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Bakgrund  

Utbudet av SK-kurser i hematologi är begränsat och har de senaste åren varit 1-2 kurser per 
år, varav en har varit en översiktskurs i hematologi som i första hand är riktad mot ST-läkare i 
allmän intermedicin. Svensk Förening för Hemotologi har därför, sedan hösten 2009 
genomfört tvådagarskurser där hematopatologi, myeloproliferativa sjukdomar, 
plasmacellssjukdomar, MDS, benign hematologi, aggressiva lymfom, AML, lågmaligna 
lymfom/KLL och stamcellstransplantation varit ämnena. 

Kurserna har varit godkända av LIPUS och erhållit mycket höga betyg vid kursutvärdering. 
Vid varje kurs har 25 - 27 läkare under hematologutbildning deltagit. Intresset och det 
positiva mottagandet har lett till ambitionen att dessa djupinriktade kurser, som skall täcka de 
flesta hematologiska diagnoser, ska vara ett regelbundet återkommande moment. 
Målsättningen är att detta kursutbud ska utgöra ett viktigt tillskott i den teoretiska 
basutbildningen för ST-läkare i hematologi. 

Planerat kursutbud 

Hematologiska fortbildningskurser kommer att anordnas två till tre gånger per år. Varje kurs 
kommer att omfatta två dagar, d v s två halvdagar och en heldag, med två övernattningar. 
Höstkursen kommer att förläggas i anslutning till Fortbildningsdagarna och vårkursen 
kommer att vara fristående.  

De olika diagnosgrupperna kommer att ansvara för kursinnehållet. Diagnosgrupper finns för 
närvarande för akut lymfatisk leukemi, akut myeloisk leukemi, stamcellstransplantation, 
immunologisk trombocytopeni, kronisk lymfatisk leukemi, kronisk myeloisk leukemi, 
lymfom, myelodysplastiska syndrom, myeloproliferativa neoplasier, plasmacellssjukdomar 
och PNH. 

Innehållet i utbildningen kommer att fokusera på de vårdprogram som diagnosgrupperna 
utarbetat, framtidsvisioner för behandling inom det aktuella området och patientfall som 
deltagarna bidrar med. Kurserna hålls i första hand på svenska men föreläsningar på engelska 
kan förekomma. 

Under 2017 har föreningen anordnat tre kurser under ämnesrubrikerna palliativ vård, 
aggressiva lymfom och stamcellstransplantation. Kursen i palliativ vård bekostades via 
deltagaravgifter och föreningens egna medel. Kurserna i aggressiva lymfom och 
stamcellstransplantation finansierades delvis via ekonomiskt stöd från läkemedelsföretag. 

Kursdeltagare 

Kurserna är godkända av LIPUS. Kurserna har 25 deltagare. Sökande skall vara medlem i 
SFH. ST-läkare i hematologi verksamma i Sverige prioriteras, men hematologispecialister 
verksamma i Sverige samt hematologer under utbildning från övriga nordiska länder är också 
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välkomna att söka (OBS kursen hålls på svenska). Om ytterligare prioritering måste göras 
gäller: 1. ST i hematologi som inte gått tidigare kurs. 2. ST-hematologer efter ankomst 
av ansökan. 3. ST annan specialitet. 

Kursernas genomförande 

Ordförande i utbildningsutskottet, f n Thomas Erger, har det formella ansvaret för kurserna. I 
detta ansvar ingår att utse kursledare och förse kursledare och föreläsare med kontrakt. 
Kursansvarig väljer kurslokal och boende. Övriga praktiska detaljer sköts av extern resurs, f n 
Profilera BMC AB (se bifogat dokument ”Ansvarsfördelning SFH SK-kurser”).

Annonsering 

Kursen annonseras i OHE, på SFHs hemsida och om kursen är LIPUS-godkänd även i 
LIPUS-katalogen. Ansökning och antagning administreras av extern resurs enligt gällande 
prioritetsordning. 

Kursledare och föreläsare 

Kursledaren skall vara medlem i diagnosgruppen. Denne ansvarar för kursens upplägg och 
innehåll samt utser föreläsare. Kursledaren skall också lämna relevanta uppgifter för eventuell 
LIPUS-bedömning. Kursledaren signerar intyg om genomgången kurs, intygen tillhandahålls 
av extern resurs. 

Finansiering skall finnas för 4-5 föreläsare, inkluderande föreläsararvode, förlust av arbetstid, 
resa och uppehälle i samband med kursen. 

Om kursledare eller föreläsare mottar stöd från läkemedelsindustrin skall detta tydligt 
redovisas i form av en jävsdeklaration. Detta gäller även om stödet avser forskningsprojekt. 

LIPUS 

LIPUS-certifiering eller motsvarande eftersträvas. Denna ansökan görs av extern resurs. 

Finansiering 

För att trygga de fortsatta kursernas planering, höga kvalitet och opartiskhet önskar 
föreningen att en grupp företag ingår sponsoravtal för två kurser per år. 

Sponsorbeloppets storlek beräknas för närvarande vid 3 deltagande företag till 67 000 kr per 
företag och år. Sponsoravtalet ger företaget rätt till närvaro på två kurser under det aktuella 
året samt medför möjlighet att placera sin logotyp på kursprogram.  

För att garantera enhetlighet, opartiskhet och efterlevande av LIF-regler vill föreningen att 
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avtalen om möjligt ingås enligt ett enhetligt huvudavtal utformat enligt LIFs mall. För de 
företag, som så kräver, får företagets eget avtal tillfogas detta som ett tilläggsavtal. 
Sponsorföretagen ska få tillgång till en rambudget för kurserna innan avtalets ingås. Denna 
sponsring skall täcka kostnader för lokal, material, administration, certifiering och kostnad för 
enklare förtäring för deltagarna under kurstiden. Föreningen betalar föreläsarnas kostnader. 
Kursdeltagarna betalar resa och logi under kursen. 

För Svensk Förening för Hematologi 2017-08-21 

Thomas Erger   Marie Lindgren Hans Hägglund 

kursansvarig     skattmästare  ordförande	


