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ÅRSBERETNING HÆMATOLOGI-ONKOLOGI-UDVALGET 
 
Afholdte møder 
Hæmatologi og onkologi udvalget har i det forløbne år afholdt 4 ordinære møder. Møderne har 
været afholdt i København, Odense og Århus. En arbejdsgruppe under udvalget har herudover 
afholdt en arbejdsdag til udarbejdelse af logbog til fagområdeuddannesen indenfor Pædiatrisk 
Hæmatologi og Onkologi.  
To af udvalgets medlemmer deltog i Uddannelsesudvalgets arbejdsdag til revision af 
målbeskrivelsen i pædiatri. 
 
 
Fagområdeuddannelse 
En person har fået godkendt sin fagområdeuddannelse i Pædiatrisk hæmatologi og onkologi og en 
person har fået godkendt sit uddannelsesforløb. 
 
Udvalget arbejder i øjeblikket med en beskrivelse af kravene til fagområdeuddannelse i Pædiatrisk 
hæmatologi og onkologi. En dansk fagområdeuddannelse skal tage udgangspunkt i The European 
Training Programme in Paediatric Haematology and Oncology. Samtidigt arbejder udvalget på, at 
dansk fagområdeuddannelse også kan godkendes i nordisk regi (NOPHO). Dette arbejde pågår 
fortsat. 
 
 
Revision af målbeskrivelse i den pædiatriske speciallægeuddannelse 
Udvalget har revideret målbeskrivelsen indenfor hæmatologi og onkologi. 
 
 
Rejsemidler fra Børnecancerfonden 
Udvalget har ansøgt Børnecancerfonden om økonomisk støtte i 2012 til dækning af rejseudgifter i 
forbindelse med dansk deltagelse i internationale arbejdsgrupper til opdatering og udvikling af 
behandlingsprotokoller. Endvidere er midlerne for 2011 fordelt mellem de fire børneonkologiske 
afdelinger. 
 
 
Høring vedr. Forløbsprogram for rehabilitering 
Udvalget har sendt høringssvar vedr. Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse 
med kræft. 
 
 
Opdateringsforelæsning 
Udvalget har programsat opdateringsforelæsning i Hæmatologi og onkologi ved Børnedagene 2012 
i Roskilde. 
 
 
Udvalgets medlemmer per 1. maj 2012   
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Tidligere formand Jon Helgestadt og Pernille Wendtland udtrådte af udvalget pga. ophør af 
funktionstid. 
 
Ordinære medlemmer 

Peder Wehner Skov, valgt 2006, genvalgt 2009 – afgår pga. ophør af funktionstid 
Birgitte Klug Albertsen, valgt 2007, genvalgt 2010 
Astrid Sehested, valgt 2007, genvalgt 2010 (Presseansvarlig) 
Marianne Olsen, valgt 2010 (Formand) 
Mimi Kjærsgaard, valgt 2011 (Repræsentant fra perifere afdelinger og udvalgets repræsentant i 
DAPHO ´s bestyrelse) 
 
Associerede medlemmer (ikke på valg) 

Lisa Lyngsie Hjalgrim 
Christine Dahl 
Ruta Tuckuviene 
 
Ved generalforsamlingen 2012 skal der vælges et nyt medlem til udvalget. 
 
På vegne af Hæmatologi og onkologi udvalget 
 
Marianne Olsen 
02.05.2012 
 


