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Hvert andet år tages temperaturen på det fysiske 

arbejdsmiljø, den generelle trivsel samt tilfredshed 

med ledelse. Først på året gennemførte hvert 

afsnit eller faggruppe ArbejdsPladsVurdering (APV) 

og TrivselsUndersøgelseLederEvaluering (TULE).

Det er klart, at de fysiske rammer lader meget 

tilbage at ønske. Utætte vinduer, træk, kulde og 

nedslidte gulve på matriklen er et problem, som 

først løses når vi flytter på Palle Juul-Jensens 

Boulevard (PJJB).

Den gennemsnitlige trivsel i afdelingen er høj, 

dog er mængden af opgaver mindre tilfredsstil-

lende. Tilfredshed og tillid til ledelse i næsten alle 

områder scorede ligeledes højt, sammenlignet 

med Aarhus Universitetshospital (AUH) og Region 

Midtjylland. 

Anonyme undersøgelser kan selvsagt aldrig stå 

alene og den opfølgende dialog og ikke mindst den 

daglige dialog, er central for et godt sam arbejde 

mellem kolleger og faggrupper på tværs af afsnit. 

De seneste år og formentlig også de kommende år 

byder på mange udfordringer og foran dringer, og 

en velfungerende afdeling med et godt sam arbejde 

og en god tone, har den robusthed der skal til for at 

lykkes godt og til at honorere de mange nye krav. 

Sundhedsvæsnet og AUH er under pres og det 

mærker vi også i vores afdeling. Stigende leve-

alder og nye behandlingsmuligheder som gør det 

muligt at behandle med bedre resultat samt krav 

om hurtig udredning og behandling, er faktorer 

der bevirker et konstant pres på at effektivisere, 

prioritere og spare på ressourcerne. 

Aktivitet

Igennem hele 2017 var aktiviteten i alle afsnit og 

alle dele af Hæmatologisk Afdeling meget høj. 

Først i december kom der en vis lettelse i dette 

pres. Det betød meget høje belægningsprocenter i 

sengeafsnittene, høj og stigende aktivitet i ambu-

latorier med flere behandlinger samt høj aktivitet 

i Hæmatologisk Forskningsenhed (HæmKFE) og 

HæmoDiagnostisk Laboratorium (HDL). 

Ved starten af 2017 kunne man ellers have 

forudset en vis stagnation i aktiviteten, idet vi 

skulle afvikle og overdrage aktiviteten i Viborg-

satellitten til Hospitalsenhed Vest, Holstebro. Det 

blev aftalt med regionsdirektionen, at aktiviteten 

i satellitten i Horsens fra sommer 2017 skulle 

reduceres til én ugentlig åbningsdag.  

Den forventede stagnation i søgning til afdelin-

gen indfandt sig aldrig, og først helt mod afslut-

ningen af 2017 viste der sig et beskedent fald i 

belægningsprocenten. 

Forord – Afdelingen

Oversygeplejerske Marie Møller og Ledende overlæge Jan Maxwell Nørgaard
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Da det på den måde fra midten af 2017 stod klart, 

at presset på afdelingen ville fortsætte, traf 

Afdelingsledelsen og ledergruppen i afdelingen 

en række beslutninger for at lette presset. Der 

blev fra efteråret 2017 lanceret flere initiativer. 

Disse initiativer har været at afslutte terminale 

patienter, hvortil de hæmatologiske behandlings-

muligheder er udtømte, til hjemstedssygehus, at 

blive præcise på hvilke patienter, der har behov 

for åben indlæggelse i Hæmatologisk Afdeling 

og hvilke patienter der ikke har. Endelig traf vi 

beslutning om at gennemgå visse patientgrupper 

med fokus på, hvem der kan ses noget sjældnere 

til ambulante kontroller, og hvem der med fordel 

kan afsluttes til egen læge. Ved indgangen til 2018 

begynder vi muligvis at se den ønskede virkning af 

disse initiativer.

Økonomi

I foråret blev det klart, at AUH skal igennem en 

større besparelse på grund af ekstraudgifter i 

forbindelse med udflytningen til PJJB. Allerede i 

2018 vil hospitalet skulle gennemføre omfattende 

besparelser og der forventes effektiviseringer 

og besparelser på op mod 300 mio. kr. frem mod 

2020. Der er ingen tvivl om, at de kommende år 

bliver økonomisk stramme og kræver fokus og 

prioritering af kerneopgaven.

Bevillinger 

Hæmatologisk Afdeling blev i 2017 tilgodeset med 

Kræftplan IV-midler fra Region Midtjylland. Vi 

modtog bevilling til opbygning af ”Hjemmeenhed” 

til behandling af patienter med intravenøs kemo-

terapi i hjemmet ved hjælp af elektroniske pum-

per, og det er nu også taget i brug til behandling 

med antibiotika i hjemmet. Vi modtog endvidere 

midler til ”Unge-initiativ”, hvor der i samarbejde 

med Kræftafdelingen skal gøres en særlig indsats 

for unge patienter med kræft.

Allo-transplantation

Vores allogene stamcelletransplantationsfunk-

tion blev i 2017 markant udbygget. Vi modtog i 

februar 2017 international anerkendelse i form 

af JACIE-akkreditering. Desuden voksede funk-

tionen med 50% i forhold til de foregående år. 

Mere end 60 patienter fra Region Nord-, Syd- og 

Midtjylland modtog stamcelletransplantation på 

AUH i 2017. Det betyder samtidig, at Center for 

Allogen Stamcelletransplantation ved AUH efter 

international målestok er rykket op i ligaen af 

store transplantationscentre.

Ny ledelsesstruktur 

Som et led i de omfattende besparelser på AUH, 

besluttede Hospitalsledelsen at nedlægge cen-

terstrukturen, som blev etableret i forbindelse 

med fusionen af Aarhus Sygehus og Skejby Syge-

hus i 2011 Elleve centerchef– og administrations-

chefstillinger blev nedlagt i oktober, sekretariater 

fusioneret og Hospitalsledelsen udvidet fra tre 

til fem direktører. Samtidig blev der oprettet tre 

program chefer som sammen med Hospitals-

ledelsen skal sikre, at udvikling går på tværs 

og give større sammenhængskraft på AUH. En 

så omfattende strukturændring og en helt ny 

hospitals ledelse har haft betydning for ledelses-

kraften i 2017 og gør at flere opgaver og større 

ansvar bliver lagt ud til afdelingsledelserne. 

Forberedelse til udflytning 

Indtil årets sidste måned var planen at Tage-

Hansens Gade skulle lukke ned i februar 2018, men 

problemer med ventilation på operationsstuer 

rykkede Akutblokkens udflytning og dermed også 

udsættelse af vores udflytning. Afdelingens flytte-

koordinator måtte nu ændre sigtelinje mod Blod-

sygdommes udflytning til september 2018. Selvom 

vi på mange måder har været på forkant med forbe-

redelserne til at flytte, giver udskydelsen os bedre 

tid til træning og undervisning op til udflytning. 

I løbet af året har vi været på utallige besøg for 

at sikre, at alt er på plads og fungerer. Det har 

været nødvendigt at tilrette flere centrale rum 

f.eks. medicinrum, laboratorierum, køkkener og 

ventilation. 

Vi er mange der ser frem til at blive et samlet 

hospital med de fordele der kan høstes af nærhed 

til alle specialer og serviceafdelinger. 

De nye rammer giver vores patienter nye mulig-

heder med en-sengsstuer og plads til at have 

sin pårørende tæt på, og en helt ny logistik for 

ambulante besøg. 

Vi hører mange positive historier fra de kliniske 

afdelinger, der allerede har taget de nye afdelin-

ger i brug på Palle Juul-Jensens Boulevard. 

Vi ser frem til udflytningen!

På afdelingens vegne

Marie Møller  Jan Maxwell Nørgaard

Oversygeplejerske Ledende overlæge
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”Læger kan da ikke arbejde i laboratoriebænken!” 

er en bemærkning, jeg hører med relativt jævne 

mellemrum, når talen falder på forskning og 

udvikling. Den kan komme fra forskellige sider; 

patienter er en af dem, mens cand. scient. er en 

anden, for nu bare at nævne et par. Jeg skal ikke 

kunne sige, hvordan denne vildfarelse opstår.

Mit disputatsarbejde på Aarhus Universitet og 

mit senere arbejde på Sidney Farber (nu Dana-

Farber) Cancer instituttet i Boston var i hvert fald 

med mine egne to hænder. Man kan indvende, at 

dette foregik, da Ruder Konge var Knægt, men 

lige netop i året 2017 er det let at tilbagevise 

påstanden.

Mens jeg i sidste års forord omtalte en civil-

ingeniør, som er vores uofficielle bioinformatiker, 

er dette års forord om læge Marie Bill, som afleve-

rede sin ph.d. først i 2018. I min forskningsgruppe 

har Marie de seneste 4 år haft en fremtrædende 

rolle som den, der har genindført komplicerede 

stamcelle-eksperimenter. Her anvendes celler fra 

patienter med myeloide maligniteter, som sættes 

i kulturer op til 8 uger. Før kulturerne, er desuden 

gået sorteringer af meget sjældne celletyper, 

hvorfra vi antager, at den maligne sygdom opstår 

(såkaldte kræftstamceller). Dette sker i appa-

rater, som fysisk kan adskille tusindvis af celler 

(i sekundet vel at mærke!). Efterfølgende tager 

Marie kolonier af celler op fra kulturbakkerne (en 

sådan koloni er opstået fra en enkelt celle). Med 

vores viden om, hvilke genforandringer, der er til 

stede i patienten, kan hun på denne måde kort-

lægge, om det proteinstof, vi har arbejdet med i 

en årrække, og som dannede basis for sorterin-

gen, findes på leukæmi stamcellerne eller ej.

Disse meget vanskelige teknikker har vi for en 

dels vedkommende haft kørende for år tilbage, 

da – nu – overlæge Gitte Olesen lavede sin ph.d., 

men den nuværende opsætning er noget mere 

kompliceret. 

Det har været en fornøjelse at følge Maries 

arbejde med at forfine disse teknikker, dels ved 

egen indsats, dels via ophold i Oxford og Stock-

holm. Ydermere har hun lært teknikkerne fra sig, 

så de nu - hvor hun er tilbage i sin hoveduddannel-

sesstilling - kører upåklageligt videre.

Så: Læger kan snildt sidde i laboratoriebænken, 

og hæmatologi er et af subspecialerne, hvor dette 

sker i ret stor udstrækning. Jeg tror faktisk, at 

vor afdeling beriges af sådanne læger, på samme 

måde som jeg anser det for lige så værdifuldt, at 

vi kan producere afhandlinger, som på en hel ny 

måde ser på socioøkonomiske - (cand. med., ph.d. 

Lene Granfeldt Østgård) eller rehabiliterings-

mæssige (cand. scient. san., ph.d. studerende 

Astrid Lindman) aspekter af allogen transplanta-

tion. 

I et stadig mere komplekst pleje/behandlings-

landskab står Hæmatologisk Afdeling for mig at 

se godt rustet ved, at forskningserfaring skal 

udnyttes af de personer, som har været med til at 

udføre den.

Peter Hokland

Lærestolsprofessor

Forord – Forskning

Lærestolsprofessor Peter Hokland
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1.2 Personalesammensætning

Oversigt over antal fuldtidsansatte i Hæmatologisk Afdeling i perioden 2012-2017

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Læger

Professorer 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Overlæger 13,0 14,0 15,0 16,0 16,0 15,0

Ledende overlæge 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Afdelingslæger 6,0 7,0 7,0 6,0 6,0 6,0

Reservelæger 12,5 13,5 13,5 12,5 12,5 12,5

Læger i alt 35,5 38,5 39,5 38,5 38,5 37,5

Plejepersonale

Oversygeplejerske 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Afdelingssygeplejersker 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Plejepersonale 114,6 124,37 121,7 121,79 120,01 121,50

Uddannelsesansvarlig sygeplejerske 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33

Udviklingssygeplejersker - - 0,65 0,65 0,65 0,65

Projektsygeplejersker (KFE) 4,7 5,7 5,7 4,35 4,35 4,35

Klinisk sygeplejespecialist 3,0 2,0 2,0 1,5 2,0 1,8

Plejepersonale i alt 127,63 137,4 135,38 133,62 132,34 133,63

Sekretærer

Lægesekretærer 13,04 14,54 13,81 13,38 14,05 13,90

Ledende lægesekretær 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Professor og forskningssekretær 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Sekretærer i alt 14,84 16,34 15,61 15,18 15,85 15,70

Fuldmægtig (molekylærbiolog, sociolog) 2,54 2,31

Datamanager 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Socialrådgiver 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Bioanalytikere

Ledende bioanalytiker 1,0 1.0 1.0 1.0 1.0 1,0

HæmoDiagnostiskLab. 13,82 13,82 14,15 14,67 14,67 14,67

Bioanalytikere i alt 14,82 14,82 15,15 15,67 15,67 15,67

Serviceassistenter 24,8 24,77 24,77 24,77 24,77 24,77

Flexjob 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

I alt 223,63 236,91 236,22 231,24 230,63 230,77
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Aktivitetsoversigt 2012–2017

2012 20131) 2014 2015 2016 2017

Sengedage 17.929 17.518 17.610 17.342 17.143 17.374

Liggetid 6,1 5,9 5,8 5,9 5,7 5,6

Sygeplejetider 2.356 3.362 3.290 4.675 5.396 6.215

Forundersøgelser 666 642 772 924 1.154 1.375

Kliniske kontroller 11.889 13.121 11.869 13.921 14.629 14.830

Telefonkonsultationer 4.484 5.468 6.453 7.676 8.646 9.800

1) Ny opgørelsesmetode fra 2013
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Sengedage SygeplejetiderAmbulante tider Forundersøgelser Kliniske kontroller Telefonkonsultationer

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Epikrisestatistik for hverdage, angivet i procent

2012 2013 2014 2015 2016 2017

To dage fra udskrivelse til udsendelse 1) 95 % 98 % 98 % 98 % 99 % 99 %

1) Servicemål > 80 %

Belægningsprocent

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Senge 49 532) 51 48 46 43

Procent 98,0 90,0 90,1 90,0 93,0 97,2

Antal patienter 1) 2.869 2.902 3.005 2.933 3.018 3.113

1) Antal udskrivelser

2) 4 senge med overtagelse af Viborg funktionen 1. maj 2013

Akutte og planlagte patienter

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Antal planlagte patienter 1.197 1.231 1.206 845 1.419 1.118

Antal akutte patienter 758 756 822 1.2481) 1.661 1.967

I alt antal patienter 1.955 1.987 2.028 2.093 3.080 3.085

1) Planlagte patienter modtages direkte på sengeafsnittene

2. Kliniske aktiviteter – internt
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Undersøgelsesstue

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Knoglemarvsundersøgelser 2.431 1.300 1.510 1.600 1.577 1.671

Lumbalpunkturer 285 235 354 266 307 341

Hudbiopsier 41 29 35 54 70 65

Sternalmarve 2 2 0 1 1 3

3. Kliniske aktiviteter – eksternt

Patienthotellet

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Overnatninger, patienter 792 1.035 995 981 807 1.261

Belægningsprocent 93 % 95 % 91 % 90,1 % 73,6 % 115,5 %

Billeddiagnostik

2012 2013 2014 2015 2016 2017

CT-scanninger 3.820 3.479 4.000 3.704 3.955 4.060

Røntgenus. 4.155 4.960 5.118 5.490 5.158 4.354

Ultralydsus 1.479 1.404 1.789 2.020 2.100 1.832

Kliniske PET-scanninger 712 730 806 826 879 880

MR-scanninger 1) 590 298 488 398 361 347

1) Ny opgørelsesmetode, derfor ændrede data fra tidligere år

Aarhus Universitetshospitals Apotek
Cytostatikabehandling i Hæmatologisk Afdeling Udviklingen i antal infusioner

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Sengeafsnit 6.824 5.892 5.076 4.953 4.289 4.335

Ambulatorium 7.089 7.717 9.453 10.329 10.789 11.440

I alt 13.913 13.609 14.529 15.282 15.078 15.775

4. Driftsudgifter

Økonomi

Mio kr. 2012 2013 20141) 2015 2016 2017

Lønforbrug - - 118,0 118,2 116,6 121,5

Øvrig drift - - 13,0 12,5 12,3 12,5

Lønforbrug og øvrig drift 248,5 265,4 - - - -

Medicinforbrug 124,5 134,9 153,9 172,5 202,6 241,5

1) Ny opgørelsesmetode
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5.1 Vi flytter

Udflytningen af Hæmatologisk Afdeling er blevet 

rykket fra februar 2018 til september 2018. Den 

officielle udflytning af afdelingen starter den 

17. september og varer to uger frem. 

Fra udflytningstidspunktet bruger vi det nye offi-

cielle navn for afdelingen; ”Blodsygdomme”. 

Hvad er sket i løbet af 2017 – og hvad kommer til 

at ske i løbet af 2018? 

Afdelingen har i løbet af foråret 2017 afholdt flere 

rundvisninger i de nye lokaler. 

Vi afholdte de første rundvisninger med flytte-

koordinator og funktionsledere som guider.  

Henover sommeren 2017 begyndte afdelingerne 

selv at afholde personalemøder i de nye afsnit. 

En del personale har derfor allerede nu fået en 

fortrolighed i deres nye afsnit.  

Der har været afholdt fælles auditorieundervis-

ning for alt personale med fokus på logistikken og 

organisering af afdelingen (parkering, indgang til 

arbejdspladsen, orientering om de enkelte afsnits 

placering/opbygning i byggeriet osv.…).  

Plan 1 Blodsygdomme Laboratorium

Laboratoriet måtte igennem en større ombygning 

i løbet af sommeren 2017. Det var ikke muligt at 

få placeret dele af det tekniske udstyr i de nye 

5. AUH – Under Fælles Tag
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lokaler. Endvidere var der arbejdsmiljømæssige 

udfordringer med rørposten.  

Projektafdelingen har nu færdiggjort ombygnin-

gerne til stor tilfredshed for laboratoriet og deres 

fremtidige arbejdsforhold. 

Plan 2 Blodsygdomme Klinik 1 og 2

Klinikken havde en stor udfordring med mangel på 

dokumentationspladser for plejepersonalet. Der 

blev derfor efter aftale med Hospitalsledelsen 

inddraget et dagbehandlingsrum og et under-

søgelses-/behandlingsrum til dette formål. Begge 

rum er blevet fint indrettet til dokumentation for 

plejepersonalet. 

Plan 3 Blodsygdomme Transplantationsafsnit

Ventilation og iltudtag har været to store proble-

matikker for transplantationsafsnittets senge-

stuer. Der har været afholdt møder med hhv. afde-

lingen og tekniske rådgivere. Begge udfordringer 

er nu ”landet godt”, og afdelingens transplanta-

tions afsnit bliver klar til indflytning til september. 

Plan 5 Blodsygdomme Sengeafsnit

Medicinrummet i sengeafsnittet var alt for 

lille i forhold til afdelingens (store) medicin-

forbrug. Afdelingen påtog sig et arbejde med 

at få om organiseret et udstyrsrum og dermed 

udvide medicinrummet til ”dobbelt størrelse”. 

Medicinrummet blev re-tegnet i samarbejde med 

Apoteket, og Teknisk Afdeling er i skrivende stund 

stort set på plads med ombygningen. Afdelingen 

glæder sig til at tage det nye medicinrum i brug. 

Flyttekoordinator

Flyttekoordinatorens arbejde tager udgangs-

punkt i hospitalets fælles Flyttemanual (tjekliste 

og beskrivelse af flytteopgaver). Afdelingen er 

godt på vej med disse tjeklister og kan sætte 

”flueben” ved mange flytteopgaver. 

Det næste store træk vil blive undervisning af 

personale. Og herefter flytningen i september. 

Oplæring

Personalet er i fuld gang med basisintro og 

systemoplæring – fælles for alle ansatte på AUH. 

Oplæringen tager udgangspunkt i forhold til de 

nye driftsprincipper.1)

Herudover planlægges detaljeret undervisning 

for superbrugere – og slutteligt slutbrugere 

internt i afdelingen både før, men også umiddel-

bart efter sommerferien 2018 (”kaskademodel”). 

1)  Et driftsprincip beskriver hvordan vi i fællesskab bedst udnyt-

ter de muligheder, som de nye bygninger og den nye teknologi, 

giver os på det nye AUH.

  Driftsprincipperne sikrer også AUH’s ambition om at skabe et 

samlet, effektivt og højt specialiseret universitetshospital - 

patienterne skal opleve, at vi leverer den bedste behandling på 

deres præmisser”.

 Driftsprincipperne er:

 • Dokumentation tæt på patienten

 • Vi deler lokaler og udstyr

 • Sammedagsforløb 

 • Rette patient, på rette sted, til rette tid

 • Rette serviceydelse og varer, på rette sted, til rette tid 

 • Udnyt tilstedeværende og ny teknologi optimalt 

 • Nytænke patientforløb
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6.1 Sekretariat

I året, der gik, har vi forberedt os på udflytning 

til PJJB. Vi har været på besøg i vores nye byg-

ninger, og vi har snakket organisering; hvordan 

sam arbejder vi, hvem gør hvad på første dag på 

arbejde, hvor er parkeringspladserne, hvor holder 

bus og letbane, hvor klæder vi om osv. osv. En 

udsættelse af flyttedatoen har sat forberedel-

serne en smule på stand-by.

Én af forberedelserne har været at få flyttet alle 

de arkiver, hvor der var papirjournaler, til fjernla-

ger. Og vi har indscannet alle de papirer, som har 

været samlet i journalomslag siden starten på 

Midt-EPJ i 2012.

Vi har haft travlt og har afprøvet forskellige 

løsninger for at nå gennem skrivebunker, som vi 

absolut ikke har det godt med, og som er til gene 

for alle øvrige faggrupper i forhold til mødet med 

patienten.

Vi har hele tiden øje for, om EPJ kan udnyttes 

mere smart. Bl.a. bedre udnyttelse af EPJ-

patient lister. MDT-lymfomkonferencen er blevet 

integreret i EPJ. Vi arbejder kontinuerligt med 

afskaffelse af ”patientens journalomslag” (aktive 

patienter). Næsten alt bliver indscannet, men vi 

har stadig en udfordring i forhold til kurskemaer 

og kontaktsedler.

Derudover kan nævnes:

• Vi har medvirket til implementering af EPJ-

radiologi (arbejdsgange)

• Vi har stået for implementering af Fælles 

IT-Platform (FIP) (afdelingens ITDK’ere)

• Vi har afviklet APV og TULE med 100% 

besvarelse

• Vi arbejder med målopfyldelse og korrekt 

registrering i forhold til kræftpakker, 

udrednings- og behandlingsret

• Der har været 2 x 25 års jubilæum i gruppen.

I året, der kommer, skal vi flytte. Sengeafsnit og 

ambulante afsnit skal fusionere, og arbejdsgange 

skal dermed tilpasses de nye rammer. Vi håber 

i forbindelse med flytningen at komme af med 

papirliste og -oplæg til MDT-lymfomkonferencen i 

troen på, at de teknologiske muligheder på PJJB er 

bedre end på THG.

Og så håber vi på fuld integration af patologi til 

EPJ i 2018.

6. De enkelte hæmatologiske afsnit
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6.2. Transplantationsafsnit R7

2017 var et meget travlt år på R7 - først og frem-

mest fordi vi transplanterede et rekord stort 

antal patienter. Hele 43 blev behandlet med 

mini-KMT og 20 med standard KMT - altså 50% 

flere end i det hidtidige rekordår (2013). Det betød 

at ventetiden på transplantation til tider blev 

uacceptabel høj. Derfor afholdte danske hæmato-

loger møder om udviklingen af transplantations-

aktiviteten og vurderingen er, at aktiviteten 

fremover fortsat vil være høj. Derfor ved vi 

allerede nu, at vores væsentligste fokusområder 

for 2018 bliver at transplantere mange patienter 

samt at øge vores transplantationsaktivitet sam-

tidig med at vi flytter til PJJB.

Der blev i 2017 brugt meget tid på forberedelsen 

til udflytning til PJJB. Repræsentanter fra alle per-

sonalegrupper lavede grundige vurderinger ud fra 

såvel tegninger, beskrivelser af arbejdsgange og 

bestykning osv. samt ved besøg på PJJB. Listerne 

over mangler og rettelsesforslag er lange og ræk-

ker lige fra ønsker om ekstra hylder til ændring 

af ventilationssystemet. I skrivende stund er der 

aftaler på plads vedrørende alle væsentlige punk-

ter, men alligevel vil udflytningen i september 

2018 komme til at fylde meget.

Ud over ovenstående, kan følgende andre af 

2017’s aktiviteter nævnes:

• Deltagelse i to nye behandlingsprotokoller: 

én for AML patienter med relaps efter allogen 

KMT og én for MDS patienter, hvor man prøver 

at lave patientspecifikke undersøgelser for 

minimal restsygdom

• Transplantationspatienter fra Region 

Syd overgår til kontrol på Odense 

Universitetshospital allerede fra dag 100 efter 

transplantationen

• Afsnittets JACIE kvalitetskoordinator er blevet 

uddannet til international inspector

• En overlæge har været på udvekslingsophold i 

Seattle

• Der er arbejdet med omstruktureringer i 

ambulatoriet, og dette arbejde fortsættes i 

2018

• Et større kvalitetsarbejde i forhold til brugen 

af nålefri membraner i intravenøse adgange. 

Ingen af disse viste sig at kunne leve op 

til afsnittets kvalitetskrav og blev derfor 

afskaffet

• Fokus på meget tidlig og målrettet indsats i 

forhold til patienter, der taber vægt under og 

efter minitransplantation.
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6.3. Afsnit R70 & R170

Fusion mellem R70 og R170  

– Blodsygdomme Sengeafsnit

2017 blev et år med stor fokus på udflytning til 

PJJB og fusion mellem sengeafsnittene R70 og 

R170 til det fælles afsnit Blodsygdomme Sen-

geafsnit. Vi ser fusionen som en proces, som vi 

målrettet udvikler på.

Flytning og fusion giver rig anledning til at tænke 

nye måder for organisering og opgaveløsning. 

Forskellige processer er i gang, og vi arbejder 

på at lave ensretning og god organisering f.eks. 

i forhold til specialfunktionernes organisering, 

stuegangsafvikling og arbejdstidsplanlægning.

Fra ledelsesmæssig side definerer vi i højere 

og højere grad os selv som værende én fælles 

funktions ledelse, hvilket har betydet, at vi også 

i højere grad end tidligere ser de to nuværende 

sengeafsnit som en samlet drift med fælles 

ansvar for den samlede patientgruppe, og de 

ressourcer og kompetencer alle ansatte har til at 

varetage pleje og behandling er patienterne.

Et af de spændende tiltag i forbindelse med 

udflytningen til PJJB er udviklingen af Hjemme-

enheden. Konceptet er kendt på R170, hvor der 

har været rigtig gode erfaringer med at se patien-

ter med akut leukæmi i et ambulant forløb i nær 

tilknytning til deres indlæggelsesforløb. Vi har via 

Kræftplan IV-midler fået varig økonomi til drift af 

en Hjemmeenhed, hvor de positive erfaringer fra 

driften af akut leukæmi ambulatoriet inddrages 

i planlægningen af forløb for patienter der ikke 

har akut leukæmi. Det kunne være lymfompa-

tienter der får antibiotika eller myelomatosepa-

tienter der har smerter. Den fysiske placering 

af Hjemme enheden bliver i to sengestuer, som 

Blodsygdomme Sengeafsnit har fået tildelt ekstra 

af AUH, og som indrettes til formålet.

2017 har været præget af praktisk forberedelse 

til udflytningen. På flere områder følger vi AUH’s 

drejebøger for udflytning, hvilket har inddraget 

flere medarbejdere i bl.a. indretning af afsnit-

tet. Vi oplever også områder, hvor vi selv skal 

udtænke kreative løsninger. F.eks. er vi i gang med 

ombygning/udvidelse af medicinrummet i det 

kommende sengeafsnit for at sikre gode arbejds-

forhold til opbevaring og administration af den 

medicinske kræftbehandling.

Et vigtigt fokuspunkt er Klinisk Logistik, som er 

redskabet der skal hjælpe os til at skabe overblik 

over patienter og den daglige opgaveafvikling på 

PJJB. Ud over 31 indlagte patienter, skal der plan-

lægges med et dagligt antal elektive patienter, 

hotelpatienter og patienter i Hjemmeenheden. 

Dette kræver overblik på forskellige måder og vi 

er i fuld gang med at udtænke og drøfte, hvor-

dan arbejdsgangene kan blive konstruktive og 

medvirke til sikre patientforløb og kapacitetsud-

nyttelse. På baggrund af et centralt initiativ er 

begge sengeafsnit involveret i projektet ”Sikkert 

Patientflow”, der har til formål at sikre bedre 

patientforløb og at den tilgængelige sengekapaci-

tet udnyttes bedst muligt. I den forbindelse har 

der i begge sengeafsnit været afholdt en række 

tavlemøder med særligt fokus på at sikre et 

optimalt flow og at planerne for den enkelte plan 

opdateres kontinuerligt.  

Serviceassistenterne skal overgå til Service-

afdelingen på PJJB. I den forbindelse har der 

været afholdt kompetenceafklarings samtaler 

med alle serviceassistenter og der er lavet 

opmålinger på alle nuværende og kommende 

serviceopgaver. Alt i alt har det været en positiv 

proces, med respekt for den vigtige opgave vores 

serviceassistenter udfører.

Personalet i de to nuværende afsnit er rykket 

tættere på hinanden, hvilket bl.a. ses ved, at 

der er stor vilje til at tilbyde hinanden hjælp, og 

udveksle mellem afsnit, således at der er tilstræk-

kelige kompetencer og ressourcer begge steder. 

Der har været afholdt en række rundvisninger på 

det kommende sengeafsnit, hvilke giver mange 

gode drøftelser af, hvordan man forestiller sig 

vores kommende arbejdsplads. I de kommende 

måneder vil der blive afholdt yderligere åbent hus 

arrangementer, så alle får mulighed for at orien-

tere sig i de nye rammer forud for udflytningen.

AML patienter i pallierende forløb

Forløbskoordinatorer har udarbejdet og imple-

menteret en forløbsbeskrivelse på AML patienter, 

som er i pallierende forløb.

Formål har været at sikre:

• De rigtige patienter det rigtige sted

• Mere struktur i forløbet

• At ansvarsfordeling bliver tydeligere 

(Forløbskoordinatorer primær ansvarlige)

• Tidligere afklaring af konkrete behov i 

patientforløb

• Et bedre patientforløb for den enkelte

18 Årsberetning 2017 Hæmatologisk Afdeling



Nye ting i forløbet har været:

• Behandlingstilbuddet er blevet tydeliggjort og 

tilstræbes at dokumenteres ens i EPJ

• Strukturen er blevet tydeliggjort ved, at alle 

indlagte AML patienter tages op en gang 

ugentlig til tværfaglig konference, hvor vi går i 

gennem en udarbejdet tjekliste for at sikre, at 

vi har været omkring alle emner af relevans for 

den enkelte patient

• Dette har givet mere fokus på tidlig afklaring 

i forhold til behandlingstilbud, ønsker for 

fremtiden, hvor skal patienten følges, er 

patienten EORCT screenet, behandlingsniveau, 

terminalregistrering, inddragelse af palliativ 

team, kan egen læge inddrages, afsluttes til 

hjemsygehus, justering og opfølgning af pleje 

tiltag og information der skal følges op på

• Har også givet tidligere fokus på, hvilke 

patienter der er indenfor AUH optageområder 

og hvilke der er udenfor AUH optageområder og 

dermed fokus på evt. fremtidig stamafdeling.

Hvad er status:

• Opstart medio januar 2018 efter at personalet 

blev orienteret til tværfagligt morgenmøde

• Forløbskoordinatorer er tovholdere i forhold til 

at være ansvarlig for at patienten bliver drøftet 

på tværfaglig konference under indlæggelse

• Alle patienter i denne kategori kommer på en 

speciel patientliste, som forløbskoordinator er 

ansvarlig for

• Forløbskoordinatorer er ansvarlig for at efter-

spørge evt. manglende informationer og data

• Flere patienter er blevet afsluttet til 

hjemsygehus

• Flere patienter er tidligere blevet terminal-

registreret

• Flere patienter følges mere struktureret

• Aftalt evaluering og opgørelse af resultat efter 

ca. tre måneder.

Hjemmekemoterapi

Siden oktober 2016 har afsnit R170 behandlet 

AML-patienter med hjemmekemoterapi. Kemo-

terapien infunderes via en lille programmérbar 

pumpe, der påsættes i afsnittet. Patienterne kan 

efterfølgende være hjemme i to døgn. Andelen af 

patienter der går hjem med hjemmekemoterapi er 

stigende og på PJJB etableres i sengeafdelingen 

en ”Hjemmeenhed”, hvor patienterne kan blive 

kontrolleret, få påsat og skiftet deres kemoterapi 

pumper og udleveret medicin.

Tilbagemeldingerne fra patienterne tyder på, 

at de er meget tilfredse med at kunne modtage 

behandlingen i eget hjem, men vi har endnu ikke 

lavet en systematisk undersøgelse af dette. Dette 

får vi dog mulighed for, da afsnit R170 deltager i 

Rigshospitalets Hæmatologisk Kliniks nationale 

AML-projekt ”Ude godt – hjemme bedst”. Alle 

ny-diagnostiserede AML-patienter bliver spurgt 

om de vil deltage i projektet. Patienterne skal 

svare på spørgeskemaer om livskvalitet, dagligt 

anvende en udleveret PEP-fløjte og selv varetage 

plejen af deres CVK.

Der planlægges også, at udvalgte AML-patienter 

i projektet, selv skal tage blodprøver fra deres 

CVK. Projektet løber over 1½ år og vi håber på at 

kunne bidrage med 20-30 patienter.
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6.4. Hæmatologisk Ambulatorium

I 2017 har vi i Hæmatologisk Ambulatorium haft 

fokus på omlægning af patientforløb, hjemme-

behandling, kræftpakker og ikke mindst vores 

kerneopgave nu og fremover.

Vi har omlagt patientforløb, hvor patienter fra 

Viborg og Silkeborg kommuner efter beslutning 

fra Regionsrådet er afsluttet til videre behandling 

og opfølgning på Hæmatologisk Afsnit, HEV. 

Samtidig har vi i kraft af de nye specialeplaner 

afsluttet patienter med hereditær hæmokroma-

tose til Medicinsk Hepato-Gastroenterologisk 

Afdeling, AUH. Internt har vi kigget på patient-

forløb i sengeafsnit og omlagt til ambulant forløb 

f.eks. patienter i NOPHO-protokol, til port-a-cath 

anlæggelse og til udvalgte antistofbehandlinger. 

Sidst har lægegruppen kigget på den ambulante 

opfølgning efter afsluttet medicinsk kræftbe-

handling.

Omlægning af patientforløb er sket i et godt sam-

arbejde med parterne fra de involverede afdelin-

ger/afsnit og med fokus på kvalitet og sikkerhed 

for den enkelte patient.

Vi har arbejdet med at omlægge ambulant 

behandling til hjemmebehandling. Vi har indført 

hjemme-Azacitidin, hvor patienten lærer at 

tage 3 af 5 injektioner Azacitidin derhjemme. 

Samtidig har vi ansøgt om økonomisk støtte til et 

projekt med hjemme-Carfilzomib, og har netop 

fået en bevilling hertil. Ligeledes fortsætter vi 

selvfølgelig med det gode arbejde med hjemme-

gammanorm. Formålet med hjemmebehandling 

er at mindske antallet af ambulante besøg for den 

enkelte patient for at bedre patientens livskvali-

tet uden at mindske patientsikkerheden.

Det seneste år har vi set et øget antal ny-henviste 

patienter, hvilket har betydet en udvidelse af 

gruppen af patienter til kræftpakkeforløb. Vi 

arbejder for et hurtigt og kvalificeret udrednings-

forløb for den enkelte patient og har ved den kom-

mende udflytning valgt at oprette en Diagnostisk 

Klinik på PJJB.

I årets løb har vi haft gode og konstruktive 

drøftelser af kerneopgave og værdier til at 

danne grundlag for vores organisering på PJJB. 

Vi har valgt at organisere os i tre teams som 

følger subspecialerne - et lymfoid-, myeloid- og 

myelomatose-team.

Til trods for omlægning og afslutning af patient-

forløb har året vist fortsat vækst i den ambulante 

aktivitet både på forundersøgelser, telefonkon-

sultationer, konsultationer og behandlinger. En 

erfaring vi kan bruge i organiseringen af vores 

nye ambulatorium på PJJB, som vi ser frem til at 

flytte ind i.
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6.5. Hæmatologisk Forskningsenhed, HæmKFE

2017 var et år der i høj grad bød på almindelig sund 

drift, opstart af nye protokoller og en økonomisk 

bevilling fra HSF-puljen, men også på flere for-

skellige nye oplevelser og opgaver.

Ligeledes var 2017 et år med en flot total inklusion 

på i alt 80 patienter. Vi initierede i alt 12 nye 

protokoller, 4 firma protokoller og 8 investigator 

protokoller. 

Proceduren i relation til ”protokollens vej”, som 

blev implementeret i 2016, har gennemgået et par 

mindre justeringer. Blandt andet er afdelings-

sygeplejerskerne nu med helt fra starten i 

god kendelsesprocessen, hvilket bidrager til en 

mere nuanceret begrundelse for godkendelse af 

protokoller i Hæmatologisk Afdeling. 

HæmKFE har overtaget arbejdet med udfær-

digelsen af afdelingens standard og protokol 

kurskemaer. Camilla Therkildsen blev 1. maj ansat 

som projektsygeplejerske med særligt ansvar 

for kurskemaer og påbegyndte her arbejdet med 

såvel overtagelsen af velkendte funktioner som 

udarbejdelse af nye procedurer og beskrivelser 

for udfærdigelse og implementering af kurske-

maer i Hæmatologisk Afdeling. Overdragelsen 

af opgaven er forløbet smidigt og uden de store 

udfordringer. 

I foråret fik HæmKFE ligeledes sin debut på de 

sociale medier i form af et to og halvt minutters 

langt indslag omhandlende hvordan det er at 

forske i ny medicin, hvorfor det er vigtigt og ikke 

mindst, hvad får patienterne til at deltage i et 

medicinsk forsøg. En for HæmKFE helt ny måde at 

synliggøre vigtigheden af klinisk forskning. 

I november måned fik Hæmatologisk Afdeling 

besøg af koncerndirektør Ole Thomsen. Ved 

den lejlighed blev HæmKFE opfordret til at 

præsentere HæmKFE, måden hvorpå vi er orga-

niseret internt, hvordan vi arbejder med klinisk 

forskning og hvilke visioner vi har for HæmKFE. 

Slutteligt præsenterede vi vores web-baserede 

vidensdelings system TrialFinder. Mødet med 

koncerndirektøren var meget positivt – der blev 

stillet mange gode og interesserede spørgsmål 

undervejs i præsentationen. 

I 2018 håber vi på at kunne bidrage i endnu højere 

grad til afdelingen i form af flere undervisningstil-

bud for alt personale i Hæmatologisk Afdeling. Vi 

startede i 2017 med undervisning i myelomatose 

og starter året 2018 med undervisning i AML. 

Inden sommer håber vi på at kunne arrangere 

undervisning i både Imids og Venetoclax. 

Endvidere har vi et øget fokus på økonomi og 

effektivitet, et fokus vi gerne skal kunne se et 

resultat af inden udgangen af 2018. 

Og ligesom resten af Hæmatologisk Afdeling 

glæder vi os til at flytte på Palle Juul-Jensens 

Boulevard i efteråret. 
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6.6. HæmoDiagnostisk Laboratorium, HDL

I FlowCytometrisk Afsnit har vi indkøbt en Biomek 

4000 APC pipetteringsrobot for at ratio nalisere 

arbejdsgangene forbundet med de mange 

afpipetteringer af monoklonale antistoffer til 

multiparameter flowdiagnostik. I samarbejde 

med leverandøren arbejder vi desuden på en 

udviklingsopgave med lagerstyring af de mange 

reagenser. Et andet argument for at anskaffe 

robotten har været at forbedre det fysiske 

arbejdsmiljø, da arbejdsstillingen ved de mange 

afpipetteringer er en hård belastning for nakke 

og skuldre.

Herudover har vi i FlowCytometrisk Afsnit videre-

udviklet på anvendelsen af multicolorflowcyto-

metri til måling af Minimal Rest Sygdom (MRD) ved 

de akutte leukæmier, da der er et stigende behov 

for mere sensitiv vurdering af behandlingsre-

sponset. Monitoreringen af MRD sker dels under 

og dels efter behandling af akut myeloid leukæmi 

og akut lymfatisk leukæmi. Der identificeres 

patientspecifikke immunfænotyper, som gør det 

muligt at følge de fleste patienter med flow MRD. 

På den måde kan analysen medvirke til at vurdere 

om patienterne responderer tilfredsstillende på 

behandlingen, eller om der er indikation for inten-

sivering/ændring af behandlingen. 

I MolekylærGenetisk Afsnit har vi i 2017 kørt de 

første 218 prøver med vores nyetablerede Myelo-

ide NGS, som er en undersøgelse af 30 gener for 

somatiske mutationer, som har diagnostisk og 

prognostisk betydning ved myeloide sygdomme 

(AML, MDS og MPN). Hos 164 patienter (75%) blev 

der med NGS påvist mindst én mutation, men 

med op til 8 mutationer påvist i en enkelt prøve. 

Ved primær diagnostisk AML hos voksne fandt 

vi mutation hos 55/63 (87%) af patienterne. Ved 

obs MDS fandt vi mutation hos 34/51 (67%) af 

patienterne, mens færrest mutationer blev påvist 

i gruppen af obs MPN (20/35). Mistanken om MPN 

eller MDS har kunnet frafaldes på baggrund af 

fravær af mutationer hos nogle af disse patienter 

og betydet hurtigere afslutning fra den højt spe-

cialiserede afdeling.

I CancerCytogenetisk Afsnit blev overlæge Eigil 

Kjeldsen pr. 1. januar 2017 udnævnt til klinisk 

professor i cancercytogenetik, den første af sin 

art i Danmark, og har den 2. juni 2017 forsvaret sin 

doktordisputats med titlen ”Oligo-based array-

CGH analysis as an adjunct tool in routine cytoge-

netic diagnostics of hematological malignancies”. 

I disputatsarbejdet indgår mere end 300 patien-

ter med diagnoserne AML, MDS, MPN, ALL og 

myelomatose, hvor der er lavet en sammenligning 

mellem kromosom-forandringer identificeret med 

standard cytogenetiske metoder og array-CGH. 

Ved de myeloide sygdomme og ALL med normal 

kromosom-undersøgelse fandtes med array-CGH 

betydende genomiske forandringer hos 56%-83% 

af patienter. Ved myelomatose fandtes klonale 

kromosom forandringer i 27% af patienterne 

mens med array-CGH fandtes genomiske foran-

dringer hos 99%. Det skal bemærkes, at array-

CGH kun kan identificere ubalancerede kromo-

som-forandringer mens balancerede strukturelle 

forandringer såsom f.eks. translokationer ikke 

kan identificeres hermed. Det er derfor vigtigt at 

udforme algoritmer som optimerer anvendelsen 

af standard kromosom og FISH undersøgelserne 

samt array-CGH ved de enkelte hæmatologiske 

sygdomme.

Der har gennem flere år været ønsker om, at 

laboratoriet var et uddannelsessted for bioanaly-

tikerstuderende. I 2017 var vi med to uddannede 

kliniske vejledere klar til at modtage otte modul 

11 studerende i laboratoriet. Med en stor indsats 

fra de kliniske vejledere kom vi rigtig godt fra 

start, og de studerende var meget glade for at 

få indblik i det spændende hæmodiagnostiske 

laboratoriespeciale.
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For nogen tid siden skulle jeg forklare en 

patient, at jeg ikke ville give vedkommende 

mere kemoterapi, fordi jeg syntes, at han 

havde for mange bivirkninger til den. Jeg 

skyndte mig at tilføje, at vi stadig havde 

behandling med antistoffer tilbage for at 

holde hans sygdom nede. I spøg sagde jeg 

så, at han skulle tage penge med ved næste 

besøg, han kom, fordi det kostede 17.000 

kroner per gang. Det tyggede han lidt på og 

sagde så, at han ”hellere ville have pengene”!

Det var selvsagt ment som en spøg fra 

denne lune ældre herre, men så passede 

det så, at jeg samme dag skulle fortælle 

Regions rådet om personlig medicin, inklu-

sive den nye, dyre medicin, vi anvender. 

Kunne jeg som en del af underholdningen 

nævne hans svar for Bent Hansen, spurgte 

jeg? Her troede jeg, at jeg havde sat ham 

skakmat, så at sige, men han svarede, at 

jeg da godt måtte nævne det, og at han for 

øvrigt havde lært samme Bent Hansen at slå 

med le! Så var jeg sat skakmat!

Ja, vi har et godt sundhedssystem i lille 

Danmark, for netop den antistofbehandling, 

jeg kunne tilbyde patienten (og som han fik, 

med meget tilfredsstillende resultat), kan 

man langt fra alle steder tilbyde. Det gælder 

næsten alle lande på det afrikanske konti-

nent og de fleste steder i Indien, fx på den 

mest internationalt anerkendte afdeling for 

leukæmibehandling, jeg har været på besøg 

flere gange i Vellore i Tamil Nadu.

Selv i Thailand, hvor jeg er gæsteprofes-

sor på det mest velrenommerede hospital i 

Bangkok, er det kun selvbetalere, som kan 

få denne ofte livsreddende medicin. Faktisk 

kan man se patienter ligge ved siden af 

hinanden med samme lymfomsygdom, hvor 

kun den ene modtager Rituximab. Det er 

frustrerende for alle, ikke mindst de yngste 

af lægerne, som både trækker medicinen op 

og administrer den.

Situationen for kræftbehandling i Afrika er 

imidlertid lige så desperat for så vidt angår 

standard kemoterapibehandling, som stadig 

er grundstenen for mange kræftformer, der 

ikke kan behandles kirurgisk. Lad os tage 

en af de største succeser inden for vores 

felt, nemlig behandling af børneleukæmi: 

for den almindeligst forekommende form 

er overlevelsen nu over 95%, vel at mærke 

stort set uden de langtids bivirkninger, som 

der ellers tales så meget om herhjemme for 

tiden. I Afrika er overlevelsen ikke over 10%, 

vel at mærke for de tilfælde, som kommer til 

lægers kendskab.

Skal man tage ja-hatten på her, så er årsa-

gen til, at man ser på overlevelse i Afrikas 

u-lande i sig selv en positiv vending, nu hvor 

bekæmpelsen af infektionssygdomme er 

blevet meget mere effektiv. Dette har på sin 

side betydet, at gennemsnitslevealderen 

er så meget længere, at kræft (lever, bryst, 

lunge, prostata osv.) er blevet mere frem-

herskende.

Vi skal huske på, hvor godt vi 
har det i lille Danmark
– også i spare- og flyttetider!
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AIDS-epidemien i Afrika er således rimeligt 

under kontrol i mange af de lande, hvor den 

hærgede. Det skyldes ikke mindst et fanta-

stisk initiativ, hvor myndigheder i den vest-

lige verden, især USA og medicinalindustrier 

samme steder, gik sammen om at levere 

AIDS-medicin til en meget, meget lavere pris 

end i vesten. 

Det var en håndsrækning, som battede, og 

nu er det samme ved at ske ved kræft. To 

store medicinalfirmaer (Pfizer og Cipla) vil 

levere 16 af de mest almindeligt anvendte 

kemoterapimidler til en brøkdel af, hvad de 

koster andre steder, vel at mærke til seks af 

de fattigstes lande på kontinentet. Ser man 

på, hvilke stoffer, det drejer sig om, viser det 

sig faktisk, at de repræsenterer ca. 75% af 

de stoffer, som anvendes på vestlige cancer-

centre.

Læg dette sammen med, at der allerede er 

initiativer i gang til at beskrive forenklede 

behandlingsskemaer i disse lande, som i 

udgangspunktet ikke har de fornødne resur-

ser til selv at udvikle dem. Læg hertil, at 

hospitaler med internetforbindelse vil kunne 

få støtte og samtidig dokumentere effekt af 

det nye initiativ. Det kunne meget vel ende 

med en positiv spiral, hvor succes avler suc-

ces og konceptet breder sig til andre lande. 

Desværre er der barrierer, som vi ikke ken-

der til, fx at kræft nogle gange af omgivel-

serne anses for påført af hekse, og patienter 

derfor risikerer at ende som udstødte i lokal 

samfundet uden mulighed for at søge hjælp.  

Dette gælder fx for Burkitts, som rammer 

børn. Den vokser desværre ofte i kæben på 

børnene, og det siger sig selv, at disse børns 

udseende fremmaner mistanke om, at de er 

forheksede.

Så nogle patienter når ikke frem til behand-

ling på grund af overtro, men oftest er det 

tilfældet, at der simplethen ikke er læger, 

som har forstand på kræft. Man kan i en arti-

kel i New York Times læse, at der i Etiopien 

(befolkning 100 millioner) kun er fire kræft-

læger. Af samme grund er der i initiativet om 

billig kemoterapi også indbygget en uddan-

nelse af kræftlæger lokalt.

Så alt i alt godt nyt fra Afrika. Men der vil gå 

i hvert fald 10 år før man kan vurdere om 

nyheden omsættes til succes.

I mellemtiden kan vi så tænke på, hvor let 

vi har til up-to-date behandling, også med 

antistoffer, som du ikke skal betale for - men 

heller ikke kan veksle til penge.

Peter Hokland

Lærestolsprofessor
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7.1 Det Nationale Kvalitetsprogram

Det Nationale Kvalitetsprogram blev i løbet af 

2017 yderligere implementeret på hele AUH og 

arbejdet med Forbedringsmodellen som redskab 

til lokal kvalitetssikring og -udvikling har fået et 

godt fodfæste på Hæmatologisk Afdeling.

Siden det første officielle Forbedringsprojekt 

på afdelingen, omhandlende ”Rettidig medicin-

ordination i RAMB/220” skød op i 2016 under Det 

Nationale Kvalitetsprogram, har andre projekter i 

afdelingen fulgt efter.

Her kan f.eks. nævnes Forbedringsprojektet med 

afdelingslæge Trine Silkjær som projektleder og 

et team bestående af de yngre læger, som arbej-

dede på at indføre middagskonference på R220 til 

gavn for både den yngre læge på vagt og patien-

terne. Projektet har haft gode resultater med en 

øget frekvens af gennemførte middagskonferen-

cer samt et positivt syn på Forbedringsmodellen 

som arbejdsredskab for teamets medlemmer.

Udviklingssygeplejerske Mette Bjerregård 

Kristensen og kvalitetskoordinator Karina Thor-

hauge Johansen har under overskriften ”Udleve-

ring af medicin” undersøgt og indsamlet data 

omhandlende, hvordan der rundt på afsnittene 

udleveres medicin og hvordan dokumentationen 

i den forbindelse er forskellig rundt i afdelingen. 

Formålet har i første omgang været at klarlægge 

om der er et patientsikkerhedsmæssigt problem 

og i så fald skal der arbejdes på en løsning.

På R170 arbejdes der på rettidig opdatering af 

FMK med funktionsledelsen, afdelingssygeple-

jerske Mona Sørensen og overlæge Hans Beier 

Ommen, som faste teammedlemmer. Til en start 

blev der fokuseret på de indlagte patienter, men 

sidenhen er fokus lagt på de patienter, der ses i 

Akut Leukæmi Ambulatorium. Kravene til opdate-

ring af FMK ændres regelmæssigt. Det samme gør 

måden data om rettidig opdatering af FMK træk-

kes på centralt fra. Derfor kræver det en fleksibel 

metode i arbejdet med en forbedring, hvilket 

modellen netop muliggør. 

Arbejdet med forbedringer og kvalitetssikring 

foregår løbende i alle afsnit og faggrupper. Det 

nye er at projekterne kaldes Forbedringsprojek-

ter og dermed er tro mod tankerne bag Forbed-

ringsmodellen, som handler om afprøvninger i 

det små med hyppige evalueringer og justeringer. 

Processen med at finde en ”færdig” løsning på 

et problem eller en ændret arbejdsgang er en 

dynamisk proces, der kan tage lang tid. Den helt 

klare fordel ved Forbedringsmodellen er, at den 

gør det muligt at forsøge sig med forskellige 

løsningsmuligheder uden at skulle ”forstyrre” en 

hel personalegruppe hver gang et nyt tiltag skal 

afprøves eller der er behov for en ændring.

Forbedringsmodellens grundprincipper: 

Tre afklarende spørgsmål +  

gentagne prøvehandlinger.

De 8 Nationale Kvalitetsmål ligger som overord-

net pejlemærke for afdelingens arbejde med kva-

litet og patientsikkerhed, men fokus er hos perso-

nalet og hos patienterne, hvor de igangværende 

forbedringer både skal give mening, kvalitet og 

patientsikkerhed.

Afdelingens igangværende Forbedringsprojekter 

drøftes som et fast punkt i afdelingens Kvalitets-

udvalg, hvor overblikket holdes over de forskellige 

projekter i afdelingen, der går på tværs af perso-

nalegrupper og afsnit.

På nationalt plan er der igangsat Lærings- og 

Kvalitetsteams, der skal arbejde under specifikke 

områder/emner. Formålet med disse teams er at 

understøtte, at der sker kvalitetsforbedringer på 

udvalgte områder med utilfredsstillende kvalitet 

eller uønsket variation. De definerede områder 

som teams’ene arbejder med i første omgang er:

• Det specialiserede palliative område

• Apopleksi

• Rationel brug af antibiotika

7. Kvalitetssikring
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7.2. Utilsigtede hændelser

I 2017 blev der indrapporteret i alt 212 utilsigtede 

hændelser, der krævede sagsbehandling på afde-

lingen. Antallet af rapporterede sager holder sig 

fortsat stabilt siden antallet toppede i 2015.

 Patientskade kategorierne fordelte sig på føl-

gende vis på de i alt 212 sager:

• 67% var kategoriseret til ”Ingen skade” for 

patienten

• 21% var kategoriseret til ”Mild” patientskade

• 12% var kategoriseret til ”Moderat” patient-

skade. 

Der var altså ingen alvorlige eller dødelige utilsig-

tede hændelser i hele 2017.

Typerne af de utilsigtede hændelser istemmer 

rimeligvis den samlede fordeling på AUH. I ske-

maet til højre kan den procentvise fordeling i hæn-

delsestyper ses sammenlignet med AUH generelt.

Medicinering står suverænt stadig for langt de 

fleste utilsigtede hændelser, hvilket også afspej-

ler sig på AUH generelt.

Patientsikkerheden på afdelingen er fortsat i 

fokus og hjulpet godt på vej af organisering med 

lokal sagsbehandling i de relevante afsnit.

2017 AUH

Hæma-
tologisk 
Afdeling

Medicinering, herunder 
væsker 29% 68%

Prøver, undersøgelser og 
prøvesvar 12% 5%

Overlevering af information, 
ansvar og dokumentation 12% 3%

Behandling og pleje 11% 6%

Henvisninger, ind-/
udskrivelser og medicinlister 7% 2%

Medicinsk udstyr, 
hjælpemidler, røntgen mv. 6% 2%

Patientidentifikation 2% 1%

Patientuheld herunder fald 
og brandskader 4% 4%

Kirurgisk behandling 2% 0

Sundhedsfaglig visitation, 
telefonkonsultation 2% <1%

IT, telefoni, infrastruktur, 
bygninger mv. 2% 1%

Blod og blodprodukter 3% 4%

Infektioner 1% 0

Gasser og luft <1% 0

Selvskade og selvmord 0 0

Anden utilsigtet hændelse 7% 3%

Hensigten er, at der skal etableres 2-3 nye 

lærings- og kvalitetsteams om året.

Foruden de nationale Lærings- og Kvalitetsteams 

er der etableret et nationalt ledelsesprogram, der 

fokuserer på ledelse af kvalitetsforbedring og 

den essentielle ledelsesforankring, der skal være 

til stede for at lykkes med kvalitetsforbedringer. 

De første hold ledere fra sundhedsvæsenet er 

allerede godt i gang med ledelsesprogrammet og 

næste hold startes i marts 2018.

Antal rapporteringer pr. år
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8.1  E-læringsprogram til 
kræftpatienter

De kliniske sygeplejespecialister har indgået i 

et samarbejde med Kræftafdelingen, Center for 

E-læring og flere andre afdelinger på AUH om 

udviklingen af et e-læringsprogram til kræft-

patienter. Flere og flere kræftpatienter modtager 

behandling ambulant og har derfor også kort-

varige kontakter med læger og sygeplejersker. 

Formålet med e-læringsprogrammet er derfor at 

give patienterne en alternativ mulighed for at få 

information og vejledning i at håndtere følgerne 

af kræftsygdom og kræftbehandling. Hjemme-

siden ”gik i luften” 7. juni 2017, og opdateres 

løbende af gruppen, der har udviklet den.

8.  Udviklingsprojekter og 
samarbejdsgrupper

AUH har i 2017 haft stor bevågenhed på patient-

sikkerheden i forbindelse med udflytning. De 

afdelinger der allerede er flyttet på PJJB, har haft 

et tæt samarbejde med AUH’s Risikoteam for 

at forebygge flest mulige utilsigtede hændelser 

samt sikre patientsikkerheden.

Forberedelserne til Hæmatologisk Afdelings 

udflytning har været i gang hele året og også her 

er Patientsikkerheden ét af de store fokusom-

råder. Samtidig foregår der hele tiden en erfa-

ringsudveksling i netværket på AUH i forhold til 

at drage læring af andres erfaringer i forbindelse 

med udflytning. AUH’s Risikoteam vil fortsat have 

stor fokus på afdelingernes udflytning indtil alle 

er kommet godt og sikkert på plads.
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9.1 Sygeplejefagligt

Sygeplejesymposium 2017  

”Helbrede – Lindre – Trøste”

For sjette gang afholdte Hæmatologisk Afdeling 

sit sygeplejefaglige symposium. Her præsen-

terede afdelingens sygeplejersker projekter 

gennemført i eget afsnit eller i forbindelse med 

uddannelse. Det blev igen i år en spændende 

og inspirerende eftermiddag. Indgangs porten 

til Tage-Hansens Gade er prydet af ordene 

 ”Helbrede – Lindre – Trøste”, som var overskrif-

ten for symposiet, da det var sidste symposium 

på ”Det gamle Amtssygehus”. Årets gæstefore-

læsere var Charlotte Hanberg og Louise Sofia 

Madsen fra Defactum med et oplæg om rehabili-

tering og behovsvurdering.

Sygeplejestuderende og social- og 

sundhedsassistentelever

Sygeplejestuderende samt social- og sundheds-

assistentelever udtrykker stor anerkendelse til 

læringsmiljøet på Hæmatologisk Afdeling. Gene-

relt beskrives afdelingen som værende et sted, 

hvor det opleves at uddannelse prioriteres højt og 

hvor der blandt afdelingens personale er lyst og 

interesse til at lære fra sig. Endvidere fremhæves 

hæmatologien som værende et spændende spe-

ciale, hvor studerende og elever både fagligt, men 

især også personligt, rykker sig meget i deres 

praktik.

Der har i 2017 været øget fokus på, hvordan 

sygeplejestuderendes viden og kompetencer kan 

bruges i den kliniske praksis på Hæmatologisk 

Afdeling. Flere studerende har i deres bachelor-

projekt undersøgt en klinisk nær problemstil-

ling på afdelingen, som efterfølgende er blevet 

fremlagt enten på onsdagsundervisninger eller på 

personalemøder. Endvidere udførte 6. semester 

studerende i efteråret hånd- og uniformsaudit 

som en del af en obligatorisk opgave. Resulta-

terne blev ligeledes fremlagt på en onsdags-

undervisning, hvor der efterfølgende blev lagt 

op til drøftelse af, hvordan retningslinjerne kan 

forstås og tolkes.

Ny revideret uddannelse

Efter at flere undersøgelser og rapporter pegede 

på, at de sundhedsfaglige professionsbachelor-

uddannelser trængte til revision for at kunne 

imødekomme de nye krav i sundhedssektoren, 

kom der i 2016 en ny revideret bekendtgørelse 

for uddannelse til professionsbachelor i syge-

pleje. I september 2017 overgik alle sygepleje-

studerende til den nye reviderede sygeplejeud-

dannelse, hvor modul opbygning er erstattet 

af semester opbygning. Det betyder, at der 

fremover vil komme sygeplejestuderende i klinik 

på Hæmatologisk Afdeling på alle semestre fra 1. 

til 7. semester. I forlængelse af de nye reviderede 

bekendtgørelser, kom der i 2017 to overordnede 

indsatsområder for grunduddannelserne på AUH. 

Det ene indsatsområde har fokus på, hvordan 

grunduddannelsesopgaverne forandre sig i takt 

med forandringer i sundhedsvæsnet, nye studie-

ordninger og samling af AUH under fælles tag. 

Det andet indsatsområde har fokus på, hvordan 

der på AUH uddannes til fremtidens arbejdsliv i 

sundhedsvæsnet. 

Videre uddannelse

I 2017 har tre kliniske vejledere været på diplom 

uddannelse, for at øge deres kompetencer til at 

kunne vejlede studerende og elever. Alle afslut-

tede diplom modulet med en skriftlig klinisk 

relevant opgave.

9. Uddannelse

Sygeplejesymposium 2017  

”Helbrede – Lindre – Trøste”
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9.2. Lægefagligt

Prægraduat lægelig videreuddannelse

Hæmatologisk Afdeling har to typer af præg-

raduat praktik: På lægestudiets 2. semester 

kommer de meget unge studenter i 8 dage for at 

opleve en sygehusafdeling og for at få en fornem-

melse for lægens rolle. Deres forudsætninger er 

selvsagt små, og hensigten er nærmest at give 

en fornemmelse af det meget fjerne mål – og 

selvfølgelig at advare dem som har helt andre 

forventninger. På studiets 7. semester, det første 

af i alt 6 kliniske semestre, kommer vores studen-

ter i 6 ugers mere regulær praktik, hvor de lærer 

om det basale lægearbejde, indøver praktiske 

håndgreb og færdigheder som journaloptagelse, 

objektiv undersøgelse, udredning og fortolkning 

af medicinske data. Studenterne skal lære at 

indgå i de tværfaglige funktioner, og samtidig 

skal de gennemgå teorien i nogle af de medicinske 

specialer.

Der skal uddannes rigtig mange læger, og under 

den nuværende studieordning er buen spændt 

til bristepunktet med hensyn til praktiktid, fordi 

voksne ofte lærer hurtigt og effektivt af prakti-

ske erfaringer. Som undervisere har vi en særlig 

forpligtelse til at lade studenterne lære af disse 

erfaringer i stedet for at proppe viden i dem. 

Hæmatologisk Afdeling har heldigvis en god kul-

tur med hensyn til uddannelse: Alle føler ansvar 

for opgaven, som rent faktisk også er en integre-

ret del af at arbejde på et universitetshospital. 

Vi behandler ikke bare de her og nu indlagte. Den 

der underviser er med til at behandle patienter 

rigtig langt ud i fremtiden. Det giver opgaven 

perspektiv.

Postgraduat uddannelse

Afdelingen deltager i postgraduat uddannelse af 

yngre læger og er normeret til 3 introduktions-

læger i intern medicin, 4 hoveduddannelseslæger 

i onkologi og 9 hoveduddannelseslæger i intern 

medicin; hæmatologi. Desværre er antallet af 

uddannelseslæger på afdelingen svingende pga. 

orlov og ubesatte uddannelsesstillinger. I 2017 

har vi haft i alt 28 uddannelseslæger igennem 

vores afdeling. Der er behov for kontinuerlig 

fokus på uddannelsen af yngre læger. Dels skal vi 

sikre kompetente dygtige speciallæger for frem-

tiden, dels skal vi sikre, at de yngre læger bliver 

bedst muligt oplært til at varetage arbejdet på 

afdelingen og dermed bidrage til en sikker og god 

behandling af vores patienter.

Det engagerede uddannelsesteam, der består 

af den uddannelsesansvarlige overlæge Judit 

Mészáros Jørgensen og to uddannelseskoor-

dinerende yngre læger (UKYL); afdelingslæge 

Trine Silkjær og 1. reservelæge Mette Kathrine 

Nygaard, arbejder kontinuerligt for at forbedre 

uddannelsen på afdelingen. Et af redskaberne er 

de årlige tre-timers møder med alle yngre læger 

under uddannelse, hvor man udvælger nogle 

indsatsområder, man vil fokusere på i det kom-

mende år. I 2017 har vi haft fokus på indførelse 

af makker-spor i ambulatoriet og supervision i 

ambulatoriet om morgenen. Indsatsen fungerede 

godt i en periode, men blev desværre udfordret 

med den vekslende bemanding, som er en hin-

dring for at fastholde initiativet.

For en bedre introduktion af yngre læger til 

vagtarbejdet har vi i 2017 indført følgevagt ved 

start på afdeling indtil kl. 20. Ligeledes har vi med 

succes arbejdet på at genindføre en lille middags-

konference på R220. Til dette har de yngre læger 

arbejdet med forbedringsmodellen.

Vi har forsøgt at optimere opkald til forvagts-

telefonen, da forvagterne jævnligt afbrydes i deres 

arbejde. Ved udflytning til PJJB, vil der være tekni-

ske løsninger der vil minimere disse afbrydelser.

I det kommende år vil vi bla. fokusere på debrie-

fing af forvagter efter vagt, samt at indføre 

et basalt cytostatikakursus for nyansatte 

introduktions læger.
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Der er et godt samarbejde om uddannelsen med 

vores kolleger i Videreuddannelsesregion Nord, 

dvs. Holstebro og Ålborg. Uddannelsesaktivi-

teten støttes af den postgraduat klinisk lektor, 

Ilse Christiansen, Ålborg. Der afholdes halvårlige 

uddannelsesmøder i Videreuddannelsesregion 

Nord med deltagelse af uddannelsessøgende 

yngre læger i hæmatologi fra alle afdelinger samt 

de uddannelsesansvarlige overlæger fra de tre 

afdelinger. Ilse Christiansen har desuden i 2017 

arrangeret et 1,5 dages uddannelsesmøde, hvor 

alle hoveduddannelseslæger og uddannelses-

ansvarlige overlæger var inviteret. Der har været 

flere gode foredrag om læring og feedback. 

Forbedring af uddannelsen kræver også teoretisk 

viden, hvorfor UKYL, Trine Silkjær, har været aktiv 

deltager af flere uddannelsesrelaterede arran-

gementer. Hun har deltaget i medicinsk uddan-

nelseskonference, MUK, som var arrangeret af 

Overlægeforeningen og YL, og i den årlige euro-

pæiske uddannelseskongres AMEE (Association 

of Medical Education in Europe) i Helsinki. Trine 

har fremlagt highlights fra AMEE ved Lægelig 

Videreuddannelsesmøde og har holdt oplæg ved 

Lægelig Videreuddannelses årsmøde om den 

patientansvarlige læge og ved UKYL workshop 

om forbedringsmodellen. Trine blev medlem af 

styregruppen af UKYL netværk på AUH.

Vores ambition er at bibeholde det gode uddan-

nelsesmiljø på vores afdeling.

9.3. Lægesekretærfagligt 

Temadage og kurser:

• HK, temadag for lægesekretær-arbejds miljø-

repræsentanter 

• Lægesekretær elevkonference, marts 

• Koldkærgård, kursus (Den administrative 

medarbejder – nøglespiller med effektiv 

kommunikation og professionelt samarbejde)

• Arbejdsmiljøtemadag i Kræft- og 

Inflammationscentret 

• Temadag i sekretærgruppen (Michael Groser 

om Enneagrammet, persontypeværktøj)

• Transplantations-efterårsmøde, tværfagligt 

kvalitetssikringsmøde om allogen 

transplantations aktivitet i Danmark, Odense  

• Lægesekretær elevkonference, november 

Efteruddannelse:

Valgfag på diplomniveau: Forandringsledelse

Frokostundervisning:

• Februar – temamøde om målsætning for 

lægesekretærer

• Marts – fremlæggelse af ph.d. projekt v. klinisk 

sygeplejespecialist 

• Maj – dialogmøde om årets TULE

• September – Rundvisning på PJJB + 

efterfølgende opsamling

• November – Rundvisning på PJJB, eget afsnit + 

efterfølgende opsamling

Lægesekretærelever:

En lægesekretærelev januar til september

En lægesekretærelev til og med april
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10.1 Journal Club – Strategi for 
forskning og udvikling 

I forårssemestret gennemførte de to kliniske 

sygeplejespecialister Journal Club for oversyge-

plejersken og afdelingssygeplejerskerne. Emnet 

var Forsknings- og udviklingskultur i klinisk prak-

sis. Formålet var bl.a. at forberede ledelse og stab 

til udarbejdelse af afdelingens forsknings- og 

udviklingsstrategi for 2018 – 2021 og dels at for-

berede deltagelsen i arbejdet med en forsknings- 

og udviklingsstrategi for det samlede Aarhus 

Universitetshospital. Møderne viste sig at være et 

godt diskussions- og refleksionsrum. Aktiviteten 

vil derfor blive fastholdt fremover.

Selve arbejdet med forsknings- og udviklingsstra-

tegien måtte imidlertid udskydes af hensyn til 

forberedelsen af udflytningen

10. Forskning

10.2. Sygeplejefagligt forskningsforum

Sygeplejefagligt forskningsforum består af 

oversygeplejersken, sygeplejersker, der arbejder 

med forskning og udvikling samt lærestolsprofes-

soren i afdelingen.

To ph.d.-studerende i gruppen

Afdelingens to kliniske sygeplejespecialister var 

i 2017 begge i gang med ph.d.-uddannelsen med 

følgende projekter:

”Unplanned admission in haematology: A quanti-

tative and qualitative study on extent, cause and 

impact on patient’s life.” 

Ph.d.-projektet forventes afsluttet i 2018.

”Return to everyday life after haematopoietic 

stem cell transplant ( MiniHCT). Effect of a multi-

modal interdisciplinary rehabilitation programme”. 

Ph.d.-projektet startede januar 2017. 
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10.3 Igangværende forskningsprojekter

Basale og translationelle

LEUKÆMI

Delineating the ALDHbright cell population in myelodysplastic 
syndrome.  Louise Schøtt Steinmüller, Marie Bill, Line Nederby, 
Marianne Agerlund Petersen, Anne Stidsholt Roug, Peter Hokland.

Enumerating circulating CD34+ cells – a promising tool in 
discriminating myeloproliferative neoplasms.  Laura Laine 
Herborg, Line Nederby, Hans Carl Hasselbalch, Anni Aggerholm, 
Anne Stidsholt Roug.

Identification of dendritic cell subsets expressing hMICL.  Marie 
Bill, Anne Stidsholt Roug, Line Nederby, Peter Hokland.

Phenotype of AML blasts as a surrogate marker of underlying 
molecular aberrations.  Laura Laine Herborg, Anne Stidsholt 
Roug, Line Nederby, Peter Hokland.

Harmonisering af molekylær monitorering af CML i Europa.   
Anni Aggerholm, Lene Hyldahl Ebbesen, Christopher Vejgaard, 
Peter Hokland.

CLEC12a as a leukemic stem cell marker in MDS and AML.  Marie 
Bill, Anne Stidsholt Roug, Line Nederby, Eigil Kjeldsen, Gitte Birk 
Kerndrup, Peter Hokland.

Novel paradigms in the follow-up in patients with 
haematological malignancies – Myeloid leukaemia patients as 
a run-in for other cancers.  Anita Simonsen, Charlotte Guldborg 
Nyvold, Line Nederby, Peter Hokland, Hans Beier Ommen.

Minimal residual disease at hematopoietic stem cell 
transplantation in pediatric AML patients: retrospective non-
interventional study.  Maria Hansen, Charlotte Guldborg Nyvold, 
Lene Hyldahl Ebbesen, Dirk Reinhardt, Gertjan.J.L. Kaspers, 
Jan Stary, Barbara De Moerloose, Michael N. Dworzak, Christian 
Michel Zwaan, Henrik Hasle.

Early detection of relapse of AML in children.  Kristian Løvvik 
Juul-Dam, Hans Beier Ommen, Charlotte Guldborg Nyvold, Henrik 
Hasle.

High ERG gene expression is an unfavorable prognostic marker 
in pediatric acute myeloid Leukemia.  Staffas, A.; Kanduri, M.; 
Hovland, R.; Rosenquist, R.;Ommen, Hans Beier; Abrahamsson, 
J.; Forestier, E.; Jahnukainen, K.; Jónsson, Ó.G.; Zeller, B.; Palle, J.; 
Lönnerholm, G.; Hasle, Henrik; Ehrencrona, H.; Palmqvist, L.

AML 17. Working Parties on Leukaemia in Adults and Children 
Trial in Acute Myeloid Leukaemia or High Risk Myelodysplastic 
Syndrome 17. Nydiagnosticeret AML for yngre (< 60 år) patienter. 
 Jan Maxwell Nørgaard, Mette Skov Holm, Ingolf Mølle, Lene Sofie 
Granfeldt Østgård, Hans Beier Ommen.

Treatment outcomes in specific subsets of acute myeloid 
leukemia: A national population based epidemiological study 
based on The Danish National Acute Leukemia Registry.  Lene 
Sofie Granfeldt Østgård, Mette Nørgaard, Henrik Sengeløv, Jan 
Maxwell Nørgaard.

Heterogeneity of malignant stem cells in acute myeloid 
leukemias – towards studies at the single cell level.  Marie Bill, 
Anita Simonsen, Carina Agerbo Rosenberg, Marcus Hansen, 
Peter Loof, Eigil Kjeldsen, Karina Dalsgaard, Marianne Agerlund 

Petersen, Johnny Hindkjær, Anni Aggerholm, Peter Hokland, Maja 
Ludvigsen.

Therapy-related Myeloid Neoplasms in Patients Treated with 
Autologous Stem Cell Transplantation – Biological relevance of 
CHIP Mutations at the Time of Transplantation.  Johannes Frasez 
Sørensen, Anni Aggerholm, Anne Roug, Maja Ludvigsen.

Impact of leukemia stem cell based minimal residual disease 
monitoring on clinical outcome in patients with myelodysplastic 
syndrome and acute myeloid leukemia.  Ina Ewald, Laura Leine 
Herborg, Marie Bill, Anne Roug, Peter Hokland, Maja Ludvigsen.

Delineating distinct stages of early erythropoiesis in human 
bone marrow employing imaging flow cytometry.  Carina 
Rosenberg, Marie Bill, Mathias Hauerslev, Gitte Kerndrup, Peter 
Hokland, Maja Ludvigsen.

Extreme whole exome and RNA sequencing as a tool for 
characterization of leukemic stem cells at the subclonal level 
aiming at transcriptomicgenomic identication of phenotypically 
rare subclones.  Peter Loof, Marcus Hansen, Anni Aggerholm, 
Peter Hokland, Maja Ludvigsen.

Sensitive methods for monitoring residual disease in childhood 
AML.  Anne-Sofie Skou, Kristian Løvvik Juul-Dam, Maria Hansen, 
Anni Aggerholm, Hans Beier Ommen, Henrik Hasle.

IDH2 mutations in MDS and AML – associations to 
immunophenotype in MDS and their longitudinal evolution 
in AML.  Karina Dalsgaard Johansen, Marie Bill, Lene Hyldahl 
Ebbesen, Peter Hokland, Anni Aggerholm.

Increase in RUNX1 mutation load post AML in a child with 
thrombocytopenia.  Karina Dalsgaard Johansen, Lene Hyldahl 
Ebbesen, Henrik Hasle, Anni Aggerholm.

Characteristics of patients diagnosed with chronic 
myelomonocytic leukemia by flow cytometry.  Nanna Maretti 
Tornberg, Laura Leine Herborg, Eigil Kjeldsen, Lene Ebbesen, 
Maja Ludvigsen.

Mapping the CLEC12A expression on myeloid progenitors in 
normal bone marrow; implications for understanding CLEC12A-
related cancer stem cell biology.  Marie Bill, Peter B. van Kooten 
Niekerk, Laura Laine Herborg, Petter S. Woll, Anne Stidsholt Roug, 
Peter Hokland, Line Nederby

Improved Sensitivity of TdT Determination in T-ALL Employing 
Imaging Flow Cytometry.  Carina Agerbo Rosenberg, Marie Bill, 
Peter Hokland.

The Aldefluor assay - pitfalls in a multicolor setup.  Marie Bill, 
Anne Stidsholt Roug, Louise Steinmüller Schøtt, Carina Agerbo 
Rosenberg, Marianne Agerlund Petersen, Peter Hokland, Line 
Nederby.

Examining the leukemic stem cell compartment in childhood 
AML.  Marianne Agerlund Petersen, Carina Agerbo Rosenberg, 
Marie Bill, Anne Stidsholt Roug, Henrik Hasle.

Mikroarray-baserede undersøgelser af leukæmi – fokus på 
genomiske aberrationer og
mikroRNA.  Christopher Veigaard, Birgitta Knudsen, Eigil Kjeldsen. 
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MALIGNE LYMFOMER

Biological and prognostic significance of the tumor 
microenvironment in Hodgkin lymphoma.  Peter Kamper, Maja 
Ludvigsen, Bent Honorè, Knud Bendix, Stephen Hamilton-Dutoit, 
Judit Jørgensen, Jens Nyengaard, Francesco d’Amore.

Biologisk og prognostisk karakterisering af perifere T-celle 
lymfomer.  Martin Bjerregaard Pedersen, Maja Ludvigsen, Bent 
Honorè, Knud Bendix Stephen Hamilton-Dutoit, Peter Kamper, 
Francesco d’Amore.

Biologisk og klinisk-patologisk karakterisering af post-
transplantationslymfomer.  Maja Ølholm Vase, Esben 
Søndergaard, Stephen Hamilton Eva Maksten, Knud Bendix, Bente 
Jespersen, Francesco d’Amore.

Associations of HLA and risk of post-transplant 
lymphoproliferative disorder in a Danish populationbased 
Cohort.  Maja Ølholm Vase, Eva Futtrup Maksten, Charlotte 
Strandhave, Esben Søndergaard, Knud Bendix, Stephen 
Hamilton-Dutoit, Claus Andersen, Michael Boe Møller, Søren 
Schwartz Sørensen, Jan Kampmann, Hans Eiskjær, Martin Iversen, 
Ilse Duus Weinreich, Bjarne Møller, Bente Jespersen, Francesco 
d’Amore.

Biologisk og klinisk-patologisk karakterisering af HIV-
associerede lymfomer.   Maja Ølholm Vase, Stephen Hamilton 
Knud Bendix, Carsten Schade Larsen & Francesco d’Amore.

Proteomic-baseret analyse af maligne lymfomer.  Maja 
Ludvigsen, Peter Kamper, Bent Honorè, Knud Bendix, Stephen 
Hamilton-Dutoit, Judit Jørgensen, Francesco d’Amore.

Gamma-delta T-celler og behandling med anti TNF-alfa 
inhibitorer hos patienter med kronisk inflammatoriske 
tarmsygdomme.  Jens Kelsen, Anders Kirk Dige, Jens Dahlerup, 
Jørgen Agnholt, Lisbeth Ambrosius, Stephen Hamilton-Dutoit, 
Mariann Rasmussen, Charlotte Nyvold, John Chan, Javeed Iqbal, 
Francesco d’Amore.

Risiko for udvikling af malign lymfoproliferativ sygdom efter 
eksponering for parvovirus Aleutian Disease Virus.  Michael 
Clausen, Henrik Toft Sørensen, Francesco d’Amore.

Den nationale partikelterapiprotokol til behandling af maligne 
lymfomer.  Cai Grau & Francesco d’Amore, på vegne af Dansk 
Center for Partikelterapi og Dansk Lymfomgruppe.

Mikromiljø og prædiktive biomarkører ved post-
transplantationslymfomer.  Maja Ølholm Vase, Eva Futtrup 
Hansen, Knud Bendix, Stephen Hamilton-Dutoit, Bjarne Kuno 
Møller, Bente Jespersen, Francesco d’Amore.

Mikromiljø og biomarkører ved HIV-associerede lymfomer.   
Maja Ølholm Vase, Carsten Schade, Francesco d’Amore.

Pixantrone, etoposid, bendamustine og, ved CD20+ tumorer, 
rituximab til behandling af recidiverende/refraktære 
aggressive maligne lymfomer af B- eller T-celle fænotype. 
 Francesco d’Amore, Judit Jørgensen, Ida Blok Sillesen, Helle 
Toldbod på vegne af Nordisk Lymfomgruppe.

Forekomst af maligne lymfomer hos styren-eksponerede 
arbejder fra den danske plastindustri.  Mette Skov Christensen, 
Gunnar Vase, Francesco d’Amore, Arne Kolstad.

Forekomst af mutationer i IDH-2, TET-2 og DNMT3 gener hos 
patienter med angioimmunobalstisk lymfom og kronisk 

myeloproliferativ sygdom.  Martin Bjerregaard Pedersen, 
Johanne Holst, Henrik Frederiksen, Wing Chung Chan, Francesco 
d’Amore.

Forekomst af FOXP3-postivitet i tumorcellepopulation af 
patienter med perifert T-celle lymfom af typen PTCL-NOS.  Martin 
Bjerregaard Pedersen, Stephen Hamilton Dutoit, Reiner Siebert, 
Wing Chung Chan, Francesco d’Amore.

Forekomst, biologiske egenskaber og prædiktive biomarkører 
ved transformerede indolente lymfomer.  Charlotte Madsen, 
Trine Plesner, Stephen Hamilton-Dutoit, Søren Besenbacher, 
Maja Ludvigsen, Francesco d’Amore.

Hel-exom analyser af familiære Hodgkin lymfom.  Peter Kamper, 
Francesco d’Amore, Sirpa Leppä, Lauri Aaltonen.

Østrogenreceptorer som prognostiske markører ved forskellige 
typer maligne lymfomer.  Maja Ludvigsen, Peter Kamper, Sam 
Okret, Mattias Berglund, Francesco d’Amore.

Relation af præterapeutisk anæmi, post-terapeutisk nadir og 
infektionsmønstret underbehandlingsforløbet og overlevelse 
ved aggressive lymfomer af diffust storcellet B-celle type. 
 Michael Clausen, Mette Nørgaard, Stephen Hamilton-Dutoit, 
Henrik Toft-Sørensen, Francesco d’Amore.

Karakterisering af geno- og fænotypiske egenskaber hos 
patienter med Hodgkin lymfom, der udvikler bleomycin-
induceret lungetoxicitet.  Maja Dam Andersen, Peter Kamper, 
Michael Clausen, Alexander d’Amore, Francesco d’Amore.

Biologisk og prognostisk betydning af intratumorale mast-celler 
hos patienter med Hodgkin lymfom.  Maja Dam Andersen, Peter 
Kamper, Francesco d’Amore.

Sene relapser (>5 år fra opnåelse af remission) ved diffust 
storcellede B-celle lymfom og Hodgkin lymfom.  Lena Gamborg 
Modvig, Maja Ølholm Vase, Francesco d’Amore.

Detection and quantification of minimal residual disease in 
cell free DNA in blood plasma from patients with non-Hodgkin 
lymphoma and multiple myeloma.  Marie Schou, Anita Simonsen, 
Morten Nørgaard Andersen, Anni Aggerholm, Hans Bentzen, 
Charlotte Guldborg Nyvold.
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NORGRASP-ALL 2016: A single-Arm Pharmacokinetic/
Pharmacodynamic and Safety Study of eryaspase (GRASPA®) for 
Patients with Hypersensitivity to PEG-Asparaginase, Diagnosed 
with PH(-) Acute Lymphoblastic Leukemia.  Line Stensig 
Lynggaard, Mette Skov Holm, Birgitte Klug Albertsen.

Monoclonal B-cell lymphocytosis; not the same as B-cell chronic 
lymphocytic leukaemia.  Maya Svenningsen, Laura Leine Herborg, 
Peter Hokland, Maja Ludvigsen.

MYELOMATOSE

Genetisk variation hos patienter med myelomatose og 
association til risiko for myelomatose og til behandlingseffekt. 
 Annette J. Vangsted, Eva Haastrup, Niels Abildgaard, Niels F. 
Andersen, Lene H. Ebbesen.

CD163 expressing tumor-associated macrophages is a future 
target in the treatment of multiple Myeloma.  Morten Nørgaard 
Andersen, Niels Frost Andersen, Holger Jon Møller & Marianne 
Hokland.

Protein profiling in multiple myeloma - Identification and 
characterization of disease markers.  Niels Frost Andersen.

DIVERSE

Development of computational hematology in evaluation of 
genome and transcriptome.  Marcus Celik Hansen, Charlotte 
Guldborg Nyvold, Anne Roug, Peter Hokland.

Fra in vitro til in vivo monitorering af betydningen af DNA- og 
histonmetylering ved hæmatologiske maligniteter. Fokus 
på behandling rettet mod epigenetiske forandring.  Kirsten 
Grønbæk, Marianne Bach Treppendahl, Anne Ortved Gang, Lone 
Smidstrup Friis, Trine Silkjær, Mette Skov Holm, Anni Aggerholm.

Genomic profiling in adult hematology - Identification of novel 
disease markers.  Eigil Kjeldsen.

microRNA profiling in hematology.  Christopher Veigaard, Eigil 
Kjeldsen.

The association between myelodysplastic syndrome and solid 
tumours.  Jakob Werner Hansen, Kirsten Grønbæk, Mette Skov 
Holm, Theo de Witte.

Genetisk/epigenetisk epidemiologi ved myelodysplastisk 
syndrom i de Nordiske lande.  Lasse Sommer Kristensen, 
Marianne Bach Treppendahl, Fazila Asmar og Christen Lykkegaard 
Andersen, KirstenGrønbæk. Samarbejdspartnere Claus Marcher, 
Inge Høgh Dufva, Mette Skov Holm, Peter Hokland, Marianne Tang 
Severinsen, Klas Raaschou Jensen.

Associationen mellem alder og toksicitet ved behandling med 
høj-dosis Methotrexat.  Henrik Schrøder, Torben Mikkelsen, Mette 
Holm.

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) SUPPORT: A 
StUdy of eltromboPag in myelodysPlastic SyndrOmes Receiving 
azaciTidine.  Mette Skov Holm, Hans Beier Ommen.

Return to everyday life after non-myeloablative stem 
cell transplantation (MiniHCT) - Effect of a multimodal 
interdisciplinary rehabilitation programme.  Astrid Lindman, 
Peter Hokland, Charlotte Handberg, Gitte Olesen, Annemette 
Krintel Petersen.
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10.4 Publikationer

LEUKÆMI

Asthma and risk of myelodysplastic syndromes: a population-
based cohort study.  Frederiksen, H., Farkas, D. K., Horváth-Puhó, 
E., Nørgaard, J. M., Nørgaard, M. & Sørensen, H. T. B J C 2017 Jan., 
116, 1, 100-102.

Case report: Exome sequencing identifies T-ALL with myeloid 
features as a IKZF1-struck early precursor T-cell malignancy. 
 Hansen M. C., Nederby L., Kjeldsen E., Petersen M. A., Ommen H. B., 
Hokland P. Leuk Res Rep. 2017 Nov. 15, 9, 1-4.  

Cord-Blood Transplantation in Patients with Minimal Residual 
Disease.  Hourigan CS, Haferlach T, Hokland P. N Engl J Med. 2016 
Dec. 1;375 (22): 2204.

Combination of RNA- and exome sequencing: Increasing 
specificity for identification of somatic point mutations and 
indels in acute leukaemia.  Hansen MC, Herborg LL, Hansen M, 
Roug AS, Hokland P. Leuk Res. 2016 Dec. 27-31. 

Effects of Education and Income on Treatment and Outcome 
in Patients With Acute Myeloid Leukemia in a Tax-Supported 
Health Care System: A National Population-Based Cohort Study. 
 Østgård LSG, Nørgaard M, Medeiros BC, Friis LS, Schoellkopf C, 
Severinsen MT,  Marcher CW, Nørgaard JM. J Clin Oncol. 2017 Nov. 
10;35(32):3678-3687. 

Impact of Allogeneic Stem Cell Transplantation in First Complete 
Remission in Acute Myeloid Leukemia: A National Population-
Based Cohort Study.  Østgård LSG, Lund JL, Nørgaard JM, Nørgaard 
M, Medeiros BC, Nielsen B, Nielsen, OJ, Overgaard UM, Kallenbach 
M, Marcher CW, Riis AH, Sengeløv H.  Biol Blood Marrow Transplant. 
2018 Feb. 24(2), 314-323. 
 
Cytomorphology review of 100 newly diagnosed lower-risk MDS 
patients in the European LeukemiaNet MDS (EUMDS) registry 
reveals a high inter-observer concordance.  de Swart, L. , Smith, 
A. , MacKenzie, M. , Symeonidis, A. , Neukirchen, J. , Mikulenková, 
D. , Vallespí, T. , Zini, G. , Paszkowska-Kowalewska, M. , Kruger, A. , 
Saft, L. , Fenaux, P. , Bowen, D. , Hellström-Lindberg, E. , Cermák, 
J. , Stauder, R. , Tatic, A. , Holm, M. S. , Malcovati, L. , Mądry, K. & 4 
flere Droste, J., Blijlevens, N., de Witte, T. & Germing, U. Annals of 
Hematology. 2017 Jul., 96, 7, 1105-1112.

Differential expression levels and methylation status of ROBO1 
in mantle cell lymphoma and chronic lymphocytic leukaemia. 
 Appe, A. J., Aggerholm, A., Hansen, M. C., Ebbesen, L. H., Hokland, 
P., Bentzen, H. H. N. & Nyvold, C. G. International Journal of 
Laboratory Hematology (Online). 2017, 70-73.

Single cell immune profiling by mass cytometry of newly 
diagnosed chronic phase chronic myeloid leukaemia treated 
with nilotinib.  Gullaksen, S. E. , Skavland, J. , J, G. , V, T. , K, W. , C, D. 
, Ferrant, A. , Gedde-Dahl, Y. , Hellman, A. , Janssen, J. , Labar, B. , 
Lang, A. , Majeed, W. , Mihaylov, G. , Stentoft, J. , Stenke, L. , Thaler, 
J. , Thielen, N. , Verhoef, G. , Voglova, J. & 8 flere Ossenkoppele, G., 
Hochhaus, A., HJort-Hansen, H., Sopper, S., Giles, F., Porkka, K., 
Wolf, D. & Gjertsen, B. T. Haematologica 2017, 1361-1367.

The CLEC12A receptor marks human basophils: Potential 
implications for minimal residual disease detection in acute 
myeloid leukemia.  Toft-Petersen, M., Stidsholt Roug, A., Plesner, 
T., Ebbesen, L., Brown, G. D. & Nederby, L. Cytometry. Clinical 
Cytometry Part B 2017 Aug, (Online).  

MALIGNE LYMFOMER

A clearer light on the role of NK cells in haematological 
malignancies.  Hokland P, Hokland M. Br J Haematol. 2017 Nov; 
179(3): 359-360.
 
A high proportion of programmed death receptor 1 (PD-1) 
positive leukocytes in the tumoral microenvironment of classical 
Hodgkin lymphoma is associated with inferior outcome. 
 Hollander, P., Kamper, P., Smedby, K., Enblad, G., Ludvigsen, M., 
Mortensen, J., Amini, R. M., Hamilton Dutoit, S. J., d’Amore, F. A., 
Molin, D. & Glimelius, I. Blood Advances. 2017, 1, 1427-1439.

Clinical Practice Recommendations on Indication and Timing of 
Hematopoietic Cell Transplantation in Mature T-Cell and NK/T-
Cell Lymphomas: an International Collaborative Effort on Behalf 
of the Guidelines Committee of the American Society for Blood 
and Marrow Transplantation.  Kharfan-Dabaja, M. A. , Kumar, A. 
, Ayala, E. , Hamadani, M. , Reimer, P. , Gisselbrecht, C. , d’Amore, 
F. , Jantunen, E. , Ishida, T. , Bazarbachi, A. , Foss, F. , Advani, R. , 
Fenske, T. S. , Lazarus, H. M. , Friedberg, J. W. , Aljurf, M. , Sokol, 
L. , Tobinai, K. , Tse, E. , Burns, L. J. & 14 flere Chavez, J. C., Reddy, 
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Dr. Watson

En ny kollega? Nej, desværre, det er der jo nok ikke 

råd til. Men ellers hævdes det, at supercomputere 

med særlig træning i medicinske problemstil-

linger er den kunstige intelligens, der om føje tid 

vil overhale vores nuværende intellektuelle plat-

form, som er den temmelige fejlbefængte primat-

hjerne fra arten med det sarkastiske navn Homo 

Sapiens. Og firmaet IBMs variant hedder Watson 

– opkaldt efter firmaets grundlægger, ikke efter 

Sherlock Holmes’ lægeuddannede ven, ledsager 

og levnedsskildrer. Sidstnævnte var jo heller ikke 

en god rollemodel for kunstig intelligens. Tænk 

sig, i én af bøgerne forelskede han sig.

Hvorfor er det at vi modtager alle disse anpris-

ninger af den kunstige intelligens med så stor 

skepsis? Har vi ikke alle oplevet at vigtige infor-

mationer druknede i det uvæsentlige? Ville en 

hjælpende elektronisk hånd ikke blive modtaget 

med taknemmelighed?

Jo, temmelig sikkert, hvis det var dér skoen 

trykkede. Alle i Hæmatologisk Afdeling ved, at 

vi værdsætter den højeste akkuratesse i vores 

diagnoser. Men alle ved også, at en sygdom ikke er 

en diagnose, men en proces i et menneske. Derfor 

kan vi ikke behandle vores patienter uden at 

kende vores patienter, vores mennesker. Og her 

kommer intet op på siden af det menneskelige. 

Det er en stor glæde at arbejde i en afdeling, hvor 

medarbejderne bevidst og utrætteligt arbejder 

for at udvikle akkuratessen i arbejdet med hinan-

den – dit medmenneske.

Jesper Stentoft
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