
   

Infektioner hos hæmatologiske patienter 

 

For første gang har Yngre Kliniske Mikrobiologer (YKM) og Yngre Hæmatologer (YH) 

slået sig sammen om at arrangere en fælles tema-dag om infektioner hos 

hæmatologiske patienter. Der vil være foredrag fra eksperter i begge specialer med en 

gennemgang af cases, baggrund for kliniske guidelines, nye behandlinger og 

diagnostiske muligheder. 

 

Se fuldt program på næste side. 

 

Mødet henvender sig primært til yngre læger inden for hæmatologi og klinisk 

mikrobiologi, samt infektionsmedicin og intern medicin. 

 

Infektioner hos hæmatologiske patienter 

Torsdag den 23. november 2017 kl. 9.30-15.30 

Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg 

 

Tilmelding sker ved mail til yh@hematology.dk og er først-til-mølle (senest 23. 

oktober). Angiv venligst tilhørsforhold (YH eller YKM) samt ansættelsessted. 

Arrangementet er gratis og der er et begrænset antal pladser. 

 

På vegne af arrangørgruppen i YH og YKM, 

Simon Husby 

Agoston Gyula Szabo 

Thomas Vognbjerg Sydenham 

 

 

Mødet er arrangeret af YH-YKM og støttet af MSD, Gilead, Pfizer og Sanofi. Mødet er i overensstemmelse med ENLI’s 

(Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien) vejledning på området. Sponsorerne har ikke nogen indflydelse på indhold af 

program eller valg af foredragsholdere. 
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Fælles YM og YH temadag: Infektioner hos hæmatologiske patienter 

23. november 2017, Nyborg Strand. 

 

Program 

Kl. 9.30-10.00: Velkomst og kaffe 

Kl. 10.00-11.00: Febril neutropeni 

- Diagnostik og epidemiologi v. overlæge Marianne K. Thomsen og læge Jeanette 

Drost Thomsen, Aarhus 

- Behandling og cases v. overlæge Bendt Nielsen, Aarhus 

 

Kl. 11.00-11.30: ‘Point of Impact’ instrumenter; muligheder og faldgruber 

 v. overlæge Gorm Lisby, Hvidovre 

Kl. 11.30-12.30: Frokost 

 

Kl. 12.30-13.30: Svampeinfektioner 

- Diagnostik og epidemiologi v. afdelingslæge Jan Berg Gertsen, Aarhus 

- Behandling og cases v. overlæge Lone S. Friis, RH 

Kl. 13.30-13.45: Kaffe, the og kage/frugt 

 

Kl. 13.45-14.45: Tarminfektioner hos immunsupprimerede/hæmatologiske patienter 

- Diagnostik og epidemiologi v. overlæge, Hanne Holt, OUH 

- Behandling og cases v. overlæge Henrik Sengeløv, RH 

 

Kl. 14.45-15.15: DNA-sekventering som mikrobiologisk diagnostik; fremtiden?  

v. professor Henrik Westh, Hvidovre 

 

Kl. 15.15-15.30: Afrunding og evaluering 


