
ÅRSBERÄTTELSE FÖR SALUB, 2013 
 
Arbetsgruppen har haft två fysiska möten, varav ett internat 11-12/4 och ett möte 29/11, samt 
ett telefonmöte 6/9. 
 
Ordinarie ledamöter under året var Marianne Jarfelt (ordförande, Göteborg), Mikael 
Behrendtz (sekr, Linköping), Lars Hjorth (VSTB, Lund), Birgitta Lannering (VCTB, 
Göteborg), Stefan Söderhäll (SBLG, Stockholm), Cecilia Petersen (Stockholm) Johan 
Arvidson (BMT, Uppsala), Per Frisk (suppl, Uppsala), Ulf Hjalmars (VCTB, Umeå), Ulrika 
Norén-Nyström (suppl, Umeå) Ulla Martinsson (Barnradioterapigruppen SVBRT, Uppsala), 
Hedda Haugen (suppl SVBRT, Göteborg) 
 
Arbetet med att dokumentera sena komplikationer on-line i en databas på 
barncancerforskningsenheten i Stockholm slutfördes 2012 tillsammans med representanter för 
Svenska Barncancerregistret i Stockholm. Systemet togs i bruk november 2012. Under 2013 
har SALUB-medlemmar i samarbete med datatekniker vid Barncancerregistret arbetat med att 
successivt förbättra registret. 
 
Flera av SALUBs medlemmar har deltagit i att arbete inom Nationell vävnadsdokumentation, 
Sveriges Kommuner o Landsting, med att skriva rekommendationer för fertilitetsbevarande 
åtgärder i samband med cytotoxisk behandling hos unga. Dokumentet har varit ute på remiss 
och är nu i det närmaste färdigställt. Arbete fortsätter nu med att sammanställa utbildning för 
vårdpersonal samt broschyrer och en film för ungdomar 
 
För att öka medvetenheten om komplikationer efter barncancerbehandling inom vuxenvården 
har ett arbete för att sprida uppföljningrekommendationerna påbörjats. Rekommendationerna 
finns nu länkade till den gemensamma hemsidan för Regionala Cancercentra (RCC): 
http://www.cancercentrum.se/sv/Vardprogram/Behandlingsrekommendationer/ 

Flera av ledamöterna i SALUB är även processägare/ledare inom de regionala cancercentra. 
Ett av huvudmålen för oss där är att arbeta för att förbättra uppföljningen för unga vuxna efter 
barncancerbehandling. Under hösten har de av oss som är processägare/ledare den 15/10 haft 
möte med Gunilla Gunnarsson, cancersamordnare SKL. Vi påbörjar nu ett arbete där de 
nuvarande uppföljningsrekommendationerna uppdateras och skrivs om till ett nationellt 
vårdprogram för uppföljning efter barncancer.   

Ett par ledamöter har fått ersättning för överläkartid i samband med arbete inom gruppen. 

I juni 2013 deltog ordföranden i det nordamerikanska seneffektmötet i Memphis USA. Flera 
ledamöter deltog i SIOP-konferensen i HongKong, där bland annat ett abstract om SALUB-
registret presenterades. Lars Hjorth, tidigare ordförande i SALUB har fortsatt sitt arbete som 
chairperson i PanCare, har deltagit i flera möten i Europa med bistånd från SALUB. 
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