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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	  150129	  på	  läkaresällskapet	  i	  Stockholm	  hade	  temat	  ” Sickle	  Cell	  Disease	  
(SCD),	  Hemofagocyterande	  lymfohistiocytos	  (HLH)	  och	  Langerhan	  Cell	  Histiocytos”.	  Under	  
förmiddagen	  talade	  Jan-‐Inge	  Henter	  och	  Tatiana	  Greenwood	  om	  primär	  och	  sekundär	  HLH	  
samt	  Langerhans	  Cell	  Histiocytos.	  Under	  eftermiddagen	  höll	  Dr.	  Josu	  de	  la	  Fuente,	  ansvarig	  
för	  barntransplantation	  vid	  St.	  Mary's	  Hospital,	  London,	  en	  mycket	  intressant	  föreläsning	  om	  
indikationer	  för	  och	  resultat	  av	  transplantation	  vid	  Sickle	  Cell	  sjukdom.	  Magnus	  Göransson	  
presenterade	  lite	  tankar	  kring	  uppdateringen	  av	  VPHs	  vårdprogram	  för	  Sickle	  Cell	  sjukdom.	  
Dagen	  avslutades	  med	  tre	  fallpresentationer.	  Utbildningsdagen	  hade	  73	  deltagare.	  
	  
Under	  2015	  har	  nytt	  vårdprogram	  kring	  ”TEC	  Transitorisk	  erytroblastopeni	  hos	  barn”	  blivit	  
klart.	  Vårdprogrammet	  för	  Neutropeni	  har	  uppdaterats	  och	  kommer	  att	  finnas	  på	  hemsidan	  
under	  2016.	  Arbete	  med	  att	  uppdatera	  de	  tidigare	  vårdprogrammen	  pågår	  kontinuerligt.	  
	  
Under	  2015	  har	  Dominik	  Turkiewicz,	  Ulf	  Tedgård,	  Jan-‐Inge	  Henter	  och Tatiana	  Greenwood	  
deltagit	  i	  arbetsgrupper	  inom	  NOPHO.	  Representanter	  från	  VPH	  har	  deltagit	  i	  framtagandet	  
av	  informationsfilmer	  kring	  Thalassemi	  som	  Blodcancerförbundet	  tagit	  initiativ	  till.	  	  
	  	  
	  
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	  	  
Ulf	  Tedgård,	  Universitetssjukhuset,	  Malmö/Lund	  (ordförande)	  
Peter	  Priftakis,	  Universitetssjukhuset,	  Huddinge	  
Tatiana	  Greenwood,	  Astrid	  Lindgrens	  barnsjukhus/KS,	  Stockholm	  
	  	  
	  
Lund	  160123	  	  
Ulf	  Tedgård,	  ordf	  VPH	  	  


