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dette er Hæmatologisk afdelings anden 
årsrapport, udgivet nu hvor vi er indret-
tet i en ny organisation og i nye fysiske 
rammer. Ud over den udfordring der lig-
ger i at skabe en god kultur i afdelingen, 
er det nu vi skal tage os tid til orientering 
mod omverdenen og absorbere de krav 
der stilles til det danske sundhedsvæsen, 
specielt kræftbehandlingen – og dermed 
også krav til vores afdeling. forhåbent-
lig kan årsrapporten ses som et første 
svar på den løbende vurdering og forsøg 
på at beskrive de områder som aktuelt 
er vigtige kvalitetsparametre - beskrevet 
i sundhedsloven og kræftplan ii.

Vi fik i 2005 en sundhedslov, som har til 
formål at fremme befolkningens sund-
hed samt at forebygge og behandle 
sygdom for den enkelte. loven fast-
sætter kravene til sundhedsvæsenet 
med henblik på at sikre respekt for 
det enkelte menneske, dets integritet 
og selvbestemmelse og bl.a. opfylde 
behovet for behandling af høj kvalitet, 
med let adgang til information og ikke 
mindst kort ventetid på udredning og 
behandling. disse opgaver skal udfø-
res af regionernes sundhedspersonale 
– altså os! i den forbindelse er det vigtigt 
at vi alle ved at loven også skal sikre en 
stadig udvikling af kvalitet, effektiv res-
sourceudnyttelse gennem uddannelse 
og forskning.

Parallelt hermed fik vi samme år kræft-
plan ii, som har til formål at styrke fore-

byggelsen af kræft og forbedre grund-
laget for, at danske kræftpatienter kan 
tilbydes udrednings- og behandlings-
forløb, der iværksættes tidligt, opleves 
sammenhængende af patienterne og 
har høj international faglig kvalitet. 
Planen indeholder faglige anbefalinger 
på en række områder, hvor der vurderes 
at være behov for en styrket indsats. 
anbefalingerne skal operationaliseres 
og omsættes til handling i driftsorga-
nisationerne tilpasset lokale forhold 
– også hos os.

kræftplan ii tager udgangspunkt i 
patientforløbet fra forebyggelse over 
diagnostik og behandling til rehabi-
litering og palliativ indsats. desuden 
omhandler planen en række tværgående 
områder med betydning for kvaliteten 
i kræftindsatsen. med udgangspunkt 
i rapporten ”klinisk kræftforskning i 
danmark”, der blev udsendt af forsk-
ningsstyrelsen i februar 2005, anbefaler 
kræftplanen en række initiativer, der 
har til formål at koordinere og styrke 
kvaliteten af den kliniske kræftforskning 
i danmark.

kræftplanen anbefaler en styrkelse 
af monitoreringen på kræftområdet, 
der følger principperne i den danske 
kvalitetsmodel for sundhedsvæsenet. 
det anbefales, at der etableres en sam-
let koordinering og fremstilling af de 
indsamlede kræftdata samt en styrket 
overvågning af kvaliteten af indsatsen 

og de resultater, der opnås for patien-
terne - herunder også patienternes 
vurdering af forløbet. 

det anbefales videre, at vi sikrer, at 
personer med symptomer på kræft får 
stillet den rigtige diagnose hurtigt og 
tilbydes helbredende behandling. Her-
udover skal vi tilbyde kræftpatienter, der 
ikke kan helbredes for deres sygdom, 
livsforlængende behandling, hvis det er 
meningsfuldt for patienten, rehabilite-
ring med udgangspunkt i individuelle 
behov, en palliativ (lindrende) indsats 
til kræftpatienter, der ikke kan tilby-
des helbredende eller livsforlængende 
behandling, tilbyde kræftpatienter et 
veltilrettelagt samlet forløb på højt 
internationalt kvalitetsniveau uden 
unødige ventetider, inddrage patientens 
egen vurdering og indsats i sygdomsfor-
løbet som en vigtig ressource og sikre, 
at sundhedspersonalets samarbejde 
med patienten baseres på respekt for 
patientens integritet.
 
kravene er således mange i hverdagen, 
men det er vores håb at denne rapport 
kan bruges af enhver medarbejder, som 
en bekræftelse på at vi arbejder i den 
rigtige retning med de mange faglige 
tiltag der er søsat i 2006. tak til jer alle 
for indsatsen.

aalborg, juni 2007

 

forord

anne bukh
ledende overlæge

June korup
oversygeplejerske

Hans e Johnsen
Professor
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beskriVelse af Hæmatologisk afdeling 

Hæmatologisk afdeling varetager 
behandling af patienter inden for alle 
grene af det hæmatologiske fagom-
råde efter internationalt anerkendte 
retningslinier, således at Hæmatologisk 
afdeling fremstår som et af flere refe-
rencecentre for medicinsk behandling 
af hæmatologiske sygdomme i dan-
mark.

Hæmatologisk afdeling er lands-lands-
delsafdeling i hæmatologi. organisato-
risk er afdelingen en del af medicinsk 
Center, aalborg sygehus, og Århus 
Universitetshospital. 

afdelingens primære opgave er diagno-
stik, prognostik, behandling og pleje af 
hæmatologiske specialepatienter fra 
nordjyllands amt på såvel amts som 
lands-landsdelsniveau. afdelingen del-
tager desuden i den akutte modtagelse 
af medicinske patienter, primært via 
akut modtage afsnit, ama. 

Undervisning og forskning er højt prio-
riterede indsatsområder for Hæmato-
logisk afdeling. Undervisningsaktivite-
terne er vidtfavnende – fra undervisning 
af studerende til videreuddannelse af 
eget personale. forskningsaktiviteterne 
er også mangeartede – videreudvikling 
af diagnostiske og prognostiske meto-
der via patogeneseforskning i specia-
lets sygdomme, herunder etablering af 
biobank og registrering i de nationale 
kliniske databaser. afdelingen deltager 
i klinisk kontrollerede studier, inklusiv 
lægemiddelafprøvning.

Personalesammensætning i Hæmatologisk afdeling 2005-2006

2005 2006

ledende overlæge 1 1

Professor, overlæge 1 1

overlæger 4 5

afdelingslæger 3 4

Hæmatologisk hoveduddannelse 3 3

turnus, i-stilling, onkologisk hoveduddannelse 2 4

Læger i alt 14 18

Plejepersonale

oversygeplejerske m. afdelingssygeplejerskefunktion 1 1

sygeplejersker dagafsnit/ambulatorium 7 8

souschef sengeafsnit 7V 1 1

sygeplejersker sengeafsnit 7V 19 24

sosa afsnit 7V 7 6

Plejepersonale i alt 3� 40

sekretærer*

afsnitsskretær 1 1

lægesekretærer 6 6

sekretærer i alt � �

Forskningspersonale

Professor 1 1

Projektsygeplejersker 3 3

Projektsekretær 2 2

molekylærbiologer 3

bioinformatiker/datamanager 1 1

bioanalytikere 1

Phd studerende 2

scholar stipendiater 4

medicinske studenter 4

Forskningspersonale i alt � 20

* indgår i medicinsk Centers fællessekretariat med funktion ved Hæmatologisk afdeling

Læger

Hæmatologisk afdelings infrastruktur
Hæmatologisk afdeling er beliggende i medicinerhuset og i forskningens hus.

afdelingen omfatter i medicinerhuset
• Hæmatologisk sengeafsnit 7 Vest på 7. etage, Vest
• Hæmatologisk dagafsnit, Hæmatologisk ambulatorium og modtageafsnit på 2. etage, Øst
• læge- og sekretærkontorer samt konferencerum på 2. og 3. etage
• den kliniske forskningsenhed, Hæmatologisk biolaboratorium og biobank på 2. etage, Vest
desuden i forskningens Hus 
• forskningssekretariat
• forskningslaboratorium
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Hæmatologisk Afdelings samarbejdspartnere 

Organisationsdiagram

Afdelingsledelse Forskningsledelse

Sengeafsnit 7V Dagafsnit/
Ambulatorium

Klinisk 
Forskningsenhed

Klinisk 
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Klinisk biokemi

(Biobank)

Forsknings-
laboratorium Modtagelse
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Klinisk Biokemisk Afdeling

Klinisk Immunologisk Afdeling
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MR Center

Nuklearmedicinsk Afdeling (PET)

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Sygehusapoteket
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Ortopædkirurgi Nordjylland

Anæstesisektor Nordjylland

Aalborg Sygehus

Århus UniversitetshospitalEksterne partnere

Statens Seruminstitut

Regionale hæmatologiske 
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Rigshospitalet 

Allogen stamcelletransplantation
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Forskningssamarbejde nationalt og 
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MRC
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kliniske aktiViteter

i afdelingen er de kliniske aktiviteter opdelt, som angivet nedenfor og antallet af proce-
durer er angivet. det er vigtigt at pointere at det ikke alene er antal men også kvaliteterne 
af aktiviteterne som beskriver de faktiske aktiviteter.  

Undersøgelsesstue

 2004 2005 2006

knoglemarvsundersøgelser

- aspirationer 349 505 572

- biopsier 342 484 566

- kromosomundersøgelser 27 76 199

lumbalpunkturer 48 35 40

Hudbiopsier 15 7 9

kemoterapibehandlinger

 2004 2005 2006

indlagte patienter*/** 653 921 785

ambulante patienter 863 931 1339

kemoterapibehandlinger i alt 1516 1852 2124

* ofte længerevarende og intensive

** der skal tages forbehold for mangelfuld registrering af kure på indlagte patienter i perioden 010106-300406

Hæmatologisk dagafsnit og ambulatorium

 2004 2005 2006

ambulante besøg 6443 8159 9751

Hæmatologisk sengeafsnit

 2004 2005 2006

Udskrivelser

antal planlagte patienter 298 345 347

antal akutte patienter 1388 1247 1319

antal udskrivelser i alt 1686 1592 1666

Hæmatologisk Afdeling

Medicinsk Gastroenterologisk Afd.

Infektionsmedicinsk Afdeling

Nyremedicinsk Afdeling

Børneafdelingen

Onkologisk Afdeling

Kardiologisk Afdeling

Kirurgisk Gastroenterologisk Afd.

Øre-næse-halsafdelingen

Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling

Neurokirurgisk Afdeling

Klinisk Biokemisk Afdeling

Klinisk Immunologisk Afdeling

Radiologisk Afdeling

MR Center

Nuklearmedicinsk Afdeling (PET)

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Sygehusapoteket

Koagulationslaboratoriet

Ortopædkirurgi Nordjylland

Anæstesisektor Nordjylland

Aalborg Sygehus

Århus UniversitetshospitalEksterne partnere

Statens Seruminstitut

Regionale hæmatologiske 
afdelinger

Rigshospitalet 

Allogen stamcelletransplantation

Nationale kliniske databaser

Forskningssamarbejde nationalt og 
internationalt

Aarhus Universitet

Århus Amt

Viborg Amt

Vejle Amt

Ringkøbing Amt
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Figur 2
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Aktivitetsoversigt 2000-2006

Udskrivelser
A B A B A B A B A B A B A B

Malignt lymfom
Non Hodgkin 285 55 392 37 275 37 259 46 211 72 231 68 273 59
Hodgkin 84 9 195 5 56 6 57 15 31 9 39 13 60 10

Myelomatose 58 5 63 18 53 15 71 20 63 12 56 14 102 27

Leukæmi
ALL 7 1 21 3 14 2 21 3 30 6 22 4 4 1
CLL 62 21 55 22 40 20 42 23 63 43 57 41 47 35
Hårcelleleukæmi 4 0 3 1 4 0 4 1 3 0 1 0 2 0
AML 102 15 55 15 77 17 91 15 91 32 61 40 75 25
CML 18 2 9 6 7 3 10 3 17 2 11 6 17 12

MDS 20 2 9 1 14 0 10 7 16 11 12 8 5 3

Malign hæmatologi i alt 640 110 802 108 540 100 565 133 525 187 490 194 585 172

Anden hæmatologi 275 61 311 78 312 112 300 134 280 92 244 114 156 75

Hæmatologi i alt 915 171 1113 186 852 212 865 267 805 279 734 308 741 247
A = Aktionsdiagnoser

B = Bidiagnoser

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Oversigt over sygdomsgrupper – indlagte patienter

2486 2699 2553
2088 1686 1592 1666

4122 4362
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5899
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8154
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Højdosis terapi med stamcellestøtte 
(Hdt-forløb)
Højdosis terapi med stamcellestøtte 
kaldes også knoglemarvstransplanta-
tion. transplantation gennemføres ved 
at give højdosis kemoterapi efterfulgt 
af reinfusion af patientens egne stam-
celler. 

forløbet ved transplantation medfører 
midlertidigt ophør af patientens knog-
lemarvsfunktion og langvarig svækkelse 
af immunsystemet med deraf følgende 
øget infektionsrisiko, som er størst de 
første 3-4 uger efter stamcellereinfu-
sion. Patienterne er derfor indlagt, 
isolerede samt i profylaktisk antibio-
tisk behandling, indtil antallet af hvide 
blodlegemer er under normalisering. da 
patienterne mister tidligere beskyttelse 
mod visse mikroorganismer startes et 
revaccinationsprogram 6 måneder efter 
transplantation.

Højdosisbehandling gives i tæt og vel-
fungerende samarbejde mellem Hæma-
tologisk afdeling, afdeling for Cellulær 
immunologi og blodbanken.  

oversigt over sygdomsgrupper – ambulante patienter

Højdosis terapi med stamcellestøtte 
blev opstartet ved Hæmatologisk afde-
ling, aalborg sygehus november 2005 
efter indflytning i det nye mediciner-
hus. der er planlagt 24 forløb per år i 
Hæmatologisk afdeling. 

Patienter med indikation for allogen 
knoglemarvstransplantation sendes til 
rigshospitalet, københavn. 

status over Hdt-forløb i 2006
fra 2. december 2005 til 31. december 
2006 er der udført 21 transplantatio-
ner, heraf 19 uden væsentlige komplika-
tioner udover de forventede. et forløb, 
som var patientens 2. transplantation, 
krævede langvarigt ophold på intensiv 
afdeling. en 66-årig patient fik pludselig 
fatal intrakraniel blødning 6 dage efter 
stamcellereinfusion.

Hdt-forløb fordelt på diagnoser

 2006

Hodgkins lymfom 3

non-Hodgkins lymfom 7

myelomatose* 11

Hdt-forløb i alt 21

Tabel 9

Oversigt over sygdomsgrupper

Ambulante besøg 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Malignt lymfom
Non Hodgkin 1148 1247 1625 1525 1690 1778 2127
Hodgkin 227 294 345 508 399 475 474

Myelomatose 349 397 431 520 638 898 1209

Leukæmi
ALL 20 67 44 45 100 82 65
CLL 496 499 485 524 706 943 1218
Hårcelleleukæmi 76 64 61 67 39 51 57
AML 211 227 274 387 436 363 369
CML 128 169 193 176 203 247 326

MDS 15 11 24 58 91 145 191

Malign hæmatologi i alt 2670 2975 3482 3810 4302 4982 6036

Anden hæmatologi 1286 1206 1431 1465 1489 2398 2844

Hæmatologi i alt 3956 4181 4913 5275 5791 7380 8880
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kValitetssikring 

opfyldelse af servicemål for 2006 på 
Hæmatologisk afdeling 
for at sikre, at patienterne får et effek-
tivt behandlingsforløb, dvs. en god og 
sammenhængende service, har man i 
nordjyllands amt udformet en række 

servicemål 1
”Henviste patienter skal have svar på henvisning inden for 8 hverdage indeholdende dato for udredningsstart eller dato for planlagt 
behandling.” 

cellemobilisering utilstrækkelig for høst. 
alle havde tidligere fået stamcelletok-
sisk terapi. 
9 patienter har fået foretaget forsik-
ringsopsamling, hvortil kommer stam-
celleopsamling hos 2 patienter, hvis 
almentilstand ikke tillod gennemførelse 
af den planlagte transplantation.

konklusion Hdt 2006
Højdosis behandling med stamcel-
lestøtte er implementeret i aalborg i 
2006 med resultater og komplikationer 
svarende til det rapporterede nationalt 
og internationalt.

stamcelleopsamling i 2006
stamceller opsamles sædvanligvis via 
et centralt venekateter fra blodet efter 
forudgående kemoterapi og vækstfak-
torbehandling. i sjældne tilfælde, hvor 
høst fra perifert blod mislykkes, kan 
stamcelleopsamling evt. foregå opera-
tivt fra knoglemarven. i 2006 har der 
ikke været behov eller indikation for 
opsamling fra knoglemarv.

antallet af stamcelleopsamlinger over-
stiger antallet af transplantationer. 
dette skyldes flere forhold. dels kan 
det være nødvendigt at høste patienter 

mere end en gang for at få tilstrække-
ligt stort antal stamceller for at kunne 
gennemføre højdosisbehandling. dels 
skyldes det at visse patienter høstes 
’profylaktisk’ (forsikringsmarv), hvis 
den planlagte terapi for den maligne 
grundsygdom er stamcelletoksisk i en 
sådan grad, at stamcelleopsamling i en 
recidivsituation umuliggøres.

i 2006 er der gennemført i alt 45 forsøg 
på stamcellehøst. Hvert forsøg varer som 
regel en til tre dage. 23 patienter er stam-
cellehøstet ved første mobilisering. 
Hos 4 patienter (på 7 forsøg) var stam-

konkrete servicemål, som alle de nord-
jyske sygehuse og sektorer er forpligtede 
til at leve op til. 

Her vises opgørelser over servicemåls-
opfyldelse for Hæmatologisk afdeling 

i 2006. søjlediagrammet viser måned 
for måned i hvilket omfang afdelin-
gen har indfriet de politisk godkendte 
mål. målopfyldelsen er besluttet at være 
100% for hvert servicemål.

Servicemål 1 Hæmatologisk Afdeling
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servicemål 2
”Eventuel udredning skal være påbegyndt senest 1 måned efter henvisning.” 

servicemål 3
”Alle henviste patienter skal senest 8 hverdage efter afsluttet undersøgelses/udredningsforløb have besked fra sygehuset 
om tid og sted for eventuel behandling.” 

Servicemål 2 Hæmatologisk Afdeling
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Servicemål 3 Hæmatologisk Afdeling
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servicemål 4
”Fra henvisning til behandling påbegyndes må der maksimalt gå to måneder.” 

servicemål 5
”alle udskrivningsbreve skal være afsendt fra sygehuset senest 5 arbejdsdage efter at patienten er udskrevet/afsluttet.”

1�

Servicemål 4 Hæmatologisk Afdeling
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Patienttilfredshedsundersøgelse
der blev i 2006 gennemført en patienttilfredshedsundersøgelse blandt ambulante 
patienter på Hæmatologisk afdeling. 

Ambulante patienters oplevelser 2006 

Hæmatologisk ambulatorium, Aalborg, Nordjyllands Amt 

† 12. Én sygeplejerske i ambulatoriet med særligt ansvar (181) 
† 15. Information om årsagen til ventetid under besøg (60) 
† 16_1. Modtaget skriftlig information om undersøgelse/behandling (181)  
14. Unødvendig ventetid i ambulatoriet, der forlængede besøg (180) 
29. Personalets håndtering af fejlen (10) 
27. Konsekvenser af fejlen (10) 
† 9. Én læge i ambulatoriet med særligt ansvar (182) 
† 4. Viden om henvendelse ved ændringer inden første besøg (183) 
5e. Faggruppers væremåde ved besøg (Terapeuter (fx fysioterapeut, ergoterapeut)) (12) 
6. Præsentation af personale med navn og titel (185) 
† 20e1. Modtaget skriftlig/mundtlig information om sygdommens konsekvenser (141)  
† 2 1. Mulighed for kontakt med læger/sygeplejersker mellem besøg (104)  
† 20d1. Modtaget skriftlig/mundtlig information om hvad du må/ikke må gøre (120)  
8. Ambulatoriets læger på forhånd orienteret om symptomer (179) 
20e2. Vurdering af skriftlig/mundtlig information om sygdommens konsekvenser (121)  
† 3. Ventetid fra henvisning til første besøg (180) 
18. Overensstemmelse af informationer fra forskelligt personale (111) 
23. Ambulatoriets orientering af egen læge om undersøgelse/behandling (95)  
† 25. Fejl i ambulatoriet (Ingen fejl = positiv) (177) 
† 7. Inddragelse i beslutninger om behandling og pleje (181) 
20d2. Vurdering af skriftlig/mundtlig information om hvad du må/ikke må gøre (107) 
19. Fik svar på stillede spørgsmål (172) 
13. Ambulatoriets sygeplejersker havde tid (122) 
10. Ambulatoriets læger lyttede til beskrivelse af symptomer (174) 
11. Ambulatoriets læger havde tid (182) 
20c2. Vurdering af skriftlig/mundtlig information om videre forløb/efterbeh. (151)  
17. Indhold af mundtlig information om undersøgelse/behandling (181) 
30. Tillid til rette lægelige undersøgelse/behandling (181) 
20b2. Vurdering af skriftlig/mundtlig information om undersøgelse/behandling (173) 
5c. Faggruppers væremåde ved besøg (Sekretærer) (176) 
20a2. Vurdering af skriftlig/mundtlig information om mødetid og - sted (181) 
† 20c1. Modtaget skriftlig/mundtlig information om videre forløb/efterbeh. (154)  
16_2. Indhold af skriftlig information om undersøgelse/behandling (115) 
† 20b1. Modtaget skriftlig/mundtlig information om undersøgelse/behandling (176) 
32. Samlet vurdering af besøg i ambulatoriet (184) 
31. Tillid til rette sygeplejefaglige pleje/behandling (123) 
5d. Faggruppers væremåde ved besøg (Laboranter) (123) 
5a. Faggruppers væremåde ved besøg (Læger) (182) 
† 20a1. Modtaget skriftlig/mundtlig information om mødetid og - sted (182) 
5b. Faggruppers væremåde ved besøg (Sygeplejersker) (153) 
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Figuren viser afdelingens svarfordeling for hvert spørgsmål (antal svar i parentes). Spørgsmål markeret med † har kun to svarkategorier eller er 
omkodet til kun at have to. Til højre i figuren er ud for hvert spørgsmål markeret om afdelingen ligger signifikant (p<0,05) over (O), under (U) eller ikke 
afviger signifikant fra (G) gennemsnittet af alle afdelinger. En evt. * betyder, at afdelingen pga. for få besvarelser ikke har kunnet placeres. NB: 
Nogle spørgsmål har et meget lavt antal svar, og resultaterne er derfor forbundet med stor usikkerhed. De skal derfor fortolkes med varsomhed. 
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Ambulante patienters oplevelser 2006 

Hæmatologisk dagafsnit, Aalborg, Nordjyllands Amt 

† 12. Én sygeplejerske i ambulatoriet med særligt ansvar (43) 
14. Unødvendig ventetid i ambulatoriet, der forlængede besøg (43) 
27. Konsekvenser af fejlen (5) 
† 16_1. Modtaget skriftlig information om undersøgelse/behandling (43) † 
15. Information om årsagen til ventetid under besøg (16) 
† 9. Én læge i ambulatoriet med særligt ansvar (42) 
† 4. Viden om henvendelse ved ændringer inden første besøg (41) 
29. Personalets håndtering af fejlen (5) 
8. Ambulatoriets læger på forhånd orienteret om symptomer (39) 
† 25. Fejl i ambulatoriet (Ingen fejl = positiv) (42) 
† 20e1. Modtaget skriftlig/mundtlig information om sygdommens konsekvenser (36) 
20e2. Vurdering af skriftlig/mundtlig information om sygdommens konsekvenser (31)  
† 20d1. Modtaget skriftlig/mundtlig information om hvad du må/ikke må gøre (33)  
† 3. Ventetid fra henvisning til første besøg (42) 
18. Overensstemmelse af informationer fra forskelligt personale (32) 
16_2. Indhold af skriftlig information om undersøgelse/behandling (26) 
10. Ambulatoriets læger lyttede til beskrivelse af symptomer (40) 
19. Fik svar på stillede spørgsmål (41) 
† 2 1. Mulighed for kontakt med læger/sygeplejersker mellem besøg (28)  
6. Præsentation af personale med navn og titel (43) 
20d2. Vurdering af skriftlig/mundtlig information om hvad du må/ikke må gøre (29)  
13. Ambulatoriets sygeplejersker havde tid (37) 
20c2. Vurdering af skriftlig/mundtlig information om videre forløb/efterbeh. (38) 
11. Ambulatoriets læger havde tid (40) 
23. Ambulatoriets orientering af egen læge om undersøgelse/behandling (20)  
† 7. Inddragelse i beslutninger om behandling og pleje (43) 
† 20c1. Modtaget skriftlig/mundtlig information om videre forløb/efterbeh. (39)  
20b2. Vurdering af skriftlig/mundtlig information om undersøgelse/behandling (42)  
17. Indhold af mundtlig information om undersøgelse/behandling (43) 
5a.Faggruppers væremåde ved besøg (Læger) (43) 
20a2. Vurdering af skriftlig/mundtlig information om mødetid og - sted (43)  
30. Tillid til rette lægelige undersøgelse/behandling (42) 
31. Tillid til rette sygeplejefaglige pleje/behandling (37) 
32. Samlet vurdering af besøg i ambulatoriet (42) 
5b. Faggruppers væremåde ved besøg (Sygeplejersker) (40) 
5c. Faggruppers væremåde ved besøg (Sekretærer) (39) 
5d. Faggruppers væremåde ved besøg (Laboranter) (27) 
5e. Faggruppers væremåde ved besøg (Terapeuter (fx fysioterapeut, ergoterapeut)) (6)  
† 20a1. Modtaget skriftlig/mundtlig information om mødetid og - sted (43)  
† 20b1. Modtaget skriftlig/mundtlig information om undersøgelse/behandling (42) 
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Figuren viser afdelingens svarfordeling for hvert spørgsmål (antal svar i parentes). Spørgsmål markeret med † har kun to svarkategorier eller er 
omkodet til kun at have to. Til højre i figuren er ud for hvert spørgsmål markeret om afdelingen ligger signifikant (p<0,05) over (O), under (U) eller ikke 
afviger signifikant fra (G) gennemsnittet af alle afdelinger. En evt. * betyder, at afdelingen pga. for få besvarelser ikke har kunnet placeres. NB: 
Nogle spørgsmål har et meget lavt antal svar, og resultaterne er derfor forbundet med stor usikkerhed. De skal derfor fortolkes med varsomhed. 

 tilfredshed 2006
i september 2006 gennemførte aalborg 
sygehus en medarbejdertilfredsheds-
undersøgelse. 

Vurderingen viser, at Hæmatologisk 
afdelings personale havde en tilfreds-
hedsgrad, som i alle tilfælde var høj, 
dvs. højere end gennemsnittet for aal-
borg sygehus totalt. 

Hovedrapporten for tilfredshed 2006 
kan læses på aalborg sygehus’ hjemme-
side www.aalborgsygehus.rn.dk under 
for personale - medarbejdertilfreds-
hed
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driftsUdgifter

Økonomi – løbende priser

mio. kr. 2004 2005 2006

forbrug (budgetansvarlige poster) 43,1 49,6 55,2

budget 42,3 48,7 59,7

balance -0,8 -0,9 4,5

medicin-udgift (del af samlet forbrug) 20,6 25,4 27,7
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de nationale kliniske databaser

akut leukæmi-databasen 
rapportering af aml og all til 
akut leukæmi-databasen fore-
går stadig ved hjælp af papirske-
maer, som indsendes til Hæmato-
logisk afdeling på Århus sygehus.  
lægeligt ansvarlig for akut leukæmi-
databsen er overlæge, ph.d. mette skov 
Holm.

den Hæmatologiske fællesdatabase 
afdelingen indrapporterer løbende til 
den Hæmatologiske fællesdatabase, 
som er placeret  på kompetencecenter 
Øst og ledes af overlæge, dr. med. Peter 
de nully brown.

Yderligere oplysninger om databasen og 
vedtægter for dansk Hæmatologisk sel-
skabs databaseudvalg findes på dansk 
Hæmatologisk selskabs hjemmeside 
www.hematology.dk

lymfomdatabasen (lYfo)
Hæmatologisk afdeling rapporterer 
som tidligere til lymfom-databasen 
(lYfo). siden september 2005 er dette 
foregået elektronisk ved indtastning 
direkte i databasen via internettet.  
lægeligt ansvarlig for lYfo-registrering er 
ledende overlæge, dr. med. anne bukh.
 
myelomatosedatabasen
myelomatose-databasen har eksiste-
ret siden april 2005. Hæmatologisk 
afdeling rapporterer ligeledes  on-line 
hertil.
lægeligt ansvarlig for myelomatosedata-
basen er overlæge, ph.d. Henrik gregersen. 

figuren viser registreringsstatus i % af forventet.

et underudvalg under dansk Hæma-
tologisk selskab (databaseudvalget) 
er ved at gennemføre samdrift af de tre 
databaser, og det er planen, at akut leu-
kæmi-databasen skal køre elektronisk i 
lighed med de øvrige databaser.

LYFO-registrering 2006
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Uddannelse

der er på Hæmatologisk afdeling følgende uddannelsespladser 

Postgraduat uddannelse af læger
2 turnusstillinger 
1 introduktionsstillinger i hæmatologi 
3 hoveduddannelsessøgende i hæmatologi 
1 hoveduddannelsessøgende i onkologisk sideuddannelse (6 måneder)
afdelingen har 8-skiftet forvagt fælles med infektionsmedicinsk afdeling. selv-
stændigt 6-skiftet bagvagtslag. 

Prægraduat uddannelse af lægestuderende
afdelingen deltager i undervisning af medicinske studenter på 8. semester og har 
3 studenter på klinisk ophold ad gangen. 
Per 1. september varetages anden del af medicinstudiet på aalborg sygehus, hvilket 
vil betyde yderligere klinikker / undervisning for Hæmatologisk afdeling. 
 
Uddannelse af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter 
2. semester studerende 2 x 2 årligt  
6. semester studerende 2 x 2 årligt  
social- og sundhedsassistentelever 2 x 3 årligt  



22

22

forskningsstatUs 2006 

Hæmatologisk afdeling skal i så vidt 
omfang som muligt bidrage til forsk-
ning i de sygdomme som behandles, 
samt deltage i udviklingen af mere 
effektive behandlingsformer og fore-
byggelse. det tilstræbes derfor, at alle 
patienter tilbydes deltagelse i kliniske 
afprøvninger og andre basale projekter 
og derved får fordele af nye protokol-
lerede behandlinger. 

denne rapport er udfærdiget i løbet af 
januar måned 2007 med henblik på 
at informere samarbejdende afdelin-
ger. størstedelen af aktiviteterne har 
været fokuseret på at opbygge den nye 
organisation, lave samarbejdsaftaler og 
afgrænsninger for den nye hæmatologi-
ske afdelings forskning. formålet med 
rapporten er at give et overblik over de 
projekter, som er aktive i afdelingen, 

såvel som de videnskabelige artikler, 
der er publiceret, inklusiv en oversigt 
over videnskabelige rapporter, som er 
under endelig udarbejdelse. 
Herved kommer årsrapporten også til 
at fungere som et kompetencekatalog 
2007.
forskningsstrategien kan findes på 
www.blodet.dk

forskningsorganisation og ledelse

der henvises til Hæmatologisk forsk-
ningsafsnits hjemmeside: www.blodet.
dk

afdelingens forskningspersonale
der er ved udgangen af 2006 følgende 
personer med forskningsfunktioner:

klinisk afdeling
Professor, overlæge dr.med. Hans e 
Johnsen (laboratorieprotokoller)
ledende overlæge, dr.med. anne bukh 
(lymfomsygdommenes protokoller)
overlæge ph.d. Henrik gregersen 
(myelomatoseprotokoller)
overlæge dr.med. ilse Christiansen 
(transplantationsrelaterede protokol-
ler)
overlæge inge Helleberg (myeloprolife-
rative sygdommes protokoller)
overlæge ph.d. mette Holm skov (akut 
leukæmi- og præleukæmi-protokoller)
afdelingslæge georg thorsell (lymfom-
sygdommenes protokoller)
reservelæge liesbeth oosterhof

reservelæge Jakob madsen
Udviklingssygeplejerske Jette andreas-
sen og cand. theol. Helle schimmel 
(projekt anerkendelse)

den kliniske forskningsenhed (kfe)
ledende projektsygeplejerske lene 
lundby
Projektsygeplejerske sanne kjær
Projektsygeplejerske bodil ginnerup 
sørensen
Projektsekretær lise tordrup

biolaboratoriet
klinisk molekylærbiolog, cand. scient. 
torben l. andersson

klinisk forskningssekretariat (kfs)
forskningssekretær anne lindblom 
Hansen
bioinformatiker anne dirks Højfeldt

forskningslaboratoriet
molekylærbiolog, ph.d. karen dybkær 
sørensen 

molekylærbiolog, ph.d. Jesper dahl-
gaard 
Humanbiologi-studerende malene krag 
Pedersen
afdelingslaborant rikke barsdal 
Ph.d.-studerende Charlotte mandrup 
Petersen 
Ph.d.-studerende anders Petersen
scholarstipendiat thomas Urup Jakob-
sen
reservelæge liefke liesbeth oosterhof

Vigtigste samarbejdspartnere
Patologisk institut
radiologisk afdeling
nuklearmedicinsk afdeling
klinisk immunologisk afdeling
klinisk epidemiologisk afdeling

molekylærbiologisk institut, aarhus 
Universitet
epidemiologisk afdeling og autoimmun-
laboratoriet, statens seruminstitut
Hæmatologisk afdeling, Århus syge-
hus
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afdelingens satsningsområder

forskningsindsatsen vil søge viden om 
forebyggelse af kræft, nye behandlings-
metoder, forudsigelse af effekten hos 
den enkelte patient, nye plejestrategier, 
rehabilitering og palliation i sygdoms-
forløbet og omfatter derfor:

behandlings- og plejestrategier inklu-
siv lægemiddelafprøvning og imple-
mentering af kvantitering af minimal 
restsygdom 

Patogeneseforskning ved maligne b 
celle sygdomme inkl. epidemiologi 

Projekter i satsningsområde 1
behandlings- og plejestrategier inklu-
siv lægemiddelafprøvning og imple-
mentering af kvantitering af minimal 
restsygdom

klinisk kontrollerede undersøgelser
Varmeantistof aiHa. anti-Cd20 
antistoffet, rituximab, i tillæg til predn-
isolon ved behandling af varmestofbe-
tinget autoimmun hæmolytisk anæmi. 
en randomiseret dansk multicenterun-
dersøgelse. inge helleberg.

Cll-8/ml17102 protokol fra gCllsg. 
fase iii forsøg med kombinationsim-
munkemoterapi med fludarabin, Cyk-
lofosfamid og rituxamab (fC-r) vs. 
kemoterapi med fludarabin og Cyklo-
fosfamid (fC) alene hos patienter med 
tidligere ubehandlet kronisk lymfatisk 
leukæmi. ilse Christiansen.

Prima – ”Primary rituximab and 
maintenance”. et multicenter, fase iii, 
åbent, randomiseret studie af patienter 
med avanceret follikulært lymfom med 
evaluering af vedligeholdelsesbehand-
ling med rituximab (mabthera) efter 
induktion af respons med kemoterapi 
samt rituximab. anne bukh.

flUdarabin nmsg#13/03. fludara-
bin som tillæg til induktionsbehandling 
hos patienter med ubehandlet myelo-
matose: et randomiseret, placebokon-
trolleret, dobbeltblindet fase ii studie. 
henrik gregersen og hans e. Johnsen. 
er under afrapportering. 

identification and quantitation of the 
progenitor/stem cell pool in aml by 
flow Cytometry at diagnosis and fol-
lowing therapy: implication for tailored 
therapy and graft Quality. Coordi-
nator: he Johnsen& oJ bergmann: 
granted by the danish Cancer  society 
2005-07

bronchoalveolar lavage (bal) analysis 
for infectious agents, inflammatory 
cytokines and impact on aetiology and 
prognosis in patients with antibiotica 
resistant pulmonary infiltration follow-
ing chemotherapy for haematological 
malignancies. 1999-2009. Coordina-
tor: oJ bergmann oJ, r dessau, g lisby 
and he Johnsen. granted by private 
foundations.

en medicinsk teknologivurdering af 
etablering af gendiagnostik i sund-
hedsvæsenet på basis af studiet i det 
hæmatologiske speciale: PCr baseret 
klinisk gendiagnostik ved akut myeloid 
leukæmi.” ansvarlig hans e Johnsen. 
støttet af mtV institute, 2001-2004.

identification and functional char-
acterization of human dendritic cells 
(dC) in multiple myeloma patients: 
implication for immune therapy. Phd 
study Copenhagen University.

aid as a mutator in the multi-step 
oncogenesis of human tumors. sup-
ported by the danish Cancer soci-
ety 2005-7 by a grant coordinated by 
Cand scient Phd thomas rasmussen 
Herlev.

different survival within the nordic 
countries in spite of improved treat-
ment outcome in multiple myeloma: 
nmsg #9/99 supported by the danish 
research agency, grant 99 00 771

a haematological biobank for region 
mid- and north Jutland. supported 
by the danish research agency, grant 
2006 271-05-0537 

VelCade nmsg#15/05. bortezo-
mib konsolidering hos patienter med 
myelomatose efter behandling med 
højdosis melphalan og stamcellestøtte. 
et randomiseret nmsg studie. henrik 
gregersen, ilse Christiansen og irma 
Petruskievicius.

itP. en randomiseret fase iii undersø-
gelse af effekten af højdosis dexameta-
son vs. højdosis dexametason i kombi-
nation med rituximab (mabthera) ved 
nydiagnosticeret idiopatisk trombocy-
topenisk purpura. inge helleberg.

aml 15. en randomiseret, kontrolle-
ret fase iii undersøgelse hos patienter 
under 65 år med aml/aPl. mette skov 
holm.

Projekter i satsningsområde 2
Patogeneseforskning inkl. stamcelle-
forskning med fokus på kræftstam-
celler ved maligne b celle sygdomme 
med henblik på forbedret diagnostik 
og prognostik 
 
Projekter (titler) aktive 
a translational programme identifying 
and targeting the myeloma stem cell. 
myeloma stem Cell network (msC-
net). Coordinator: he Johnsen. 
granted by eU 2006-09

new prognostic evaluation and inter-
vention in monoclonal gammopathy 
of undetermined significance (mgUs) 
and multiple myeloma (mm). the dan-
ish myeloma study group (dmsg). 
Coordinator: he Johnsen. granted by 
danish research agency 2006-09

implementation of routine molecu-
lar assays for individual therapeutic 
strategies in malignant b cell diseases. 
Coordinator: he Johnsen & P Hokland. 
granted by ism 2006-09

blast cell heterogeneity detected by 
multiparametric flow cytometry and 
gene expression profiling is an adverse 
prognostic factor in intermediate-risk 
aml. 2002-2006. Coordinator he 
Johnsen, m HHoffmann
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abdallah bm, boissy P, tan Q, dahl-
gaard J, traustadottir ga, kupisiewicz 
k, Laborda J, delaisse Jm, kassem m. 
dlk1/fa1 regulates the function of 
human bone marrow mesenchymal 
stem cells (HmsC) by modulating 
gene expression of pro-inflammatory 
cytokines and immune-response-related 
factors. J biol Chem. 2006 dec 19. 

bertelsen J, severinsen mt, gregersen 
h. dyb venøs trombose udløst af alvorlig 
infektion medhæmolytiske streptokokker 
gruppe a [deep venous thrombosis 
caused by severe infection with group a 
streptococci]. Ugeskrift for læger 2006 
Jun 5;168(23):2260-1.

brimnes mk, svane im, Johnsen he. 
impaired functionality and pheno-
typic profile of dendritic cells from 
patients with multiple myeloma. Clin-
ical and experimental immunology 
2006;144(1):76-84.

Chabanova e, Johnsen he, knudsen 
Lm, Larsen L, Logager V, Yingru s, 
thomsen
hs. magnetic resonance investigation 
of bone marrow following priming and 
stem cell mobilization. J magn reson 
imaging. 2006 dec;24(6):1364-70. 

gregersen h, Jensen P, gislum m, Jør-
gensen b, sørensen ht, nørgaard m. 
fracture risk in patients with mono-
clonal gammopathy of undetermined 
significance. british Journal of Haema-
tology 2006 oct;135(1):62-7.

Jochumsen km, tan Q, dahlgaard J, 
kruse ta, mogensen o. rna qual-
ity and expression analysis of ovarian 
tumour tissue undergoing three thaw-
freeze cycles. experimental and molecu-
lar Pathology. 2006 Jul 12. 

Jorgensen e, Ripa Rs, helqvist s, Wang 
Y, Johnsen he, grande P, kastrup J. 
in-stent neo-intimal hyperplasia after 
stem cell mobilization by granulocyte-
colony stimulating factor Preliminary 
intracoronary ultrasound results from a 
double-blind randomized placebo-con-

nørgaard m, Larsson h, Pedersen g, 
schønheyder hC, sørensen ht. Hae-
matological malignancies--a predictor 
of a poor outcome in patients with bac-
teraemia. Journal of infection 2006
sep;53(3):190-8.

nørgaard m, Poulsen ah, Pedersen L, 
gregersen h, Friis s, ewertz m, Johnsen 
he, sørensen ht. Use of postmeno-
pausal hormone replacement therapy 
and risk of non-Hodgkin’s lymphoma: a 
danish population-based cohort study. 
british Journal of Cancer 2006 may 
8;94(9):1339-41.

nørgaard m, Larsson h, Pedersen 
g, schønheyder hC, Rothman kJ, 
sørensen ht. short-term mortal-
ity of bacteraemia in elderly patients 
with haematological malignancies. 
british Journal of Haematology 2006 
Jan;132(1):25-31.

Ring t, kallenbach m, Prætorius J, 
nielsen s, melgaard b. successful treat-
ment of a patient with primary sjogren’s 
syndrome with rituximab. Clinical rheu-
matology 2006 nov;25(6):891-4.

Ripa Rs, Wang Y, goetze JP, Jørgensen 
e, Johnsen he, tagil k, hesse b, kas-
trup J. Circulating angiogenic cytokines 
and stem cells in patients with severe 
chronic ischemic heart disease - indica-
tors of myocardial ischemic burden? 
international Journal of Cardiology 
2006 dec 5;[e-pub ahead of print].

trolled study of patients treated with 
percutaneous coronary intervention 
for st-elevation myocardial infarction 
(stemmi trial). int J Cardiol. 2006 Jul 
28;111(1):174-7. epub 2005 Jul 28. 

Lenhoff s, hjorth m, turesson i, Westin 
J, gimsing P, Wisloff F, ahlberg L, Carl-
son k, Christiansen i, dahl im, Fors-
berg k, brinch L, hammerstrom J, 
Johnsen he, knudsen Lm, Linder o, 
mellqvist Uh, nesthus i, nielsen JL; 
nordic myeloma study group. intensive 
therapy for multiple myeloma in patients 
younger than 60 years. long-term results 
focusing on the effect of the degree of 
response on survival and relapse pattern 
after transplantation. Haematologica. 
2006 sep;91(9):1228-33. 

Lenhoff s, hjorth m, Westin J, brinch L, 
backstrom b, Carlson k, Christiansen 
i, dahl im, gimsing P, hammerstrom J, 
Johnsen he, Juliusson g, Linder o, mel-
lqvist Uh, nesthus i, nielsen JL,  tangen 
Jm, turesson i; nordic myeloma study 
group.  impact of age on survival after 
intensive therapy for multiple myeloma: 
a population-based study by the nordic 
myeloma study group. br J Haematol. 
2006 may;133(4):389-96. 

mylin ak, Rasmussen t, Johansen Js, 
knudsen Lm, nørgaard Ph, Lenhoff 
s, dahl ims, Johnsen he. serum Ykl-
40 concentrations in newly diagnosed 
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