
Den hæmatologiske fællesdatabase 
 

Registreringsvejledning: Myeloproliferative sygdomme (MPN) og Myelodysplasi (MDS) 
 

Hvilke personer skal registreres?: 
 
Alle patienter som diagnosticeres med en myeloproliferativ sygdom eller myelodysplasi og som 
har haft en et forløb på en hæmatologisk afdeling der varetager diagnostik og behandling af 
myeloproliferative sygdomme er registreringspligtige i den hæmatologiske fælles database (DHFD) 
under skemaerne MPDS.  
 
Følgende skal være opfyldt: 
 

• Patienter har dansk cpr-nr.  
• Patienter har fast bopæl i Danmark 
• Patienter med første MPD/MDS diagnose efter 2009 

 
Undtaget herfra er patienter hvor den primære behandling er foregået i udlandet. Danske 
patienter, som diagnosticeres i udlandet, og som påbegynder behandlinger der, og efterfølgende 
fuldfører deres behandling i Danmark skal registreres i MPDS databasen. 
 
Hvilke skemaer skal anvendes og hvilke afdelinger har ansvaret når patienterne har været i 
kontakt med flere afdelinger? 
 
Registreringsskemaet skal udfyldes af den afdeling som afslutter udredningsforløbet og tager 
beslutning om evt. behandling. Skemaet skal indleveres senest 6 mdr. efter diagnosen stilles. Man 
kan med fordel oprette og udfylde dele af behandlingsskemaet i samme seance. Skemaet 
indeholder feltvalidering, hvilket betyder at alle spørgsmål for de enkelte diagnoser skal besvares 
inden skemaet kan indberettes. 
 
Opfølgningsskema 1 skemaet skal udfyldes af den afdeling hvor patienter er tilknyttet 2 år efter 
diagnosen (eller før ved mors). Skemaet skal indleveres 2 år efter påbegyndt behandling. 
 
Opfølgningsskema 2 skemaet skal udfyldes af den afdeling hvor patienter er tilknyttet 5 år efter 
diagnosen (eller før ved mors). Skemaet skal indleveres 5 år efter afsluttet behandling. 
 
Followup skemaet skal udfyldes når patienten afsluttes fra afdelingen, uanset om patienten er i 
live eller ej. 
 
Hvilke data skal registreres?: 
 
Registreringsskema: 
 
Tidligere hæmatologisk sygdom:  
Tidligere hæmatologiske sygdom > 3 mdrs. varighed anføres. 
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Diagnose: 
Kodelisten i rullemenuen tager udgangspunkt i WHO klassifikationen og patienterne skal opfylde 
de gældende diagnostiske kriterier for at indgå under de enkelte diagnoser. Det kan i nogle 
tilfælde være det kliniske forløb som afklarer evt. uklassificerbare patienter. Ved uafklarede 
patienter inkl. atypisk CML vælges uklassificerbar MPN. Rubricering af præfibrotisk MF er ikke 
endeligt afklaret.  Indtil videre afhænger diagnosen af den individuelle kliniske vurdering.  Ved 
tvivl, kontaktes den sygdomsansvarlige/behandlingsansvarlige læge. 
 
Diagnosedato: 
Det er vigtig at der anvendes prøvetagningsdato, og ikke svar dato. Såfremt der er flere prøver, 
anvendes den prøvetagningsdato en klonal markør blev påvist i blod eller KM med diagnosen 
”MPN”. Evt. efterfølgende knoglemarv -eller cytogenetisk undersøgelser som også måtte 
indeholde tegn på myeloproliferativ lidelse bør ikke anvendes som diagnosedato, medmindre det 
er den eneste prøve der dokumenterer diagnosen. 
 
UDFYLDES KUN VED MPN (ET, PV, PMF, Uklassificerbar) 
Tidligere anden malign sygdom: 
Tidligere eller samtidig andre cancerformer anføres, hvis det er oplyst i journalen. 
 
Kendt familiær MPN: 
Familiær disposition anføres. Oplysningerne bør fremgå af journaloptagelse omkring 
diagnosetidspunktet. Hvis oplysningerne ikke fremgår anføres uoplyst. 
 
Tidligere tromboser 
Tidligere tromboser anføres, og der afkrydses hvilke(n). Bør fremgå fra patientinformation ved 
journaloptagelse/efterstadie eller tidligere journalnotater (diagnosekoder).  
 
MPN relaterede blødninger: 
Blødninger som formodes at være relateret til MPN anføres. Obs. endelig variabeldefinition 
afventes. 
 
Muskuloskeletale gener, der kan relateres til MPN: 
Muskuloskeletale gener som formodes at være relateret til MPN anføres. Såfremt patienten har 
andre kendte årsager til muskel -og ledgener anføres ”nej”. Obs. endelig variabeldefinition 
afventes.  
 
Utilsigtet vægttab  
Utilsigtet vægttab på (>5%/3 mdr eller >10%/6 mdr ) anføres.   
 
Udtalt hudkløe: 
Hudkløe som formodes at være relateret til MPN anføres (eksempelvis aquagen pruritus).   
 
Øget svedtendens: 
Øget svedtendens som formodes at være relateret til MPN anføres.  
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Mikrovaskulære Symptomer:  
Mikrovaskulære symptomer som formodes at være relateret til MPN anføres.  Ved ja, specificer 
symptom(er). Der kan afkrydses i flere felter 
 
Kardiovaskulære risikofaktorer: 
Kardiovaskulære risikofaktorer inkl. tidligere behandlingskrævende risikofaktorer anføres. Der kan 
afkrydses i flere felter. Ved rygning anføres antal pakkeår. Ved ukendt antal pakkeår skrives -1.  
 
Splenomegali: 
Undersøgelser for splenomegali foretaget klinisk og/eller radiologisk anføres. Uoplyst afkrydses 
hvis der ikke fremgår vurdering af splenomegali i journalkontinuationen eller der ikke foreligger 
skanningssvar. 
 
Er der gennemført molekylærbiologiske og/eller cytogenetiske undersøgelser: 
Molekylærbiologiske og/eller cytogenetiske undersøgelser anføres her.  
 

Hvis ja (hvilket gælder langt de fleste patienter), specificer fund: 
Ved ukendt værdi af JAK-2 % positiv allelbyrde anføres værdien -1. 

 
UDFYLDES KUN VED CML og CMML 
Utilsigtet vægttab:  
Utilsigtet vægttab på (>5%/3 mdr. eller >10%/6 mdr. ) anføres.   
 
Udtalt hudkløe: 
Hudkløe som formodes at være relateret til cancersygdommen anføres. Ved tvivl, kontaktes den 
sygdomsansvarlige/behandlingsansvarlige læge. Obs. endelig variabeldefinition afventes.  
  
Øget svedtendens: 
Øget svedtendens som formodes at være relateret til cancersygdommen (særligt nattesved) 
anføres. Ved tvivl, kontaktes den sygdomsansvarlige/behandlingsansvarlige læge. 
Obs. endelig variabeldefinition afventes.  
 
Splenomegali: 
Undersøgelser for splenomegali foretaget klinisk og/eller radiologisk på diagnosetidspunktet 
anføres. Uoplyst afkrydses hvis der ikke fremgår vurdering af splenomegali i journalkontinuationen 
eller der ikke foreligger skanningssvar. 
 
 
UDFYLDES KUN VED CML  
Forandringer udover t(9;22) påvist: 
Såfremt der er forandringer udover t(9;22) påvist på diagnosetidspunktet anføres dette. Uoplyst 
anvendes ved manglende prøvetagning eller insufficient materiale. 
 
Sygdomsfase: 
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Sygdomsfasen på diagnosetidspunktet anføres. Ved tvivl, kontaktes den sygdomsansvarlige/ 
behandlingsansvarlige læge.  
 
 
UDFYLDES KUN VED MDS  
Cytopeni: 
Cytopeni på diagnosetidspunktet anføres (hgb < 6,3 mmol/l, trombocytter <100, neutrofile <1, 8 
mia). Ved cytopeni i flere cellelinier, kan flere felter afkrydses. Obs. Dette felt har ikke 
feltvalidering og skal ikke udfyldes, hvis der IKKE er cytopeni. 
 
Cytogenetiske fund: 
Resultat af cytogenetik på diagnosetidspunktet anføres.  Karyotypningen kategoriseres i 3 
grupper: Good Risk (-Y,del5q,del20q,normal), Intermediær risiko (alle øvrige) og Poor risk (>3 
kromosomforandringer, kromosom 7 aberationer).  
 
Blastceller i knoglemarv: 
Blastcelle % i knoglemarven på diagnosetidspunktet anføres. Ved ukendt værdi anføres værdien 
 -1. 
 
Blastceller i perifert blod: 
Blastcelle % i perifert blod på diagnosetidspunktet anføres. Ved ukendt værdi anføres værdien -1. 
 
UDFYLDES KUN VED MPN (ET, PV, PMF, Uklassificerbar) 
Erythrocytvolumen: 
Erythrocytvolumenundersøgelse foretaget på diagnosetidspunktet anføres. Såfremt 
undersøgelsen ikke er foretaget anføres uoplyst. 
 
Plasmavolumen: 
Plasmavolumenundersøgelse foretaget på diagnosetidspunktet anføres. Såfremt undersøgelsen 
ikke er foretaget anføres uoplyst. 
 
UDFYLDES FOR ALLE SYGDOMME:  
Materiale i biobank: 
Materiale gemt i biobank anføres. Såfremt information ikke fremgår af journalen anføres uoplyst. 
Ved tvivl, kontaktes den sygdomsansvarlige/behandlingsansvarlige læge. 
 
Blodprøver: 
Blodprøvesvar på diagnosetidspunktet anføres (gælder for alle variable). Manglende værdier 
anføres med værdien -1. 
 
Opfølgningsskema 1: 
 
UDFYLDES KUN VED MPN (ET, PV, PMF, Uklassificerbar.) 
Primær behandling: 
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Alle sygdomsspecifikke behandlinger der er givet indenfor de første 2 år efter diagnosedato eller 
indtil evt. progression anføres. Der kan afkrydses i flere felter. Hvis patienten var i behandling med 
ASA eller statiner allerede inden diagnosen, afkrydses disse, hvis klinikeren havde påtænkt at 
påbegynde pågældende behandling for MPN.  
 
Er der gennemført JAK 2 undersøgelse efter diagnosen?: 
JAK 2 undersøgelser foretaget efter diagnosen anføres.  
 
Har patienten udviklet progression til akut leukæmi?: 
Progression til akut leukæmi anføres. Ved tvivl, kontaktes den sygdomsansvarlige/ 
behandlingsansvarlige læge 
 
Har patienten udviklet myelofibrose?: 
Udvikling til myelofibrose anføres. Obs. fejl i registreringsskemaet for myelofibrose! Denne 
variabel burde ikke fremgå. Ved myelofibrose patienter anføres ja.  
 

Hvis patienten har udviklet akut leukæmi eller myelofibrose anføres: 
Dato for progression:  
Dato for diagnostisk prøvetagning (blodprøve eller KM) for udvikling af myelofibrose 
eller akut leukæmi anføres.  

 
 
UDFYLDES KUN VED CML  
Primær behandling: 
Alle sygdomsspecifikke behandlinger der er givet indenfor de første 2 år efter diagnosen eller indtil 
evt. progression anføres. Der kan afkrydses i flere felter. Obs. ”Ingen behandling figurerer ikke”. 
Fejl i registreringsskemaet. Da der skal foretages afkrydsning, anføres indtil videre ”anden 
behandling” hvis patienten ikke modtager nogen sygdomsspecifik behandling. 
 
Følges respons med RQ-PCR? 
Respons med RQ PCR anføres (ja/nej). Ved tvivl, kontaktes den sygdomsansvarlige/ 
behandlingsansvarlige læge. Obs. Fejl i registreringsskemaet. Der anføres indtil videre nej, hvis 
respons med RQ- PCR er ”uoplyst”.  
 
Har patienten udviklet progression: 
Udvikling af progression til accelereret fase eller blastkrise anføres. Ved tvivl om faseinddeling, 
kontaktes den sygdomsansvarlige/behandlingsansvarlige læge. Obs. Fejl i registreringsskemaet. 
Indtil videre skal dato for progression IKKE anføres. 
 
 
UDFYLDES KUN VED CMML  
Primær behandling: 
Alle sygdomsspecifikke behandlinger der er givet indenfor de første 2 år efter diagnosen eller indtil 
evt. progression anføres. Der kan afkrydses i flere felter.  
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Har patienten udviklet progression til akut leukæmi? 
Progression til akut leukæmi anføres. Ved tvivl, kontaktes den 
sygdomsansvarlige/behandlingsansvarlige læge 

  
Hvis patienten har udviklet akut leukæmi anføres: 
Dato for progression:  
Dato for diagnostisk prøvetagning for udvikling af akut leukæmi anføres.  

 
 

UDFYLDES KUN VED MDS 
Primær behandling: 
Alle sygdomsspecifikke behandlinger der er givet indenfor de første 2 år efter diagnosen eller 
indtil evt. progression anføres. Der kan afkrydses i flere felter. Obs. ”Ingen behandling” figurerer 
ikke. Fejl i registreringsskemaet.  Da der skal foretages afkrydsning,  anføres indtil videre ”anden 
behandling” hvis patienten ikke modtager sygdomsspecifik behandling. 
 
Har patienten udviklet progression til akut leukæmi. 
Progression til akut leukæmi anføres. Ved tvivl, kontaktes den 
sygdomsansvarlige/behandlingsansvarlige læge. 
 

Hvis patienten har udviklet akut leukæmi anføres: 
Dato for progression:  
Dato for diagnostisk prøvetagning for udvikling af akut leukæmi anføres.  

 
 
UDFYLDES FOR ALLE 
Deltager patienten i protokol: 
Deltagelse i behandlingsprotokol indenfor 2 år efter diagnosen anføres. 
 
Er patienten transplanteret:  

Hvis patienten har gennemgået transplantation anføres: 
Transplantationstype anføres (autolog, konventionel Allogen, eller Mini allogen).  
Ved tvivl om transplantationstypen, kontaktes den 
sygdomsansvarlige/behandlingsansvarlige læge. 

 
Transplantationsdato:  
Dato for transplantation anføres (dato, infusion af celler).  
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Opfølgningsskema 2: 
Foreløbig er der tale om en kopi af skema 1, og opfølgningsskema 2 bør ikke udfyldes før der i 2015 
er foretaget en omfattende revision af dette. 
 
Follow-up skema 
 
Dato for follow up = sidste dato sidste set i afd eller dødsdato: 
 
Hvis patienten lever anføres: 

Er patientens forløb afsluttet fra afdelingen?: 
Patientens tilknytning til afdelingen anføres. Hvis patienten er blevet tilknyttet anden 
hæmatologisk afdeling anføres hvilken. 
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