
Årsberättelse Vårdplaneringsgruppen för pediatrisk hematologi 2011 
 
Arbetsgruppen har haft 5 sammanträden varav 3 som telefonmöten. Gruppen har som 
ambition att utveckla och förbättra den pediatriska hematologin i Sverige, genom årliga 
nationella utbildningsdagar samt framtagande av nationella vårdprogram för hematologiska 
sjukdomar. Idag kan de flesta barn med kroniska blodsjukdomar förväntas leva upp i vuxen 
ålder. Det har  därför blivit allt viktigare att  övergången från barnsjukvården till en 
vuxenklinik fungerar på ett bra sätt. Under 2011 har VPH påbörjat ett samarbete med 
vuxenhematologerna inom Svensk förening för hematologi, vilka också bjudits in till VPHs 
nästa utbildningsdag, 2012 då vi kommer att diskutera hur vi kan förbättra rutinerna kring 
överföringen från barnsjukvården till vuxensjukvården.  
 
VPHs utbildningsdag 110203 på läkaresällskapet i Stockholm hade temat ”Barnhematologi 
under Göran Elinders handledning – en uppdatering av fyra decenniers klinik och forskning”. 
Göran Elinder är en av initiativtagarna till att VPH startade och har i alla år varit en mycket 
betydelsefull motor i arbetsgruppens verksamhet. Utbildningsdagen blev en exposé över alla 
de områden han varit forskningsaktiv inom – från FHL, CGD, DBA/TEC, ITP till Kawasaki 
och kvalitetsregister för transfusionskrävande anemier. Det blev en rekordstor uppslutning 
med 113 deltagare och även denna gång ett stort antal yngre läkare.  
 
Under det gångna året har vårdprogrammet för ITP uppdaterats av Iris Treutiger och det 
kommer att publiceras på hemsidan under våren 2012. Anders Åhlin uppdaterar 
vårdprogrammet för Splenektomi och arbetet i princip färdigt. Likaså kommer snart en 
uppdatering av vårdprogram för DBA. 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. VPHs hemsida har sedan december 2011 flyttat in på  PHOs hemsida.  
 
Under flera år har en arbetsgrupp inom NOPHOs Red cell Disorders working group arbetat 
med att ta fram underlag för ett register för transfusionskrävande anemier. Detta register har 
nu tack vare Mats Heymans insats blivit godkänt av SKL som kvalitetsregister och VPH är 
detta registers nationella styrgrupp. 
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