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Inledning
Det tjugofjärde årliga mötet i den internationella Histiocytosföreningen hölls på
Hotel Palace i Berlin den 1-3 oktober 2008. Närvarande var 141 läkare, forskare och
föräldrarepresentanter från hela världen.
Detta år var det ett speciellt fokus på Histiocytos hos vuxna patienter och en hel eftermiddag ägnades speciellt åt studier och diskussioner kring just detta. Dessutom
innehöll programmet som vanligt studiepresentationer inom sjukdomsgrupperna LCH, FHL och HLH, och uppdateringar och uppföljningar av olika
behandlingsprotokoll.
Vi har fått tillgång till utdrag på engelska av de olika presentationerna som gjordes på
konferensen och dessa går att beställa via e-post; beino@oppreda.se eller
info@histiocytos.se. Om ni har några frågor är ni välkomna att höra av er till föreningen. Kontaktinformation hittar ni på www.histiocytos.se.
Urban Beinö
Representant för den svenska Föräldraföreningen för Histiocytos i Berlin 2008

Minnesmonumentet över Europas mördade judar

Mötet öppnas
Den nya presidenten för the Histiocyte Society, Lisa Filipovich hälsade alla välkomna
till Berlin och årets konferens. Hon berättade om föräldramötet som hon deltog i föregående kväll. Det hölls i den gamla hörsalsruinen på Medicinhistoriska muséet, i
Charité, där Paul Langerhans en gång i tiden suttit och studerat. Det hade berört henne djupt att sitta i detta rum så långt efter hans studietid i Berlin och med de tydliga
spåren av andra världskrigets bombningar närvarande i form av stora hål i de svartbrända tegelväggarna. Hon framhöll vikten av föräldraföreningarnas deltagande och
tackade för den tyska föräldraföreningens hjälp med att arrangera konferensen och
sponsra och ordna en båtkryssning på floden Spree, samma kväll.
Hon hoppades att konferensen skulle föra med sig ny kunskap, diskussioner kring
framtida utmaningar och en fördjupning av det internationella samarbetet.

Gästtalare
Det var två gästtalare i år. Professor Gritta Janka från Hamburg och dr. Frederic
Geissman från Frankrike, nu boende i London.
Professor Gritta Janka berättade om HLH, ”The long view”. Vi fick en resumé av forskningen kring sjukdomen, se bilder av många av de läkare som arbetat med den i olika
arbetsgrupper och höra om de stora framsteg som gjorts under alla de år hon ägnat åt
HLH. Hon såg nu fram en mot att gå i pension och ägna lite tid åt sina barnbarn.

Dr. Frederic Geissman har under flera år ägnat sig åt de bakomliggande biologiska
mekanismerna vid LCH. Han visade och diskuterade sina senaste resultat kring specialiserade T-cellers roll i LCH.
Internationellt Föräldramöte
På kvällen, före konferensens officiella öppnande, hade den tyska föräldraföreningen för Histiocytos ordnat ett möte för alla förädraföreningar och styrelsen för the
Histiocyte Society. Det hölls i en gammal hörsal, i Medicinhistorsika muséet inne på
Charité, ett av Berlins största sjukhus. Platsen var vald med omsorg. Paul Langerhans
hade en gång studerat i just denna lokal. Allt var väldigt fint och trevligt arrangerat av
Eva och Björn Schaefer från Histiozytosehilfe.

Gedächtniskirche,
Kurfürstendamm

Ingrid van der Laan, som är representant för den Nederländska föräldraföreningen,
men som också i många år jobbat internationellt för the Histiocyte Society med att arrangera de årliga mötena har skrivit en utmärkt sammanfattning (på engelska) av detta föräldramöte. Den går att beställa genom att skicka e-post till beino@oppreda.se
eller info@histiocytos.se.

Mötet avslutas
The Nezelof Prize delades ut till Matthew Collin från Storbritannien och the Nesbit Prize
gick till Jorge Braier från Argentina.
Lisa Filipovich tackade alla deltagare och avslutade mötet som hon tyckte hade varit
mycket givande och perfekt arrangerat. Hon hoppades på att se alla igen nästa år och
uppmuntrade de forskare och läkare som varit med i år och tidigare år att ta med sig
en ny, gärna yngre kollega till mötet nästa år, som kommer att hållas i Bilbao i Spanien
den 15-17 september 2009.

TV-tornet vid Alexanderplatz sett från Olympiastadion

