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Hæmatologi-onkologi udvalget, 2010 
Peder Skov Wegner – FAS (2006) 
Birgitte Klug Albertsen -  
Astrid Sehested (2007) - FAS  
Jon Helgestad (2005) - FAS  
Pernille Wendtland Edslev (2005) – FAYL 
Marianne Olsen (”amtspædiater”) - 2010 

      
 

Årsberetning 2010 
DPS udvalget for Hæmatologi og Onkologi 
 
Udvalget har haft 1 separat møde, og har mødtes i forbindelse med møder i Dansk Selskab for 
Pædiatrisk Hæmatologi og Onkologi (DAPHO), som er den Danske multidisciplinære cancer 
gruppe (DMCG) for kræftsygdomme hos børn. 
Desuden har der været kommunikation via nettet. 
 
DPS udvalget er repræsenteret i DAPHOs bestyrelse der tæller 7 pædiatere involverede i 
behandlingen af børn med kræftsygdomme, heraf en yngre pædiater, en repræsentant fra de amts 
pædiatriske afdelinger (aktuelt Marianne Olsen, valgt juni 2010) og 2 repræsentanter fra andre 
specialer, p.t. patologi og børnekirurgi.  
 I lighed med de øvrige DMCGere har DAPHO indsendt ansøgning om midler fra ”puljen til 
styrkelse af klinisk kræftforskning”. Midler er søgt til opgradering af det Danske 
Børnecancerregister (DBCR) og analyser af data herfra, til øgning af deltagelse og dataregistrering i 
internationale behandlingsprotokoller, til formidling af de anvendte protokoller og til forbedret 
multidisciplinær samarbejde herunder uddannelse af alle læger involverede i diagnostik, behandling 
og forskning vedr. kræftsygdomme hos børn. Der blev bevilget penge hertil og en ekstra pulje til 
implementering af protokoller. 
Udvalget har bidraget til planlægning og afholdelse af videnskabelige møder i DAPHO vedr. solide 
tumorer og leukæmi-lymfomer. 
 
Udvalget har besvaret spørgsmål, bl.a. fra uddannelsesudvalget. 
Vi har anbefalet 2 expertforløb, hvoraf et betinget af indsendelse af modifikationer. 
Vi har godkendt en delkursusleder. 
 
 
Udvalget har formidlet økonomisk støtte fra Børnecancerfonden for 2011 på 250.000,- kr. for at 
sikre Dansk deltagelse i relevante internationale udvalg og arbejdsgrupper. 
 
Mindst 2 medlemmer udgår af udvalget: Pernille Wendtland og Jon Helgestad, hvorfor der må 
vælges to nye medlemmer som konstituerer sig efter generalforsamlingen. 
 
 

Med venlig hilsen 
Jon Helgestad 
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