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Improving the prognosis of acute lymphoblastic
leukemia (ALL) by elimination of minimal
residual disease
Dual therapeutic targeting of aberrant oncogenic
signaling and DNA hypermethylation in acute
myeloid leukemia (AML)
Familie Navigator sygeplejersker til forældre med
børn med kræft

Rigshospitalet

Survival after cancer in teenagers and young
adults in the Nordic countries from 1970-2014

Aarhus
Universitet

Identifikation af kopitalsvariationer i akut
myeloid leukæmi (AML) hos børn uden kendte
genetiske abnormiteter – et NOPHO-AML studie.
STAGING: Genetiske analyser af arvemateriale
hos børn med kræft – implikationer og nationale
guidelines
Improving childhood acute lymphoblastic
leukemia (ALL) therapy
Undersøgelse af methotrexat induceret
gastrointestinal intolerance hos børn med
leukæmi og børn med leddegigt
TEDDI: Radiotherapy delivery in deep
inspiration for pediatric patients
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Regulatorisk RNA, epigenetik og genekspression i
celle-sorterede leukæmiske subpopulationer fra
børn med akut lymfoblastær leækæmi (ALL)
Elektronisk symptomdagbog som redskab til
styrket følelse af patientinvolvering
Second malignant neoplasm in childhood acute
lymphoblastic leukemia (ALL) patients
Fase 1- og 2-forsøg med VINILO, BEACON,
MEMMAT og BIOMEDE i Danmark 2017-2019
Nordisk studie af cerebellar mutisme syndromet
(CMS) hos børn med hjernetumorer i fossa
posterior
Male gonadal dysfunction following allogeneic
haematopoietic stem cell transplantation in
childhood
CLEAR: Individualized central nervous system
therapy of acute lymphoblastic leukemia (ALL) to
increase efficacy and reduce toxicity
Gastrointestinal toxicity in relation to cancer
treatment during childhood: Impact of nutrition
and the intestinal microbiome
Børn og unge med livstruende og
livsbegrænsende sygdomsdiagnoser
Molecular and genetic mechanisms in acute
lymphoblastic leukemia (ALL) etiology
Piperacillin-tazobactam (Tazocin) givet via
infusionspumpe til børn med kræft og feber
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Mave-tarm sygdomme efter behandling for
børnekræft (under ALiCCS)
Clonal heterogeneity and monosomal karyotype
in childhood AML
Tidlig opsporing af tilbagefald hos børn med akut
myeloid leukæmi (AML)

KNÆK
CANCER
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Infektioner hos børn med cancer
Evaluering af Erwinase behandlingen hos
NOPHO ALL2008 behandlede børn efter
allergisk reaktion overfor PEG-asparaginase
Nye metoder til sikring af immunfunktionen efter
kemoterapi
Behandling af osteosarkom og Ewing sarkom
blandt nordiske børn og risikoen for senfølger
TDM af asparaginase hos børn og voksne med
akut myeloid leukæmi (ALL)
Individualiseret asparaginase behandling og
beskrivelse af hæmostasen under langvarig
asparaginase behandling
Psykologiske og socioøkonomiske konsekvenser
for forældre til børn med kræft
Osteonecrosis – a serious complication to antileukemic drugs in children and young adults with
acute lymphoblastic leukemia (ALL)
Senfølger efter børnekræft – for lavt stofskifte,
graviditetskomplikationer og
fødselskarakteristika i næste generation
Musikterapi til reduktion af bivirkninger af
kemoterapi hos børn med kræft
Prænatal eksponering for trans fedt og risikoen
for udvikling af børnekræft
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CANCER
midler

Adult Life after Childhood Cancer in Scandinavia
(ALiCCS) – in depth evaluation of late effects
including detailed treatment information and
organ radiation dosimetry
Diffusion tensor imaging as a non-invasive
measure of the biological effect of radiation to
normal structures in the brain
Den diagnostiske værdi af 18F-FET PET/MR ved
CNS-tumorer hos børn og unge
RESPECT – Rehabilitation including Social and
Physical Activity and Education in Children and
Teenagers with Cancer
Asparaginase associeret pancreatitis: En alvorlig
bivirkning til behandling af børn med akut
lymfoblastær leukæmi (ALL) – et internationalt

2

Thomas Frandsen,
overlæge

Rigshospitalet

studie af geno- og fænotype
1.st randomization of NOPHO ALL 2008 protocol
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Udviklings- og rejseaktiviteter for
sygeplejersker på børnekræftafdelingen på
Rigshospitalet.
2 danske camps for børn og unge med kræft
og 1 reunion i 2016
Udviklingsprojekt: Fra hospitalet til hjemmet
– at skabe tryghed og sikkerhed i overgangen

KNÆK
CANCER
midler

Udviklingsprojekt: Tværfagligt
børneonkologisk uddannelsesprogram for
fagpersoner, der varetager behandling, pleje
og omsorg for børn og unge med kræft og
deres familier
3 informationsfoldere om kræftsygdomme
hos børn og unge og senfølger
Massage til børn med kræft på OUH-H2
Deltagelse i 2nd nordic symposium in
pediatric proton radiotherapy and Ipparca
meeting 2016
Aktiviteter ifb. med formandskab for SIOPE
AT/RT Europe Brain Tumour Group 20152019
Familieweekend, ungdomstur, ungeaftener
Rejsepenge til danske børneonkologiske
læger
Udviklingsprojekt: Palliativ indsats til børn
og unge med kræft – det bedst mulige forløb
for barnet og familien
Nordisk arbejdsmøde i Helsinki for
neuropsykologer, der arbejder med børn med
hjernetumorer.
Oplevelsesdag for børn med livstruende
sygdomme
Supersnøren - verdens vigtigste snøre
Rejseudgifter til rehabiliteringsophold i
Barretstown for 14 kræftsyge børn 2016
Sommerfest for familier og børn med kræft,
indkøb af cykel til brug for forældre med
indlagte børn og vægudsmykning på afd.
Rejseudgifter til 22. nationale
børneonkologiske symposium (NOBOS)
Julekoncerter på landets 4
børnekræftafdelinger
Afholdelse af NOPHO bestyrelsesmøde +
leukæmilymfom udvalgsmøde
Deltagelse på NOPHO 34th Annual meeting
(Nordic Society of Paediatric Hematology and
Oncology)
E-bog og animationsfilm til pårørende til
børn med kræft
Deltagelse i NOBOS 2016 (nordisk kongres
for læger og sygeplejersker, som beskæftiger
sig med pleje og behandling af kræftsyge
børn og unge)
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Trygfondens Familiehus
Ronald McDonald Hus

Fie Højer

Aalborg
Universitetshospital

Rikshospitalet, Oslo

Sponsering af 2 værelser i Familiehuset
Sponsering af 1 værelse i Ronald McDonald
Hus
Afholdese af NOPHO/PAENNO
(barneneuroonkologi) møde i Oslo
Supersnøren - verdens vigtigste snøre
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