
Årsrapport Svenska Barnleukemigruppen (SBLG) 2010. 
 
Gruppen har fortsatt att arbeta enligt sin målsättning att verka för en högkvalitativ likvärdig 
vård av hög internationell medicinsk och psykosocial standard för barnleukemier och Non-
Hodgkin lymfom över hela landet. Detta har inneburit en fortsatt aktiv bevakning och 
deltagande i den internationella utvecklingen och implementering inom de olika regionerna av 
de åtgärder som beslutats utifrån detta.  
 
Under året har ALL2008 protokollet varit i fokus under flera av mötena.  Biverkningar och 
tolkningsproblem av protokollet har diskuterats fortlöpande. En pilotstudie är initierad och 
konsultsjuksköterskor engagerade för att utvärdera morbiditet i 2008 protokoll jämfört med 
tidigare protokoll.  
En Nordisk grupp för planering av nästa ALL protokoll (ALL2014) har initierats och vi har 
besatt de flesta intressegrupperna med svenska namn. Vi planerar att till kommande möten 
precisera svenska projekt. Ambitionen är att engagera yngre medarbetare i detta protokoll. 
AML, NOPHO AML 2004 har fortsatt under året. Diskussioner om nytt protokoll pågår. 
Randomisering till Myelotarg har avslutats.  
 
Non Hodgkin lymfomen är nu sedan ett drygt år del av SBLGs uppdrag och 
Karin Mellgren och Johan Malmros ansvarar för diagnosgrupperna i Sverige och Karin 
Mellgren är koordinator för den nordiska Non-Hodgkin Lymfom gruppen. Hon är också 
ordförande i NOPHO Leukemia Lymfoma Committee. 

 
För närvarande deltar NOPHO i tre internationella studier; ALCL -99, BFM NHL 04 och 
Euro LB 02 för storcelliga anaplastiska lymfom, B-cellslymfom och lymfoblastiska lymfom. 
Förarbete pågår för att kunna inkludera Sverige också i Interfant06. LCAL har ett protokoll på 
gång som kommer att presenteras under 2011. 
 
Gruppen har haft internat i januari 2010 och nu i januari 2011 samt tre heldags möten på 
läkarsällskapet och 4 telefonkonferenser. Vid det senaste internatet var ALL2014 huvudtema.  
Helen Hallböök var inbjuden för att dela med sig av vuxen sidans erfarenheter av ALL2008. 
Medlemmarna har näst intill 100% deltagit i mötena. 
Gruppen har utökats med två nya medlemmar och Johan Arvidson samt Gunnar Skeppner har 
slutat. 
Medlemmar i gruppen 2010 -2011 
Ordf. Britt Marie Frost  
Sekr. Mikael Behrendtz 
 Stefan Söderhäll 

Erik Forestier 
Ulrika Norén Nyström 
Mats Heyman 
Jonas Abrahamsson 
Karin Mellgren 
Jesper Heldrup 
Dominik Turkiewicz 
Anders Castor 
Margareta Stenmarker 
Karin Belander Strålin 
Jacek Winarski och Johan Malmros har adjungerats till vissa möten. 
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