
Årsrapport Svenska Barnleukemigruppen (SBLG) 2013. 
 
SBLG har fortsatt sin aktiva verksamhet under 2013. 
Vi har haft 2 heldagsmöten (22/5, 7/11) i Stockholm, 2 telefonmöten (14/3, 18/9) och 
dessutom varit representerade på LLC och IBFM i Kiel. 
Årets internat var i Knivsta, Nova Park Konferenshotell, 17-18 januari.  
Framtidens forskning var huvudtema och vi diskuterade starten av och medverkan i Biology 
group. ALL2014-studier diskuterades, Professor Ann- Christine Syvänen var inbjuden. 
Barnonkologin och kvalitetsregister var en övrig huvudpunkt. 
 
Dessutom har vi som tidigare mycket kommunikation mellan mötena via email och telefon. 
En kliniskt mycket utnyttjad arbetsgrupp för omhändertagande av leukemi och lymfom 
patienterna. Gruppen är väl representerad i NOPHOs LLC.  
 
Gruppen har fortsatt att arbetat 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. Vi diskuterar vid mötena också aktuella patientfall och 
svåra bedömningar. 
Vi planerar att till kommande möten precisera svenska projekt. Ambitionen är att engagera 
yngre medarbetare. Undertecknad avgår för att ge utrymme till nya representanter från 
Uppsala.  
Huvudtema inför internatet 2014 är ALL 2016 protokollet och en välrenomerad forskare och 
kliniker, Professor Biondi är inbjuden en av dagarna för att diskutera framtidens ALL 
behandling. 
Sverige deltar i ett flertal internationella studier som rapporteras till SBLG via aktiva 
medlemmar. 
Inför nästa år planeras: Internat 140116-17, telefonmöte 140313 kl.15.00-17.00, fysiskt möte 
140507, fysiskt möte 140925. Mötestiderna ligger på NOPHO-webben. 
Ordförande har fortsatt fram tom Internatet och årsmötet januari 2014. Därefter tar Jonas 
Abrahamsson över ordförandeskapet. 
Sekreterare Mikael Behrendtz har fått fortsatt förtroende fram till våren 2013. 
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