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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.	  
	  
VPHs	  utbildningsdag	  	  160204	  på	  Läkaresällskapet	  i	  Stockholm	  hade	  temat	  	  ”Blodigt	  allvar-‐
akut	  hematologi”.	  På	  förmiddagen	  så	  talade	  Gunnar	  Skeppner	  om	  akut	  upptäckt	  av	  anemi,	  
Anders	  Åhlin	  talade	  om	  neutropeni.	  Ulf	  Tedgård	  talade	  om	  blödningar	  –	  
koagulationsrubbningar	  och	  trombocytopeni.	  På	  eftermiddagen	  presenterade	  Maria	  
Magnusson	  och	  Pernilla	  Grillner	  akuta	  aspekter	  på	  trombos	  och	  stroke.	  Göran	  Carlsson	  
berättade	  sedan	  om	  sin	  fascinerande	  forskningsresa	  i	  Kostmanns	  spår.	  	  
Dagen	  avslutades	  med	  3	  fallpresentationer.	  Utbildningsdagen	  hade	  88	  deltagare.	  
	  
Under	  2016	  har	  ett	  nytt	  vårdprogram	  för	  ”Neutropeni”	  publicerats,	  likaså	  ett	  omfattande	  
vårdprogram	  för	  ”Sicklecellanemi”.	  På	  hemsidan	  har	  också	  under	  året	  publicerats	  tre	  nya	  
patientinformationer,	  för	  ”Splenektomi”,	  för	  ”Thalassemia	  minor”	  samt	  för	  ”Hereditär	  
sfärocytos”.	  Uppdatering	  av	  befintliga	  vårdprogram	  pågår	  kontinuerligt.	  	  
	  
Under	  året	  har	  ett	  forum	  för	  falldiskussioner	  initierats	  med	  telefonmöten	  varannan	  vecka	  så	  
långt	  det	  är	  möjligt.	  Medlemmar	  i	  VPH	  deltar	  när	  de	  kan,	  tanken	  är	  att	  även	  sjukhus	  utanför	  
gruppen	  ska	  kunna	  delta	  vid	  behov,	  via	  VPH.	  
	  
Flera	  av	  VPHs	  medlemmar	  har	  under	  året	  varit	  aktiva	  i	  framför	  allt	  NOPHOS	  arbetsgrupper,	  
Ulf	  Tedgård	  sitter	  med	  i	  NOPHO	  Platelet	  working	  group,	  Red	  cell	  disorders	  working	  group,	  
Thromboembolic	  working	  group	  samt	  Educational	  Course	  Committee.Tatiana	  Greenwood	  i	  	  	  
NOPHO	  Histiocyte	  working	  group	  samt	  Histiocyte	  Society.	  	  Anders	  Åhlin	  aktiv	  i	  SLIPI.	  
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