Årsberetning for 2014 for Transplantationsudvalg under DSKI
Medlemmer af udvalget: Anne Fischer-Nielsen (formand), Betina Samuelsen Sørensen, Torben
Barington, Helle Bruunsgaard, Hans O. Madsen, Bjarne Møller, John Bæch, Susanne Sækmose
Planlagt mødeaktivitet: ét årligt møde i før DSKI årsmøde, planlagt til marts 2015.
Der er under udvalget flg. arbejdsgrupper bl.a. mhp. at opnå større grad af interkollegial dialog
mellem de forskellige afdelinger i landet samt at arbejde hen imod at få nationale anbefalinger for
klinisk immunologisk transplantationsudredning.
1. Stamcelledonorer: kriterier, udvælgelse, registre og håndtering ved allogen
stamcelletransplantation
2. HLA typebestemmelse ved allogen transplantation (alle HLA-type-relaterede
problemstillinger inkl. ambiguities etc.)
3. Antistofudredning ved allogen transplantation inkl. crossmatch, teknikvalg,
4. Autolog stamcelletransplantation inkl. kortlægning af procedurer.
5. Nye cellulære terapier inkl. specialets rolle fremover.
Gruppe 1: er ved at udarbejde anbefalinger til Dansk Selskab for Hæmatologi’s
transplantationsudvalg for sekundærkriterier for valg af donorer til stamcelletransplantation. Det
forventes, at der indleveres et oplæg til DSH’s årsmøde i lighed med det, der blev leveret og
implementeret for HLA bestemmelse og prioritering.
Gruppe 4: Hæmatologerne har i efteråret 2014 taget initiativ til et tværfagligt udvalgt for autolog
stamcelletransplantation med deltagelse af hæmatologer og kliniske immunologer. Hovedformålet
med udvalgets arbejde er at finde fælles retningslinjer for et autologt
stamcelletransplantationsforløb. En række delelementer er fordelt til gennemgang i nogle
arbejdsgrupper. Der er stort sammenfald mellem emner/elementer, vi allerede i eget regi har
ønsket at finde fælles retningslinjer for, og gruppen fortsætter som selvstændig enhed i regi af
DSKI/transplantationsudvalg udover at være en del af den fælles gruppe med hæmatologer. Der er
fortsat et ønske om at udarbejde et selvstændigt dokument, eventuelt et tillæg til TMS, omkring
god praksis for håndtering af autologe stamceller. Arbejdet er godt i gang, idet vi skal komme med
input til den tværfaglige gruppe i foråret 2015.
Gruppe 5: havde sidste år udarbejdet anbefaling til gruppen vedr. specialevejledning mhp. at
inkludere området Advanced Therapy Medicines Products (ATMP) i specialet Klinisk Immunologi.
Dette blev dog afvist i processen som værende specialespecifikt.
Selvom der i visse grupper ikke har været afholdt møder, er det besluttet at opretholde enhederne
formelt for at styrke det nationale samarbejde.
03.03.2015, Anne Fischer-Nielsen

