
Årsberättelse Vårdplaneringsgruppen för pediatrisk hematologi 2010 
 
Arbetsgruppen har haft 5 sammanträden varav 3 som telefonmöten. Gruppen har som 
ambition att utveckla och förbättra den pediatriska hematologin i Sverige, vilket framför allt 
skett genom årliga nationella utbildningsdagar samt framtagande av nationella vårdprogram 
för hematologiska sjukdomar.  
 
VPHs utbildningsdag hölls 100204 på läkaresällskapet i Stockholm med temat ”Erytrocytens 
dag”. Dagen inleddes av Cornelis Pronk från barnkliniken i Lund som presenterade sin 
avhandling om regleringen av hematopoetiska stamceller och om differentieringen till 
erytrocyter, trombocyter, granulocyter och makrofager. Gunnar Skeppner talade om olika 
tillstånd med Pure red Cell Aplasia. Detta följdes av dess motsats, olika former av polycytemi, 
vilket Jan Samuelsson talade om. Under eftermiddagen föreläste Stefan Jacobsson om 
järnomsättning och Hepcidinets betydelse. Därefter talade Caroline Björklund om 
hemakromatos, både nedärvd och iatrogen. Dagen avslutades med att undertecknad talade 
järnbrist.  
 
Under det gångna året har Anders Fasth och Göran Carlsson tagit fram ett nytt vårdprogram 
kring utredning och behandling av Neutropeni. Under året har också vårdprogrammet för ITP 
uppdaterats av Iris Treutiger och Göran Elinder och detta kommer snart att vara utlagt på 
hemsidan. Ett vårdprogram kring hematologiska enzymapatier är ute för bedömning i VPH-
gruppen och kommer att färdigställas 2011. Anders Åhlin håller på att uppdatera 
vårdprogrammet för Splenektomi. Det finns nu också länkar på VPHs hemsida till artiklar 
kring histiocytoser och till SLIPIs rekommendationer för utredning och behandling av 
immunbristsjukdomar. Arbetet pågår med uppdatering av vårdprogram beträffande DBA och 
transfusion av blodkomponenter till barn och ytterligare nya vårdprogram är under 
utarbetande angående tromboser och SAA. Gruppen har också arbetat med program till 
utbildningsdagen 2011. Dominik Turkiewicz, Ulf Tedgård och Jan-Inge Henter har deltagit i 
arbetsgrupper inom NOPHO.   
 
VPH har en aktiv hemsida där bl.a. vårdprogram samt dokument från utbildningsdagarna 
finns tillgängliga. Gruppen har också som ambition att diskutera komplicerade hematologiska 
fall, samt vid behov ge råd till barnläkare i landet kring hematologiska frågeställningar. 
 
Anders Åhlin, Sachsska barnsjukhuset, är ny Stockholmsrepresentant i VPH-gruppen. Vid 
årsmötet 100204 tog Ulf Tedgård över ordförandeskapet från Gunnar Skeppner 
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