
DHS 

Formandsberetning DHS for året 2019 

Henrik Frederiksen, formand DHS 

Bestyrelsen 

Bestyrelsen bestod i 2019 af: Anne O Gang, Rie Sander Bech, Maja Ølholm Vase, Jørn Starklint, Agoston G 
Szabo (YH), Dorte Maegaard Tolstrup (Kasserer), Brian Kornblit (Sekretær) og Henrik Frederiksen 
(Formand). Bestyrelsen har afholdt 5 møder, hvoraf de 2 har været ”telemøder”. Telemøder er med til at 
holde både udgifter og bestyrelsens tidsforbrug nede, men teknikken fungerer desværre stadig langt fra 
optimalt. Vi vil arbejde på at finde en bedre teknisk løsning for telemøder fremover. Imellem bestyrelsens 
møder er det en vedvarende opgave at sagsbehandle henvendelser fra råd, nævn og andre interessenter, 
samt at afgive høringssvar og repræsentere hæmatologien i en række relevante fora.  

Jørn Starklint udtræder af bestyrelsen efter 4 år. Du skal have mange tak for stor og altid engageret indsats. 
Brian Kornblit har varetaget sekretærposten for DHS gennem de sidste tre år og trækker sig nu fra den, 
men forbliver i bestyrelsen. Det er en stor opgave at være sekretær for DHS – hele selskabet skylder dig 
stor tak for din indsats! Dorte Maegaard Tolstrup videregiver også kassererposten, så hun kan fungere som 
sparring for den næste kasserer i hendes sidste år som bestyrelsesmedlem. Tak for stor indsats med at 
holde selskabets økonomi på plads Dorte.  

Uddannelse 

Den ligges en unik stor indsats for at uddanne kommende speciallæger i hele landet. Alle jer der deltager i 
dette i afdelingerne, Yngre Hæmatologer, ledere og undervisere på hoveduddannelseskurser, SAEHIP, 
fjernundervisning, DMCG’erne, DHS uddannelsesudvalg, afdelingsledelserne, de uddannelsesansvarlige 
overlæger, Inspektorer, DHS repræsentanter i ansættelsesudvalg gør dette muligt. Uddannelsen er 
afgørende for den vedvarende udvikling af faget til patienternes og hinandens glæde og arbejdstilfredshed 
og I fortjener alle anerkendelse og tak for at prioritere dette i en travl hverdag.  

 

Best of ASH 

DHS bestyrelse arrangerede i 2019 for anden gang ”Best of ASH” med undervisning både i Århus og 
Købehavn. Det er stadig bestyrelsens vurdering at økonomi og tidsforbrug ved kongresrejser gør dette 
arrangement til et attraktivt kursustilbud, og at vi alle sammen kan have glæde af at få højdepunkterne fra 
årets ASH møde gennemgået af både yngre og ældre medlemmer som var afsted. Deltagerantallet var stort 
både i København og i Aarhus. Evalueringen af kurserne var i skrivende stund ikke afsluttet, så den 
kommende bestyrelse vil vurdere, hvordan fremtiden for dette arrangement er herunder hvor mange 
gange det skal udbydes hvert år. En særlig tak til Brian Kornblit og Mette Gotthardsen som har gjort en 
meget stor indsats for at ordne al det praktiske. En stor tak også til indlægsholderne og ikke mindst til alle 
de firmaer der støtter arrangementet.   

 



Medicinrådet  

I 2019 har arbejdet i Medicinrådet (MR) også i betydeligt omfang involveret hæmatologiske specialister. 
Hæmatologiske specialister er og har været involveret i arbejdet i syv af fagudvalgene for hhv 
myelomatose, akut leukæmi, hæmofili, kronisk lymfatisk leukæmi, lymfomer, benign hæmatologi og 
immunglobulinsubstitution. Ved slutningen af 2019 havde MR siden starten samlet udgivet 76 anbefalinger 
af nye lægemidler eller indikationsudvidelser, hvoraf 19 (25%) vedrører hæmatologien. De syv MR 
fagudvalg, der har hæmatologer som formænd benytter 31 forskellige hæmatologiske specialister svarende 
til knap 30% af alle de hæmatologer der er indregistreret i Sundhedsstyrelsens autorisationsregister. 
Arbejdet i fagudvalgene er meget stort og tidskrævende. DHS holdt i begyndelsen af 2019 møde med MR 
om at varsling af mødedatoer var alt for kort og at den anslåede forberedelsestid til møderne var urealistisk 
lav. Begge disse forhold er nu bedret. MRs stramme habilitetsregler gør det vedvarende vanskeligt at finde 
medlemmer til fagudvalgene og efterlader et endnu større arbejde til de som allerede er udpeget. Alle disse 
forhold giver anledning til megen frustration blandt fortravlede og engagerede læger i det hæmatologiske 
speciale. Som stand kan vi kun være interesseret i, at der foregår en centraliseret bedømmelse af nye 
behandlinger herunder deres pris overfor effekt og toksicitet. Der er ingen tvivl om, at vi har en stor rolle at 
spille i det forum og jeg håber derfor, at arbejdet i MRs fagudvalg vil fungere til alles tilfredshed. Det er 
imidlertid vigtigt at arbejdsmængden vedvarende belyses, så afdelingerne kompenseres sufficient for de 
manglende hænder.  

 

Årsmødet 

Sidste årsmøde havde de sjældne sygdomme i form af aplastisk anæmi, mastocytose og amyloidose som 
fagligt tema. Bestyrelsen modtog igen mange positive tilbagemeldinger om det faglige program. I år er 
temaet dyr sygehusmedicin og ressourceforbrug og vi glæder os til at høre nationale eksperter og til en 
forhåbentlig livlig diskussion om de dilemmaer som til- og fravalg på sundhedsområdet medfører. 
Årsmødet er den største årlige begivenhed for DHS’ bestyrelse. Vi er meget glade for opbakning som 
selskabets medlemmer viser både ved jeres tilstedeværelse, men også ved den aktive deltagelse som 
chairmen, indlægsholdere og i diskussionerne. Som hidtil gælder at bestyrelsen er meget lydhøre overfor 
forslag til fremtidige temaer og oplægsholdere.  

 

Presse 

I året der er gået har vores fag igen været omtalt ved flere lejligheder i både trykte og elektroniske medier. 
Som speciale og selskab er det godt med omtale af væsentlige forbedringer, forskningsresultater, planlagte 
projekter men også bare af dagligdagen i hæmatologien. Vores stedse flere behandlingstilbud og meget 
dyre behandlinger og afledte faglige og økonomiske dilemmaer gør vores område vedvarende interessant 
for samfund og presse. Tak til alle jer, der stiller op og formidler ofte temmelig komplicerede budskaber på 
en god og retvisende måde.  

 



Tak 

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

I 2019 holdt DLG’s bestyrelse tre bestyrelsesmøder i hhv. januar, juni og september. 

Møderne i januar og juni blev afholdt i Odense.  I september var bestyrelsesmødet 

sammenkoblet med databasemøde og blev afholdt på Rigshospitalet. 

Jacob Haaber Madsen er trådt ud af bestyrelsen i 2019. Thomas Stauffer Larsen er 

valgt ind som ny repræsentant fra Odense. Tarec El-Galaly, Ålborg holder orlov fra sin 

kliniske stilling og Jakob Madsen er trådt ind i bestyrelsen som repræsentant fra 

Ålborg. Michael Roost Clausen fra Vejle og Peter Kamper, Århus blev valgt ved DHS 

årsmøde 2019 som nye medlemmer af DLG´s bestyrelse.   

 

DLG’s bestyrelse ved udgangen af 2019 består af:  

Judit Mészáros Jørgensen, Århus (formand) 

Christian Bjørn Poulsen, Roskilde (sekretær) 

Michael Pedersen, Rigshospitalet (kasserer) 

Pär Lars Josefsson, Herlev 

Thomas Stauffer Larsen, Odense 

Jørn Starklint, Holstebro  

Jakob Madsen, Ålborg 

Andriette Dessau-Arp, Esbjerg 

Erik Clasen-Linde, Rigshospitalet (formand for patologiudvalget) 

Michael Roost Clausen, Vejle 

Peter Kamper, Århus 

 

Andriette Dessau-Arp, Esbjerg og Michael Pedersen, Rigshospitalet er er på valg og 

modtager genvalg.  

 

 

 

http://www.lymphoma.dk/


 
 

Udvalgsarbejde 

Der har været betydelig aktivitet i flere udvalg med opdatering af de kliniske 

retningslinjer. Retningslinjerne skal udover opdatering udformes og sættes i skabelon i 

henholdt til DMCG´s vejledning. RKKP og DMCG har afsat økonomiske midler til 

mødeaktivitet og frikøb/merarbejde i forbindelse med retningslinjearbejdet.  I 2018  

udkom opdaterede retningslinjer i den nye skabelon for mantle celle lymfom og DLBCL 

og i 2019 blev retningslinjen for CLL opdateret samt den nyudarbejdede guideline for 

PTLD blev publiceret. Guideline for follikulært lymfom og CNS lymfom er afleveret til 

Retningslinjesekretariat og der afventes godkendelse. Burkitt lymfom guideline blev sat 

i den nye skabelon i 2018, men Retningslinjesekretariatet ønskede en ret omfattende 

revision, som der fortsat arbejdes på. Retningslinjer for marginalzone lymfom blev 

fremlagt ved efterårsplenummøde. Flere grupper har arbejdet aktivt med guidelines og 

forventer at aflevere det færdige produkt i løbet af 2020. Bestyrelsen anbefaler 

opdatering af retningslinjer for T-celle lymfom, Hodgkin lymfom, protonstråleterapi Mb 

Waldenström samt billeddiagnostik i 2020, og færdiggørelse af marginalzone guideline 

forventes i 2020. Der blev nedsat et nyt udvalg mhp udarbejdelse af guidelines for 

sjældne kroniske lymfatiske leukæmier: hårcelleleukæmi, T-PLL og T-LGL.  

 

Kris ansøgninger/Medicinrådet 

KRIS blev nedlagt i foråret 2017 og erstattet af Medicinrådet. Ansøgningsprocessen til 

Medicinrådet er væsentligt ændret i forhold til KRIS. Ansøgningerne til Medicinrådet 

fremsendes af de enkelte medicinfirmaer. DLG har ingen indflydelse på hverken 

indsendelse af ansøgning eller afgørelsen. Derfor er der ingen indberetning fra DLG til 

dette punkt.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Plenummøder 

I 2019 blev der afholdt to plenummøder, i Aarhus den 3. maj og i København den 24. 

oktober.  

 

Ved forårsmødet i Aarhus præsenterede yngre danske lymfomforskere data fra 

igangværende forskningsprojekter: 

1.”Characterization of Aldolase A Expression in Patients with Follicular 
Lymphoma”                                                                       

Ida Preetzmann Monrad Hansen, stud. Molmed. Aarhus 
Universitetshospital 

2. “Soluble PD-1 and PD-L1 in lymphoid malignancies”                                                                                                                                
Julie Bondgaard Mortensen, stud med Aarhus Universitetshospital 

3. “Establishment of a knockdown model for unravelling the pathogenesis 
of Mantle cell lymphoma” 

 Simone V Hansen, ph.d stud. Odense Universitetshospital 

4. ”Depression and Anxiety in Hodgkin lymphoma survivors: a Danish 
Nationwide Cohort Study of 896 patient”                                                                                                             
Andreas Kiesbye Øvlisen ph.d.stud.  Ålborg Universitetshospital 

 

 
Der blev præsenteret opdateringer af retningslinjer for CLL ved overlæge Ilse 

Christiansen, Ålborg. Eftermiddagens program handlede om protonstrålebehandling. 

Professor Cai Grau, Onkologisk Afdeling, Aarhus har holdt oplæg om 

protonstrålebehandling generelt samt om organisering af Dansk Center for 

Protonstrålebehandling, DCPT. Professor Lena Specht, Rigshospitalet, gjorde herefter 

rede for anvendelsen af protonstrålebehandling ved lymfomer. Mødet blev efterfulgt af 

en rundvisning i DCPT samt en rundvisning i Afdeling for Blodsygommes nye lokale.   

 

 

 

 

 



 
Det videnskabelige emne for efterårsplenummødet i København var ” CAR T-cell 

treatment in lymphomas” og der blev præsenteret tre foredrag:  

  

1. Clinical trial results and real world experience with CAR T-cell treatment in 

lymphomas.   

Dr. Frederick Locke, MD, Department of Blood and Marrow Transplant and 

Cellular Immunotherapy, Moffitt Cancer Center, Tampa,Florida 

2. Modulating signaling and co-stimulation to enhance the function of CAR T 

cells  

Dr Marco Davila, MD, Ph.D., Department of Blood and Marrow Transplant and 

Cellular Immunotherapy, Moffitt Cancer Center, Tampa, Florida 

3. CAR T-cells, the Swedish experience  

Professor Gunilla Enblad, Department of Immunology, Genetics and Pathology, 

Uppsala Biomedical Center, Uppsala University, Sweden 

 

Udover det videnskabelige program omfattede mødet gennemgang af årsrapporten fra 

LYFO databasen samt opdatering af retningslinje for marginal zone lymfom. 

Afdelingslæge Torsten Holm Nielsen, Herlev har præsenteret det nye initiativ 

vedrørende harmonisering af genetiske undersøgelser i lymfomdiagnostik.  

 

Årsrapport 2018 

Rapporten indeholder som tidligere centerspecifikke sammenligninger under hensyn 

tagen til kohorternes prognostiske profil. Årsrapport 2018 udkom i november 2019 og 

kan downloades fra DLG’s hjemmeside (www.lymphoma.dk). Årsrapporten udkommer 

som tidligere kun i pdf version på DLG’s hjemmeside, og findes også på 

Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 

 

Nordisk samarbejde 

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

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

danske centre deltager aktivt i de nordiske investigator initierede protokoller. 

http://www.lymphoma.dk/


 
Plenummøde blev afholdt 6-7. November 2019 i København med stor dansk tilslutning 

(ca. 30 danske deltagere).  

 

Økonomi 

Regnskab for 2019 blev udarbejdet af Michael Pedersen, og er indsendt til godkendelse 

hos DHS. DLG modtog i 2019 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. Desuden 

uddeler DLG legat for yngre lymfomforskere. I 2019 har følgende yngre forskere har 

modtaget støtte fra DLG: Simon Valentin Hansen Odense, Simon Husby Rigshospitalet, 

Ida Monrad Hansen Århus, Andreas Kiesbye Øvlisen Ålborg og Joachim Bech Ålborg.  

 

 

Judit Jørgensen 

DLG’s formand 

26.1.2020 



 

 

Årsberetning 2019 for Dansk 
Akut Leukæmi Gruppe (ALG)  
Forretningsudvalg for ALG  
I 2019 bestod forretningsudvalget af følgende fagpersoner: 

• Claus Werenberg Marcher, Odense Universitetshospital (formand) 
• Andreas Glenthøj, Herlev (sekretær) 
• Lone Smidstrup Friis, Rigshospitalet 
• Hans Beier Ommen, Aarhus Universitetshospital  
• Kim Theilgaard-Mönch, Rigshospitalet 
• Peter Møller, Sjællands Universitetshospital 
• Mette Holm, Aarhus Universitetshospital 
• Marianne Tang Severinsen, Aalborg Universitetshospital 
• Birgitte Strange Preiss, Odense Universitetshospital 
• Mette Klarskov Andersen, Rigshospitalet 
• Claudia Schöllkopf, Herlev Hospital 

Suppleant 

• Henrik Frederiksen, Odense Universitetshospital 

Ændringer i forretningsudvalgets sammensætning:  
Ved DHS-generalforsamling 6/3-2020 

Henrik Frederiksen, Odense Universitetshospital ønsker at udtræde af forretningsudvalget for ALG. 

Andreas Glenthøj fortsætter som ALG sekretær. 

Claus Werenberg Marcher fortsætter som ALG formand 

Plenummøder i ALG 
Der blev i 2019 afholdt 2 plenummøder i ALG. 

Forårsmøde, Odense Universitetshospital, d. 22-05-2019: 



 

 

Nationale retningslinjer i RKKP-skabelon 
• Der blev nedsat arbejdsgrupper for 

o ICUS og CMML  
• Der er indleveret retningslinjer for MDS, APL, AML og ALL men afventer endelig 

godkendelse  

Database opdateringer: 
• Det foreslås at CCUS patienter indgår i databasen 

Klinisk/Videnskabeligt program: 

• Protokolgennemgang 
• NGS paneler, teknikker og organisering gennemgås. Der arbejdes mhp. semiautomatisk 

overførsel til databaserne.  
• MDS-CMML data incl Flu/Treo gennemgås ved overlæge Lone Friis, Rigshospitalet 
• PTH/CAG gennemgås ved Professor Kirsten Grønbæk, Rigshospitalet 

 

Efterårsmøde, Rigshospitalet, d. 10/9-19 :  

Gennemgang og diskussion af data til årsrapporten 2018 iht ovenstående. Færdig rapport kan ses på 
www.leukemia.hematology.dk 

Videre arbejde med indikatorer og databaseopdatering som beskrevet under forårsmødet. 

Nationale retningslinjer i RKKP-skabelon 
Fremgangen med arbejdet på de 4 retningslinjer (ALL, AML, APL og MDS) blev gennemgået og 
planlagt revision af ICUS og CMML 2019 fastholdes. 

Klinisk/Videnskabeligt program: 

Nyt databasestudium gennemgås ved Tine Bichel Lauritsen 

Status for AML protokollerne 

 EVOLVE gennemgås ved Kim Theilgaard-Mönch 

 Vedr. AMLSG protokollerne er der forespurgt vedrørende DK deltagelse i disse  

NGS data i databasen 

Martin Bøgsted, Aalborg Universitet fremlægger ambitiøst projektet med inddragelse af 
molekylærbiologiske data i AML og MDS databaserne (INVOLVE). 

Videnskabelige møder i ALG-regi 
Der blev afholdt følgende videnskabelige møder 

http://www.leukemia.hematology.dk/


 

 

• 8.-11. Maj 2019: 15th International Symposium on MDS, Copenhagen  

Kvalitetsudvikling og kliniske retningslinjer i regi af ALG 
AML, ALL og MDS blev revideret og er overført til RKKP-skabelon ultimo 2018. 
Godkendelsesprocessen har været lang. ALL er godkendt mens AML og MDS afventer endelig 
godkendelse 

 APL er overført til RKKP-skabelon og indsendt 2019 og afventer endelig godkendelse. 

ICUS og CMML planlægges revideret, overført til RKKP-skabelon og fremsendt til RKKP 1. kvartal 
2020. 

Forskning, kliniske protokoller og internationalt samarbejde 
Vedr. AML og højrisiko MDS:  

Mangeårigt samarbejde med UK i form af NCRI-protokollerne. Følgende har været åbne i 2019: 

• AML-18: for patienter > 60 år, som er kandidater til intensiv kemoterapi. Åben i alle 6 centre 
• AML-19: for yngre patienter < 60. Åben i alle 6 centre. 

 

Derudover har nedenstående protokoller været åbne for AML i 2019 

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

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

• Morpho protokollen for allogen transplanterede AML pt med FLT3 ITD. Gilteritinib (Flt3-
hæmmer) vs placebo. 

• Ude Godt Hjemme bedst (feasibilitet studie angående hjemmebehandling med kemoterapi af 
AML patienter)  
 

Vedr. MDS:  

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

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

 

 



 

 

Derudover er følgende MDS-protokoller åbne for inklusion: 

• Astex-SGI-110-07, med Guadecitabin vs frit andet behandlingsvalg åben til patienter med 
MDS, der er refraktære overfor azacytidin/decitabin. 

• PTH/CAG -protokollen med biobanking af relevant KM og blod.  
• EVI: 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  

• Kaleidoscop: 5q- registreringsstudie.  
• AZACTA : Peptide vaccination in combination with azacitidine for patients with 

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

Vedr. Akut lymfoblastær leukæmi (ALL): 

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

 

Klinisk database og klinisk forskning 
Akut leukæmidatabasen har eksisteret siden 2000, hvor akut myeloid leukæmi (AML)-data blev 
registreret. I januar 2005 blev også akut lymfoblastær leukæmi (ALL) registreret og fra januar 2011 
blev patienter med myelodysplastisk syndrom (MDS) registreret. Kronisk myelomonocytær leukæmi 
(CMML) er registreret siden 2010. Efter aftale med DSKMS præsenteres CMML-data fra i år 
fremadrettet i ALG-årsrapporten.  

Der udgives årligt en ALG-årsrapport, som kan findes på såvel Dansk Hæmatologisk Selskabs 
hjemmeside www.hematology.dk og på akut leukæmigruppens hjemmeside: 
www.leukemia.hematology.dk. 

Akut leukæmidatabasen bliver i stigende grad anvendt til forskning. Der er i år flere publikationer i 
internationale tidskrifter baseret på ALG-data. Publikationer med relation til databasen kan findes på 
ALG’s hjemmeside: www.leukemia.hematology.dk.  

Der har i år via RKKP været 5 ansøgninger om datatræk til forskningsbrug fra AL-databasen/MDS – 
databasen.  Det er på ALG-plenummøderne vedtaget, at alle eksterne ansøgninger skal ledsages af 

http://www.hematology.dk/
http://www.leukemia.hematology.dk/
http://www.leukemia.hematology.dk/


 

 

tilstrækkelig hæmatologisk ekspertise og samtidig forståelse for de danske forhold, hvorunder 
oplysningerne er indsamlet mhp at opretholde en anstændig videnskabelig kvalitet. Eksterne 
ansøgninger om datatræk skal som minimum rundsendes til forretningsudvalgets medlemmer til 
kommentarer, før der gives accept til datatræk. Det vægtes højt, at projektet ikke overlapper med 
allerede igangværende danske projekter. 

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

Biobank 
Akut leukæmi og MDS er som de øvrige hæmatologiske kræftsygdomme integreret i Dansk 
CancerBiobank. Mange danske afdelinger deltager også i et fælles Nordisk projekt støttet af Nordisk 
Cancer Union, omkring biobankning og gen-sekventering af granulocytter fra nydiagnosticerede MDS 
tilfælde i Norden. 

Tidlig varsling og ibrugtagning af ny medicin 
Medicinrådet har i 2019 godkendt følgende lægemidler: gemtuzumab ozogamicin (mylotarg),  
 tisagenlecleucel (kymriah), CPX-351 (vyxeos)  

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  

  

Odense januar, 2020  

Claus Marcher (formand for ALG) 

http://www.leukemia.hematology.dk/


Årsberetning 2019 for Dansk Myelomatose Studiegruppe (DMSG) 
 
DMSG bestyrelse består ved udgangen af 2019 af: 

x Niels Abildgaard (formand), Odense Universitetshospital 
x Henrik Gregersen (kasserer), Aalborg Universitetshospital 
x Niels Emil Hermansen (videnskabelig sekretær), Sjællands Universitetshospital, Roskilde 
x Niels Frost Andersen, Aarhus Universitetshospital 
x Robert Schou Pedersen, Holstebro Sygehus 
x Torben Plesner, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus 
x Per Trøllund Pedersen, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg 
x Carsten Helleberg, Herlev Hospital 
x Morten Salomo, Rigshospitalet 

 
Møde aktiviteter: 
DMSG har i 2019 afholdt 2 plenummøder, dels den 4. april og 6. november, begge i Odense. 
 
I forbindelse med plenummødet den 4. april afholdtes i samarbejde med Dansk Nefrologisk Selskab 
et videnskabeligt symposium med titlen ”Paraproteinemias and Renal Disease” med international 
deltagelse af professor Paul Cockwell og professor Helen Lachmann, begge fra UK.  
 
I forbindelse med plenummødet den 6. november afholdtes videnskabeligt symposium med titlen 
”To maneuver in the new reality of many treatments for myeloma” Real World Evidence and Patient 
Reported Outcome Measurements in Multiple Myeloma” med international deltagelse af professor 
Rafat Abonour fra Indianapolis, USA, og professor Kwee Yong, London.  
 
DMSG har fra 2018 haft deltagelse af repræsentanter fra patientforeningen Dansk Myelomatose 
Forening ved vores plenummøder.  
 
Herudover har der været betydelig aktivitet i gruppen, som det vil fremgå af det følgende. 
 
Investigator initierede protokoller: 
Som led i samarbejdet i DMSG, regionalt, nationalt og internationalt har følgende investigator 
initierede kliniske protokoller været aktive med inklusion eller opfølgning i 2019: 

x ”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. Studiet er afsluttet 
og data pågår analyse. Principal investigator: Overlæge Henrik Gregersen, Aalborg 
Universitetshospital. 

x 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. Studiet nærmer sig sin afslutning og endelig 
manuskript er indsendt primo 2020. National investigator: Overlæge Peter Gimsing, 
Rigshospitalet. 



x Magnolia-protokollen, som sammenligner effekten af 2 vs. 4 års behandling med zoledronat 
ved myelomatose, samt værdien af knoglemetaboliske markører (NMSG 22/14). Fase 3 
studium. Principal investigator: Overlæge Thomas Lund, Odense Universitetshospital. 

x 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). Studiet nåede 
sit endepunkt i september 2019, og udfærdigelse af manuskript pågår. Principal investigator: 
Overlæge Henrik Gregersen, Aalborg Universitetshospital.  

x Ixazomib-Thalidomid-lavdosis Dex som induktionsbehandling af ældre nydiagnosticerede 
myelomatose patienter efterfulgt af randomiseret vedligeholdelse med Ixazomib eller 
placebo (NMSG 21/13). Studiet har nået sit endepunkt, og manuskript er accepteret til 
publikation i Haematologica primo 2020. Nordisk co-sponsor: Professor Niels Abildgaard, 
Odense Universitetshospital 

x 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. 

x Livskvalitet ved myelomatose – et nationalt populationsbaseret studium. National 
investigator: Speciallæge, phd-studerende Lene Kongsgaard Nielsen, Odense 
Universitetshospital.  

x Vaccination mod PD-L1 antigenet ved smoldering myelomatose. Investigator: Nicolai 
Grønne Jørgensen, Center for Cancer Immunterapi, Herlev Hospital 

x Velcade-Revlimid-Dexamethason med eller uden Daratumumab hos yngre 
nydiagnosticerede myelomatose patienter, som er kandidater for højdosis melfalan med 
stamcellestøtte (Perseus studiet). Sponsor: EMN/Hovon; dansk koordinerende investigator: 
Overlæge Annette Vangsted, Rigshospitalet. 

x Carfilzomib-Revlimid-Dexamethason konsolidering efter gennemført højdosis melfalan med 
stamcellestøtte hos patienter med opnået mindst VGPR men positiv FDG-PET/CT post-
HDT. Nordisk fase 2 studium. National koordinerende investigator, Niels Abildgaard, 
Odense Universitetshospital.  

x Ixazomib monoterapi som knoglehelende vedligeholdelsesbehandling hos myelomatose 
patienter med osteolytisk knoglesygdom givet efter opnået remission og plateaufase. Åben 
fase 2 studium. Sponsor: overlæge Thomas Lund, Odense Universitetshospital. 

 
Klinisk database 
Den landsdækkende Myelomatose Database startede i 2005 og indeholder nu data på ca 6000 
patienter med myelomatose, amyloidose og andre plasmacelle dyskrasier. Myelomatose databasen 
har været anvendt til flere forskningsprojekter gennem årene, hvilket også i 2019 afspejlede sig i 
publikationer fra databasen, jf publikationslisten nedenstående.  
 
Der etableredes i 2017 et formelt samarbejde med Afdeling for Klinisk Epidemiologi, Aarhus 
Universitetshospital, og i 2019 er samarbejdet yderligere formaliseret med etablering af et egentlig 
kompetence-center for forskning i ”real-world evidens” ved myelomatose. Anvendelsen af de 
nærmest komplette data fra myelomatose databasen i kombination med de danske registerdata 
skaber en unik platform for epidemiologisk forskning og forskning i den reelle værdi af nye 
behandlinger i den danske population. 
. 



Årsrapport 2018 udkom november 2019 kan i lighed med tidligere årsrapporter down-loades på 
www.myeloma.dk. DMSG har i 2018 inkluderet 2 patientrepræsentanter fra Dansk Myelomatose 
Forening i vores databaseudvalg. 
 
Registreringen af data i myelomatose databasen er under løbende udvikling og det gælder også de 
anvendte indikatorer. Der er fokus på at definere indikatorer, som bedst mulig sikrer monitorering 
af behandlings-kvalitet og –sikkerhed. Det arbejdes løbende med at definere mål for indikatorerne. 
 
Nationale kliniske retningslinjer: 
DMSG har i 2018-19 lagt et stort arbejde i at få de nuværende DMSG retningslinjer opdateret og 
overført til den nye RKKP skabelon. Samlet drejer det sig om ca 15 retningslinjer, som dækker hele 
området. 
De aktuelt gældende DMSG retningslinjer, og de nye i RKKP standard vil efter godkendelse kunne 
down-loades på DMSG´s hjemmeside www.myeloma.dk . 
 
DMSG bidrog i 2019 til arbejdet i fagudvalget for myelomatose under Medicinrådet. Formand for 
fagudvalget er overlæge Ulf Frølund fra Sjællands Universitetshospital, Roskilde, udpeget af DHS. 
Afdelingslæge Anne Mylin, Rigshospitalet, er udnævnt af DMSG. Flere regionsrepræsentanter er 
også forankret i DMSG. Det skal bemærkes, at habilitetsreglerne fra Medicinrådet har gjort det 
udfordrende at finde fagpersoner til fagudvalget fra regionerne.  
 
Stor tak til de mange myelomatose kyndige læger, som har lagt et stort arbejde i Fagudvalget.  
 
Internationalt samarbejde: 
DMSG arbejder tæt sammen med internationale forskergrupper. Overlæge Annette Vangsted, 
Rigshospitalet, er præsident for den Nordiske Myelomatose Studiegruppe, NMSG. Niels 
Abildgaard og Henrik Gregersen indgår i bestyrelsen i NMSG. DMSG har samarbejde med det 
Europæiske Myelomatose Netværk, EMN. Annette Vangsted indgår i EMN´s bestyrelse. Annette 
Vangsted og Niels Abildgaard indgår i den Internationale Myelomatose Working Group (IMWG). 
 
Vidensspredning: 
DMSG har egen hjemmeside www.myeloma.dk. Her kan årsrapporter og kliniske retningslinjer 
down-loades. Det anbefales interesserede fagpersoner at tilmelde sig DMSG på hjemmesiden, og 
dermed modtage nyhedsbreve, information om møder og modtage mødereferater. 
 
Uddeling af den årlige ”DMSG Ung Forsker pris” bidrager til at skabe øget opmærksomhed på 
myelomatose. Prisen blev i 2019, som formelt er ”Ung Forsker Pris 2018”, blev tildelt 
afdleingslæge, phd Lene Kongsgaard Nielsen for sine studier og publikationer vedrørende 
livskvaliteten hos patienter med myelomatose.  
 
DMSG medlemmer har bidraget som undervisere ved Sundhedsstyrelsens specialekurser og ved 
kurser for yngre hæmatologer, herunder uddannelsesdage arrangeret af DHS.  
 
DMSG har stået for udfærdigelsen af forløbsprogrammet for myelomatose (”Myelomatose 
Kræftpakken”) og for beskrivelsen for ”Opfølgning af myelomatose”. Forløbs- og 
opfølgningsprogrammet for myelomatose er planlagt revideret i 2020. 

http://www.myeloma.dk/
http://www.myeloma.dk/
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Årsrapport for DSKMS 2019  

DHS’ årsmøde på Hindsgavl Slot, marts 2020 

Årets højdepunkt var mødet 4. april, som handlede om eosinofili på tværs af alle de medicinske 
specialer. Det var arrangeret af professor Ole Weiss Bjerrum, OUH, i samarbejde med specialister i 
eosinofili fra de andre specialer. Der var en fin tværfaglig indfaldsvinkel, med mange gode 
foredrag, og der var også en inviteret udenlandsk foredragsholder i form af professor Andreas 
Reiter, Mannheim, som også holdt et fint foredrag. Det var samlet et spændende møde, som 
illustrerede både bredden af sygdomme med eosinofili og udfordringerne i at få placeret patienten 
i det rette speciale til den rette behandling. 

Der har ikke været noget efterårsmøde. Der har heller ikke været meget national protokolaktivitet, 
dog er der fortsat grøde i CML med bl.a. en nordisk protokol. Desuden er der fortsat igangværende 
studier på nogle afdelinger, men et stort nationalt studie mangler. 

Helt generelt er arbejdsbyrden på afdelingerne fortsat sådan, at man har svært ved at afse tid til 
møder, og anden specialefaglig aktivitet.  

De nye nationale skabeloner, som alle vejledninger for kræftsygdomme skal lægges ind i, har 
fortsat været en udfordring, både praktisk og ressourcemæssigt. Det lykkedes at få lavet en 
førsteudgave af CML-vejledningen, som blev indsendt til RKKP lige inden årsskiftet 2018/19, den 
kom retur som ”ikke-godkendt” 6 måneder senere. Derefter har den ligget stille. 

Der blev faktureret for CML vejledningen, da den blev afleveret, men der blev ikke brugt andre 
midler til vejledningerne i 2018. Først på året ansøgte DSKMS om overførsel af ubrugte midler til 
2019. Det blev bevilget, og der var en tidsplan for de øvrige vejledninger. Der blev påbegyndt en 
retningslinje til PMF, men lige inden sommerferien blev reglerne for honorering ændret, så kun 
frikøb kunne honoreres, ekstraarbejde kunne ikke. Derefter har der igen været stilstand, og der er 
ikke udbetalt midler i 2019. Planen er at søge midlerne overført til 2020. 

Der har som i 2018 været udfordringer med databasen. På grund af problemer med overgang til 
den nye udgave af Landspatientregistret, LPR3, har der været problemer med datatræk.  Der har 
som i 2018 været betydelige tekniske problemer med at trække ”mangellister” efter nedlægning 
af analyseportalen, som afdelingerne tidligere selv kunne tilgå, hvilket igen har givet usikkerhed 
om datakomplethed. Nogle steder i landet har sundhedsplatformen været en særlig udfordring.  

Der er dog udkommet en rapport som vanligt, den kan findes på  

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/kvalitet/kliniske-
kvalitetsdatabaser/kraeft/haematologiske-faellesdatabase/  

https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/kvalitet/kliniske-kvalitetsdatabaser/kraeft/haematologiske-faellesdatabase/
https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/kvalitet/kliniske-kvalitetsdatabaser/kraeft/haematologiske-faellesdatabase/


Det aktuelle politiske og administrative mål er fortsat, at patienter selv skal kunne tilgå både 
databaser og vejledninger, og ad den vej finde ”a patient like me” som hjælp til beslutning om 
behandling. Den åbne tilgang gør, at meget små patientantal for enkelte afdelinger er taget ud af 
databaseopgørelserne af bekymring for, at man kan identificere enkeltpersoner.  

Databasearbejdet bliver ikke mindre kompliceret i 2020. Der skal trækkes fra de lokale LIS 
systemer, og de fungerer yderst forskelligt. De enkelte afdelinger skal desuden selv finde de nye 
patienter, der kan ikke trækkes fra LPR3. 

Dog er det et lyspunkt, at der efter ansøgning til RKKP og efterfølgende evaluering ud fra en række 
kriterier, er blevet bevilget fortsat økonomisk støtte til databasearbejdet. Der er dog nogle krav, 
som fremadrettet skal opfyldes, bl.a. patientrepræsentation. 

Med alle disse udfordringer in mente vil jeg gerne takke bestyrelsen for deres indsats i årets løb, 
det drejer sig om Christen Lykkegaard Andersen, Andreja Dimitrijevic, Lene Udby, Gitte Thomsen, 
Morten Saaby Steffensen, Mette Borg Clausen, Niels Pallisgard og Ann Madelung. Desuden tak til 
vores to suppleanter Marie Bak og Trine Knudsen. 

Normalt har der været indstilling til bestyrelsen ved efterårsmødet, og valg ved DHS’s årsmøde. 
Der vil undtagelsesvis blive både indstilling og valg af ny bestyrelse ved DHS årsmøde 2020. 
Samtidig takker jeg af som formand med ønsket om god vind til den kommende formand og 
bestyrelse. 

 

Februar 2020 

 

Dorthe Rønnov-Jessen 

 



DSBH Årsberetning for 2019 

Bestyrelsen har afholdt et bestyrelsesmøde samt flere telefonmøder i 2019. Der har ikke været 
udskiftninger i bestyrelsens sammensætning. 

I april 2019 afholdt DSBH i samarbejde med Daniel el Fassi et særdeles vellykket møde ”Hyperinflammation 
and Haemophagocytosis” i DGI-byen med key note speakers Jan-Inge Henter og Annacarin Horne fra 
Karolinska Instituttet samt øvrige foredragsholdere fra hele landet. 

Der er nedsat arbejdsgrupper til udformning af nationale retningslinjer for hæmolytisk anæmi og 
seglcelleanæmi, skrivearbejdet er i fuld gang. 

Bestyrelsen består af 

Sif Gudbrandsdottir (formand og sekretær), Andreas Glenthøj (kasserer), Henrik Frederiksen, Eva Leinøe, 
Ole Birger Pedersen, Ulrik Overgaard, Mikkel Helleberg Dorff, Dorthe Rønnow-Jensen, Peter-Diedrich 
Jensen.  

Ingen er på valg i år. 

 

 

 



Yngre Hæmatologers årsberetning 2019-2020 

 

Yngre Hæmatologers aktivitet i 2010-2020 bestod af møder, kurser, uddannelsesdagen og et rejselegat. 

 

Møder 

Udvalget har afholdt to møder og to telefonmøder.  

 

Kurser 

Udvalget har arrangeret tre kurser. 

Yngre Hæmatologers Workshop i basal hæmatologisk kemoterapi blev holdt den 4. april 2019 på Nyborg 
Strand. Der var 20 tilmeldte. Kurset udbydes igen i 2020. 

Introduktion til mikroskopi af knoglemarv og lymfeknuder for yngre hæmatologer blev holdt den 30. 
september 2019 på Odense Universtitetssygehus. Der var 20 tilmeldte. Kurset er forventes udbudt igen i 
efteråret 2021. 

Den hæmatologiske patient med hjertesygdom blev holdt den 29. november 2019 på Nyborg Strand. 
Arrangementet var en fælles temadag mellem Yngre Hæmatologer og Yngre Cardiologer. Der har været 
stor interesse fra begge specialer med 50 tilmeldte. Pladserne var fordelt 50%-50% fra de to specialer. 
Der arrangeres en ny temadag i 2020. 

 

Yngre Hæmatologers uddannelsesdag 

Udannelsesdagen i 2020 blev holdt den 10. januar 2020 på Rigshospitalet. Emnet var Akutte 
hæmatologiske tilstande. Der var ca. 45 tilmeldte. 

 

Rejselegat 

Yngre Hæmatologer har i form af et ”Best of ASH legat” uddelt en plads til ASH, Orlando, december 
2019. Den yngre læge, som vandt legatet, deltog i undervisningen til Best of ASH møderne i København 
og Århus. Legatet forventes opslået igen i 2020. 

 

Medlemsstatus 

Yngre Hæmatologer bestod i 2019/20 af Mette Kathrine Nygaard (nord), Kristina Buchardi Nielsen 
(nord), Mette Dahl (Øst), Simon Husby (Øst), Casper Strandholdt (Syd) og Agoston Gyula Szabo (Syd). 

 



  

I forbindelse med generalforsamlingen i 2020 træder Mette Kathrine Nygaard (nord) ud af udvalget. 
Casper Strandholdt blev genvalgt til uddannelsesdagen i 2020 af yngre hæmatologer og fortsætter i 
yderligere 2 år. Der var ikke ansøgninger til pladsen fra uddannelsesregion nord på uddannelsesdagen. 
Efter uddannelsesdagen modtog vi en enkelt ansøgning af Michael Buch Tøstesen, som indstilles til 
udvalget fra uddannelsesregion nord.   

 

Tak 

Yngre Hæmatologer vil gerne takke Mette Kathrine Nygaard for deres store arbejde i udvalget. Yngre 
Hæmatologer vil også gerne takke alle undervisere, deltagere og andre, der har bakket op om Yngre 
Hæmatologers aktiviteter i det forgangne år. 

 

Agoston Gyula Szabo, formand 

 

 

 



 
Formandsberetning for hæm-DMCG for året 2019 
Paw Jensen 
 
HæmDMCG`s forretningsudvalg bestod i 2019 af  
Niels Abildgaard (DMSG), Claus Marcher (ALG), Dorthe Rønnov-Jessen (DSKMS),                
Judit M Jørgensen (DLG), Peter Brown (Leder af den hæmatologiske fællesdatabase),              
Paw Jensen (formand udpeget af DHS) overtog hvervet som formand efter Henrik 
Frederiksen i forbindelse med DHS GF marts måned. I lighed med tidligere år har de 
faglige sekretærer for DMCG`erne været inviteret til de halvårlige møder. 
Lene Melgaard Knudsen, ledende overlæge, Hæmatologisk afdeling på Herlev og 
Gentofte Hospital blev i maj måned udpeget som repræsentant for Danske regioner. 
Dorthe Rønnov-Jessen trådte af som formand for (DSKMS) 31/12-2019 og i skrivende 
stund afventes udpegning af en ny formand.                 
 
Årsrapporter 
Årsrapporterne fra databaserne vidner endnu en gang om det store engagement og energi 
der lægge i dette arbejde. Årsrapporterne viser stor aktivitet, en meget flot dækningsgrad 
og ikke mindst bedre behandlingsresultater for en lang række af vores patienter.  
De seneste års ønsker om, at man kan benytte forskellige indikatorer i de forskellige 
DMCG grupper er nu implementeret, men flere justeringer er på vej. Fra RKKP`s side er 
der et stort ønske om patientinvolvering, ligesom det er et stort ønske fra RKKP, at der er 
standarder til alle indikatorer.     
Årsrapporterne bliver flittigt læst af os selv, men også af beslutningstagere, 
patientforeninger og pressen. I årenes løb har små forskelle mellem afdelinger for 
subgrupper af patienter givet anledning til megen uro, men grundlæggende er der intet der 
tyder på, at ikke alle leverer høj kvalitet i behandling og opfølgning af vores 
patienter.  
Det er endnu ikke muligt at trække data i LPR3 hvorfor det endnu er uvist om der kan 
udfærdiges årsrapporter for 2019. 
 
Nationale kliniske retningslinjer 
I 2019 fortsatte processen med at revidere og flytte alle kliniske retningslinjer 
over i den nye fælles skabelon. Opgaven er den samme i alle DMCG’er, men 
opgavens omfang varierer afhængig af antallet af retningslinjer og ledige 
hænder. Opgaven er, på trods af en ihærdig indsats stadig meget omfattende. Det er 
stadig det forhold, at det nye format adskiller sig fra den måde vi normalt læser og skriver 
retningslinjer på, der har givet anledning til megen frustration.                        
Processen startede, som også nævnt sidste år, ved at man fra centralt hold både ønskede 
et fælles løft på cancer retningslinjeområdet, men også at et fælles layout gjorde dem 
lettere at læse for andre end fagspecialister. Vi øver os stadig i at arbejde med og i det nye 
format, og håber at den fælles skabelon og evidensgradering også medfører et løft for 
vores retningslinjer og patienter.  
Der har i 2019 været dialog med retningslinjesekretariatet for at afstemme forventningerne 
og håbet er, at dialogen kan være med til at øge den fælles forståelse for opgavens 
omfang og muligheden for at løse den. For fx DLG er opgaven med revision af 14 
behandlingsvejledninger af et – trods alt – begrænset antal læger og en relativ begrænset 
økonomisk ramme naturligvis været et stor udfordring. Vi har fra hæmatologien advokeret 



for et pragmatisk og realistisk ambitionsniveau i første version af vejledningernes nye 
udtryk. 
 
 
Bevilling 
I 2017 modtog hæm-DMCG og databasen et nyt tre-årigt bevillingstilsagn for 
2018-2020. Bevillingen blev justeret sådan at hver gruppe fra 2019 får et samlet beløb 
baseret på incidens af cancersygdommene.             
I Hæm-dmcg er der truffet beslutning om at hver gruppe dedikerer en del til ”paraplyen”. 
Det betyder, at budgettet i 2019 var kr. 79352,- til henholdsvis ALG, DSKMS, og DMSG, 
mens budgettet til DLG var 158.754,- og kr. 65809,- til ”paraplyen”. 
For 2019 og 2020 er der afsat til 83.902 /DMCG/år til retningslinjearbejdet. Ubrugte midler 
fra 2018 blev overført til 2019 og grupperne vil på samme møde søge om at få overført 
ubrugte midler fra 2019 til 2020 sådan at færdiggørelse af retningslinjerne er muligt. 
 
 
 
DMCG.dk, Dansk kræftforum og samarbejdet med DCCC 
Henrik Frederiksen varetog i hovedparten af 2019 hæmatologiens interesser i 
DMCG.DKs forretningsudvalg (FU). I forbindelse med Dansk Kræftforum/DMCG.dk`s 
repræsentantskabsmødet 22 november takkede Henrik Frederiksen af og jeg (Paw 
Jensen) blev valgt til FU og skal fremover være hæmatologiens talerør i dette forum. 
Der har været afholdt Danske Kræftforskningsdage i regi af DMCG.DK 
og Danish Comprehensive Cancer Center (DCCC). Mødet havde stor – og stigende - 
deltagelse af interessenter på cancerområdet. Formålet at bringe basal og klinisk forskning 
tættere på hinanden - at samle kræftforskningen i Danmark – blev opfyldt og 
mødet afholdes derfor igen i 2020 den 27-28 august i Odense.  
DMCG.DK har i mange år endvidere i samarbejde med Kræftens Bekæmpelse afholdt et 
årligt møde (Kræftpolitisk forum) på Christiansborg for interessenter på kræftområdet.                  
I 2020 afholdes mødet den 25/3. 
Det forventes, at arbejdet i DMCG.dk i de næste år vil være centreret omkring 
fokusområderne i strategiplan for 2020-2022 der blev fremlagt i november måned. I 
strategien indgår bl.a. tanker omkring styrkelse af relationerne til de regionale 
ledelsesstrenge, styrkelse af koblingen til DCCC - og på de indre linjer - styrkelse af 
engagementet i DCMG’erne ved bl.a. at facilitere ’bottom up’ tilgange til opgaveløsningen. 
Mere om strategien følger formentlig i de næste år. 
 
Tak 
Afslutningsvist vil jeg meget gerne takke formænd og bestyrelser for de 
sygdomsspecifikke hæmatologiske DMCG’er for et godt og konstruktivt 
samarbejde og for at tage godt imod mig på den nye post. En særlig tak til Henrik 
Frederiksen for et mangeårigt arbejde i Hæm-DMCG og for god sparring i løbet af året. 
 
 
Paw Jensen, 31 januar 2020 
 
 
 



Den Hæmatologiske Fællesdatabase 

 

 

Årsberetning 2019 
 
Databaseudvalget består af følgende medlemmer: Paw Jensen, Judit 
Jørgensen, Dorthe Rønnow-Jessen, Niels Abildgaard, Claus Marcher, Linnea 
Damslund (kompetencecenteret) og Peter de Nully Brown (Formand). Der har 
i 2019 været afholdt møde 27. november. 

 
Prioriteringsrunde af RKKP-databaser 2021 
RKKP har gennemført en prioriteringsrunde for 2021, hvor alle databaser 
systematisk er blevet gennemgået af en auditeringsgruppe bestående af 
klinikere. Arbejdet resulterede i at de hæmatologiske databaser er 
kategoriseret i gruppe 3, der forudsætter udvikling for at der kan forventes 
bidrag til kvalitetsudvikling fremadrettet. RKKP anbefaler at databaserne 
fremadrettet arbejder videre på udvikling af nye indikatorer, der sætter fokus 
på behandlingskvalitet (procesmål, nye behandlinger mv.) og afspejler de 
kliniske retningslinjer, fastsættelse af standarder på eksisterende indikatorer 
samt patientrepræsentation i styregrupperne. Dette arbejde pågår i de enkelte 
hæm-DMCG’er 
 
Tidstro indberetning 
Der er fokus på at sikre tidstro/løbende indberetning og afrapportering på alle 
databaser, og opfordrer alle til at indberette mere løbende. I øjeblikket er det 
dog ikke mulig på grund af at mangellisterne ikke kan genereres, på grund af 
datatørke i forbindelse med implementeringen af LPR3. Det er altid muligt at 
tilgå egne data i regionernes ledelsesinformationssystemer. Læs evt. mere om 
systemerne her: https://www.rkkp.dk/afrapportering/  
 
LPR3 
LPR3 bruges til at opgøre dækningsgrad samkøring af KMS og LPR3 for de 
hæmatologiske databaser. Det er fortsat usikkert hvornår RKKP kan 
implementere LPR3 i de hæmatologiske databaser. Imidlertid vil der i februar 
blive udsendt nye mangellister, som bygger på rådata fra LPR. Det betyder, at 
det varer nogle mdr. før listerne er optimeret. 
 
Godkendelse 
Der er indsendt ansøgning om fornyet godkendelse af alle de hæmatologiske 
databaser som kliniske kvalitetsdatabaser hos SDS i efteråret 2019.  
 
Patientrepræsentation 
Der er meget fokus på patient-/pårørende involvering i 
databasestyregrupperne. I Myelomatose databasen har man gode erfaringer 
med at have to patientrepræsentanter i databasegruppen.  
Styregruppen er overvejende positive overfor at inddrage patient-/pårørende 
repræsentanter i styregruppen. RKKP anbefaler generelt, at der indgår én med 
sygdomserfaring og én fra patientforening. Hver hæmDMCG formand arbejder 
videre på at finde repræsentanter,  
 
 
Udlevering af data til medicinalfirmaer 
Der har været forskellige henvendelser til databaserne fra medicinalfirmaer 
mhp. samarbejde om at få udleveret udtræk. Det er muligt af tre veje: de kan 



Den Hæmatologiske Fællesdatabase 

 

ansøge direkte igennem forskningssystemet; henvende sig til en fra 
styregrupperne mhp. samarbejde; henvende sig til den kliniske epidemiologiske 
afdeling (KEA) mhp. på samarbejde, hvor KEA kan anmode om udtræk. Da der 
er tale om meget forskellige scenarier, beror det på et skøn fra den enkelte 
hæm-DMCG om man vil indgå et samarbejde med firmaet.  
 
Sekretariat 
Selvom databaserne nu er selvstændige enheder, består den hæmatologiske 
fællesdatabases sekretariatsfunktion. 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. 
 
Årsrapportarbejdet vedr. 2019 rapporten forventes at forløbe som vanligt, 
dvs med deadline 2/8-20 for indtastninger. 

 
 
Peter de Nully Brown 4. februar 2020 

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


Årsrapport 2019 for national tværfaglig udvalg for stamcellemobilisering/høst og 
autolog stamcelletransplantation 

 
 
Udvalgets sammensætning: 
 
Overlæge Jette Sønderskov Gørløv, Hæmatologisk afd., Rigshospitalet 
Overlæge Anne Fischer-Nielsen, Klinisk Immunologisk afd., Rigshospitalet 
Afdelingslæge Eva Kannik Haastrup, Klinisk Immunologisk afd., Rigshospitalet 
Overlæge Pär Lars Josefsson, Hæmatologisk afd., Herlev Hospital 
Overlæge (sekretær) Pernille Andersen, Klinisk Immunologisk afd., Herlev Hospital 
Overlæge Per Boye Hansen, Hæmatologisk afd., Roskilde Sygehus 
Overlæge Susanne Gjørup Sækmose, Klinisk Immunologisk afd., Næstved Sygehus 
Overlæge (Formand) Thomas Stauffer Larsen, Hæmatologisk afd., OUH  
Cand. Scient. Christian Nielsen, Klinisk Immunologisk afd., OUH  
Overlæge Michael Thorsggard, Hæmatologisk afd., Aarhus Universitetshospital 
Overlæge Caroline Juhl-Christensen, Hæmatologisk afd. AUH  
Overlæge Betina Samuelsen Sørensen, Klinisk Immunologisk afd. AUH  
Overlæge Ilse Christiansen, Hæmatologisk afd. Aalborg Universitetshospital 
Overlæge John Bæch, Klinisk Immunologisk afd.,Aalborg  
 
Udvalgets sammensætning er uforandret. 
 
Møder: 
 
Ingen mødeaktivitet i 2019 
 
Økonomi: 
 
Udvalget har ingen indtægter eller egenkapital. Udgifter til forplejning i forbindelse 
med det to afholdte møde er dækket via DHS.  
 
 
Odense januar 2020 
Thomas Stauffer Larsen  
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Kære Brian

Hermed DHS formandsberetningen. Beretningen for PNH udvalget er:

 

”Der har ikke været afholdt møder i PNH udvalget i 2019.”

 

Med venlig hilsen

 

Henrik Frederiksen, Professor, overlæge, ph.d.

Hæmatologisk afdeling X, Odense Universitetshospital

Kløvervænget 6, Indgang 93, 12. sal

DK-5000 Odense C

Denmark

Phone mobile: +45 21 84 93 07

Telefax: +45 65 41 30 35

E-mail: henrik.frederiksen@rsyd.dk
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Palliativt Udvalg under Dansk Hæmatologisk Selskab 
Formandsberetning 2019 

 

 

Udvalgsarbejde 

Oprettelsen af et palliativt udvalg blev godkendt på DHS’ generalforsamling i 2019. Der har været stor interesse for 
udvalget, og der har ved de afholdte møder været deltagere fra 8 af landets hæmatologiske afdelinger. 

Ved det konstituerende møde 4.juni 2019 blev der afholdt valg til bestyrelsen i henhold til vedtægterne. 
 

Udvalget består aktuelt af følgende medlemmer: 

Bestyrelse: 
Stine N Clemmensen (formand); Rigshospitalet 
Laura Mors Haunstrup (næstformand); Ålborg 
Katrine Nielsen (kasserer); Århus 
Elisabeth P Cramer (Sekretær); Rigshospitalet 
Louise Hur Hannig; Odense 
Maja Hinge; Vejle 
Morten Saaby; Holstebro 
Therese Lassen; Herlev 
Kristoffer Marså; repræsentant fra Dansk Selskab for Palliativ Medicin 
 
Øvrige medlemmer af udvalget: 
Bodil Himmelstrup; Region Sjælland 
Caroline Juhl-Christensen; Århus 
Kasper Jensen; Ålborg/Thisted 
Lene Østergaard Jepsen; Odense 
Maria Torp Larsen; Rigshospitalet 
Sara Dahl; Roskilde 
Maria Kallenbach; Odense 
 
Det Palliativt Udvalg har i 2019 holdt to udvalgsmøder med videnskabeligt indhold. 
Der planlægges i 2020 to møder. Det første møde afholdes primo juni med temaet ”Advance Care Planning”. 
Emnerne for symposier i 2019 har været som følger: 
 
 
 
 

PALLIATIVT UDVALG 
Dansk Hæmatologisk Selskab 



 

1. Temadag 4/6-2019 på Rigshospitalet: ”Integration af palliation i hæmatologien”: 
 

Der blev præsenteret følgende foredrag: 

”Hvordan kan palliation integreres i det hæmatologiske patientforløb”  
ved Professor Mogens Grønvold, Forskningsenheden Palliativ medicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital. 
 
”Erfaringer fra opstart af palliativt udvalg under Dansk Lungemedicinsk Selskab”  
ved overlæge Kristoffer Bastrup-Madsen Marså, Palliationsenheden Herlev-Gentofte Hospital. 
 
”Palliation i hæmatologien” ved overlæge Bodil Himmelstrup. 
Herefter erfaringsudveksling af hvordan palliation er tænkt ind på de hæmatologiske afdelinger og 
ideer til fremtidigt arbejde i udvalget. 

Der blev nedsat tre underudvalg: 

1. Retningslinjeudvalget. Formålet er at få vejledninger til symptombehandling/lindrende 
behandling tilgængelig via DHS´ hjemmeside. Udvalget skal ikke selvstændigt udarbejde 
retningslinjer, men vil gøre brug af de, der allerede er udarbejdede via PAL-DMCG. Der var 
enighed om, at vejledninger skulle være anvendelige og overskuelige. 

2. PRO-udvalget. Arbejder nationalt for at få indført en intelligent og brugbar systematisk 
symptomscreening af palliative patienter indenfor hæmatologien. Udvalget samler viden om, 
hvordan dette kan gøres. Bl.a. ved at afholde temadag om emnet. 

3. Samarbejdsudvalget Udvalget arbejder med at skabe et idékatalog til afdelingerne, hvor man 
kan hente inspiration til projekter og indsatser med fokus på palliation samt initiativer til 
integration af den specialiserede palliation. Kataloget bliver tilgængeligt via DHS´ hjemmeside. 

 

2. Temadag 12/11-2019 på OUH: ” Anvendelse af systematisk symptomscreening/PRO 
data i hæmatologien”. 

 

Der blev præsenteret følgende foredrag: 

”Systematisk symptomscreening – hvorfor og hvordan?” 
 ved Professor Mogens Grønvold,Forskningsenheden Palliativ medicinsk afdeling, Bispebjerg Hospital. 
 
”Hvordan sikrer vi, at indsamling af PRO data kommer patienterne til gode?”  
ved Professor i Patientinddragelse Helle Pappot, Rigshospitalet. 
 
Herefter præsentation af aktuelle projekter i hæmatologien med fokus på Patient Reported Outcomes 
Ved Maria Torp Larsen, RH; Henrik Eshøj, OUH; Therese Lassen, Herlev Hospital. 
 
Ved det efterfølgende udvalgsmøde drøftedes, hvordan vi kan arbejde videre med indførelse af 
systematisk symptomscreening indenfor Palliativt Udvalg.  
  
 
 

 



Bestyrelsesarbejde: 
 
Der har været et bestyrelsesmøde i august og planlagt endnu et møde primo 2020. Møderne foregår over Skype. 
Hovedtemaet har været opfølgning på udvalgsarbejde samt planlægning af temadage. 
 

Nationalt samarbejde: 
Nationalt blev der i 2019 oprettet et udvalg for tværgående palliativt samarbejde under DMCG.dk. Stine 
Clemmensen repræsenterer hæm DMCG i dette udvalg. Arbejdet i det tværgående udvalg er i høj grad overlappende 
med fokusområderne i det hæmatologiske udvalg med fokus på retningslinjer, symptomscreening og på ”den svære 
samtale”/advance care planning. 

I 2020 har det Palliative Udvalg påbegyndt et samarbejde med REHPA (Videnscenter for rehabilitering og palliation) 
omkring kortlægning af behovsvurdering indenfor hæmatologien baseret på data indhentet af REHPA. 

Ved at have en repræsentant i bestyrelsen fra DSPaM (Dansk Selskab for Palliativ Medicin) søges at have et tæt 
samarbejde med den specialiserede palliation. 

 
 

København, januar 2020 

Stine Novrup Clemmensen (formand for Palliativt Udvalg). 

 

 

 



Årsberetning 2020 for Uddannelsesudvalget under  
Dansk Hæmatologisk Selskab ved årsmødet Hindsgavl Slot 6.-7. marts 
2020. 
 
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 
(samt en suppleant) og en repræsentant fra DHS bestyrelse samt hovedkursuslederen for de 
hæmatologiske hoveduddannelseskurser. 
 
Medlemmer af uddannelsesudvalget er for nuværende: Eva Funding (Rigshospitalet, 
hovedkursusleder, formand), Kristina Buchardi Nielsen (Yngre læge repræsentant i Region Nord og 
sekretær for UUV), Rie Sander Bech og Kasper Røikjær Jensen (Aalborg),Judith Jørgensen 
(Århus), Jørn Starklint (Holstebro), Per Pedersen (Esbjerg), Ulf Christian Frølund (Roskilde), Claus 
Marcher (Odense), Gabriela-Felicia Stein (Vejle), Mette Borg Clausen (Herlev), Sarah Farmer 
(Yngre læge repræsentant i Region Syd) og Bente Arboe (Yngre læge repræsentant i Region Øst) 
samt Lene Østergaard Jepsen (YL-suppleant fra Region Syd). 
 
Som nyvalgt formand for uddannelsesudvalget forsøgte jeg med (muligvis naiv) entusiasme at 
arrangere et videomøde juni 2019, men det endte som et telefonmøde, da jeg var den eneste med 
adgang til videofaciliteter. Det var et kort og effektivt møde (ifølge Jørn Starklint, der evaluerede 
mødet), og der blev truffet beslutning om at nedsætte to arbejdsgrupper under UUV.  
 
Kemokursus-gruppens medlemmer var Mikkel Helleberg Dorff, Ilse Christiansen og Dennis Lund 
Hansen. Deres arbejde er mundet ud fem korte optagelser, der er tilgængelig på DHS hjemmeside 
under undervisning/e-learning, som et tilbud til nye læger i specialet.  
 
Kursusarbejdsgruppen bestod i første omgang af Maria Torp Larsen (tidligere yngre læge 
repræsentant for Region øst), Mette Borg Clausen (Herlev) og undertegnede, i egenskab af 
hovedkursusleder. Kommissoriet var afprøvning, evaluering og implementering af nye 
undervisningsmetoder på de specialespecifikke kurser. HU-lægerne anvender 220 timer på 
kurserne, og det er UUV og hovedkursuslederens opgave at sikre, at den tid anvendes bedst 
muligt. Vi kastede os straks over Andreas Glenthøj (Herlev), der har overtaget delkursusledelsen 
for kurset ”Den hæmatologiske patient” i uge 38. Vi afprøvede cases fra kursisterne, en 
forudgående quiz, og en ny evalueringsmetode. Andreas indførte derudover google classroom med 
mulighed for elektronisk evaluering. 
 
I november mødtes UUV på Rigshospitalet. Her sagde Ilse farvel til udvalget, da Rie Sander Bech 
og Kasper Røikjær Jensen i fællesskab overtager uddannelsesansvaret i Aalborg.  
 
For at holde på Ilse gjorde vi hende straks til en del af kursusarbejdsgruppen (repræsentant for 
Region Nord og erfaring), der nu også tæller Sarah Farmer (repræsentant for Region Syd og yngre 
læger). Derudover har Jørn Starklint (Repræsentant for Region Midt og kønskvotering) også lovet 
at bidrage til arbejdet. Erfaringerne fra kurset i uge 38 blev præsenteret, og det blev klart, at hvis vi 
vil ændre ved formen, kan det blive nødvendigt at ændre på indholdet. Indholdet af kursusrækken er 
tæt knyttet til målbeskrivelsen, og en gennemgribende revision af kursusrækken skal koordineres 
med næste revision af målbeskrivelsen. Kommissoriet blev udvidet til en samlet revision af 
kursusrækken, og arbejdet indledes med et internatmøde på Hindsgavl d.27.-28.februar, med støtte 



fra DHS og SST. Delkursuslederne og underviserne gør et enormt arbejde, og respekten for deres 
erfaring og ønsker vil danne udgangspunkt for gruppens arbejde.  
 
Som hovedkursusleder har jeg allerede valgt at videreføre google classroom til de følgende kurser, i 
tæt samarbejde med delkursuslederne, der venligt bærer over med mig. Quizzen fungerede godt og 
den fører vi også videre, evalueringen justerer vi fra kursus til kursus. 
 
På mødet i november var UUV ved at opgive fjernundervisningen, selvom finansieringen var sikret, 
men i mellemtiden havde Mikkel Helleberg Dorff (Roskilde) fundet en afløser, og fremadrettet vil 
Agoston Szabo, Odense Universitetshospital på vegne af Yngre Hæmatologer, fra årsskiftet forestå 
planlægningen og koordineringen af fjernundervisningen. Forslag til emner er meget velkomne 
på Agoston.Gyula.Szabo@rsyd.dk. 
 
Endelig har UUV efter en grundig diskussion på november-mødet, bidraget med et høringssvar 
vedrørende dimensionering af speciallægeuddannelsen. 
  
Udover Ilse har Mikkel Helleberg Dorff har også forladt UUV, og overladt pladsen til den nye 
UAO i Roskilde, Ulf Frølund. 
 
Jeg ser frem til et forsat engageret samarbejde i UUV for at optimere speciallægeuddannelsen i 
hæmatologi, velkommen til nye medlemmer, og tak for indsatsen til jer, der forlod udvalget.  
 
 
  

Formand Eva Funding, Rigshospitalet 27. januar 2020 
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