
ÅRSBERÄTTELSE FÖR SALUB, 2014 
 
Arbetsgruppen har haft två fysiska möten; 5/6 samt 30/10, samt två telefonmöten 27/2 och 
5/9. 
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), Annika Gunnarsson (landsortsrepr. Västerås) Ulla Martinsson 
(Barnradioterapigruppen SVBRT, Uppsala), Anna-Maja Svärd (suppl SVBRT, Umeå). 
 
Arbetet med att successivt förbättra SALUB-registret har fortsatt. Vid de fysiska SALUB-
möten som ägt rum under året, har representant från Svenska Barncancerregistret deltagit. 
Extra möte har dessutom ägt rum i Stockholm med representanter från SALUB samt Skånes 
BORISS-register för att försöka införliva uppgifter från BORISS till SALUB-registret. I 
oktober hade 945 patienter registrerats i SALUB-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 är nu färdigställt, och 
kommer att publiceras i början av 2015. Dessutom har under året en film för pojkar 
producerats (http://www.vavnad.se/cms/news/film-om-unga-killar-som-har-fatt-cancer-och-
som-erbjuds-att-frysa-ned-1) och en film för flickor är under produktion.  
 
Flera av ledamöterna i SALUB är även processägare/ledare inom de Regionala 
cancercentra(RCC). Ett av huvudmålen för oss där är att arbeta för att förbättra uppföljningen 
för unga vuxna efter barncancerbehandling. Arbete pågår med uppdatering och komplettering 
av de nuvarande uppföljningsrekommendationerna till ett Nationellt vårdprogram för 
uppföljning efter barncancer. Detta arbete sker i regi av RCC i samverkan och SKL. Under 
året har två fysiska möten samt ett flertal telefonmöten anordnats i detta syfte.   

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

Ordförande samt Lars Hjorth deltog vid European Cancer Rehabilitation & Survivorship 
Symposium 2014, ECRS i Köpenhamn i september.  I september deltog ett flertal av 
ledamöterna vid den europeiska late-effect konferensen (ESLCCC) i Edinburgh, Skottland. 
Där presenterades även en poster om SALUB-registret av Cecilia Petersen. 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. 

141222 
Göteborg    Linköping 
        
    
Marianne Jarfelt   Mikael Behrendtz 

 

 


