
 

 
Bristol-Myers Squibb og Klas Raaschou-Jensen, Roskilde Hæmatologisk afdeling inviterer erfarne og 
kommende kardiologer og hæmatologer fra Øst Danmark til eftermiddags/aftenmøde under titlen: 
 
Kardiologisk sygdom hos hæmatologiske patienter set fra hhv. hæmatologisk og kardiologisk perspektiv  

Mødet byder på ekspertindlæg fra kardiologien og hæmatologien, med mulighed for at fremsende spørgsmål på 
forhånd eller medbringe på dagen. 
 
Sted og dato:   17. november på Scandic Roskilde, Søndre Ringvej 33, DK- 4000 Roskilde 
   (se gangbeskrivelse fra station til hotel side 2) 
Moderator:  Klas Raaschou-Jensen, Roskilde sygehus, Hæmatologisk afdeling. 
Program: 
16.00-16.05  Velkomst og introduktion til hvorfor vi holder mødet 

v/Klas Raaschou-Jensen, Roskilde sygehus, Hæmatologisk afd. 
 
16.05-16.45  Kardielle komplikationer til TKI behandling: 
   Fra hæmatologens synspunkt: Hvad er CML og hvordan behandles det anno 2015? 

 v/Lene Udby, Roskilde sygehus,  Hæmatologisk afd. 
 
Fra kardiologens synspunkt: Hvilke kardiologiske udfordringer ses hos patienter i TKI-
behandling: Arteriosklerose og trombose, cardiomyopati og lang QT, - hvordan behandles 
det? 
v/Hanne Elming, Roskilde sygehus , Kardiologisk afd. 
 

16.45-17.30 Tromboemboli og blødning hos patienter med myeloprofilerative neoplasmer herunder 
specielt patienter med forhøjede eller lave trombocytter: 
Fra hæmatologens synspunkt:  Risikofaktorer for tromboemboli og blødning hos patienter 
med myeloprofilerative neoplasmer og hvordan behandles de? 
v/Mikkel Dorff, Roskilde sygehus,  Hæmatologisk afd. 
 
Fra kardiologens synspunkt: Blodfortyndende behandling i kardiologien anno 2015 
 v/Pernille Corell, Roskilde sygehus,  Kardiologisk afd. 

 
17.30-17.50  Pause 
 
17.50-18.30 Jernophobning og hjertesvigt ved vedvarende transfusionskrævende hæmatologisk 

sygdom:  
Fra hæmatologens synspunkt: Hvad er transfusionskrævende myelodysplastisk syndrom? 
v/Malene Risum, Roskilde sygehus,  Hæmatologisk afd. 

   
Fra kardiologens synspunkt: Er kardiel jernophobning et problem, og skal det monitoreres? 
v/Jens Jakob Thune,  Roskilde sygehus,  Kardiologisk afd. 

 
18.30-19.00  Samarbejdsflader mellem hæmatologi og kardiologi ud fra diskussionsoplæg: 

v/Klas Raaschou-Jensen, Roskilde sygehus, Hæmatologsik afd. 
    

Hjertesygdom efter strålebehandling: v/Marie Seibæk, Roskilde Sygehus,  Kardiologisk afd. 
   Vigtigheden af status for prognose af hæmatologiske patienter før klap-operation 
   v/Hanne Elming, Roskilde sygehus, Kardiologisk afd. 
 
19.00   Afslutning, middag og hjem. 



       
 
 
 
Vi håber du har lyst til at deltage i mødet. Deltagelse vil foregå efter ”først til mølle” princippet. Tilmeldingen er 
gratis, og skal foregå senest 17/10/2015 til helle.neel@bms.com, anfør venligst om du deltager i middagen. Her kan 
du også fremsende eventuelle spørgsmål til indlægsholderne, som vil blive sendt videre til den respektive 
indlægsholder, senest 17/10/2015. Har du yderligere spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os. 
 
Vi ser frem til at modtage din tilmelding allerede nu. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Klas Raaschou-Jensen   Rikke Hald-Christensen  Helle Neel 
Roskilde Hæmatologisk afdeling  Bristol-Myers Squibb  Bristol-Myers Squibb 
klr@regionsjaelland.dk   30 65 55 73   40 75 0805 
 
 
 
 
 
(Gangbeskrivelse fra station til Scandic Roskilde tager 7 min, og er vist på kortet) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arrangementet er anmeldt til – men ikke nødvendigvis godkendt af – Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI) inden arrangementets  

afholdelse. Arrangementet er efter Bristol-Myers Squibb’s opfattelse i overensstemmelse med reglerne på området 

Forkortet produktinformation og disclaimer på bagisden   
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Produktinformation for SPRYCEL (DASATINIB) 20, 50, 70, 80, 100 og 140 mg filmovertrukne tabletter. De med *markerede afsnit er 

omskrevet/forkortede i forhold til det af Sundhedsstyrelsen godkendte produktresumé dateret den 19-03-2015. 

Terapeutiske indikationer: SPRYCEL er indiceret til behandling af voksne patienter med nyligt diagnosticeret Philadelphia-kromosompositiv (Ph+) kronisk 

myeloid leukæmi (CML) i den kroniske fase, voksne patienter med kronisk, fremskreden eller blastfase myeloid leukæmi (CML), som er resistente eller 

intolerante over for tidligere behandling, inklusive imatinibmesilat, samt voksne patienter med Ph+ akut lymfoblastær leukæmi (ALL) og CML i lymfoid blastfase 

med resistens eller intolerance over for tidligere behandling. Dosering og administration*: Anbefalet startdosis er 100 mg dasatinib 1 gang dagligt ved CML i 

kronisk fase og 140 mg 1 gang dagligt ved fremskreden, myeloid eller lymfoid blastfase CML (fremskreden fase) eller Ph+ALL. SPRYCEL skal administreres oralt. 

For at minimere risikoen for optagelse gennem huden må tabletterne ikke knuses eller deles, men skal synkes hele. De kan tages med eller uden mad og bør 

tages konsekvent enten om morgenen eller om aftenen. Dosisstigning eller -reduktion anbefales på baggrund af patientens respons og tolerabilitet. 

Dosistitrering: I kliniske studier med voksne CML- og Ph+ ALL-patienter var dosistitrering til 140 mg, 1 gang dagligt (CML i kronisk fase), eller 180 mg 1 gang 

dagligt (fremskreden CML eller Ph+ ALL) tilladt hos patienter, som ikke opnåede hæmatologisk eller cytogenetisk respons ved den anbefalede startdosis. Ved 

bivirkninger kan dosisjustering være relevant, se produktresumé for retningslinier. Pædiatriske patienter: Sikkerhed og virkning af SPRYCEL hos børn og unge under 

18 år er endnu ikke klarlagt. Ældre: Ingen dosisjustering. Leverinsufficiens: SPRYCEL bør anvendes med forsigtighed hos patienter med nedsat leverfunktion. 

Nyreinsufficiens: Ingen data, men dosisjustering forventes ikke at være nødvendig, da dasatinib og dets metabolitter har en nyreclearance < 4%. 

Kontraindikationer: Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende 

brugen*: Vigtige bivirkninger: Myelosuppression, blødning, væskeretention, pulmonal arteriel hypertension (PAH), QT-forlængelse, hjertebivirkninger, se 

nærmere i produktresuméet. Hjertebivirkninger forekom hyppigere hos patienter med risikofaktorer (fx hypertension og diabetes) eller hjertesygdom i 

anamnesen, og disse patienter bør derfor monitoreres omhyggeligt. Der er større sandsynlighed for at patienter over 65 år oplever pleuraeffussion, dyspnø, 

hoste, perikardieeffussion og kongestiv hjertesvigt, og disse patienter bør derfor monitoreres omhyggeligt. Lactose: Patienter med sjældne arvelige problemer 

med galactoseintolerans, Lapp-lactasemangel eller glucose-/galactose-malabsorption bør ikke tage dette lægemiddel. Interaktion med andre lægemidler og 

andre former for interaktion*: Samtidig brug af dasatinib og lægemidler eller stoffer, der er potente CYP3A4-hæmmere (fx ketoconazol, itraconazol, erythromycin, 

clarithromycin, ritonavir, telithromycin, grapefrugtjuice) kan øge eksponeringen af dasatinib, hvorfor dette frarådes. Samtidig brug af dasatinib og lægemidler, der 

inducerer CYP3A4 (fx dexamethason, phenytoin, carbamazepin, rifampicin, phenobarbital eller Hypericum perforatum) kan i betydelig grad reducere 

eksponeringen af dasatinib og dermed øge risikoen for behandlingssvigt. Der bør udvises forsigtighed, når SPRYCEL administreres samtidigt med CYP3A4-

substrater med snævert terapeutisk indeks, som fx astemizol, terfenadin, cisaprid, pimozid, quinidin, bepridil eller sekalealkaloider (ergotamin, 

dihydroergotamin). Samtidig brug af dasatinib og en H2-antagontist (fx famotidin), protonpumpe-hæmmer (fx omeprazol) eller antacida 

(aluminiumhydroxid/magnesiumhydroxid) kan reducere eksponeringen af dasatinib. Anatacida kan dog anvendes ved administrering i op til 2 timer inden eller 2 

timer efter behandling med SPRYCEL. Det anbefales derfor at anvende antacida i stedet for H2-antagonister og protonpumpe-hæmmere. Fertilitet, graviditet og 

amning*: SPRYCEL bør ikke anvendes under graviditeten, medmindre det er klart nødvendigt. Amning skal ophøre under behandling med SPRYCEL. Dasatinibs 

effekt på sæd er ukendt, og såvel seksuelt aktive mænd som kvinder bør derfor anvende effektive antikonceptionsmetoder under behandling. Virkninger på 

evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner*: Det anbefales, at patienten er forsigtig, når der føres motorkøretøj eller betjenes maskiner. Bivirkninger*: 

De fleste SPRYCEL-behandlede patienter oplevede bivirkninger på et tidspunkt. De fleste bivirkninger var lette til moderate. Blandt den samlede population, der 

blev behandlet med SPRYCEL i kliniske studier, oplevede 19% bivirkninger, der medførte seponering. De fleste imatinib-intolerante patienter med CML i kronisk 

fase kunne tåle behandling med dasatinib. Bivirkninger indberettet hos patienter i kliniske studier med SPRYCEL og efter markedsføring med følgende hyppighed: 

Meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000) eller ikke kendt (kan ikke 

estimeres ud fra forhåndenværende data): Meget almindelig: infektion (inklusive bakteriel, viral, mykotisk, ikke-specifik), myelosuppression (inklusive anæmi, 

neutropeni, trombocytopeni), hovedpine, blødning, pleuraeffusion, dyspnø, diarré, opkastning, kvalme, mavesmerter, hududslæt, smerter i bevægeapparatet, 

perifert ødem, udmattelse, pyreksi, ansigtsødem. Almindelig: pneumoni (inklusive bakteriel, viral og mykotisk), øvre luftvejsinfektion/inflammation, herpes virus 

infektion, enterocolitis, sepsis (inklusive ikke almindelige tilfælde med dødelig udgang), febril neutropeni, appetitforstyrrelser, hyperurikæmi, depression, 

søvnløshed, neuropati (inklusive perifer neuropati), svimmelhed, dysgeusi, døsighed, synsforstyrrelser (inklusive synsforstyrrelser, sløret syn og nedsat syn), tørre 

øjne, tinnitus, kongestivt hjertesvigt/hjerteinsufficiens, perikardie-effusion, arytmi (inklusive takykardi), palpitationer, hypertension, rødmen, lungeødem, 

pulmonal hypertension, lungeinfiltration, pneumonitis, hoste, gastrointestinal blødning, colitis (inklusive neutropenisk colitis), gastritis, inflammation i 

slimhinderne (inklusive mucositis/stomatitis), dyspepsi, abdominal distension, obstipation, forstyrrelser i bløddele i munden, alopeci, dermatitis (inklusive 

eksem), pruritus, akne, tør hud, urticaria, hyperhidrosis, artralgi, myalgi, muskelsvaghed, muskuloskeletal stivhed, muskelspasmer, asteni, smerter, smerter i 

brystet, generaliseret ødem, kulderystelser, vægttab, vægtøgning, kontusion. Ikke almindelig: lymfadenopati, lymfopeni, overfølsomhed (inklusive erythema 

nodosum), hypotyreoidisme, tumorlysesyndrom, dehydrering, hypoalbuminæmi, hyperkolesterolæmi, angst, konfusion, affektlabilitet, nedsat libido, CNS-

blødning, synkope, tremor, amnesi, balanceforstyrrelser, nedsat syn, konjunktivitis, fotofobi, tåreflåd, høretab, vertigo, myokardieinfarkt (inklusive letal udgang), 

forlænget QT i elektrokardiogram, perikarditis, ventrikulær arytmi (inklusive ventrikulær takykardi), angina pectoris, kardiomegali, abnorme T-takker i 

elektrokardiogram, forhøjet troponin, hypotension, tromboflebitis, pulmonal arteriel hypertension, bronkospasme, astma, pankreatitis (inklusive akut 

pankreatitis), øvre gastrointestinalt ulcus, esophagitis, ascites, analfissur, dysfagi, gastroøsofageal reflukssygdom, hepatitis, cholestasis, cholecystitis, neutrofil 

dermatosis, fotosensitivitet, pigmenteringsforstyrrelse, panniculitis, hudsår, bulløse tilstande, neglelidelser, palmoplantar erytrodysæstesisyndrom, hårlidelser, 

rabdomyolyse, osteonekrose, muskelinflammation, tendonitis, artritis, nedsat nyrefunktion (inklusive nyresvigt), hyppig vandladning, proteinuri, gynækomasti, 

menstruationsforstyrrelser, utilpashed, andet superficielt ødem, forhøjet blod-kreatinfosfokinase, forhøjet gammaglutamyltransferase. Sjælden: “pure red cell” 

anæmi, hypertyreoidisme, tyroiditis, diabetes mellitus, cerebrovaskulært attak, transitorisk cerebral iskæmi, krampe, optikusneuritis, paralyse af 7. nerve, 

demens, ataksi, cor pulmonale, myokarditis, akut koronarsyndrom, hjertestop, PR-forlængelse i elektrokardiogram, koronararteriesygdom, pleuroperikarditis, 

dyb venetrombose, emboli, livedo reticularis, lungeemboli, acute respiratory distress syndrome, gastroenteropati med proteintab, ileus, analfistler, 

leukocytoklastisk vaskulitis, hudfibrose, spontan abort, gangforstyrrelser. Ikke kendt: artrieflimren/hjerteflimren, interstitiel lungesygdom, letal gastrointestinal 

blødning, Stevens-Johnsons syndrom. Overdosering: Erfaring i kliniske studier med overdosis af SPRYCEL er begrænset til isolerede tilfælde. Den højeste 

overdosis på 280 mg per dag i en uge blev rapporteret hos to patienter, som begge udviklede et signifikant nedsat antal blodplader. Patienter, som får mere end 

den anbefalede dosis, skal monitoreres tæt for myelosuppression, eftersom dasatinib er forbundet med myelosuppression grad 3 eller 4. Relevant 

understøttende behandling bør ligeledes institueres. Pakninger: Filmovertrukne tabletter: 20 mg, 60 stk: ; 50 mg, 60 stk:; 70 mg, 60 stk:; 80 mg, 30 stk: ; 100 mg, 

30 stk: 140 mg, 30 stk:. Se venligst dagsaktuelle priser på www.medicinpriser.dk. Tilskud: Nej. Udlevering: BEGR. Indehaver af markedsføringstilladelsen: 

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG, Uxbridge Business Park, Sanderson Road, Uxbridge UD8 1DH, Storbritannien. Fuldstændigt produktresumé kan rekvireres hos 

den danske repræsentant: Bristol-Myers Squibb, Hummeltoftevej 49, 2830 Virum. 
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