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Formandsberetninger:	  
	  

DHS	  
	  
Formandsberetning DHS for året 2016 
Lars	  Kjeldsen,	  formand	  
	  
Bestyrelsesmøder:	  Morten	  Salomo	  trådte	  ud	  af	  bestyrelsen	  og	  blev	  erstattet	  af	  Jørn	  Starklint.	  
Efter	  en	  generalforsamlingsbesluttet	  vedtægtsændring	  suppleredes	  bestyrelsen	  med	  et	  8.	  
medlem	  nemlig	  den	  siddende	  formand	  for	  Yngre	  Hæmatologer,	  som	  aktuelt	  er	  Maja	  Bech	  Juul.	  
Jakob	  har	  fortsat	  været	  sekretær	  i	  2016	  og	  har	  ydet	  en	  enorm	  indsats,	  som	  han	  skal	  have	  en	  
kæmpe	  tak	  for.	  Duruta	  Weber	  overtog	  kassererposten	  fra	  Morten	  og	  har	  styret	  
kassebeholdningen	  det	  seneste	  år.	  Duruta	  genopstiller	  ikke	  til	  bestyrelse	  og	  skal	  have	  en	  stor	  
tak	  for	  sin	  indsats	  i	  de	  2	  år	  hun	  har	  siddet.	  Planen	  er	  at	  Michael	  Roost	  Clausen	  skal	  overtage	  
kassererposten,	  mens	  den	  nye	  sekretær	  skal	  overtages	  af	  et	  nyt	  medlem,	  der	  vælges	  ind	  ved	  
årets	  generalforsamling.	  	  
Bestyrelsen	  har	  siden	  sidste	  generalforsamling	  afholdt	  i	  alt	  5	  bestyrelsesmøder,	  hvoraf	  2	  er	  
afholdt	  problemfrit	  over	  Skype.	  Dette	  holder	  fortsat	  udgifterne	  til	  mødeafholdelsen	  nede	  på	  et	  
absolut	  minimum.	  	  	  
	  
Revision	  af	  specialeplan:	  Siden	  sidste	  generalforsamling	  har	  ordlyden	  i	  specialeplanen	  
været	  for	  praktiske	  formål	  uændret.	  Bestyrelsen	  har	  i	  henvendelse	  til	  LVS	  og	  
Sundhedsstyrelsen	  anmodet	  om,	  at	  alle	  centerafdelinger	  kan	  få	  en	  samarbejdsaftale	  med	  
henholdsvis	  Odense	  Universitetshospital	  og	  Rigshospitalet	  i	  forhold	  til	  de	  nye	  højt	  
specialiserede	  funktioner	  Systemisk	  Mastocytose	  og	  Hypereosinofilt	  syndrom.	  Der	  er	  endnu	  
ikke	  tilbagemelding	  herpå.	  
Sundhedsstyrelsen	  forventes	  at	  udmelde	  den	  endelige	  specialeplan	  og	  fordeling	  af	  funktioner	  
i	  løbet	  foråret	  2017.	  Specialeplanen	  har	  således	  ikke	  fyldt	  meget	  i	  DHS	  bestyrelsesarbejdet	  i	  
indeværende	  år.	  	  
	  
Uddannelse:	  Vi	  har	  afgivet	  høringssvar	  vedrørende	  dimensioneringen	  af	  
speciallægeuddannelsen.	  Vi	  har	  indmeldt	  at	  vi	  finder	  det	  samlede	  antal	  af	  
hoveduddannelseslæger	  i	  specialet	  passende,	  men	  at	  der	  bør	  flyttes	  et	  forløb	  fra	  
Uddannnelsesregion	  Øst	  til	  Uddannelsesregion	  Syd,	  hvor	  der	  mangler	  speciallæger.	  
Hovedkursusleder	  Ilse	  Christiansen	  har	  i	  øvrigt	  styret	  uddannelsesaktiviterne	  med	  vanligt	  
overblik	  og	  økonomistyringssans,	  så	  vi	  har	  holdt	  os	  indenfor	  de	  reducerede	  budgettildelinger.	  
	  
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	  
store	  medicinudgifter,	  vi	  har	  indenfor	  hæmatologien	  og	  som	  er	  stigende	  med	  mange	  nye	  
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effektive	  lægemidler	  på	  markedet.	  Ikke	  mindst	  indenfor	  myelomatose	  og	  CLL	  er	  antallet	  af	  
nye	  medikamenter	  stærkt	  stigende	  til	  stor	  gavn	  for	  patienterne.	  
I	  2016	  har	  der	  indenfor	  hæmatologien	  været	  RADS	  grupper	  for	  hæmofili,	  svampemidler,	  CLL,	  
CML	  og	  myelomatose,	  der	  alle	  er	  afsluttet	  i	  løbet	  af	  efteråret	  2016.	  Der	  pågår	  et	  RADS	  arbejde	  
for	  de	  Philadelfia	  negative	  kroniske	  myeloproliferative	  neoplasier,	  sidstnævnte	  på	  
foranledning	  af	  DHS	  bestyrelse.	  Dette	  forventes	  afsluttet	  i	  løbet	  af	  2017.	  
	  
En	  stor	  tak	  fra	  DHS	  bestyrelse	  til	  de	  mange	  engagerede	  klinikere,	  der	  har	  afset	  meget	  tid	  i	  en	  i	  
øvrigt	  travl	  hverdag	  til	  at	  deltage	  i	  RADS	  arbejdet.	  
	  
Amgros:	  Som	  noget	  nyt	  har	  RADS/Amgros	  anmodet	  om,	  at	  de	  enkelte	  afdelinger	  månedligt	  
skal	  udfylde	  et	  excelark	  med	  registrering	  af	  de	  patienter	  der	  modtager	  Daratumumab,	  idet	  der	  
skal	  anføres	  køn,	  initialer	  og	  alder	  for	  den	  behandlede	  patient	  og	  der	  skal	  anføres	  dato	  for	  
hver	  indgivet	  dosis	  (kun	  for	  de	  første	  6	  doser).	  Aftalen	  er	  lavet	  med	  det	  markedsførende	  firma	  
og	  er	  koblet	  op	  på	  en	  rabat	  på	  medicinen.	  Uanset	  at	  disse	  data	  anonymiseres	  inden	  de	  tilgår	  
det	  pågældende	  firma,	  har	  bestyrelsen	  gjort	  indsigelse	  mod	  denne	  procedure	  overfor	  RADS	  og	  
Amgros,	  idet	  vi	  finder	  det	  principielt	  forkert	  at	  en	  rabat	  er	  sammenkoblet	  med	  at	  et	  
lægemiddelfirma	  modtager	  forbrugsdata,	  som	  kan	  muliggøre	  en	  målrettet	  
markedsføringsindsats	  mod	  mindre	  forbrugende	  afdelinger.	  Bestyrelsen	  er	  kaldt	  til	  møde	  
med	  Amgros	  i	  nær	  fremtid.	  
	  
Samtidig	  ibrugtagning	  af	  ny	  medicin:	  Bestyrelsen	  har	  rettet	  henvendelse	  til	  Danske	  
Regioner	  og	  gjort	  opmærksom	  på	  at	  det	  hænder,	  at	  patienter	  på	  nogle	  afdelinger	  tilbydes	  et	  
EMA	  godkendt	  medikament	  før	  det	  er	  endeligt	  godkendt	  i	  KRIS.	  Det	  giver	  en	  uhensigtsmæssig	  
”trafik”	  af	  patienter	  mellem	  regionerne	  og	  medfører	  en	  ulige	  adgang	  til	  de	  nye	  behandlinger.	  
Danske	  Regioner	  har	  forståelse	  for	  problemstillingen	  men	  har	  meddelt,	  at	  de	  ikke	  har	  nogen	  
lovmæssig	  bemyndigelse	  til	  at	  indskærpe	  overfor	  sygehusafdelingerne,	  at	  et	  lægemiddel	  ikke	  
må	  tages	  i	  anvendelse	  før	  det	  er	  godkendt	  af	  KRIS/Medicinrådet.	  
	  
Æresmedlemmer:	  Professor	  Niels	  Borregaard	  blev	  på	  initiativ	  af	  Peter	  Hokland	  og	  landets	  
hæmatologiske	  professorer	  indstillet	  som	  æresmedlem	  af	  DHS	  i	  efteråret	  2016,	  som	  
anerkendelse	  for	  hans	  store	  indsats	  indenfor	  dansk	  hæmatologi,	  ikke	  mindst	  
forskningsmæssigt.	  Niels	  døde	  10/1-‐2017	  efter	  relativt	  kort	  tids	  kræftsygdom,	  65	  år	  gammel.	  
Vi	  henviser	  til	  DHS	  hjemmeside	  for	  mindeord.	  
Jens	  Pedersen-‐Bjergaard	  er	  det	  andet	  æresmedlem	  af	  DHS.	  
	  
Øvrige	  sager:	  DHS	  bestyrelse	  har	  naturligvis	  beskæftiget	  sig	  med	  mange	  andre	  sager	  i	  årets	  
løb	  –	  mange	  i	  relation	  til	  diverse	  af	  selskabets	  udvalg	  og	  arbejdsgrupper.	  Der	  henvises	  til	  de	  
øvrige	  beretninger	  der	  er	  udsendt	  med	  indkaldelse	  til	  generalforsamling	  for	  2017.	  Samtidig	  
en	  stor	  tak	  til	  de	  mange	  hårdtarbejdende	  kolleger	  i	  diverse	  udvalg	  og	  arbejdsgrupper	  samt	  
alle	  vores	  kasserere	  og	  revisorer.	  
	  
Tak	  for	  4	  gode	  år	  som	  formand:	  Jeg	  skal	  hermed	  benytte	  lejligheden	  til	  at	  takke	  for	  4	  gode	  
år	  som	  formand	  for	  DHS	  bestyrelse,	  hvor	  jeg	  har	  haft	  mulighed	  for	  at	  arbejde	  sammen	  med	  en	  
masse	  dejlige	  mennesker	  i	  bestyrelsen.	  Vi	  har	  ikke	  været	  enige	  om	  det	  hele,	  men	  jeg	  håber	  vi	  
har	  fået	  landet	  sagerne	  inklusiv	  specialeplanen	  til	  alles	  tilfredshed.	  	  
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Jeg	  synes	  vi	  alle	  kan	  være	  stolte	  af	  vores	  speciale,	  som	  er	  begunstiget	  af	  en	  meget	  positiv	  
udvikling	  med	  mange	  medicinske	  landvindinger	  og	  en	  meget	  høj	  forsknings-‐	  og	  
udviklingsaktivitet	  landet	  over.	  Der	  er	  et	  udbredt	  og	  meget	  frugtbart	  samarbejde	  på	  tværs	  af	  
landet,	  ikke	  mindst	  takket	  være	  DMCGerne	  og	  alle	  de	  dedikerede	  og	  engagerede	  hæmatologer	  
og	  forskere,	  der	  kendetegner	  vores	  speciale.	  	  	  
	  

Hæm	  DMCG	  
	  
Formandsberetning for fælles hæmDMCG for året 2016 
Henrik Frederiksen 
 
HæmDMCG’s forretningsudvalg bestod i 2016 af: Niels Abildgaard (DMSG), Peter 
Brown (DLG), Lone Friis (ALG), Dorthe Rønnov-Jessen (DSKMS), Paw Jensen (DR) og 
Henrik Frederiksen (formand udpeget af DHS). 
 
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. Ikke alle afdelinger er endnu kommet i gang idet 
Roskilde pga laboratoriemæssige forhold først forventer at starte i 2017. Bevillingen for 
2016 er alligevel blevet brugt da midlerne er blevet omfordelt. Det er langtfra alt væv fra 
diagnosetidspunkt eller relaps, der biobankes i DCB da bevillingen slet ikke strækker hertil. 
De forskellige afdelinger løser dette forskelligt. Nogle biobanker kun bestemte diagnoser, 
men alligevel opbruges bevillingen til DCB før året er omme. Nogle bruger andre 
driftsmidler, der hvor DCB bevillingen ikke rækker. Man har fra DCB meddelt, at det 
fremadrettet forventes, at der på regionsdirektør niveau laves aftaler om honorering af 
indsamlet materiale og at det forventes at der fremadrettet justeres ind efter, hvad der er 
behov for, dvs. at der kan indsamles efter formålet. Vi håber derfor at opnå finansiering til 
en mere komplet biobanking i DCB, men dette er uafklaret. 
 
Årsrapporter og nationale kliniske retningsliner 
Årsrapporterne fra databaserne vidner om stor aktivitet og imponerende og stedse bedre 
behandlingsresultater på internationalt niveau for en lang række af vores patienter. Ud 
over dette har de i flere år været præget af, at man ønskede fælles indikatorer for hele 
vores område, hvilket med sygdommenes diversitet er uhensigtsmæssigt. Der er nu åbnet 
op for, vi man kan benytte forskellige indikatorer i de forskellige grupper og dette arbejde 
er i gang i grupperne og vil blive implementeret. Vi er ved flere lejligheder blevet kritiseret 
for ikke at have ønskede standarder for målopfyldelse af indikatorerne. DMSG havde i en 
periode sådanne standarder, men da disse efterfølgende gav anledning til en del kritik 
blev de siden afskaffet. I 2016 har forretningsudvalget holdt møde og drøftet med 
Kræftens Bekæmpelse at indikatorer og standarder godt kan være forskellige i forskellige 
aldersgrupper uden at der er en indbygget aldersdiskrimination heri og at det giver god 
klinisk mening. Det overvejes derfor at indføre standarder for målopfyldelsen af indikatorer, 
da dette efterspørges i kvalitetsarbejdet fra Danske Regioner.  
 
Igen i 2016 leverede de fire hæmatologiske DMCG’er syv nye eller opdaterede nationale 
kliniske retningslinier og dækker nu deres områder med samlet 29 retningslinier hvoraf 
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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. Retningslinierne er fra centralt hold imidlertid også i fokus, herunder deres 
nationale gyldighed, brug af evidensgradering, samt at de er udfærdiget uden en fælles 
skabelonen mv. Der er ingen tvivl om, at arbejdet med retningslinier bedst varetages af 
DMCG’erne og at de også fremover skal dette. Forretningsudvalget vil fremdeles arbejde 
for at udfærdigelsen ikke gøres unødig tung og kompliceret uden at det tilføjer merværdi 
for patienterne, samt at retningslinierne tillægges samme status som andre nationale 
retningslinier.  
Der henvises desuden 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. 
Med overgang til medicinrådet ser det ud som om at denne opgave i fremtiden ligges på 
industrien. Vi har endnu tilgode at se, hvordan det kommer til at påvirke DMCG’ernes 
varslingsopgaver. Det er vanskeligt at forestille sig, at man ikke også i fremtiden løbende 
vil trække på klinikernes vurdering af nye behandlinger.  
 
Bevilling 
Den aktuelle bevilling til hæmDMCG og databasen er tre-årig og udløber i 2017. 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 har vi gjort i 2016 og det 
vil vi vedvarede arbejde for at gøre på det højeste faglige niveau. Vi vil også vedvarende 
arbejde for at få økonomi til at varetage flere af de 11 punkter herunder, hvoraf vi allerede 
varetager nogle uden bevilling. I 2017 skal der derfor søges om en ny treårig bevilling som 
vi i lyset af den store aktivitet både i databasen og DMCG’erne forventer at få. Om der 
kommer midler til at varetage flere opgaver er uvist. 
 
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. 
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 
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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 2016 varetaget hæmatologiens interesser i DMCG.DKs 
forretningsudvalg (FU). Året der har i lighed med tidligere år været præget af forsøg på at 
komme i dialog med beslutningstagerne om den forringelse af kvalitet og forskning som 
den aktuelle restriktive adgang til sundhedsdata medfører. Den virksomhedsmæssige 
omstrukturering af Regionernes kliniske kvalitetsprogram (RKKP) har medført nogen 
usikkerhed om organiseringen af arbejdet særlig internt i organisationen, men dette har 
også præget DMCG.DKs arbejde. I regi af DMCG.DK har fire store cancerområder igen 
begået en omfattende benchmarkingrapport om udvikling i behandlingsresultater for deres 
sygdomme. RKKP og DR har udtrykt stor tilfredshed med dette arbejde og det forventes 
udbredt til andre cancerområder herunder det hæmatologiske fremover.  
 
Tak 
Afslutningsvist vil jeg gerne takke formænd og bestyrelser for de sygdomsspecifikke 
hæmatologiske DMCG’er for et godt og konstruktivt samarbejde i 2016 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. 
	  

DLG	  
 
Dansk Lymfomgruppe (DLG) Formandsberetning 2016  

Bestyrelsesarbejde  

 
I 2016 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 2016 af: Peter de Nully Brown, 
Rigshospitalet (formand) Christian Poulsen, Roskilde (sekretær) Michael 
Pedersen, Rigshospitalet (kasserer) Jacob Haaber, Odense Jørn Starklint, 
Holstebro Judit Jørgensen, Århus Paw Jensen, Ålborg Per Pedersen, Esbjerg Pär 
Josefsson, Herlev Michael Boe Møller, Odense (formand for patologiudvalget)  

Udvalgsarbejde  

I 2016 har der været udarbejdet opdaterede retningslinjer for marginalzone 
lymfomer præsenteret ved forårs plenummødet som blev afholdt i Ålborg. 
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Derudover blev der præsenteret opdaterede retningslinjer for Hodgkin og T-
celle lymfomer samt CLL. Alle retningslinjer blev godkendt af plenum og findes 
på DLG’s hjemmeside, fraset Hodgkin og PTCL som fortsat afventes i sin 
endelige form. Bestyrelsen anbefalede for 2017 opdatering af retningslinjerne 
for Burkitt og Waldenström.  

Kris ansøgninger  

DLG har indsendt ansøgning for Ibrutinib ved Waldenström lymfom samt 
brentuximab vedotin som standard 2. linje 
vedligeholdelsesbehandling/konsolidering for pt med høj recidiv risiko. 
Desuden Gazyvaro ved rituximab refraktært FL, som dog ikke blev 
imødekommet.  

Plenummøder  

I 2016 blev der afholdt to plenummøder, i Ålborg 12. maj og København 17. 
november.  

Ved forårsmødet i Ålborg præsenterede yngre danske lymfomforskere data fra 
igangværende forskningsprojekter:  

. 1)  The value of routine gastroscopy in the follow-up of patients with gastric 
MALT lymphoma” Søren Ramme Nielsen, Aalborg ��� 

. 2)  Panobinostatvedrelaps/refraktærtDLBCL.TorstenNielsen,Herlev ��� 

. 3)  Hemoglobin level improves the ability of the NCCN-IPI to predict outcome 
in diffuse large b-cell lymphoma – a population based cohort study. 
Michael Roost Clausen,Århus ��� 

. 4)  Højdosisbehandlingvedrelaps:outcomeogsenfølger, 
BenteArboe,Rigshospitalet ��� 

. 5)  LowexpressionofmiR-155invincristineresistantDiffuseLargeB-
cellLymphoma Hanne Due Rasmussen, Aalborg ��� 

Om eftermiddagen blev opdateringen af retningslinjer for diagnostik og 
behandling af Marginal zone lymfomer og CLL præsenteret og diskuteret. 
Dagen blev afsluttet med en præsentation og gennemgang af kommende 
investigator initierede protokoller i Danmark.  

Det videnskabelige emne for efterårsplenummødet i København var Hodgkin. 
Der var i alt 3 foredrag:  

. 1)  Treatment options for relapsed and refractory Hodgkin. (John Kuruvilla, 
Toronto) ��� 
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. 2)  The Biology of Hodgkin (Arjan Diepstra, Groningen) ��� 

 
.  3) Treatment of Hodgkin in the young and adolescense. (Christine Mauz- 
Körholz, Halle)  

Udover det videnskabelige program omfattede mødet bl.a. en gennemgang af 
de opdaterede retningslinjer for Hodgkin ved Lena Specht, som blev efterfulgt 
af præsentation af PTCL retningslinjerne ved Francesco d’Amore.  

Årsrapport 2015  

Rapporten indeholder som tidligere centerspecifikke sammenligninger under 
hensyn tagen til kohorternes prognostiske profil. Årsrapport 2015 udkom i 
september 2016 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 9.-
10. November 2016 i København med stor dansk tilslutning (ca. 25 danske 
deltagere).  

Legater  

DLG har i 2016 uddelt 2 legater á 25.000,- kr til yngre lymfomforskere  

Økonomi  

Regnskab for 2016 blev udarbejdet af Michael Pedersen, og er indsendt til 
godkendelse hos DHS. DLG modtog i 2016 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 3.2.2017  

 
	  

ALG	  
	  
Årsrapport	  for	  ALG	  
	  
Forretningsudvalg	  for	  ALG	  
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I 2016 bestod forretningsudvalget af følgende fagpersoner: 
Lone Smidstrup Friis, Rigshospitalet (formand) 
Jan Maxwell Nørgaard, Aarhus Universitetshospital  
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, Odense Universitetshospital.  
Mette Klarskov Andersen, Rigshospitalet 
Claus Werenberg Marcher, Odense Universitetshospital 
Claudia Schöllkopf, Herlev Hospital 
Andreas	  Glenthøj,	  hoveduddannelseslæge	  Herlev/Rigshospitalet	  (sekretær)	  	  	  
	  
Plenummøder	  i	  ALG	  
Der	  blev	  i	  2016	  afholdt	  2	  plenummøder	  i	  ALG.	  
	  
Forårsmøde,	  Odense	  Universitetshospital,	  d.	  25.04-‐2016:	  
Følgende	  emner	  blev	  vedtaget:	  	  
	  
Nye	  indikatorer	  i	  årsrapporten:	  

. Forslag	  til	  nye	  indikatorer	  og	  standarder	  blev	  fremsat	  og	  diskuteret.	  Der	  blev	  nedsat	  et	  
udvalg	  mhp	  videre	  arbejde	  frem	  mod	  efterårsmødet.	  	  Det	  førte	  til	  vedtagelse	  af	  
følgende	  nye	  indikatorer:	  

. Antal	  allogen	  HCT	  pt	  med	  AL	  og	  MDS	  for	  hvert	  af	  de	  behandlende	  centre.	  (Udfordring:	  
Manglende	  datakomplethed,	  hvorfor	  der	  bliver	  fremsendt	  mangellister	  i	  løbet	  af	  jan-‐
februar	  til	  henvisnede	  afd.	  Indføres	  for	  2016-‐data).	  

. Død	  i	  hypoplasi	  og	  behandlingsrelateret	  død	  i	  CR	  mhp	  at	  belyse	  behandlingsrisici.	  
Registreres	  i	  appendix	  for	  2016	  data.	  

. 1,	  3	  og	  5	  års	  OS	  for	  AML	  pt	  i	  remissions-‐inducerende	  behandling	  for	  2016-‐data.	  Mhp	  
etablering	  af	  standarder	  for	  mindre	  heterogene	  pt-‐grupper.	  	  	  

Indikatormål/standarder:	  
	  Cytogenetik	  for	  AML	  og	  MDS:	  90	  %.	  Er	  implementeret	  i	  årsrapport	  for	  2015-‐data.	  
	  
Database	  opdateringer:	  

. Den	  diagnostiske	  subgruppe	  arbejder	  med	  opdatering	  i	  forhold	  til	  registrering	  af	  
relevante	  genetiske	  data	  jf	  ny	  WHO	  klassifikation.	  

. MDS-‐subgruppen	  arbejder	  med	  MDS-‐database	  revision	  mhp	  opdatering	  af	  bla.	  
prognostiske	  scores.	  	  MDS	  og	  CMML	  registreres	  fortsat	  i	  MPN	  databasen.	  Endnu	  
uafklaret	  om	  CMML	  skal	  knyttes	  til	  MDS	  eller	  MPN-‐databasen.	  Tages	  op	  med	  DSKMS.	  	  	  	  

Nye	  og	  opdaterede	  nationale	  retningslinjer	  i	  2016:	  
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. APL-‐opdatering.	  APL-‐subgruppen	  med	  Ingolf	  Mølle	  som	  tovholder.	  Implementering	  af	  
arsen	  trioxid	  som	  første	  linje	  behandling	  efter	  godkendelse	  i	  EMA	  	  

. Modtagelse	  af	  ny	  akut	  leukæmi	  patient=	  ny	  guideline.	  	  AML-‐subgruppen	  med	  Andreas	  
Glenthøj	  som	  tovholder.	  	  

Vedtægtsændringer	  og	  procedure	  for	  valg	  til	  forretningsudvalg	  	  
. Forretningsudvalgets	  sammensætning	  og	  antal	  kan	  løbende	  tilpasses	  i	  

overensstemmelse	  med	  udviklingen	  på	  området.	  	  
. Hvert	  medlem	  vælges	  for	  4	  år	  med	  mulighed	  for	  genvalg.	  	  
. Nye	  medlemmer	  og	  afgående	  medlemmer	  indstilles	  ved	  det	  årlige	  ALG-‐forårsmøde.	  

Mødepligt	  min	  x	  1/år	  for	  forretningsudvalgsmedlemmer.	  Dispensation	  til	  2	  år.	  	  

Oprettelse	  af	  Legat	  kan	  tilgås	  på	  hjemmesiden.	  	  
	  
Protokolgennemgang:	  

. Akut	  leukæmi/højrisiko	  MDS:	  AML18,	  AML19,	  Li1,	  NOPHO	  og	  Astex.	  

. MDS:	  Sekventering	  af	  ICUS	  og	  MDS,	  Evita	  (vit.	  C	  studie),	  og	  flere	  up-‐comming	  studier	  
blev	  præsenteret.	  

Familiær/arvelig	  MDS/AML:	  Mere	  fokus	  på	  dette	  –	  og	  pt	  kan	  henvises	  til	  Mette	  Klarskov,	  RH	  
ved	  klinisk	  mistanke.	  	  
	  
	  
Efterårsmøde,	  Rigshospitalet,	  d.	  15/8-‐16	  :	  	  
	  

. Gennemgang	  og	  diskussion	  af	  data	  til	  årsrapporten	  2015.	  Nedsættelse	  af	  skrivegruppe	  
til	  årsrapporten.	  Færdig	  rapport	  kan	  ses	  på	  www.leukemia.hematology.dk	  

. Fortsat	  diskussion	  og	  videre	  arbejde	  med	  fremtidige	  indikatorer/standarder	  samt	  
database	  opdatering	  pågår.	  Vedtagelse	  af	  nye	  indikatorer	  og	  standarder	  som	  beskrevet	  
under	  forårsmødet.	  	  

	  
Videnskabelige	  møder	  i	  ALG-‐regi	  
Der	  blev	  i	  2016	  afholdt	  1	  videnskabeligt	  møde	  i	  ALG-‐regi.	  	  
MDS-‐møde,	  Roskilde,	  d.	  18.01-‐2016	  arrangeret	  af	  overlæge	  Klas	  Raschou-‐Jensen	  med	  fokus	  
på	  allogen	  HCT	  hos	  MDS-‐pt.	  	  
	  
Kvalitetsudvikling	  og	  kliniske	  retningslinjer	  i	  regi	  af	  ALG	  
 

. De	  i	  2016	  udarbejdede	  kliniske	  retningslinjer	  for	  henholdsvis	  APL	  og	  ny-‐henvist	  AML	  
kan	  ses	  her:	  http://leukemia.hematology.dk/index.php/alg-‐vejledninger	  	  

. APL-‐guideline	  er	  opdateret	  og	  der	  er	  tilkommet	  ny	  retningslinje	  for	  håndtering	  af	  
nyopdaget	  AML.	  	  

	  
Forskning,	  kliniske	  protokoller	  og	  internationalt	  samarbejde 
For	  AML	  og	  højrisiko	  MDS	  pågår	  fortsat	  et	  mangeårigt	  velfungerende	  samarbejde	  med	  UK	  i	  
form	  af	  NCRI-‐protokollerne.	  Følgende	  har	  været	  åbne	  i	  2016:	  
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. 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	  åbnet	  i	  alle	  centre	  i	  2017.	  

Derudover	  har	  nedenstående	  protokoller	  været	  åbne	  for	  AML	  i	  2016	  
. Astex-‐protokollen	  til	  patienter,	  der	  ikke	  tåler	  intensiv	  kemoterapi.	  	  
. IDHD-2 protokollen til ældre AML-pt: Efficacy and Safety of AG-221 (CC-90007) Versus 

Conventional Care Regimens for pts Harboring an Isocitrate Dehydrogenase 2 Mutation. 	  

	  
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.	  
Danmark	  var	  for	  første	  gang	  vært	  for	  NMDS-‐efterårsmødet,	  der	  fandt	  sted	  i	  København	  d.	  10-‐
11	  November.	  	  
	  
Udover	  forskningssamarbejdet	  pågår	  også	  et	  samarbejde	  om	  udarbejdelse	  af	  fælles	  nordiske,	  
kliniske	  retningslinjer	  og	  patientinformationer	  i	  NMDS.	  DK	  deltager	  også	  i	  kliniske	  protokoller	  
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.	  Forventes	  
åbnet	  i	  DK	  i	  foråret	  2017.	  

Derudover	  er	  følgende	  MDS-‐protokoller	  åbne	  for	  inklusion:	  
. AZA003	  protokollen	  med	  peroral	  Vidaza	  til	  lav-‐	  og	  intermediær	  risiko	  MDS	  patienter.	  
. Epigenom-‐protokollen	  med	  biobanking	  af	  relevant	  KM	  og	  blod.	  	  
. Evita	  pilot-‐studiet	  med	  5-‐Aza	  +/-‐	  C-‐vitamin.	  	  
. SUPPORT:	  A	  StUdy	  of	  eltromboPag	  in	  myelodysPlastic	  SyndrOmes	  Receiving	  

azaciTidine	  
. TRC112121. A	  randomized,	  double-‐blind,	  placebo-‐controlled,	  phase	  III,	  multi-‐centre	  	  
. study	  of	  eltrombopag	  or	  placebo	  in	  combination	  with	  azacitidine	  in	  subjects	  with	  

IPSS	  	  	  intermediate-‐1,	  intermediate	  2	  and	  high-‐risk	  myelodysplastic	  syndromes	  (MDS).	  
. A	  Prospective,	  Multicenter,	  European	  Registry	  for	  newly	  diagnosed	  patients	  with	  

Myelodysplastic	  Syndromes	  of	  IPSS	  low	  and	  Intermediate-‐1	  subtypes	  
. AZACTA	  :	  Peptide	  vaccination	  in	  combination	  with	  azacitidine	  for	  patients	  with	  

Myelodysplastic	  Syndrome	  and	  Acute	  Myeloid	  Leukaemia	  -‐	  A	  phase	  I	  study.	  	  Aktiv	  
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siden	  maj	  2016.	  Vaccine	  mod	  cancer	  associerede	  antigener	  hos	  patienter	  med	  MDS,	  
CMML	  og	  AML,	  der	  i	  forvejen	  behandles	  med	  azacitidin.	  	  

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	  	  leukæmidatabasen	  	  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	  
med	  PhD-‐forsvar	  i	  2015.	  I	  regi	  af	  Procrin	  er	  udgivet	  en	  publikation	  om	  Akut	  leukæmi/MDS-‐
databasen.	  Publikationer	  med	  relation	  til	  databasen	  kan	  findes	  på	  ALG’s	  hjemmeside:	  
www.leukemia.hematology.dk	  
	  
Flere	  projekter	  relateret	  til	  databasen	  pågår.	  Bla	  en	  undersøgelse	  af	  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	  2016	  været	  anmodning	  om	  1	  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	  
	  
Blinatumomab,	  som	  er	  et	  bispecifikt	  antistof	  rettet	  mod	  CD3	  og	  CD19.	  Det	  har	  vist	  lovende	  
resultater	  ved	  relaps	  af	  ALL	  og	  som	  bridging	  til	  allogen	  HCT.	  Blinatumomab	  er	  i	  december	  
2015	  EMA	  godkendt	  og	  er	  i	  Januar	  2016	  anmeldt	  til	  KRIS,	  som	  i	  foråret	  2016	  godkendte	  
Blincyto	  som	  bro	  til	  allogen	  HCT.	  
	  
Arsen	  trioxid	  (ATO)	  er	  i	  2016	  EMA-‐godkendt	  til	  1.	  linje	  behandling	  af	  lav	  og	  intermediær	  
risiko	  APL.	  Kris	  vil	  i	  2017	  blive	  ansøgt	  om	  muligheden	  for	  anvendelse	  af	  dette	  præparat	  up-‐
front.	  	  
	  
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	  	  
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Danske	  hæmatologer	  opfordres	  til	  at	  fremsende	  publikationer;	  egne	  eller	  nye	  internationale	  
af	  almen	  interesse	  for	  akut	  leukæmi/MDS	  læger	  til	  sekretær	  i	  ALG	  Andreas	  Glenthøj	  mhp	  at	  få	  
disse	  registrerede	  på	  vores	  hjemmeside	  under	  hhv	  forskning	  og	  bibliotek.	  	  
	  
Januar,	  2017	  	  
Lone	  S.	  Friis	  (formand	  for	  ALG)	  
	  
	  

DMSG	  
Årsrapport 2016 for Dansk Myelomatose Studiegruppe (DMSG)  

Arbejdet i DMSG i 2016 kan kort resumeres som følger i forhold til udvalgte definerede opgaver:  

Videnskabelige møder    

Der har i 2016 været afholdt 2 plenummøder og 1 videnskabeligt symposium  

·	  Plenumøde	  20.	  januar	  i	  Odense	  inkluderende	  workshop	  omkring	  nye	  kliniske	  protokoller	  
	  ved	  myelomatose	  	  	  
·	  Plenummøde	  26.	  oktober	  i	  Odense,	  herunder	  arbejdsgruppe	  møde	  om	  retningslinjer.	  	  	  
·	  Videnskabeligt	  symposium	  26.	  oktober	  i	  Odense	  ”Minimal	  Residual	  Disease	  Analysis	  in	  
	  Multiple	  Myeloma	  -‐	  Why,	  When,	  med	  deltagelse	  af	  professor	  Rafat	  Abanour,	  Indianapolis,	  
	  USA.	  
	  
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 
diagnosticerer og behandler myelomatose. Den nuværende bestyrelse består af: Niels Abildgaard 
(formand), Odense; Henrik Gregersen (kasserer), Aalborg; Niels Frost Andersen (videnskabelig 
sekretær), Aarhus; Robert Schou Pedersen, Holstebro; Torben Plesner, Vejle; Per Trøllund 
Pedersen, Esbjerg; Ulf Frølund, Roskilde; Carsten Hellberg, Herlev; Morten Salomo, RH.  

Kliniske retningslinier og kvalitetsudviking ��� 

 

”DMSG retningslinje for diagnostik og behandling af myelomatose” revideres årligt og blev også 
revideret i 2016. 

 I 2016 har DMSG udfærdiget ny retningslinje for ”M-komponent associeret polyneuropati”. 
DMSG har herudover retningslinjer for plasmacelle leukæmi, AL amyloidose, MGUS, POEMS, 
for”bisfosfonat-associeret osteonekrose af kæben”, for ”cytogenetisk prognosticering ved 
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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 2016 væsentlig til arbejdet i det fagspecifikke udvlag RADS Myelomatose version 
1.2. Overlæge Niels Frost Andersen er formand for fagudvalget. I 2017 ventes fagudvalget 
genindkaldt.med baggrund i godkendelse af nye lægemidler. 

 ���Forskning og kliniske protokoller 

 ���DMSG Ung Forsker pris ���Fra 2014 har DMSG har uddelt en årlig 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 2015 blev i oktober 2016 overrakt 
Maja Hinge, som i sin PhD og publikationer har produceret viden om knoglesygdommen ved 
myelomatose, herunder omkring ���forekomst af heling af osteolyser og anvendelse af lav-dosis CT 
versus konventionel røntgen af skelettet. 

Prisen uddeltes i 2016 i samarbejde med Amgen. Prisen er et rejselegat på 10.000 kr.  

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 2016:  

.   • ”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. ��� 
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.   • 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, 
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. 

 ���Klinisk database  

���Myelomatose databasen startede i 2005 og har været en del af den fælles hæmatologiske database. I 
2016 er myelomatose databasen blevet en selvstændig databse. DMSG har i 2016 udgivet 
Årsrapport 2015. Årsrapporten er publiceret som PDF-fil. Såvel årsrapport 2015 som de tidligere 
årsrapporter kan down-loades på www.myeloma.dk. ��� 

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  

I 2016 har DMSG indsendt i alt 6 ansøgninger til KRIS vedrørende implementering af de nye 
lægemidler carfilzomib, panobinostat, elotuzumab, daratumumab og ixazomib. Som følge heraf har 
KRIS godkendt følgende regimer til behandling af tilbagefald af myelomatose:  

  • Carfilzomib-Len-Dex ved mindst én tidligere linje behandling ��� 

  • Carfilzomib-Dex ved mindst én tidligere linje behandling ��� 

  • Elotuzumab-Len-Dex ved mindst én tidligere linje behandling ��� 

  • Daratumumab monoterapi ved mindst 2 tidligere linjer behandling inkluderende 
både ���proteasomhæmmer og IMID, og endlig i februar 2017 ��� 

  • Ixazomib-Len-Dex ved mindst én tidligere linje behandling. ���Derimod blev kombinationen 
Panobinostat-Bortezomib-Dex, som er godkendt af EMA, ikke KRIS godkendt.  

���Vidensdeling  
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���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 videnskabelige møder som 
anført indledningsvist. DMSG har egen hjemmeside www.myeloma.dk .  

���Internationalt samarbejde ��� 

DMSG indgår i samarbejdet i Nordic Myeloma Study Group (NMSG), European Myeloma 
Network (EMN), International Myeloma Working Group (IMWG) og i andre forskningsnetværk. 
Niels Abildgaard, Annette Vangsted og Henrik Gregersen var i 2016 i bestyrelsen for NMSG. Peter 
Gimsing er kasserer for NMSG. Danske repræsentanter i IMWG er Hans E. Johnsen, Niels 
Abildgaard og Annette Vangsted.  

���DMSG peer-reviewed publikationer 2016 ��� 

Bieghs L, Johnsen HE, Maes K, Menu E, Van Valckenborgh E, Overgaard MT, Nyegaard M, 
Conover CA, Vanderkerken K, De Bruyne E. The insulin-like growth factor system in multiple 
myeloma: diagnostic and therapeutic potential. Oncotarget. 2016 Jul 26;7(30):48732-48752. doi: 
10.18632/oncotarget.8982. Review. PubMed PMID: 27129151; PubMed Central PMCID: 
PMC5217049. 

 ���Bieghs L, Brohus M, Kristensen IB, Abildgaard N, Bøgsted M, Johnsen HE, Conover CA, De 
Bruyne E, Vanderkerken K, Overgaard MT, Nyegaard M. Abnormal IGF-Binding Protein Profile in 
the Bone Marrow of Multiple Myeloma Patients. PloS One. 2016 Apr 25;11(4):e0154256. doi: 
10.1371/journal.pone.0154256. PubMed PMID: 27111220; PubMed Central PMCID: 
PMC4844248. 

 ���Bilgrau AE, Falgreen S, Petersen A, Kjeldsen MK, Bødker JS, Johnsen HE, Dybkær K, Bøgsted 
M. Unaccounted uncertainty from qPCR efficiency estimates entails uncontrolled false positive 
rates. BMC Bioinformatics. 2016 Apr 11;17:159. doi: 10.1186/s12859-016-0997-6. PubMed PMID: 
27067838; PubMed Central PMCID: PMC4827196.  

Dimopoulos MA, Oriol A, Nahi H, San-Miguel J, Bahlis NJ, Usmani SZ, Rabin N, Orlowski RZ, 
Komarnicki M, Suzuki K, Plesner T, Yoon SS, Ben Yehuda D, Richardson PG, Goldschmidt H, 
Reece D, Lisby S, Khokhar NZ, O'Rourke L, Chiu C, Qin X, Guckert M, Ahmadi T, Moreau P; 
POLLUX Investigators.. Daratumumab, Lenalidomide, and Dexamethasone for Multiple Myeloma. 
N Engl J Med. 2016 Oct 6;375(14):1319-1331. PubMed PMID: 27705267.  

Erickson SW, Stephens OW, Chavan SS, Epstein J, Barlogie B, Heuck CJ, Vangsted AJ. A 
common genetic variant in 19q13·3 is associated with outcome of multiple myeloma patients 
treated with Total Therapy 2 and 3. Br J Haematol. 2016 Sep;174(6):991-3. doi: 10.1111/bjh.13830. 
PubMed PMID: 26568154.  

Erickson SW, Stephens OW, Chavan SS, Tian E, Epstein J, Barlogie B, Heuck CJ, Vangsted AJ. 
Common genetic variants in 11q13.3 and 9q22.33 are associated with molecular subgroups of 
multiple myeloma. Leukemia. 2015 Dec;29(12):2418-21. doi: 10.1038/leu.2015.238. PubMed 
PMID: 26308770.  
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Fu J, Li S, Feng R, Ma H, Sabeh F, Roodman GD, Wang J, Robinson S, Guo XE, Lund T, 
Normolle D, Mapara MY, Weiss SJ, Lentzsch S. Multiple myeloma-derived MMP-13 mediates 
osteoclast fusogenesis and osteolytic disease. J Clin Invest. 2016 May 2;126(5):1759-72. doi: 
10.1172/JCI80276. PubMed PMID: 27043283; PubMed Central PMCID: PMC4855918.  

Gimsing P, Holmström MO, Klausen TW, Andersen NF, Gregersen H, Pedersen RS, Plesner T, 
Pedersen PT, Frederiksen M, Frølund U, Helleberg C, Vangsted A, de Nully Brown P, Abildgaard 
N. The Danish National Multiple Myeloma Registry. Clin Epidemiol. 2016 Oct 25;8:583-587. 
Review. PubMed PMID: 27822103; PubMed Central PMCID: PMC5094522.  

Hansen CT. Performance goals for immunoglobulins and serum free light chain measurements in 
plasma cell dyscrasias can be based on biological variation. Clinical Chemistry and Laboratory 
Medicine. 2016; 54: 1031-33.  

Hermansen NE, Borup R, Andersen MK, Vangsted AJ, Clausen NT, Kristensen DL, Nielsen FC, 
Gimsing P. Gene expression risk signatures maintain prognostic power in multiple myeloma despite 
microarray probe set translation. Int J Lab Hematol. 2016 Jun;38(3):298-307. doi: 
10.1111/ijlh.12486. PubMed PMID: 27027250.  

Hinge M, Andersen KT, Lund T, Jørgensen HB, Holdgaard PC, Ormstrup TE, Østergaard LL, 
Plesner T. Baseline bone involvement in multiple myeloma – a prospective comparison of 
conventional X-ray, low-dose computed tomography, and 18flourodeoxyglucose positron emission 
tomography in previously untreated patients. Haematologica. 2016 Oct;101(10):e415-e418. 
PubMed PMID: 27390357; PubMed Central PMCID: PMC5046664.  

Hinge M, Andersen KT, Lund T, Jørgensen HB, Holdgaard PC, Ormstrup TE, Østergaard LL, 
Plesner T. Bone healing in multiple myeloma: a prospective evaluation of the impact of first-line 
anti-myeloma treatment. Haematologica. 2016 Oct;101(10):e419-e422. PubMed PMID: 27365490; 
PubMed Central PMCID: PMC5046665.  

Johnsen HE, Bøgsted M, Schmitz A, Bødker JS, El-Galaly TC, Johansen P, Valent P, Zojer N, Van 
Valckenborgh E, Vanderkerken K, van Duin M, Sonneveld P, Perez-Andres M, Orfao A, Dybkær 
K. The myeloma stem cell concept, revisited: from phenomenology to operational terms. 
Haematologica. 2016 Dec;101(12):1451-1459. Review. PubMed PMID: 27903712.  

Jurczyszyn A, Grzasko N, Gozzetti A, Czepiel J, Cerase A, Hungria V, Crusoe E, Silva Dias AL, 
Vij R, Fiala MA, Caers J, Rasche L, Nooka AK, Lonial S, Vesole DH, Philip S, Gangatharan S, 
Druzd-Sitek A, Walewski J, Corso A, Cocito F, Vekemans MC, Atilla E, Beksac M, Leleu X, 
Davila J, Badros A, Aneja E, Abildgaard N, Kastritis E, Fantl D, Schutz N, Pika T, Butrym A, 
Olszewska-Szopa M, Usnarska-Zubkiewicz L, Usmani SZ, Nahi H, Chim CS, Shustik C, Madry K, 
Lentzsch S, Swiderska A, Helbig G, Guzicka-Kazimierczak R, Lendvai N, Waage A, Andersen KT, 
Murakami H, Zweegman S, Castillo JJ. Central nervous system involvement by multiple myeloma: 
A multi-institutional retrospective study of 172 patients in daily clinical practice. Am J Hematol. 
2016 Jun;91(6):575-80. doi: 10.1002/ajh.24351. PubMed PMID: 26955792.  

Jurczyszyn A, Nahi H, Avivi I, Gozzetti A, Niesvizky R, Yadlapati S, Jayabalan DS, Robak P, Pika 
T, Andersen KT, Rasche L, Mądry K, Woszczyk D, Raźny M, Usnarska-Zubkiewicz L, Knopińska- 
Posłuszny W, Wojciechowska M, Guzicka-Kazimierczak R, Joks M, Grosicki S, Ciepłuch H, 
Rymko M, Vesole DH, Castillo JJ. Characteristics and outcomes of patients with multiple myeloma 
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aged 21-40 years versus 41-60 years: a multi-institutional case-control study. Br J Haematol. 2016 
Dec;175(5):884-891. doi: 10.1111/bjh.14328. PubMed PMID: 27682187.  

Jørgensen NG, Ahmad SM, Abildgaard N, Straten PT, Svane IM, Andersen MH, Knudsen LM. 
Peptide vaccination against multiple myeloma using peptides derived from anti-apoptotic proteins: 
a phase I trial. Stem Cell Investig. 2016 Dec 23;3:95. doi: 10.21037/sci.2016.11.09. PubMed 
PMID: 28078275; PubMed Central PMCID: PMC5222710.  

Krejcik J, Casneuf T, Nijhof IS, Verbist B, Bald J, Plesner T, Syed K, Liu K, van de Donk NW, 
Weiss BM, Ahmadi T, Lokhorst HM, Mutis T, Sasser AK. Daratumumab depletes CD38+ immune 
regulatory cells, promotes T-cell expansion, and skews T-cell repertoire in multiple myeloma. 
Blood. 2016 Jul 21;128(3):384-94. doi: 10.1182/blood-2015-12-687749. PubMed PMID: 
27222480; PubMed Central PMCID: PMC4957162.  

Kumar S, Paiva B, Anderson KC, Durie B, Landgren O, Moreau P, Munshi N, Lonial S, Bladé J, 
Mateos MV, Dimopoulos M, Kastritis E, Boccadoro M, Orlowski R, Goldschmidt H, Spencer A, 
Hou J, Chng WJ, Usmani SZ, Zamagni E, Shimizu K, Jagannath S, Johnsen HE, Terpos E, Reiman 
A, Kyle RA, Sonneveld P, Richardson PG, McCarthy P, Ludwig H, Chen W, Cavo M, Harousseau 
JL, Lentzsch S, Hillengass J, Palumbo A, Orfao A, Rajkumar SV, San Miguel J, Avet-Loiseau H. 
International Myeloma Working Group consensus criteria for response and minimal residual 
disease assessment in multiple myeloma. Lancet Oncol. 2016 Aug;17(8):e328-46. doi: 
10.1016/S1470-2045(16)30206-6. Review. PubMed PMID: 27511158.  

Laubach J, Garderet L, Mahindra A, Gahrton G, Caers J, Sezer O, Voorhees P, Leleu X, Johnsen 
HE, Streetly M, Jurczyszyn A, Ludwig H, Mellqvist UH, Chng WJ, Pilarski L, Einsele H, Hou J, 
Turesson I, Zamagni E, Chim CS, Mazumder A, Westin J, Lu J, Reiman T, Kristinsson S, Joshua 
D, Roussel M, O'Gorman P, Terpos E, McCarthy P, Dimopoulos M, Moreau P, Orlowski RZ, 
Miguel JS, Anderson KC, Palumbo A, Kumar S, Rajkumar V, Durie B, Richardson PG.  

Management of relapsed multiple myeloma: recommendations of the International Myeloma 
Working Group. Leukemia. 2016 May;30(5):1005-17. doi: 10.1038/leu.2015.356. Review. PubMed 
PMID: 26710887.  

Macauda A, Calvetti D, Maccari G, Hemminki K, Försti A, Goldschmidt H, Weinhold N, Houlston 
R, Andersen V, Vogel U, Buda G, Varkonyi J, Sureda A, Martinez Lopez J, Watek M, Butrym A, 
Sarasquete ME, Dudziński M, Jurczyszyn A, Druzd-Sitek A, Kruszewski M, Subocz E, Petrini M, 
Iskierka-Jażdżewska E, Raźny M, Szombath G, Marques H, Zawirska D, Chraniuk D, Halka J, 
Hove Jacobsen SE, Mazur G, García Sanz R, Dumontet C, Moreno V, Stępień A, Beider K, 
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Mødeaktivitet:	  
DSKMS	   afholdt	   to	   videnskabelige	   heldagsmøder	   i	   henholdsvis	   maj	   og	   november	   2016	   i	  
Odense.	   Tema	   var	   ved	   forårsmødet	   CML,	   den	  myeloide	   database	   og	   et	   nordisk	   projekt	   om	  
trombose,	  ved	  efterårsmødet	  var	  der	  en	  række	  spændende	  foredrag,	  titler	  ses	  i	  programmet	  
på	  hjemmesiden.	  Ved	  begge	  møder	  foregik	  desuden	  drøftelse	  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	  for	  de	  myeoloproliferative	  sygdomme.	  Det	  har	  hidtil	  
været	  en	  opgave,	  som	  de	  enkelte	  videnskabelige	  grupper	  kunne	  gå	  til	  med	  en	  vis	  grad	  af	  
frihed.	  Der	  er	  dog	  stadig	  flere	  krav	  til	  udformning,	  og	  stigende	  direkte	  og	  indirekte	  kontrol	  af	  
medicinvalg	  via	  bl.a.	  RADS	  og	  KRIS.	  
RADS:	  	  
Der	  blev	  i	  2016	  afsluttet	  en	  RADS	  proces	  (revision	  af	  tidligere	  arbejde)	  om	  behandling	  af	  CML	  
i	  kronisk	  fase.	  De	  anbefalinger,	  som	  kom	  ud	  af	  det,	  vil	  naturligt	  ligge	  tæt	  op	  ad	  selve	  den	  
retningslinje,	  som	  DSKMS	  udgiver.	  Der	  er	  et	  igangværende	  RADS-‐arbejde	  (nu	  under	  
Medicinrådet)	  som	  beskæftiger	  sig	  med	  primær	  behandling	  af	  ET	  og	  PV.	  Når	  dette	  arbejde	  er	  
færdigt,	  kan	  det	  forventes	  at	  få	  afsmittende	  effekt	  på	  retningslinjerne	  for	  PV	  og	  ET.	  
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.	  
Formentlig	  er	  den	  første	  del	  i	  form	  af	  behovsscreening	  sat	  i	  søen	  mange	  steder,	  i	  form	  af	  en	  
sygeplejestyret	  aktivitet.	  Det	  ligger	  lidt	  tungere	  med	  de	  individuelle	  opfølgningsprogrammer.	  
Der	  er	  gjort	  et	  stort	  arbejde	  inden	  for	  specialet	  med	  at	  udforme	  beskrivelser	  af	  disse	  
programmer	  for	  de	  forskellige	  DMCG	  grupper.	  De	  ligger	  tilgængeligt	  på	  SST	  s	  hjemmeside.	  
Den,	  der	  mangler,	  er	  at	  udstyre	  hver	  enkelt	  pt	  .	  med	  en	  individuel	  plan	  og	  en	  liste	  over	  
symptomer,	  som	  gør,	  at	  de	  bør	  henvende	  sig	  på	  sygehuset.	  Man	  forestiller	  sig	  fra	  politisk	  side,	  
at	  man	  så	  ikke	  behøver	  at	  se	  patienterne	  så	  tit.	  Symptomlister	  er	  udarbejdet,	  men	  det	  er	  lidt	  
uklart,	  hvad	  der	  derefter	  forventes.	  	  Vi	  arbejder	  videre	  med	  det	  i	  den	  myeloproliferative	  
gruppe.	  
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.	  
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	  indført	  et	  5-‐års	  skema.	  Dvs.	  at	  
der	  for	  2016	  skal	  indberettes	  5-‐års	  data	  for	  patienter	  fra	  både	  2010	  og	  2011.	  
Databasen	  omfattede	  fra	  start	  også	  MDS	  og	  CMML.	  Sygdomsgruppen	  MDS	  er	  ansvarsmæssigt	  
flyttet	  over	  til	  ALG-‐gruppen	  for	  et	  par	  år	  siden,	  og	  fra	  2017	  flytter	  CMML	  også.	  Begrundelsen	  
er,	  at	  de	  behandlingskrævende	  CMML	  har	  mere	  tilfælles	  både	  cytogenetisk	  og	  
behandlingsmæssigt	  med	  sygdommene	  i	  MDS	  gruppen,	  end	  med	  MPN-‐gruppen.	  
Registreringsmæssigt	  forbliver	  de	  dog	  i	  den	  myeloproliferative	  database	  indtil	  videre.	  
Revision	  af	  vedtægter:	  
Der	  blev	  for	  et	  år	  siden	  klart	  at	  vedtægterne	  for	  DSKMS	  trængte	  til	  opdatering,	  og	  der	  blev	  
igangsat	  et	  revisionsarbejde.	  Det	  har	  resulteret	  i	  et	  forslag	  til	  nye	  vedtægter	  (bilag	  1).	  
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Oplægget	  har	  været	  i	  høring	  og	  har	  bred	  opbakning,	  og	  fremlægges	  til	  afstemning	  og	  
forhåbentlig	  godkendelse	  ved	  generalforsamlingen.	  
Valg:	  
Der	  var	  en	  massiv	  udskiftning	  på	  bestyrelsesposterne	  sidste	  år,	  og	  der	  er	  ikke	  nogen	  af	  de	  
siddende	  medlemmer	  på	  valg	  i	  år.	  Men	  under	  forudsætning	  af,	  at	  de	  nye	  vedtægter	  
godkendes,	  har	  plenum	  på	  efterårsmødet	  indstillet,	  at	  Gitte	  Madsen	  fra	  Ålborg	  indtræder	  i	  
bestyrelsen	  som	  medlem,	  og	  at	  Herdis	  Larsen	  efter	  ønske	  fratræder	  som	  suppleant.	  
Suppleanterne	  er	  uændret	  på	  valg	  årligt,	  de	  to	  suppleanter	  Marie	  Bak	  og	  Mette	  Borg	  Clausen	  
blev	  genindstillet.	  
Andre	  aktiviteter.	  
Et	  par	  af	  plenumgruppens	  medlemmer	  har	  været	  indkaldt	  til	  at	  vidne	  i	  en	  retssag,	  hvor	  PV-‐
patienter	  havde	  anlagt	  sag	  mod	  forsikringsbranchen.	  Ønsket	  var	  at	  få	  anerkendt	  PV	  som	  en	  
kræftsygdom	  generelt	  og	  dermed	  forsikringsdækket	  for	  kritisk	  sygdom,	  selvom	  sygdommen	  
ikke	  var	  specifikt	  nævnt	  i	  forsikringsbetingelserne.	  Afgørelsen	  gik	  sagsøgerne	  imod,	  og	  sagen	  
blev	  anket.	  
	  
Dorthe	  Rønnov-‐Jessen	  
Formand	  
	  

DSBH	  
 
Årsberetning	  for	  Dansk	  Studiegruppe	  for	  Benign	  Hæmatologi	  (DSBH)	  for	  år	  2016	  
	  
I	  det	  forgange	  år	  har	  vi	  i	  DSBH	  afholdt	  planlægningsmøder	  for	  afholdelse	  af	  næste	  symposium	  
(se	  senere),	  endvidere	  er	  der	  afholdt	  to	  bestyrelsesmøder,	  og	  et	  antal	  telefonmøder.	  	  
Foreningens	  hjemmeside	  kan	  tilgås	  via,	  www.benign.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.	  	  
Endvidere	  planlægges	  der	  nyt	  symposium	  	  den	  5.	  April	  2017	  i	  DGI	  byen	  om	  
hæmoglobinopatier.	  	  
Invitation	  og	  information	  om	  tilmelding	  kan	  findes	  på	  www.dsbh.dk	  samt	  på	  DHS´	  
hjemmeside.	  	  
	  
Vedtægtsændringer:	  	  

Bestyrelsen	   ønsker	   at	   ændre	   gældende	   vedtægter	   til	   nedenstående	  
tilføjelser/ændringer	  med	  rød	  skrift:	  	  
	  
4	  Organisation	  og	  ledelse 
DSBH	  består	  af	  en	  bestyrelse,	  der	  refererer	  til	  DHS	  og	  et	  plenum.	  	  
Foreningen	  forpligtes	  ved	  sin	  underskrift	  af	  bestyrelsesformand	  og	  kasserer	  i	  
forening.	  

4.1	  Bestyrelsen	  
Bestyrelsen	  vælges	  af	  DHS’	  generalforsamling,	  efter	  indstilling	  fra	  plenum,	  
og	  består	  af	  i	  alt	  9-‐11	  medlemmer.	  Der	  vælges	  blandt	  følgende	  medlemmer	  
af	  DHS.	  
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• 5-‐6	  medlemmer	  fra	  hæmatologiske	  afdelinger,	  heraf	  minimum	  2	  fra	  
decentrale	  afdelinger	  og	  minimum	  2	  fra	  centrale	  afdelinger	  

• 1-‐3	  medlemmer	  fra	  parakliniske	  afdelinger	  
(patologi/molekylærbiologi/klinisk	  biokemi/	  klinisk	  
Immunologi/blodbank)	  

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

• 1	  medlem	  for	  afdeling	  for	  klinisk	  Immunologi/Blodbank	  
• 1	  sekretær	  
• 1	  kasserer	  

	  
	  
	  
Bestyrelsen	  består	  aktuelt	  af:	  	  
Ulrik	  Overgaard	  Formand	  (	  træder	  tilbage	  som	  formand,	  men	  ønsker	  at	  fortsætte	  som	  menigt	  
medlem)	  	  
Sif	  Gudbrandsdottir	  (opstiller	  som	  ny	  bestyrelsesformand)	  	  
Eirik	  Tjønnfjord	  Kasserer	  (udtræder	  af	  bestyrelsen	  efter	  eget	  ønske)	  
Henrik	  Frederiksen	  (På	  valg,	  genopstiller)	  
Mikkel	  Helleberg	  Dorff	  (	  ej	  på	  genvalg)	  	  
Eva	  Leinøe	  (	  På	  valg,	  genopstiller)	  	  
Dorthe	  Rønnow-‐Jensen	  (ej	  på	  genvalg)	  	  
Peter-‐Diedrich	  Jensen	  (ej	  på	  genvalg)	  	  
Ole	  Birger	  Pedersen	  (	  på	  valg,	  genopstiller)	  	  
Der	  har	  været	  en	  ledig	  post	  for	  repræsentation	  fra	  patologisk	  side,	  her	  ønsker	  gruppen	  at	  
indstille	  Bodil	  Laub	  Petersen	  som	  nyt	  medlem	  af	  bestyrelsen.	  	  
Endvidere	  indstilles	  DSBH´s	  webredaktør	  Andreas	  Glenthøj	  som	  bestyrelsesmedlem	  og	  ny	  
kasserer	  	  
Jesper	  Stentoft	  opstiller	  med	  bestyrelsens	  opbakning	  som	  nyt	  medlem	  og	  repræsentant	  for	  
Århus	  Hæmatologisk	  afdeling.	  	  
Bestyrelsen	  vil	  udpege	  en	  ny	  sekretær	  i	  løbet	  af	  foråret	  når	  gruppens	  nye	  sammensætning	  er	  
konsolideret.	  	  
	  
	  
Med	  venlig	  hilsen	  
Dansk	  Studiegruppe	  for	  Benign	  Hæmatologi	  
	  
	  
	  

YH	  
2016/17	  har	  været	  endnu	  et	  travlt	  år	  i	  Yngre	  Hæmatologer	  (YH).	  Vi	  har	  afholdt	  to	  møder	  i	  juni	  og	  januar,	  
foruden	  4	  telefonmøder.	  Herudover	  har	  vi	  arrangeret	  nedennævnte	  faste	  aktiviteter.	  
	  
Yngre	  Hæmatologers	  uddannelsesdag	  2017	  blev	  afholdt	  på	  Roskilde	  Sygehus	  d.	  13.	  januar	  med	  temaet	  
”Palliation”.	  Der	  var	  som	  vanligt	  stor	  opbakning	  til	  dagen	  med	  ca.	  60	  tilmeldte	  yngre	  læger.	  Der	  skal	  lyde	  en	  
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stor	  tak	  til	  undervisere	  og	  sponsorer	  for	  en	  meget	  vellykket	  dag.	  YH	  uddannelsesdag	  2018	  afholdes	  i	  
Odense	  d.	  12.	  januar.	  Emne	  følger.	  
	  
Mikroskopikursus	  blev	  afholdt	  i	  Odense	  d.	  3.	  oktober	  2016.	  Det	  var	  7.	  gang	  kurset	  blev	  afholdt,	  men	  der	  
var	  fortsat	  stor	  søgning	  og	  som	  vanligt	  fik	  kurset	  gode	  evalieringer.	  Hermed	  en	  kæmpe	  tak	  til	  overlæge	  
Birgitte	  Preiss,	  OUH	  og	  overlæge	  Trine	  Plesner,	  RH,	  der	  år	  efter	  år	  yder	  en	  stor	  indsats	  som	  undervisere.	  Vi	  
håber	  at	  udbyde	  kurset	  igen	  i	  2017.	  	  
	  
Roche	  Uddannelseslegat	  på	  85.000	  kr.	  blev	  i	  foråret	  2016	  uddelt	  til	  8	  yngre	  læger	  med	  dokumenteret	  
interesse	  for	  hæmatologi.	  Der	  blev	  givet	  støtte	  til	  forskellige	  kurser	  og	  kongresser.	  
Roche	  har	  meddelt	  at	  der	  ikke	  er	  budgetteret	  med	  et	  legat	  i	  2017.	  Vi	  arbejder	  i	  udvalget	  på	  at	  skaffe	  et	  
andet	  lignende	  legat.	  
	  
Celgenes	  Rejselegat	  bestod	  af	  en	  rejse	  til	  ASH,	  San	  Diego,	  december	  2016	  og	  blev	  uddelt	  til	  en	  
forskningsaktiv	  yngre	  læge.	  
	  
Facebook-‐side.	  Der	  er	  i	  januar	  2017	  oprettet	  en	  Facebook-‐side	  for	  Yngre	  Hæmatologer	  med	  det	  formål	  at	  
skabe	  et	  synliggøre	  YH’s	  aktiviteter	  og	  skabe	  et	  forum	  for	  yngre	  læger	  med	  hæmatologisk	  interesse.	  
Foruden	  via	  Facebook-‐siden	  vil	  aktiviteter	  fortsat	  blive	  annonceret	  via	  mail	  og	  DHS’	  hjemmesiden.	  	  
	  
Medlemsstatus	  for	  YHU	  2016/17	  
Vi	  har	  i	  2016	  lidt	  mere	  formelt	  delt	  ansvaret	  for	  forskellige	  aktiviteter	  ud	  på	  de	  enkelte	  udvalgsmedlemmer.	  
Alle	  deltager	  dog	  fortsat	  i	  den	  overordnede	  planlægning	  og	  bidrager	  med	  ideer	  til	  de	  forskellige	  aktiviteter.	  
Medlemsstatus	  er	  således:	  
	  
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.	  
	  
Jeg	  vil	  slutte	  med	  at	  takke	  alle,	  der	  har	  bakket	  op	  om	  YH	  aktiviteter	  i	  det	  forgangne	  år.	  
	  
På	  vegne	  af	  YH,	  
Maja	  Bech	  Juul,	  formand	  
	  

Udvalgsrapporter:	  
	  

Den	  fælles	  hæmatologiske	  database	  
	  
Årsberetning	  2016	  	  
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Databaseudvalget	  består	  af	  følgende	  medlemmer:	  Lone	  Smidstrup	  Friis,	  Niels	  Abildgaard,	  
Dorthe	  Rønnow-‐Jessen,	  Sofia	  Spåbæk	  (Kompetencecenter)	  og	  Peter	  de	  Nully	  Brown	  
(Formand).	  Derudover	  er	  Paw	  Jensen	  indvalgt	  i	  bestyrelsen,	  som	  medlem	  fra	  Danske	  
Regioner.	  Der	  har	  i	  2016	  været	  afholdt	  møde	  21.	  december	  2016.	  	  

Indberetning	  og	  aktiviteter	  2016.	  	  

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.	  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.	  	  

Adgang	  og	  Analyseportal	  	  

Siden	  2014	  har	  proceduren	  for	  mangellister	  været	  at	  afdelingerne	  henter	  selv	  listerne	  via	  
Analyseportalen.	  Det	  er	  fortsat	  muligt	  at	  databasesekretariatet	  kan	  fremsende	  lister	  op	  til	  4	  
gang	  årligt.	  	  

Analyseportalen	  anvendes	  i	  øvrigt	  kun	  i	  begrænset	  omfang,	  og	  forventes	  at	  lukke	  helt	  fra	  
2018.	  Allerede	  nu	  er	  det	  muligt	  løbende	  at	  finde	  rapportering	  over	  indberetningerne	  via	  det	  
lokale	  LIS	  system	  	  

Registreringsvejledninger	  	  

I	  2015	  udkom	  de	  sidste	  registreringsvejledninger	  og	  der	  er	  således	  registreringsvejledninger	  
for	  alle	  del-‐databaserne	  som	  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	  2016	  været	  14	  anmodninger	  om	  forskningsudtræk.	  	  

PROCRIN	  	  

Der	  er	  i	  2016	  publiceret	  dokumentation	  for	  alle	  5	  del-‐databaser.	  	  

Fremtid	  	  
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Vi	  har	  en	  3-‐årig	  bevilling	  der	  udløber	  i	  2017	  og	  forventer	  at	  få	  bevilling	  til	  yderligere	  3	  år,	  men	  
der	  er	  lagt	  op	  til	  at	  man	  ikke	  længere	  vil	  finansiere	  sekretariatsfunktionen.	  Den	  
hæmatologiske	  fællesdatabase	  består	  fortsat,	  men	  udadtil	  er	  den	  opsplittet	  i	  de	  5	  del-‐
databaser.	  	  

Peter	  de	  Nully	  Brown	  21.	  februar	  2017	  	  

	  

NHP	  gruppen	  
	  

Uddannelsesudvalget	  under	  DHS	  
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	  telefonmøde	  samt	  et	  møde,	  der	  blev	  afholdt	  i	  Odense	  
umiddelbart	  før	  GF.	  
	  
Fjernundervisning	  blev	  ved	  generalforsamling	  2015	  placeret	  under	  DHS-‐UDU.	  Der	  har	  i	  årets	  
løb	  været	  mange	  spændende	  præsentationer.	  Stafetten	  er	  overtaget	  af	  Mikkel	  Helleberg	  Dorff	  
efter	  Klas	  Raaschou-‐Jensen	  gennem	  mange	  år	  har	  udført	  et	  fornemt	  arbejde	  med	  at	  skaffe	  
undervisere	  mm.	  
	  
	  
Til allersidst vil jeg takke de meget engagerede medlemmer af uddannelsesudvalget: Kristina 
Buchardi Nielsen (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), Mikkel Helleberg Dorff (Roskilde), Jindrich Mourek 
(Rigshospitalet), Torben Plesner (Vejle), Mette Borg Clausen (Herlev) 
Og sidst men ikke mindst Lisbeth Enggaard og Klas Raaschou-Jensen, der begge træder ud af UUV 
efter en lang årerække. 
	  	  

Formand	  Claus	  Marcher,	  Odense	  27.01.2017	  

 
	  
	  

DHS	  speciallæge	  kursus	  udvalget	  (SKU)	  
 

Det blev besluttet ved Generalforsamlingen i DHS i marts 2011 at nedsætte et udvalg for 
at arbejde med efteruddannelsen, med kursusaktiviteter for speciallæger i hæmatologi. 
Denne aktivitet er henvendt til færdigt uddannede hæmatologer i DK. Kurserne er ikke 
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tilgængelige for læger under uddannelse. Kursus i speciallægeuddannelsen i Sundheds-
styrelsens regi, er tilsvarende forbeholdt læger i hoveduddannelse.    
 
Kursusdage har et tema, afholdes på én dag, og med en egen betaling på 250,- kr. Det er 
et princip – og specifik hensigt - for aktiviteterne at de ikke sponseres, for at have et 
alternativ til den efteruddannelse som kan opnås ved deltagelse med støtte til kongres 
deltagelse og lignende, og som ikke finansieres af Danske Regioner (sygehus ejerne, 
arbejdsgiver). De muligheder speciallæger har for at vedligeholde kompetencer ved 
efteruddannelse er sårbare, ikke 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. Det forventes, at de 
fleste medicinal firmaer vil ændre mønstret for støtte til lægers deltagelse i (især 
internationale) kurser og kongresser i specialet eller om relevante emner. Det har været 
omtalt i Ugeskrift for læger (nr 11, 2016) at der nedsættes et særligt råd, der skal fordele 
industriens penge til efteruddannelse. Forslaget afventer udmøntning. Efteruddannelse 
blev drøftet på Årsmøde i paraply-organisationen, Lægevidenskabelige Selskaber, bl.a. 
med deltagelse af Sundheds-ministeren i januar 2017 
(http://www.laeger.dk/portal/page/portal/LVS/Forside/Om%20LVS/%C3%85rsm%C3%B8der). Efteruddannelse har megen 
bevågenhed, hvorfor SKU har en berettigelse også af den årsag 
 
På SKU’s temadage skabes et fagligt forum, med 10-14 deltagere, med unik 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.  DHS er formentligt det eneste videnskabelige 
speciale selskab med sådan aktivitet, hvilket også er argumenter for at Udvalget fortsætter 
og kursusdage afholdes. Kommentarer hertil modtages gerne ved Generalforsamlingen. 
SKU ønsker gerne en omtale på DHS hjemmeside, under ”udvalg,” for dermed at profilere 
aktiviteten eksternt.  
 
Udvalget har arrangeret 1 – 2 kurser årligt, afholdt fordelt på hospitalerne i regionerne om 
forskellige emner (se beretning sidste år). Af forskellige praktiske grunde afholdtes ikke en 
(berammet) kursusdag siden sidste generalforsamling. Der er nu planlagt en kursusdag 
onsdag 13. september i Århus, Tage-Hansens-Gade kl 10-16 om: splenomegali 
(formiddag) og knoglemarvspåvirkning af ikke-hæmatologisk årsag (eftermiddag 13. 
september 2017)  Planlæg gerne dagen nu og følg med på DHS Kalender. 
. 
Dorte Gillström og Ilse Christiansen er udgået af Udvalget siden sidst. TAK for indsats 
gennem årene. Interesserede kolleger er velkomne i Udvalget (SKU).  
 
SKU’s medlemmer er: Ida Blok Sillesen, Duruta Weber, Jakob Madsen, Mikael 
Frederiksen og Ole Weis Bjerrum (formand) (olwb @ dkma.dk)          Februar 2017.   
	  

Dansk	  hæmatologisk	  forskerskole	  netværk	  (DHF)	  

Årsrapport 2016 for Dansk Hæmatologisk Forskerskole 
Netværk (DHF)  
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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 ś 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 valgt af medlemmerne af 
lærerrådet for 5 år med mulighed for genvalg. Fire af bestyrelsesmedlemmerne 
skal have nær tilknytning til de hæmatologiske forskeruddannelsesprogrammer 
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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. De valgte medlemmer er på valg ved årsmøde 2017.  

I 2016 har Henrik Sengeløv erstattet Kirsten Grønbæk som repræsentant for 
KU.  

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 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 
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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.  

Ved DHS årsmøde 2017 afholdes det 5. PhD-årskursus ”Immunotherapy in 
Haematology” med Henrik Frederiksen og Niels Abildgaard som kursusledere. 
Kurset udbydes af SDU.  

Årskurserne tilstræbes at have en bred appel til de PhD-studerende i den 
hæmatologiske emneskreds ved de danske PhD-skoler.  

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. Der skal i 
2017 arbejdes på at sikre aftaler og udligningsordning mellem universiteterne, 
således at det hæmatologiske phd-årskursus fremtidssikres.  

Niels Abildgaard Leder DHF Mail: niels.abildgaard@rsyd.dk  
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European	  Hematology	  Association	  EHA	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  

- til Dansk Hæmatologisk Selskab, Generalforsamlingen på Hindsgavl marts 2017. 
Ole Weis Bjerrum, national repræsentant, curriculum linker e-mail: olwb @ dkma.dk  

 
Det Europæiske specialeselskab EHA blev oprettet i Bruxelles i 1992. Det er et fagligt fællesskab 
for alle områder indenfor specialet – forskning, klinik, uddannelse, strategi og er det eneste 
europæiske hæmatologiske selskab. Det er EHA’s målsætning, at  

§ bidrage til udvikling og udveksling af uddannelse og til forskning i hæmatologi 
§ støtte uddannelse og træning i hæmatologi  
§ placere hæmatologi blandt specialerne og som medicinsk disciplin 
§ formidle kontakt mellem europæiske hæmatologer og forskere  
§ arbejde for et fælles europæisk uddannelsesprogram i samarbejde med de nationale 

specialeselskaber.   
 
Der er nu mere end 4000 medlemmer i 100 lande, hvorfor betegnelsen European er meget 
rummelig. EHA rummer en bred vifte af aktiviteter: møder, kurser, videnskabelige grupperinger og 
netværk, internet-baserede redskaber og med en stærk struktur er det meget aktiv partner 
internationalt. Antallet af medlemmer styrker positionen. Aktiviteterne i EHA er således især 
formidling af videnskabeligt samarbejde, uddannelse – viden spredning, og politiske initiativer 
(information til beslutningstagere, deklarationer, kontakt til patientgrupper og andre 
specialeselskaber)  til støtte herfor i tæt samarbejde med de nationale selskaber, f.eks. DHS.  
 
Det styrker EHA at du melder dig ind. Ca 60 danskere er medlem af EHA. Pris for medlemskab er 
fortsat 20 € for læger under 36 år, og 155 € for ”seniore.” Kolleger med interesse for hæmatologi 
(molekylærbiologer, patologer mfl) kan blive medlem for 90 Euro årligt.  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 og ikke fremmer viden spredning. På EHAs 
hjemmeside er lagt flere informationsvideoer, hvad medlemsfordele indebærer.  
 
Du melder dig ind via hjemmesiden www.ehaweborg (1) og opnår mange fordele: 

§  reduktion i kursusafgifter til kongres og møder hele året, 
§  modtager det månedlige nummer af Haematologica, 
§  komme i betragtning til grants og afgive stemme til valg i EHA, 
§  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, 
§  adgang til EHA Learning Center ELC.  

 
Mange danskere med relation til specialet deltog i den årlige kongres i København i juni 2016. 
Tidspunktet har næsten altid været i begyndelsen af juni, men vær opmærksom på, at næste EHA 
kongres i Madrid er 22.-25. juni!  Det er engelske professor Tony Green, fra Cambridge, der er 
formand for EHA (2). Pieter Sonneveld fra Erasmus University i Rotterdam, Holland bliver 
præsident ved næste møde ved den 22. EHA kongres (3) 

	  	  	  	  Beretning	  om	  European	  Hematology	  Association	  EHA	  
2016	  
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Det europæiske ”passport eller curriculum CV” har i de sidste år været et af ”flagskibene” i 
samarbejdet mhp at sætte samme mål for uddannelse. Curriculum svarer til den danske logbog, 
og passport er det samme dokument (”pjece” eller on-line version) med underskrift af senior 
kollega som attestation (4).http://www.ehaweb.org/education-‐science/education/ Curriculum 
er opdelt i 8 sektioner som dækker det hæmatologiske spektrum, og mere emne opdelt og derfor 
fokuseret, hvor de danske kompetencekort er ”integreret” for opgaven med det enkelte emne og 
derfor mere funktionelt. Der planlægges en revision som formentligt fremlægges til juni. for at være 
i takt med den faglige udvikling. 
 
Passport’et 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 fortsat en støtte til udvikling og styrkelse af specialist uddannelsen i 
hæmatologi i lande – i og udenfor Europa - 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 speciallægeuddannelse efter ”europæisk 
standard” og mulighed for at søge arbejde i Europa. DHS støttede Bruxelles deklarationen om 
professionel udvikling og harmonisering i 2011 (5). Der forberedes en ”Madrid deklaration” i 
fortsættelse heraf vedr krav til specialist uddannelsen, og som også vil blive forelagt DHS.  
 
Det er kun få danske der bruger CV og passport, formentligt fordi den danske målbeskrivelse og 
uddannelsesprogram med logbog naturligvis er den obligatoriske og ikke kan erstattes af EHA 
modellen. Det er ikke hyppigt for yngre kolleger at rejse fra Danmark for at arbejde i Europa – og 
når det forekommer, så ofte via de stærke netværk i forskningsgrupperne. Men ved fokuseret 
ophold udenfor DK kan det 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 i Danmark. Hvis en dansk version blev anvendt til dokumentation ville 
kolleger i udlandet have svært at læse den. En fælles standard for kompetencevurdering i Europa 
er fortsat efterspurgt også på vegne af DHS i Educational Committee,” som jeg blev medlem af 
(efter egen ansøgning) i oktober 2015 for fire år. Komiteen refererer til Bestyrelsen i EHA og er – 
som de fleste andre funktioner for læger i EHA ikke honoreret (6).  
 
 
Udviklingen af CV-passport har afstedkommet en drøftelse af en fælles europæisk specialist 
eksamen i hæmatologi. Det vil være en dokumentation i lande som har eksamen (og det er 
mange) eller lande uden eksamen, men med et ”svagere” uddannelses system at dokumentere en 
anerkendt standard. Europæisk ”specialist-eksamen” findes i mange specialer: onkologi, anæstesi 
m.fl., og kan principielt finde sted enten som progressionstest under forløbet, ”exit-exams” lige 
efter endt uddannelse eller / og som en mulighed for (re-)certifikation for at dokumentere fortsat 
højt fagligt niveau for færdige specialister. Det skal fremhæves, at en ”specialist eksamen” i EHA 
ikke kan gøres til et obligatorisk krav i nationale selskaber, inkl DHS. Men krav til dokumentation 
for fagligt niveau har EU’s bevågenhed 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 ganske udbredt og arbejdet med en ”europæisk eksamen” i hæmatologi er fortsat.  
 
På vegne af DHS er fremført skepsis og en række argumenter for, at eksamen og certifikater i 
sig selv ikke nødvendigvis reflekterer fagligt niveau. I Danmark afholdes en kompetence 
bedømmelse for hver del af målbeskrivelsen, hvilket dokumenterer det faglige niveau. Der er en 
række ulemper og forbehold for en eksamen, som blev omtalt i beretningen om EHA sidste år – 
samt alternativer til at dokumentere ”specialist niveau.” Et stort flertal lande har nu bestemt at en 
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eksamen  afholdes første gang i Madrid i juni under kongressen i dagene 22.-25. juni: 
Følgende kan foreløbigt oplyses fra en arbejdsgruppe med forbehold for den endelige ”model”: 

§ det bliver for et begrænset antal kolleger, venteligt omkring 100; 
§ man skal tilmelde sig, så følg med på EHAweb (3), hvis du vil deltage; 
§ der vil blive anmodet om et gebyr, formentligt 20-30 Euro, mest symbolsk; 
§ eksamensformen er multiple choice som adresserer alle aspekter i hæmatologi; 
§ niveauet bliver tilpasset curriculum og heri angivne minimum viden; 
§ gennemføres på PC uden netadgang – dvstest af paratviden; 
§  afventer hvordan PC tilvejebringes (egen/lånt); 
§ grænsen for bestået bliver omkring 60-70 % rigtige svar; 
§ formentligt som en tentamen – bestået eller ikke bestået; 
§ varighed og omfang formentligt 1-2 timer og mellem 20-50 opgaver; 
§ man kan tilmelde sig ”årligt” når eksamen er færdigudviklet; 
§ udføres anonymt, men et certifikat udstedes efterfølgende når bestået. 

 
Europæisk eksamen i hæmatologi kommer derfor for at blive. Arbejdsgruppen vil evaluere 
erfaringerne efter Madrid kongressen, så meget kan ændre sig de kommende år før eksamen 
finder en fast modus. Det er mit indtryk, at eksamen vil blive afholdt i forbindelse med kongressen 
fremover – og deltagerne skal formentligt være medlemmer af EHA for at kunne tilmelde sig.  Et 
initiativ for at gøre det attraktivt at melde sig ind. Man vil også prøve at lære af de mange andre 
specialer, som har fælles europæisk eksamen.  
 
 
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 et link sidst i beretningen (7). Jeg håber, at flere der har gennemført speciallæge 
uddannelse vil finde den time, det tager at udfylde spørge skemaet. Det er værdifuldt ved at 
bidrage til jusering af curriculum! På forhånd tak.  
 
 
Der er som tidligere år mulighed for at deltage i Masterclass 2017-18 for læger i 
hoveduddannelse med gerne 1 op til 2 år tilbage før speciallæge anerkendelse ved 
personlig ansøgning INDEN 1. april. Interesserede læger  hoveduddannelse på 3.-4. år ansøger 
via link (8). En støtte erklæring fra DHS eller egen afdeling skal vedlægges – af formelle grunde, 
sikre identitet. Flere danske kolleger har deltaget de senere år. Aktiviteten er omtalt på ”link’et (8) 
og omfatter ugentligt møde via internet forbindelse, hvor 5-6 kolleger med en mentor arbejder sig 
igennem 5 opgaver og skriver rapport, som gennemgås med opgavestiller. Masterclass indledes 
formelt ved årets kongres i juni (3), hvor man mødes personligt og med mentor og vil blive afsluttet 
næste år i juni til næste kongres (i Stockholm 2018) hvor deltager certifikat udleveres for 
gennemført kursus. Det er ikke et ”must” at være med til første og sidste møde, men naturligvis 
med til at fremme samarbejde og oplevelsen. Certifikat kan sendes, hvis ikke fremmøde. Seniore 
kolleger opfordres til at melde sig som mentor. Man er facilitator, ikke underviser. Masterclass – og 
en række andre aktiviteter i EHA – er sponserede af medicinal firmaer. 
 
Da master class er en langvarig læringsaktivitet er nu introduceret ”bite size” kurser på ca en 
måned, med et fokuseret emne – program for 2017 findes på samme link (8), og de tre emner det 
næste år er: thalassæmi, trombose-trombofili og antikoagulation, samt clinical trial eksemplificeret 
ved Hodgkin lymfom (8 – bite size). Alle kan søge deltagelse, formatet er også via internet, men 
væsentligt mindre omfattende ved bite size end master class. 
 
 
Mest avancerede læringsredskab blev udviklet for tre år siden med etablering af EHA Learning 
Center (9), som medlemmer har ubegrænset adgang til. Du kan se en video om denne aktivitet på 
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et link (9). Videoen er lidt ”populær” i sin form - ligesom andre informations videoer, der er lagt på 
EHA hjemmeside. Materialet er brugbart og vil blive bedre. Det revideres af arbejdsgrupper og 
mere lægges op, også af EHA medlemmer. Her er adgang til mange relevante og forskellige 
aktiviteter: 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. ELC er tilgængeligt for een overalt – også i ”kittellommen.” 
Forskellen på selv at søge på nettet og ELC er at få adgang til samlet, opdateret (regelmæssigt 
revideret) samling info-materialer af forskellig karakter, på et internationalt niveau i samme adgang 
(9).  
  
 
Det er en indsats siden 2003. som de nationale selskaber og også DHS har støttet i forskellige 
EHA aktiviteter, som bl.a. udviklede CV’et og siden ELC. Indsatsen fortsatte  siden 2008 som en 
arbejdsgruppe af såkaldte ”linkers” under curriculum committee. Et netværk af hæmatologer med 
interesse for uddannelse og undervisning, en ”tænketank” som drøfter ideer og erfaringer fra egen 
baggrund og initiativer fra EHA. Der afholdes som regel to møder årligt, hver gang over to dage.   
 
Desværre er det ikke alle nationale selskaber, som har aktive curriculum linkers. ”Store  lande” 
har langt fra altid deltaget i dette forum. Der er flere grunde hertil, bl.a. manglende fuldstændig 
ensretning ved at special lægeanerkendelse ikke er en national, men universitets opgave. Tillige at 
der kan være mere end et speciale selskab, eller skarp deling af opgaverne mellem forskellige 
specialer (immunologi, patologi, transfusionsmedicin, onkologi). Medens mindre lande finder det 
attraktivt at søge indflydelse og udbytte ved deltagelse i netværket. EHA ønsker at styrke 
forbindelsen til nationale selskaber, idet linker og præsident (formand) nationalt ikke altid synes at 
have haft så megen kontakt. Det er også formålet med beretningerne fra EHA, især ved principielle 
spørgsmål - eks deklaration og eksamens spørgsmålet. Derfor afholdtes ved kongressen i 
København sidste år og planlægges også et møde i år i Madrid et fællesmøde for formænd og 
linkers sammen. Det virker hensigtsmæssigt fortsat med en opdeling af den administrative/faglige 
del af selskabet (formanden) og en anden til at varetage de uddannelsesmæssige opgaver 
(linker). For at aflaste begge, og tage hensyn til at interesse, baggrund og erfaring kan være 
forskellig – og at sikre et samarbejde i det nationale selskab og med EHA i alle lande.  
 
 
Der er andre on-line aktiviteter for uddannelse, f.eks. ”morphology database” (10). Der har 
tidligere været ”cases” som aktuelt er under opdatering og re-strukturering til on-line brug, også 
med adgang for ikke-medlemmer.  
 
Det er muligt at opnå CME-akkreditering af videnskabelige møder afholdt i DK via EHA i EBAH 
(European Board for Accreditation in Hematology) (11). Det kræver omfattende dokumentation, 
skal gerne indledes minimum 6-9 måneder før afholdelse for at komme 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 Danmark, men har det for mange kolleger i Europa. Tillige vil aktiviteten 
blive annonceret på EHAs mødekalender. Man kan man som medlem skabe sin CME-konto på 
EHAs hjemmeside under ”membership” og dokumentere (for sig selv) den gennemførte 
efteruddannelse og akkumulerede point. Det kan være stimulerende personligt og mere tydeligt 
vise hvilke områder, der især er dækket og hvilke der kunne mangle for ens funktion.   
 
 
EHA er paraply organisation for tyve videnskabelige arbejdsgrupper – ligesom DHS. Man kan 
søge optagelse heri via de forskellige grupper (12). Grupperne omfatter alle ”diagnoser” i specialet, 
og senest er oprettet en gruppe for behandling af ældre patienter. Der er aktuelt ikke planer om at 
oprette yderligere videnskabelige grupper. De ”Scientific Working groups” er aktive og flere danske 
kolleger ses som medlemmer. Møder holdes dels i forbindelse med kongressen årligt og mellem 
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kongresserne – ligesom andre videnskabelige grupper, og der udgives en årlig rapport tilgængelig 
på EHAweb for alle.         
 
EHAs koordinerende rolle kom til udtryk sidste år ved udgivelse af et ”Roadmap” for udviklingen 
videnskabeligt i fællesskabet. Et meget omfattende dokument (13), som viser veje for fremtidig 
forskning. I år er igangsat et project ”Harmony” (14) mhp at samle data fra hæmatologiske studier 
til ”big data” – mere ventes til kongressen i Madrid og senere i år.  
 
EHAs eget ”blad” er Hematopics som har almen orienterende indhold, både som artikler for 
interessante projekter og resultater, EHA struktur – og en ny serie om de nationale selskaber. DHS 
har netop på opfordring indsendt et manuskript om DHS historie, opbygning, mål og samarbejde 
med EHA (15). Hematopics er tilgængeligt for alle via EHAs hjemmeside, hvor artiklen om DHS vil 
blive bragt. EHAs videnskabelige tidsskrift er ”Haematologica” (16), som delvist er selvejende. 
Impact factor er over 6 og artikler er direkte tilgængelige for alle uanset medlemskab af EHA. 
Derfor er omkostningen høj ved offentliggørelse i tidsskriftet.  
 
EHA materiale: CV, Hematopics, foldere mm ventes udleveret på DHS årsmøde, og lagt i møde- 
eller udstillings-lokalet.  
  
Det er en rigtig glæde at have været valgt af DHS til opgaverne I EHA, især som linker. Tak! Som 
omtalt i sidste års beretning vil jeg gerne bede om at give opgaven som ”linker / evt anden 
betegnelse” jvfr omtale for uddannelse videre. Kommentar og spørgsmål til samarbejdet i EHA, til 
beretningen besvares gerne på generalforsamlingen eller ved henvendelse på e-mail.   
 
 
            Mange tak.  Venlig hilsen,   
 
Ole Weis Bjerrum  
olwb @ dkma.dk                                                                                    05.februar 2017 
 
Da beretningen samlet bliver del af pdf fil for årsmødets materiale, gives links fuldt ud nedenfor 
som refereret i teksten. Link vil ”forsvinde” i de kommende år.  Link til 
 

1. medlemskab;  
http://www.ehaweb.org/eha-membership/ 
 

2. EHA Board: 
	  	  	  	  	  	  http://www.ehaweb.org/about-eha/eha-board-committees/eha-board/ 
 
3. Kongres Madrid 2017: 

http://www.ehaweb.org/congress-and-events/22nd-congress/key-information/  
 

4. EHA Passport og Curriculum (CV): 
http://www.ehaweb.org/education-science/education/   
 

5. Bruxelles deklaratrionen for hæmatologi: 
https://circabc.europa.eu/webdav/CircaBC/FISMA/markt_consultations/Library/Professional
%20Qualifications/Recognition%20of%20Professional%20Qualifications%20Directive%20(
2011)/Prof.%20Bodies/Doctors/european_hematology_association2.pdf   
  

6. Educational Committee: 
http://www.ehaweb.org/about-eha/eha-board-committees/committees-units/education-committee/ 
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7. Survey om uddannelse:  
http://www.ehaweb.org/education-science/education/competence-survey/ 
  

8. Masterclass og bite size: 
http://www.ehaweb.org/education-science/eha-online-learning/master-class/ 
 

9. Learning Center:  
http://www.ehaweb.org/education-science/eha-online-learning/eha-learning-center/ 
 

10. Morphology database: 
http://www.ehaweb.org/education-science/eha-online-learning/morphology-database/  
 

11.  CME akkreditering EBAH:  
http://ebah.org/standards-guidelines  

 
12. Videnskabelige arbejdsgrupper (SWG) i EHA: 

http://www.ehaweb.org/education-science/eha-scientific-working-groups/  
 

     13.The European Hematology Associ ation Roadmap For European Hematology  
           research. A Consensus Document (95 sider om “alle” diagnoser):    
           http://www.haematologica.org/content/101/2/115  
 

14. Project Harmony: 
http://www.ehaweb.org/assets/Harmony/HARMONY-Press-release-post-launch-FINAL.pdf  
 

15. Hematopics: 
http://www.ehaweb.org/news/publications/hematopics/  
  

16. Haematologica: 
http://www.ehaweb.org/news/publications/haematologica/                                                          	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    
	  

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: 
 
29. januar 2016: Heldagsmøde Rigshospitalet 
 
Nationale rekommandationer for stamcellemobilisering/høst og højdosis 
kemoterapi med autolog stamcelletransplantation hos voksne blev publiceret på 
DHS og DSKI’s respektive hjemmesider marts/april 2016.  
 
Økonomi: 
 
Udvalget har ingen indtægter eller egenkapital. Udgifter til forplejning i forbindelse 
med det to afholdte møde er dækket via DHS.  
 
 
Odense januar 2017 
Thomas Stauffer Larsen  
	  

Forslag	  til	  ændring	  af	  vedtægter	  og	  kommissorier	  
	  

Forslag	  til	  Vedtægtsændring	  for	  DHS:	  
Forslag	  til	  ændring	  af	  §7a	  -‐	  med	  henblik	  at	  lette	  bankforretningen	  når	  der	  skiftes	  
kasserer.	  Med	  denne	  formulering	  slipper	  alle	  for	  at	  skrive	  under.	  	  

• Fra:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Selskabets	  bestyrelse	  består	  af	  i	  alt	  8	  medlemmer.	  7	  medlemmer	  
vælges	  af	  generalforsamlingen.	  Bestyrelsesedlemmerne	  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.	  

• 	  Til:	  	  	   Bestyrelsen	  tegnes	  udadtil	  af	  den	  til	  enhver	  tid	  siddende	  
bestyrelsesformand	  samt	  et	  bestyrelsesmedlem.	  Bestyrelsen	  består	  af	  ialt	  8	  
medlemmer.	  7	  medlemmer	  vælges	  af	  generalforsamlingen.	  
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Bestyrelsesedlemmerne	  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.	  Ud	  over	  de	  
generalforsamlingsvalgte	  medlemmer	  sidder	  formanden	  for	  Yngre	  
Hæmatologer	  i	  bestyrelsen.	  

	  

Forslag	  til	  vedtægtsændring	  for	  DSBH:	  
	  
Vedtægtsændringer:	  	  

Bestyrelsen	   ønsker	   at	   ændre	   gældende	   vedtægter	   til	   nedenstående	  
tilføjelser/ændringer	  med	  rød	  skrift:	  	  
	  
4	  Organisation	  og	  ledelse 
DSBH	  består	  af	  en	  bestyrelse,	  der	  refererer	  til	  DHS	  og	  et	  plenum.	  	  
Foreningen	  forpligtes	  ved	  sin	  underskrift	  af	  bestyrelsesformand	  og	  kasserer	  i	  
forening.	  

4.1	  Bestyrelsen	  
Bestyrelsen	  vælges	  af	  DHS’	  generalforsamling,	  efter	  indstilling	  fra	  plenum,	  
og	  består	  af	  i	  alt	  9-‐11	  medlemmer.	  Der	  vælges	  blandt	  følgende	  medlemmer	  
af	  DHS.	  

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

• 1-‐3	  medlemmer	  fra	  parakliniske	  afdelinger	  
(patologi/molekylærbiologi/klinisk	  biokemi/	  klinisk	  
Immunologi/blodbank)	  

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

• 1	  medlem	  for	  afdeling	  for	  klinisk	  Immunologi/Blodbank	  
• 1	  sekretær	  
• 1	  kasserer	  

	  
	  
	  

	  Forslag	  til	  nye	  vedtægter	  for	  DSKMS	  
	  

Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme 
 
Vedtægter 2017. 
 
Oprettelse, navn og hjemsted 
 
Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme (DSKMS) er oprettet under Dansk 
Hæmatologisk Selskab (DHS) og har hjemsted som DHS. DSKMS er en selvstændig 
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organisation, som er registreret som en frivillig forening. DSKMS er samtidig en dansk 
multidisciplinær cancergruppe (DMCG) under paraplyorganisationen Hæmatologisk Fælles 
DMCG (Hæm-DMCG) under DHS.  
 
 
Formål 
 
DSKMS har til formål 

• At fremme forskning indenfor epidemiologi, biologi, diagnostik og behandling af 
kroniske myeloide sygdomme (KMS) herunder Polycytæmia Vera (PV), Essentiel 
trombocytose (ET), Kronisk Myeloid Leukæmi (KML,CML), samt visse sjældnere 
tilstande.  

• At danne basis for klinisk kontrollerede undersøgelser – nationalt og internationalt. 
• At kvalitetssikre diagnostik og behandling af KMS, bl.a. ved at udarbejde nationale 

guidelines 
• At sikre løbende revision af guidelines, således at de til hver en tid lever op til 

international standard. 
• At være med til at vurdere nye behandlingsprincipper, og evt. foretage indstilling til 

Medicinrådet. 
• At sikre videnspredning. 
• At få overblik over epidemiologiske og demografiske forhold for KMS på basis af popula-

tionsbaseret registrering af alle nydiagnosticerede patienter i Danmark. Det foregår i 
klinisk database, egnet til forskning. Herunder årligt at udarbejde en rapport ud fra 
oplysningerne i databasen efter de retningslinjer, som er fastlagt nationalt.  

• Som en af grupperne under HæmDMCG at bidrage med en årlig afrapportering af 
gruppens aktiviteter via DMCGs årsrapport. 

  
Organisation 
 
DSKMS består af en bestyrelse og et plenum. 
 
Bestyrelsen 
 
Bestyrelsen vælges af DHS’ generalforsamling, efter indstilling fra plenum. 
Bestyrelsen består af mindst 7 og højst 9 ordinære medlemmer, heraf 5 til 7 medlemmer, som 
repræsenterer de hæmatologiske afdelinger og 2 medlemmer, som repræsenterer 
laboratoriefagene, hhv. en hæmatopatolog og en molekylærbiolog. Desuden 2 suppleanter. 
Der bør blandt afdelingsrepræsentanterne være mindst én fra hver af de fem regioner, og 
mindst én repræsentant for de decentrale afdelinger.  
Som repræsentant for de hæmatologiske afdelinger kan opstille læger, som er speciallæger, 
læger under uddannelse til specialet og YL med særlig interesse for sygdomsgruppen. 
Laboratorierepræsentanterne udpeges af henholdsvis patologer og molekylærbiologer.  
Indstillingen til valg foregår i plenum ved DSKMS’ efterårsmøde. Ved indstillingen skal den 
tilstræbte landsfordeling tilgodeses, men landsfordelingen kan fraviges, hvis der ikke er 
opstillingsinteresserede, som muliggør denne. Dette må så korrigeres ved næste valg eller 
tilgodeses, hvis en suppleant er nødt til at indtræde i bestyrelsen mellem valgene. 
Valgperioden for ordinære medlemmer af bestyrelsen er 4 år, med mulighed for genvalg for 2 
år ad gangen. Dog bør kun halvdelen af bestyrelsen være på valg samtidig for at sikre 
kontinuitet i arbejdet. Suppleanterne er på valg årligt.  
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes 
ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
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Bestyrelsen holder mindst et møde (evt. telefonmøde) hvert halve år. Mindst en gang årligt 
skal mødet indeholde en status over hvert af punkterne nævnt under formålsparagraffen. 
Bestyrelsen indkalder til halvårlige plenummøder. 
 
Ved DSKMS repræsentation i andre nationale eller internationale grupper udpeger bestyrelsen 
gruppens repræsentanter indenfor eller udenfor bestyrelsens medlemskreds. 
  
  
Formandskabet og sekretariatet 
 
Bestyrelsen vælger i sin kreds en formand og en sekretær. 
Formanden er valgt for en periode på 4 år og kan genvælges for yderligere 2 år ad gangen. 
Sekretæren er valgt for en periode på 2 år og kan genvælges for yderligere 2 år ad gangen. 
Formanden er daglig leder af DSKMS og medlem af bestyrelsen i Hæm-DMCG. Formanden er 
kontaktperson til nationale og internationale grupper, men kan ikke indgå bindende aftaler 
uden bestyrelsens godkendelse. Formanden er desuden mødeleder ved møderne i bestyrelsen 
såvel som i plenum. 
Sekretæren bistår formanden med den daglige ledelse og udarbejder referat af 
bestyrelsesmøderne. 
Bestyrelsen aflægger hvert år skriftlig og evt. mundtlig beretning for DSKMS’ aktiviteter til 
generalforsamlingen for DHS. 
  
  
Plenum 
 
Plenum er åbne faglige møder, hvor alle med interesse for KMS kan deltage. 
Plenum udgør selve KMS-studiegruppen (fagmedlemmer = ordinære medlemmer). Derudover 
kan andre interesserede deltage i møderne efter tilmelding. Kun ordinære medlemmer har 
stemmeret, og kun ordinære medlemmer kan deltage i forretningsmøderne. 
Plenum er tænkt dels som et forum for nye ideer/opgaver for DSKMS, dels som et 
arbejdsforum for igangværende projekter og aktiviteter. 
Ved møder i plenum skal som minimum være følgende punkter på dagsordenen: status for 
DSKMS siden sidst (igangværende nationale og internationale projekter og aktiviteter, ad-hoc 
udvalg, referat fra bestyrelsesmøder) og nye initiativer (nationale og internationale projekter 
og aktiviteter, ad hoc udvalg, mm). 
Dagsorden udsendes via e-mail senest 30 dage før plenum. 
Sekretæren udarbejder referat af møder i plenum. Dagsorden og referat lægges på DSKMS’ 
hjemmeside myeloid.dk og udsendes til alle interesserede på DSKMS’ e-mail liste.  
 
 
   
Udvalg 
 
Bestyrelsen kan løbende eller efter indstilling fra plenum nedsætte ad hoc udvalg til løsning af 
konkrete opgaver. Bestyrelsen udpeger udvalgets formand og dets medlemmer, definerer 
udvalgets kommissorium og bestyrelsen fastlægger en tidsfrist for afslutning af udvalgets 
arbejde. Bestyrelsen kan til et udvalg vælge medlemmer, som ikke er medlem af bestyrelsen 
eller ikke er medlem af DHS. 
 
 
Finansiering 
 
Omkostninger i forbindelse med møder i bestyrelsen, herunder rejseudgifter dækkes af DHS. 
Omkostninger i forbindelse med møder i plenum dækkes ligeledes af DHS fraset rejseudgifter 
for plenummedlemmer. DSKMS indhenter dog økonomisk støtte udenfor DHS i det omfang 
dette er muligt. DHS dækker udgiften for drift og etablering af DSKMS’ hjemmeside. 
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DSKMS ansøger i fællesskab med de øvrige hæmatologiske sygdomsspecifikke grupper om 
offentlige kræftpuljemidler indenfor rammerne af den Hæmatologiske Fælles DMCG (Hæm-
DMCG), som koordinerer fælles ansøgning. 
DSKMS aflægger årligt regnskab på DHS’ generalforsamling. Regnskabet revideres af DHS’ 
revisorer. 
 
 
Vedtægtsændringer 
 
Forslag til ændringer i vedtægterne kan indstilles af DSKMS’ bestyrelse til DHS. 
Vedtægtsændringer skal godkendes af DHS’ generalforsamling i henhold til gældende regelsæt 
i DHS. 
Vedtaget på DHS’ generalforsamling den 10.marts 2017. 
	  
	  

Div	  

Beskrivelse	  af	  EHA	  Linker	  Funktion	  
…….Derfor	  vil	  jeg	  gerne	  foreslå	  at	  der	  vælges	  en	  ny	  linker	  (deraf	  betegnelsen,	  man	  er	  
bindeleddet	  til	  selskabet	  især	  vedr	  uddannelse)	  ved	  DHS	  generalforsamling	  i	  marts	  måned.	  
Det	  må	  være	  DHS	  valg	  hvem	  det	  bliver,	  naturligtvis.	  De	  kvalifikationer	  jeg	  finder	  
hensigtsmæssige	  er:	  gerne	  speciallæge	  i	  hæmatologi	  /gr	  et	  behov	  for	  en	  vis	  erfaring),	  med	  
interesse	  for	  uddannelse,	  at	  deltage	  i	  typisk	  to	  møder	  årligt.	  Møderne	  afholdes	  lidt	  forskelligt,	  
ofte	  i	  EHAs	  kontorer	  i	  Haag	  (nemt	  at	  komme	  til).	  Rejseudgifter	  betales,	  tilfredsstillende	  
forhold	  og	  fly	  rejser	  arrangeres	  efter	  ønske.	  Som	  regel	  1	  overnatning,	  næsten	  altid	  på	  
hverdage	  –	  så	  man	  skal	  kunne	  tage	  fri	  (med	  løn).	  Det	  er	  et	  borgerligt	  ombud.	  Møderne	  er	  på	  
engelsk.	  Der	  er	  sjældent	  opgaver	  bagefter	  –	  adnet	  end	  ved	  behov	  for	  orientering	  til	  Selskabet	  
og	  hvad	  man	  ellers	  gør.	  Der	  er	  et	  stærkt	  sekretariats	  funktion.	  (uddrag	  af	  mail	  fra	  Ole	  Weis	  
Bjerrum).	  
	  	  
	  
	  
	  


