for MGUS (benign forstadium til myelomatose). 

DMSG har herudover retningslinjer for AL amyloidose, primær plasmacelle leukæmi, POEMS 

syndrom.  

DMSG vurderer årligt behovet for at revidere de foreliggende retningslinjer. 

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 . 

 
6. Gennemførelse og deltagelse i nationale og internationale kvalitetsprojekter  

DMSG har i tværfaglig samarbejde med patologer og cytogenetikere udfærdiget anbefaling for 

udførelse af ”cytogenetisk prognosticering ved myelomatose”, og i samarbejde med klinisk 

biokemikere fra Dansk Selskab for Klinisk Kemi udfærdiget anbefaling ”M-komponent analyser”. 

Sidstnævnte blev revideret i 2017. 

I samarbejde med kæbekirurger har DMSG udfærdiget anbefaling for ”diagnostik og behandling af 

bisfosfonat-associeret osteonekrose af kæben”. 

 

DMSG bidrog i 2017 til arbejdet i fagudvalget for myelomatose under Medicinrådet. Overlæge 

Niels Frost Andersen er formand for fagudvalget, udvalgt af DHS. Afdelingslæge Anne Mylin, 

Rigshospitalet, er udnævnt af DMSG. 

 
7. Internationale kontakter og videnskabeligt samarbejde. 

DMSG arbejder tæt sammen med internationale forskergrupper. 

Formand Niels Abildgaard er nylig afgået formand for den nordiske myelomatose gruppe, NMSG, 

og er aktuelt vice-præsident. Henrik Gregersen og Annette Vangsted indgår også i bestyrelsen i 

NMSG. DMSG har samarbejde med den europæiske myelomatose gruppe, EMN, og Niels 

Abildgaard, Hans Johnsen og Annette Vangsted indgår i den internationale myelomatose working 

group (IMWG). 

 
8. Bidrage til overvågning af området og fremkomme med tidlig varsling  

DMSG har i 2017 indsendt ansøgning til KRIS vedrørende implementering af behandling med 

kombinationen af ixazomib, lenalidomid og dexamethason.  

 
9. Bidrage til vidensopsamling og tilhørende spredning i det faglige miljø og i offentligheden  

DMSG har bidraget med publikationer i nationale og internationale tidsskrifter, ved foredrag og 

posterpræsentationer ved internationale kongresser og med foredrag ved seminarer i 

patientforeningen Dansk Myelomatose Forening. 

Uddeling af årlig ”DMSG Ung Forsker pris” bidrager til at skabe øget opmærksomhed på 

myelomatose. 

DMSG har egen hjemmeside www.myeloma.dk .  

 
10. Uddannelses- og efteruddannelsestiltag indenfor området  

http://www.myeloma.dk/
http://www.myeloma.dk/


DMSG medlemmer har bidraget som undervisere ved Sundhedsstyrelsens specialekurser og ved 

kurser for yngre hæmatologer.  

DMSG har afholdt 2 videnskabelige plenummøder og et videnskabelig symposium med 

internationale foredragsholdere i 2017. 
 

11. Sikre integration mellem kræftrelaterede tiltag i primær- og sekundær sektoren 
DMSG har stået for udfærdigelsen af ”Kræftpakke Myelomatose” og for beskrivelsen for 

”Opfølgning af myelomatose” 
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Niels Abildgaard 

Formand DMSG 



                       Årsrapport for DSKMS 2017 
                                            DHS’ Generalforsamling Hindsgavl den 9. marts 2018 

 

Mødeaktivitet: 

DSKMS afholdt to videnskabelige møder i henholdsvis maj og november 2017 i Odense. Cirka 25 læger 
deltog i møderne. Temaerne var ved forårsmødet CML, og allogen transplantation ved myelofibrose. Ved 
efterårsmødet var temaerne opdatering af igangværende protokoller og information om nye protokoller, 
det afsluttede RADS-udvalgsarbejde vedrørende ET og PV, samt diskussion af den kliniske database. Ved 
begge møder foregik desuden drøftelse andre af fælles opgaver og projekter. Program for begge 
plenummøder – og alle tidligere – forefindes på DSKMS´ hjemmeside www.myeloid.dk . 

Retningslinjer: 

Der er løbende revision af retningslinjer, også for de myeoloproliferative sygdomme. Det har hidtil 
været en opgave, som de enkelte videnskabelige grupper kunne gå til med en vis grad af frihed, 
men der er nu kommet fælles – og ret omfattende – retningslinjer. Alle eksisterende retningslinjer 
skal omformes til det nye system, som yderligere bruger et andet princip til vurdering af 
evidensniveauet end RADS/Medicinrådet.  

RADS/Medicinrådet:  

Der blev i 2016 afsluttet en RADS proces om behandling af CML i kronisk fase. De anbefalinger, 
som kom ud af det, tog udgangspunkt i den foreliggende evidens og de enkelte præparaters 
godkendelse. I overensstemmelse med dette blev de tre præparter, som var godkendt til 1. linje 
behandling, ligestillet med anbefaling af, at man vurderede individuelt hvilket præparat, der var 
bedst til den enkelte patient. Imatinib vandt udbuddet i Amgros, og RADS-udvalgets anbefaling af 
vurdering af bivirkninger i forhold til den enkelte patient for de to andre præparater er senere 
blevet ændret af Medicinrådet, som har rangstillet præparaterne efter pris alene. Det RADS-
udvalg, som skulle vurdere primær behandling af ET og PV, afsluttede også sit arbejde i 2017. Den 
afsluttende vurdering fandt sted i Medicinrådets regi, og blev noget forsinket, så anbefalingen 
først blev tilgængelig i december.  

Opfølgningsprogrammer: 

I forlængelse af Kræftplan IV har der været krav om behovsscreening mhp. rehabilitering og 
palliation og om individuelle opfølgningsprogrammer for alle patienter med kræftsygdomme. Det 
indbefatter også de kroniske myeloproliferative sygdomme. Status er uændret fra sidste år. 

 



Forskningsaktiviteter: 

Udbuddet af protokoller til kroniske myeloproliferative patienter er ikke stort, men der er alligevel 
fortsat en pæn aktivitet. De aktive protokoltilbud kan tilgås på vores hjemmeside www.myeloid.dk 
og fremgår også af DMCGs årsrapport, ligesom årets publikationsliste. 

Database: 

Den kroniske myeloproliferative database blev oprettet i 2010. Indtil 2016 har der været 
indberetning ved diagnose og efter 2 år, men fra 2016 er der også indført et 5-års skema. Fra 
starten var det opfattelsen, at man kunne have nogle typer data til klinisk kvalitetsdatabase 
(offentliggjort i den årlige database rapport) og andre til forskningsbrug, men den skelnen 
eksisterer ikke i det politiske og administrative system. Man må forvente, at alle indberettede data 
efterhånden vil blive publiceret i den årlige databaserapport. 

Databasen omfattede fra start også MDS og CMML. Sygdomsgruppen MDS blev ansvarsmæssigt 
flyttet over til ALG-gruppen for et par år siden, og fra 2017 er CMML også blevet flyttet, som 
varslet sidste år. Begrundelsen er, at de behandlingskrævende CMML-patienter har mere tilfælles 
både cytogenetisk og behandlingsmæssigt med sygdommene i MDS gruppen, end med MPN-
gruppen. Registreringsmæssigt forbliver de dog af tekniske årsager i den myeloproliferative 
database indtil videre. 

Revision af vedtægter: 

Gennemført og godkendt ved DHS´ generalforsamling 2017. Vedtægter og kommissorium ligger 
tilgængelige på hjemmesiden. 

Valg: 

Jindrich Mourek har ønsket at stoppe som medlem af bestyrelsen. Vi takker for samarbejdet! I 
stedet er ved efterårsmødet i DSKMS indstillet, at Eva Leinøe bliver nyt medlem af bestyrelsen. 
Der er ikke andre bestyrelsesmedlemmer på valg. Bestyrelsen indstiller, at de nuværende 
suppleanter (Marie Bak og Mette Borg Clausen) fortsætter. 

 

 

Dorthe Rønnov-Jessen 

Formand 



DSBH 
 
Årsberetning for Dansk Studiegruppe for Benign Hæmatologi for år 2017 
 
Bestyrelsesarbejde 
I 2017 har DSBH afholdt fire bestyrelsesmøder, hvoraf tre blev afholdt som telefonmøder. 
 
Ulrik Overgaard fratrådte posten som formand i 2017, en stor tak rettes til ham for indsatsen i 
studiegruppens første 4 leveår, og for at han fortsætter som menigt medlem i bestyrelsen. Eirik 
Tjønnfjord valgte efter 4 år som kasserer at trække sig fra DSBHs bestyrelse idet han flyttede til 
Norge, også stor tak for indsatsen herfra. Nyvalgt patolog Bodil Laub Petersen valgte efter kort tid 
at trække sig fra DSBHs bestyrelse, og bestyrelsen bestod således ved udgangen af 2017 af: 
 
Sif Gudbrandsdottir, Roskilde (formand og sekretær); Andreas Glenthøj, Herlev (kasserer, 
webredaktør); Mikkel Helleberg Dorff, Roskilde; Henrik Frederiksen, Odense; Peter-Diedrich 
Jensen, Aalborg; Eva Leinøe, Rigshospitalet; Ulrik Overgaard, Rigshospitalet; Ole Birger Pedersen, 
Næstved; Dorte Rønnov-Jensen, Vejle; Jesper Stentoft, Århus 
 
Ingen af bestyrelsens medlemmer er på valg i 2018. 
 
Plenummøde 
I 2017 afholdte DSBH en vellykket temadag om hæmoglobinopatier. Der var internationalt indslag 
om seglcelleanæmi ved Bart Biemond, NL, Professor Henrik Birgens holdt foredrag om diagnostik 
og screening, og dagen blev rundet af med en livlig diskussion om behandling af 
hæmoglobinopatier inklusive transitionen fra pædiatri til almindelig hæmatologisk afdeling. 
 
Kliniske retningslinjer 
I efteråret 2017 holdt skrivegruppen for ITP retningslinjer et godt langt møde og gennemgik det 
foreløbige udkast til Nationale retningslinjer for diagnostik og behandling af Primær Immun 
Trombocytopeni. Retningslinjerne undergår aktuelt de sidste revisioner og forventes publiceret på 
DHS og DSBHs hjemmesider i løbet af foråret 2018.01.29 
 
Databaser 
The Severe Chronic Neutropenia International Registry (SCNIR) blev etableret i 1994 for at 
monitorere og følge udviklingen af og behandlingen af patienter med alvorlig neutropeni. Registeret 
er baseret på et samarbejde mellem University of Washington i Seattle i USA og Medical School 
Hannover i Tyskland. Den europæiske gren af SCNIR er et aktivt samarbejde mellem børne- og 
voksenhæmatologer over hele Europa. For inklusion af patienter til registeret henvises til DSBHs 
hjemmeside www.benign.dk – forskning, alternativt mail til kontaktperson Andreas Glenthøj for 
mere information (Andreas.Birkedal.Glenthoej.01@regionh.dk). 

På vegne af DSBH, 
Sif Gudbrandsdottir, formand, sif.gudbrandsdottir@gmail.com, januar 2018 
 



Årsrapport for Yngre Hæmatologer 2017/18 
 
Udvalget har afholdt 2 møder samt 2 telefonmøder. 
Herudover har vi deltaget i et fællesmøde med DHS’ uddannelsesudvalg. 
 
Små kurser 
Det har været et år med meget stor kursusaktivitet. 
 
Med stor hjælp fra Christian Brieghel og Jakob Werner Hansen afholdtes i februar 2017 kurset 
”Hæmatologisk genetik i praksis”. Kurset havde til formål at give indblik i klinisk betydningsfulde gener samt 
de genetiske undersøgelser, som rutinemæssigt anvendes på hæmatologiske afdelinger. Kurset blev afholdt 
på RH med 20 deltagere og fik gode evalueringer. 
 
Flowcytometrikurset blev afholdt for 3. gang i maj 2017, som tidligere med hjælp fra Ida Schjødt, 
Rigshospitalet. Kurset kombinerer basal introduktion til flowcytometri med praktiske øvelser. Kurset er 
populært og forventes udbudt igen i foråret 2018. 
 
I oktober 2017 blev mikroskopikurset for 8. gang afholdt i Odense. Og endnu engang skylder vi en stor tak 
til Birgitte Preiss, OUH og Trine Plesner, RH for deres uundværlige opbakning til dette kursus. Der er fortsat 
stor interesse for kurset, der giver yngre hæmatologer en god introduktion til basal hæmatopatologi. 
Deltagerantallet var lidt lavere end tidligere år, hvilket formentligt skyldes sen annoncering af kurset samt 
flere andre kursustilbud i samme periode. Fremadrettet forventer vi at udbyde kurset hvert andet år, næste 
gang i foråret 2019. 
 
I november afprøvede vi et nyt koncept, idet vi efter initiativ fra Simon Husby afholdt kurset ”Infektioner 
hos hæmatologiske patienter” i samarbejde med Yngre Mikrobiologer. Der var stor interesse for kurset, 
både blandt hæmatologer- og mikrobiologer in spe. Vi arbejder på at afholde flere lignende kurser i 
fremtiden.  
I efteråret 2018 er der konkrete planer om, i samarbejde med Yngre Geriatere, at afholde et kursus om den 
ældre hæmatologiske patient.  
 
Den store kursusaktivitet har betydet, at flere afdelingsledelser har følt et pres i forhold til at give yngre 
læger fri med løn til deltagelse i YH’s aktiviteter. Vi er i YH meget taknemmelige for afdelingernes velvilje til 
at give yngre læger fri til vores kurser og vi sætter især pris på, at den årlige uddannelsesdag i januar 
prioriteres. Samtidigt har vi forståelse for, at afdelingernes drift skal sikres og at yngre 
læger ikke automatisk kan forvente at få fri til YH's aktiviteter.  
  
Yngre Hæmatologers uddannelsesdag 2018 blev afholdt på OUH d. 12. januar med emnet ”Akutte 
leukæmier”. Der var ca. 50 tilmeldte yngre læger. Der skal lyde en stor tak til undervisere og sponsorer for 
en meget vellykket dag. YH uddannelsesdag 2019 afholdes i Aarhus d. 11. januar. Emne følger. 
 
Celgenes Rejselegat bestod af en rejse til ASH, Atlanta, december 2017 og blev uddelt til en forskningsaktiv 
yngre læge. Legatet forventes opslået igen i 2018. 
 
Medlemsstatus 
Yngre Hæmatologer (YH) bestod i 2017/18 af Bente Arboe(øst), Rasmus Sørrig(øst), Mette Kathrine 
Nygaard(nord), Martin Bjerregård Pedersen(nord), Agoston Szabo(syd) og Maja Bech Juul(syd). 
I forbindelse med generalforsamlingen 2018 træder Maja Bech Juul ud af udvalget. Fra 
Videreuddannelsesregion Syd indstilles Casper Nørgaard Strandholdt til valg. Herudover er Rasmus Sørrig 
og Mette Kathrine Nygaard på valg, begge modtager genvalg. 
 
Hermed en stor tak undervisere, deltagere og alle andre, der har bakket op om YH’s aktiviteter i det 
forgangne år. 
 
Maja Bech Juul, formand YH 



Den Hæmatologiske Fællesdatabases database 

 

 

Årsberetning 2017 
 

Databaseudvalget består af følgende medlemmer: Henrik Frederiksen, Judit 

Jørgensen, Dorthe Rønnow-Jessen, Niels Abildgaard, Julie Tybjerg 
(kompetencecenteret) og Peter de Nully Brown (Formand). Derudover er Paw 

Jensen indvalgt i bestyrelsen, som medlem fra Danske Regioner. Der har i 
2017 været afholdt møde 22. november 2017. 

 

Indberetning og aktiviteter 2017. 

Indberetningen er fortsat høj for alle sygdomsområder, men der er fortsat for 

mange behandlings og relaps skemaer der ikke er indberettet. Der er dog 
meget stor variation fra afdeling til afdeling heri. 

 

Økonomi. 

Bevillingen anvendes næsten udelukkende på databasesekretariatet, alle 

midler styres af RKKP hvor ansvar for revision også ligger. Der har været afsat 
rigeligt til afholdelse af mødeaktiviteter. 

 

Sekretariat 

Databasen har fortsat 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. 
 

Analyseportal 
I Analyseportalen bærer datasættene fortsat præg af at de seneste 

opdateringer ikke er gennemført, hvilket gav nogle udfordringer i 
årsrapportarbejdet. Fremadrettet er der planlagt en større ændring af 

datasættene. Hidtil har årsrapportanalyserne kørt som et separat ”projekt” 

med egne algoritmer. Dette har givet nogle udfordringer, desuden har 
arbejdet med smal/bred model været præget af at selv mindre ændringer 

har involveret mange processer. Ved at samordne data i et analysedatasæt 
for hver database, kan det tilfredsstille både forskere, bred model samt 

årsrapport arbejdet. Desuden skal det også danne grundlag for 
mangellisterne, hvilket vil betyde at der ikke længere kan opstå diskrepans 

mellem mangellisterne og Årsrapportdata 
 

Analyseportalen forventes at lukke helt fra 2019. Allerede nu er det muligt 
løbende at finde rapportering over indberetningerne via det regionale LIS 

system. 

 

mailto:julie.schoenemann@regionh.dk
http://www.hematology.dk/
http://www.hematology.dk/


Den Hæmatologiske Fællesdatabases database 

 

 

Udtræk til forskning. 

Ansøgning om udtræk fra databaserne skal fortsat via formular som findes på 
http://www.rkkp.dk/forskningsadgang . Det gælder også hvis man 

udelukkende anvender egne data skal der søges om tilladelse.  

 

 
Fremtid 

Vi har en 3-årig bevilling der udløber i 2020. Selvom databaserne er selvstændige 

enheder, består den hæmatologiske fællesdatabase og der vil fortsat være en 

sekretariatsfunktion. 
 

Årsrapportarbejdet vedr. 2017 forventes at forløbe lidt senere end vanligt 
grundet at RKKP ”holder lukket” i foråret 2018, hvor en større 

dataomstrukturering kan finde sted. 

 

 

Peter de Nully Brown 11. februar 2018 

http://www.rkkp.dk/forskningsadgang


Formandsberetning for fælles hæmDMCG for året 2017 
Henrik Frederiksen 
 
HæmDMCG’s forretningsudvalg bestod i 2017 af: Niels Abildgaard 
(DMSG), Lone Friis (ALG), Dorthe Rønnov-Jessen (DSKMS), Judit M 
Jørgensen (DLG), Peter Brown (Leder af den hæmatologiske 
fællesdatabase), Paw Jensen (DR) og Henrik Frederiksen (formand udpeget 
af DHS). I lighed med tidligere år har forretningsudvalget holdt halvårlige 
møder, og har besluttet at hver DMCG fremover kan repræsenteres med én 
person ud over formanden ved møderne.  
 
Årsrapporter og nationale kliniske retningsliner 
Årsrapporterne fra databaserne vidner også fra 2017 om stor aktivitet og 
imponerende og stedse bedre behandlingsresultater på internationalt niveau 
for en lang række af vores patienter. De seneste års ønsker om, at man kan 
benytte forskellige indikatorer i de forskellige DMCG grupper er nu 
implementeret, men flere justeringer er på vej, så indikatorerne afspejler 
sygdommene, deres håndtering og også nationale retningslinjer bedre. 
Årsrapporterne bliver flittigt læst af os selv, men også af beslutningstagere, 
patientforeninger og pressen. I årenes løb har små forskelle mellem 
afdelinger i outcome for subgrupper af patienter givet anledning til megen 
virak, men grundlæggende er der intet der tyder på, at ikke alle leverer høj 
kvalitet i behandling og opfølgning af vores patienter. 
 
I 2017 leverede de fire hæmatologiske DMCG’er otte nye eller opdaterede 
nationale kliniske retningslinjer og dækker nu deres områder med samlet 34 
retningslinjer, hvoraf flertallet er nyligt opdaterede. Disse bidrager alle med 
uundværlige state-of-the art anbefalinger baseret på den aktuelle bedste 
evidens for enhver af de omfattede sygdomme, kliniske situationer eller 
parakliniske undersøgelser. Fra centralt hold er det besluttet at 
retningslinjerne på hele DMCG området skal omarbejdes til en fælles 
skabelon/standard, hvor der også kommer fokus på evidensgradering. Dette 
for at give hele cancerområdet et fælles løft på retningslinjeområdet. 
Sundhedsstyrelsen (SST) har samtidig meddelt, at man fra deres side efter 
dette arbejde vil tillægge DMCG’erne retningslinjer samme værdi og 
gyldighed som dem, der er udarbejdet i regi af SST i projektet om nationale 
kliniske retningslinjer (NKR). Dette arbejde går for alvor i gang i 2018. Der er 
afsat 344.000 / hæmatologisk DMCG til arbejdet med revision af retningslinjer 
i 2018 mod tidligere 40.000/år. Det er en udfordring at få disse beløb brugt 
som de er tænkt nemlig til frikøb af eksperter eller andre til dette arbejde, da 
den begrænsende ressource nok især er ledige timer eller mulighed for at 
undvære klinikere i dagligdagen. Der er som støtte til arbejdet med revisionen 
etableret et sekretariat forankret i regionernes kliniske kvalitetsprogram 
(RKKP).  
 
Nationale hæmatologiske patientinformationsgruppe (NHP)  
Der henvises til beretning fra denne gruppe. 
 
Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC) 



I 2017 så Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC) dagens lys. DCCC 
er et nationalt, virtuelt center, der arbejder for at skabe optimale forhold for 
dansk kræftforskning og -behandling. DCCC drives i et samarbejde mellem 
regionerne, de sundhedsvidenskabelige fakulteter og Kræftens Bekæmpelse 
og er forankret i et nationalt sekretariat. Organiseringen består af en 
styregruppe med Anne Bukh som formand og et fagligt udvalg med Cai Grau 
(AUH) som formand. Det faglige udvalg under DCCC har som opgave at 

• at være idéskabende, igangsættende og debatterende på 
kræftområdet 

• at fungere som motor for nye regionale eller landsdækkende initiativer, 
der kan fremme dansk forskning, forebyggelse og behandling af kræft 

• at udvikle nationale og internationale samarbejder og netværk på 
kræftområdet. 

Det er oplagt at hæmatologien via DMCG’ernes arbejde med forskning og 
implementering af nye behandlinger kan understøttes yderligere via DCCC 
samarbejdet og jeg opfordrer jer alle til at medtænke DCCC i fremtidige 
projekter.  
 
 
Bevilling 
I 2017 modtog hæmDMCG og databasen et nyt tre-årigt bevillingstilsagn. 
Som ovenfor anført er bevillingen til retningslinier i 2018 steget med mere end 
8 gange, mens bevillingen til dette arbejde i 2019 og 2020 er fordoblet til 
80.000/DMCG/år. Derudover forventes fremover en generel omstrukturering 
af DMCG bevillingerne hen mod en budgetmodel baseret på en grundbevilling 
og nogle nøgletal om cancersygdommene. Dette forventes ikke at påvirke de 
hæmatologiske DMCG’ers budgetter væsentligt i hverken gunstig eller 
ugunstig retning.  
 
DMCG.DK og Dansk kræftforum 
Overtegnede har også i 2017 varetaget hæmatologiens interesser i 
DMCG.DKs forretningsudvalg (FU). Arbejdet der har været præget 
implementering af ny skabelon for retningslinjer, ændrede valgbarhedsregler, 
beslutningsstøtteværktøjer og ny budgetmodel. DMCG.DKs 
repræsentantskab er nu omdøbt til Dansk Kræftforum og under det navn 
afholdes fremtidige arrangementer. Som et nyt initiativ afholdes i samarbejde 
mellem DMCG.DK og DCCC Danske Kræftforskningsdage 30-31/8/2018. 
Fokus er på igangværende investigatorinitierede studier og formålet at bringe 
basal og klinisk forskning tættere på hinanden - at samle kræftforskningen i 
Danmark.  
 
Tak 
Afslutningsvist vil jeg gerne takke formænd og bestyrelser for de 
sygdomsspecifikke hæmatologiske DMCG’er for et godt og konstruktivt 
samarbejde i 2017 ligesom jeg gerne vil takke medlemmerne af Den 
Nationale Patientinformationsgruppe for deres store arbejde. Endelig fortjener 
sekretær Kirsten Hansen en særlig tak for hjælpen med økonomiopgørelsen. 



Årsrapport 2017 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  
Cand. Scient. Christian Nielsen, Klinisk Immunologisk afd., OUH  
Afdelinglæge Michael Thorsggard, 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  
 
Overlæge Kay Erik Segel, Aarhus Universitetshospital har forladt udvalget, og er 
erstattet af Michael Thorsgaard, Aarhus Universitetshospital. 
 
Udvalgets øvrige sammensætning er uforandret. 
 
Møder: 
 
28. april: Møde Rigshospitalet 
 
Revision af Nationale rekommandationer for stamcellemobilisering/høst og 
højdosis kemoterapi med autolog stamcelletransplantation hos voksne er 
pågående. De opdaterede rekommandationer forventes publiceret på DHS og 
DSKI’s respektive hjemmesider maj 2018.  
 
Økonomi: 
 
Udvalget har ingen indtægter eller egenkapital. Udgifter til forplejning i forbindelse 
med det to afholdte møde er dækket via DHS.  
 
 
Odense januar 2018 
Thomas Stauffer Larsen  



Beretning til DHS Generalforsamling 2018 fra  
Speciallæge Kursus Udvalget (SKU). 

 
 
 

Det blev besluttet ved Generalforsamlingen i DHS i marts 2011 at nedsætte et udvalg 7 en 
arbejdsgruppe for at arbejde med efteruddannelsen, med kursusaktiviteter for speciallæger 
i hæmatologi. Aktiviteten er henvendt til færdigt uddannede hæmatologer i DK. Kurserne er 
ikke tilgængelige for læger under uddannelse. Kursus i speciallægeuddannelsen i 
Sundheds-styrelsens regi, er tilsvarende forbeholdt læger i hoveduddannelse.    
 
Speciallæge kursus udvalget (SKU) har afholdt 1 – 2 kursusdage årligt. Sidste år én kursus-
dag, i september i Århus. Der var to temaer: splenomegali, og knoglemarvspåvirkning af 
ikke-hæmatologisk årsag. Kursus blev annonceret gentagne gange via email fra DHS. Der 
var 11 deltagere og seks undervisere, enkelte deltog også i kursus. Underviserne fra både 
hæmatologi og andre specialer har ved alle kurser gennem årene, beredvilligt fundet tid at 
stille deres ekspertise til rådighed. Kursusdagen fik en rigtig god evaluering. Tak til 
deltagerne for at gøre dagen intens, inspirerende og lærerig.  
 
Kursusdage har en egen betaling på 250,- kr. Det er et princip at aktiviteterne ikke 
sponseres. De muligheder speciallæger har for at vedligeholde kompetencer ved 
efteruddannelse er sårbare, ikke ensartede nationalt og i en vid udstrækning afhængige af 
støtte fra medicinalindustrien. Det foregår efter regler og med transparens, men praksis for 
støtte kan ændres efter modeller i eksempelvist de Nordiske lande. Mange medicinal firmaer 
har ændret mønstret for støtte til lægers deltagelse i internationale) kurser og kongresser i 
specialet eller om relevante emner. SKU er et alternativt forum. Lægers efteruddannelse har 
bevågenhed i medierne https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art6031157/Skal-
medicinalindustrien-betale-l%C3%A6gers-efteruddannelse og politisk / Regionalt 
https://www.regionsyddanmark.dk/wm502510 og https://www.information.dk/indland/2017/06/gebyr-
paa-medicinansoegninger-kan-finansiere-laegers-efteruddannelse . SKU har en berettigelse også af den 
årsag. 
 
DHS er formentligt det eneste videnskabelige speciale selskab med sådan aktivitet, hvilket 
også er et argument for at Udvalget fortsætter og kursusdage afholdes. SKU ønsker gerne 
en omtale på DHS hjemmeside, under ”udvalg,” for dermed at profilere aktiviteten.  
. 
Interesserede kolleger er meget velkomne i SKU.  
 
SKU medlemmer er: Ida Blok Sillesen, Duruta Weber, Jakob Madsen, Mikael Frederiksen. 
Ole Weis Bjerrum udgår af udvalget.   
 
28. januar 2018.   



Årsberetning 2018 for Uddannelsesudvalget under DHS 
Dansk Hæmatologisk Selskabs årsmøde Hindsgavl Slot 09.-10. marts 
2018. 
 
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 for de hæmatologiske 
hoveduddannelseskurser. 
 
Udvalget har i årets løb haft 1 telefonmøde samt et møde, der blev afholdt i Odense 10. januar 2018. 
Ved dette møde deltog Maja Bech Juul som formand for YHU, med henblik på om der kunne være 
områder hvor YHU og UUV kunne udvide samarbejdet om uddannelsesaktiviteter, vidensdeling 
imellem afdelinger/uddannelsesregioner mm. Der arbejdes videre med emnet efter GF. 
 
Fjernundervisning blev ved generalforsamling 2015 placeret under DHS-UUV. Der har i årets løb 
været mange spændende præsentationer. Mikkel Helleberg Dorff har gjort et stort arbejde med at 
finde undervisere og emner både indenfor og udenfor hæmatologien. Det er selvfølgelig en 
forudsætning for dette tilbud at hæmatologien bakker op om dette med både undervisere og ideer til 
eksterne undervisere. 
 
Den reviderede faglige profil er endelig godkendt og vil være gældende fra ansøgningsrunden til 
HU-stillinger efteråret 2018. 
 
Til allersidst vil jeg takke de meget engagerede medlemmer af uddannelsesudvalget: Kristina 
Buchardi Nielsen (Yngre læge repræsentant i Region Nord og sekretær for UUV), Ilse Christiansen 
(Hovedkursusleder), Judith Jørgensen (Århus), Jørn Starklint (Holstebro), Per Pedersen (Esbjerg), 
Mikkel Helleberg Dorff (Roskilde), Eva Funding (Rigshospitalet), Gabriela-Felicia Stein (Vejle), 
Mette Borg Clausen (Herlev), Sarah Farmer (Yngre læge repræsentant i Region Syd) og Maria Torp 
Larsen (Yngre læge repræsentant i Region Øst) samt Lene Østergaard Jepsen (YL-suppleant fra 
Region Syd) og Bente Arboe (YL-suppleant fra Region Øst) 
 
 
  

Formand Claus Marcher, Odense 29.01.2018 
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Rapport fra DRG-udvalget under Dansk Hæmatologisk Selskab 

 

Der har ikke været afholdt møder Sundhedsdatastyrelsen i år, men der har været mailkorrespondance 
omkring DRG-logikken for 2018 angående ændring af DRG-systemet og ønsker til forbedring.  

 

Det nye i DRG-logikken for 2018 er, at der ikke længere skelnes mellem ambulant og indlagt behandling. 
Hvilke konsekvenser dette vil få, er ikke umiddelbart til at overskue. Det anbefales dog, at man koder 
korrekt for den aktivitet der foregår. Eventuelle følgevirkninger af ovenstående ændring kommer 
formentlig til primært at udmønte sig på hospitals- eller regionsniveau. 

 

Det endelige takstsystem til 2019 er netop sendt i høring med svarfrist 23. februar 2018. DRG udvalget 
forsøger efter bedste evne at komme med et høringssvar.  

 

Mhp hurtigt at få oprettet koder til nye stoffer opfordres igen til, at mini-MTV’er sendes til undertegnede. 

Der er oprettet følgende nye koder: 

BWHA432 Behandling med carfilzomib (Kyprolis)   april 2016 
BPHG07            Behandling med anidulafungin (Ecalta)   april 2016 
BOHJ19H5        Behandling med obinutuzumab (Gazyvaro)   april 2015 
BOHJ19H8        Behandling med daratumumab (Darzalex)   januar 2017 
BOHJ19H9        Behandling med elotuzumab ((Empliciti)   januar 2017 
BWHA438 Behandling med venetoclax    april 2017 
BWHA439 Behandling med ixazomib    april 2017 
BWHA443 Behandling med arsentrioxid    juli 2017 
BOHJ19K1 Behandling med blinotumomab   juli 2017 

 
Ændringerne, det udsendte materiale samt korrespondancen fra Sundhedsdatastyrelsen bliver tiltagende 
kompleks og uigennemskuelig. Jeg vil derfor gerne rette en stor tak til projektleder Torsten Bruun Haastrup, 
Odense Universitetshospital, som yder en stor indsats og er en uvurderlig hjælp for udvalget. 
 

Lene Meldgaard Knudsen 
Hæmatologisk afd. 

Herlev og Gentofte Hospital 



Årsrapport 2017 for Dansk Hæmatologisk Forskerskole Netværk (DHF)  
 

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 og dermed understøtte phd-uddannelserne i Danmark.  

 

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.  

 

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. 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. Medlemmer af bestyrelsen vælges for 5 år med mulighed for genvalg. 

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.  

 

DHFs bestyrelse består af: Repræsentanter fra universiteterne: Niels Abildgaard (2013), formand (SDU), 

Peter Hokland (2013) (AU), Henrik Sengeløv (2016) (KU) og Karen Dybkær (2013) (AAU), samt følgende 



valgte medlemmer: Niels Pallisgaard (2013), Lars Møller Pedersen (2017) og Hans Hasselbalch (2013). De 

valgte medlemmer var på valg ved årsmødet 2017. 

 

Aktiviteter 

DHFs første phd kursus marts 2013 var ”From Scientific Idea to New Targeted Therapy – how to 

commercialize science” (kususledere Niels Abildgaard og Kirsten Grønbæk). 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” afholdtes i 

forbindelse med DHS årsmøde 2015. Kursusleder var Kirsten Grønbæk. Kurset blev udbudt fra KU og 

delvist medfinansieret af DHS.  

 

DHFs 4. phd årskursus “Clinical Epidemiology and Research Ethics” afholdtes i forbindelse med DHS 

årsmøde 2016. Kursusledere var Hans Beier Ommen og Anne Stidsholt Roug. Kurset blev udbudt af AU 

med mindre medfinansiering fra DHS.  

 

DHFs 5. phd-årskursus ”Immunotherapy in Haematology” afholdtes mats 2017 med Henrik Frederiksen og 

Niels Abildgaard som kursusledere. Kurset blev udbudt og finansieret af SDU. 

 

Det 6. phd-årskursus afholdes marts 2018 forud for DHS årsmøde og har titlen “Precision medicine in 

Hematology”. Kursusleder er Karen Dybkær.  

 

Financiering af kursusaktivitet 

Det har i udgangspunktet været meningen, at årskurserne finansieres af universiteterne, idet hovedudgiften 

påhviler det universitet, som udbyder årskurset, og de enkelte phd-skoler bidrager med dækning af 

kursusafgift for de enkelte phd-studerende. Idet udbuddet af årskurset går på tur mellem de enkelte 

universiteter burde det gå op over tid. Besparelser på universiteterne og phd-skolerne har imidlertid 

vanskelliggjort fuld finansiering. DHS har vist sig villig til at bidrage. Nogle universiteter udenfor Region 

Syd har også stillet ønske om, at kurserne skal afholdes på anden, billigere lokalitet end Hindsgavl. Årskurset 

marts 2018 afholdes på hotel Severin og financieres gennem bevilling fra DHS.  

 

 

Niels Abildgaard  

Leder DHF  

Mail: niels.abildgaard@rsyd.dk  

 

mailto:niels.abildgaard@rsyd.dk
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	Årsberetning 2018 for Uddannelsesudvalget under DHS
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