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Arbetsgruppen	  har	  haft	  4	  sammanträden	  varav	  2	  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.	  	  
	  
VPHs	  utbildningsdag	  140206	  på	  läkaresällskapet	  i	  Stockholm	  hade	  temat	  ”Talassemia	  
Intermedia	  och	  minor	  samt	  utredning	  av	  splenomegali/hypersplenism	  och	  aspleni”.	  Mot	  
bakgrund	  av	  att	  Anders	  Åhlin	  tagit	  fram	  ett	  nytt	  vårdprogram	  angående	  splenektomi	  
ägnades	  förmiddagen	  åt	  mjälten,	  dess	  funktion	  och	  konsekvenser	  av	  såväl	  hypersplenism	  
och	  aspleni.	  Det	  nya	  vårdprogrammet	  och	  rekommendationer	  kring	  vaccinationer	  och	  
antibiotika	  profylax	  presenterades.	  Under	  eftermiddagen	  höll	  professor	  John	  Porter	  från	  
UCL,	  London	  en	  mycket	  intressant	  föreläsning	  om	  Thalassemia	  intermedia	  och	  minor.	  Tyvärr	  
har	  John	  Porter	  inte	  lämnat	  medgivande	  till	  att	  denna	  presentation	  läggs	  upp	  på	  VPHs	  
hemsida	  men	  alla	  övriga	  presentationer	  från	  utbildningsdagen	  finns	  tillgängliga.	  
Utbildningsdagen	  hade	  84	  deltagare.	  
	  
Under	  2014	  har	  patientinformation	  ang	  ”Risker	  med	  att	  sakna	  en	  fungerande	  mjälte”	  samt	  
angående	  ”Hereditär	  sfärocytos”	  tagits	  fram	  och	  kommer	  att	  vara	  tillgängliga	  på	  VPHs	  
hemsida.	  Ett	  helt	  nytt	  vårdprogram	  kring	  ”TEC	  Transitorisk	  erytroblastopeni	  hos	  barn”	  är	  
stort	  sett	  färdigt	  och	  kommer	  att	  finnas	  på	  hemsidan	  under	  2015.	  Arbete	  med	  att	  uppdatera	  
de	  tidigare	  vårdprogrammen	  pågår	  kontinuerligt.	  
	  
Under	  2014	  har	  Dominik	  Turkiewicz,	  Ulf	  Tedgård,	  Jan-‐Inge	  Henter	  och Tatiana	  Greenwood	  
deltagit	  i	  arbetsgrupper	  inom	  NOPHO.	  En	  av	  dessa	  grupper	  är	  NOPHOs	  arbetsgrupp	  för	  Red	  
cell	  Disorders	  som	  håller	  på	  att	  slutföra	  arbetet	  med	  ett	  register	  för	  transfusionskrävande	  
anemier.	  Under	  2014	  har	  med	  stud	  Anne	  Sjögren	  registrerat	  patienter	  i	  Sverige	  med	  
Thalassemi	  och	  DBA,	  vilket	  ledde	  till	  en	  presentation	  vid	  NOPHO	  mötet	  i	  Bergen	  2014.	  
	  
Medlemmar	  i	  VPH	  inför	  2015	  är:	  
Anders	  Fasth,	  Drottning	  Silvias	  Barnsjukhus,	  Göteborg	  
Anders	  Åhlin,	  Södersjukhuset,	  Stockholm	  
Britt-‐Marie	  Holmqvist,	  Universitetssjukhuset,	  Linköping	  
Caroline	  Björklund,	  Norrlands	  Universitetssjukhus,	  Umeå	  
Dominik	  Turkiewicz,	  Universitetssjukhuset,	  Lund/Malmö	  
Gunnar	  Skeppner,	  Universitetssjukhuset,	  Örebro	  
Jacek	  Winiarski,	  Universitetssjukhuset,	  Huddinge	  
Jan-‐Inge	  Henter,	  Astrid	  Lindgrens	  Barnsjukhus/KS,	  Stockholm	  
Magnus	  Göransson,	  Drottning	  Silvias	  Barnsjukhus,	  Göteborg	  
Per	  Frisk,	  Akademiska	  Barnsjukhuset,	  Uppsala	  
Rolf	  Ljung,	  Universitetssjukhuset,	  Malmö/Lund	  	  
Ulf	  Tedgård,	  Universitetssjukhuset,	  Malmö/Lund	  (ordförande)	  
Peter	  Priftakis,	  Universitetssjukhuset,	  Huddinge	  
Tatiana	  Greenwood,	  Astrid	  Lindgrens	  barnsjukhus/KS,	  Stockholm	  
	  	  
	  
Lund	  140123	  	  
Ulf	  Tedgård,	  ordf	  VPH	  	  


