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Ordinarie ledamöter under året var Marianne Jarfelt (ordförande, Göteborg), Mikael 
Behrendtz (sekr, Linköping), Lars Hjorth (VSTB, Lund), Helena Morse (VCTB, Lund), 
Stefan Söderhäll (SBLG, Stockholm), Cecilia Petersen (Stockholm) Johan Arvidson (BMT, 
Uppsala), Per Frisk (suppl, Uppsala), Ulf Hjalmars (VSTB, Umeå), Ulrika Norén-Nyström 
(suppl, Umeå), Annika Gunnarsson (landsortsrepr. Västerås) Ulla Martinsson (SVBRG, 
Uppsala), Anna-Maja Svärd (suppl SVBRG, Umeå), samt Eva Turup (sjuksköterskerepr. 
Uppsala). 
 
Arbetsgruppen har haft två fysiska möten; 6/5 samt 22/10, samt ett telefonmöte 20/1. 
Arbetet med registrering samt med att successivt förbättra SALUB-registret har fortsatt. Den 
10 december hade 1741 patienter registrerats i SALUB-registret. Vid de fysiska SALUB-
möten som ägt rum under året, har minst en representant från Svenska Barncancerregistret 
deltagit. Vid mötet 6/5 deltog flera representanter från SALUB-registret och BORISS-
registret. SALUB-ordföranden är även representant i Barncancerregistrets styrgrupp. Resurser 
har nu tillkommit för att kunna anställa personal för registrering i SALUB, vilket under 2016 
kommer att kraftigt öka antalet patienter registrerade i SALUB. Arbetet med att införliva 
uppgifter från BORISS-registret i SALUB-registret kommer att fortsätta under 2016 och då 
samordnas med Barncancerregistrets övergång till INCA-plattformen. 
 
Flera av SALUBs medlemmar har deltagit i ett arbete inom Nationell vävnadsdokumentation, 
Sveriges Kommuner o Landsting, med att skriva rekommendationer för fertilitetsbefrämjande 
åtgärder i samband med cytotoxisk behandling hos unga. Dokumentet publicerades på 
vävnadsrådets hemsida i maj och i samband med detta föreläste Professor Hamish Wallace 
från Edinburgh vid sektionens utbildningsdag. Dokumentet finns att läsa på 
http://vavnad.se/files/live/sites/vavnadsradet/files/K%c3%b6nsceller/Assisterad%20befruktni
ng/Fr%c3%a4mjande_av_reproduktionsf%c3%b6rm%c3%a5ga_unga_v1_00.pdf, och finns 
även länkat till denna hemsida. 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. Filmen för flickor/unga kvinnor 
samt skriftligt informationsmaterial kommer att publiceras på vävnadsrådets hemsida under 
våren 2016.  
 
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. Ett nationellt vårdprogram för långtidsuppföljning efter 
barncancer har utarbetats på basen av SALUBs uppföljningsrekommendationer. 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, där majoriteten av SALUBs medlemmar deltagit.  
Vårdprogrammet har under hösten 2015 varit ute på första remiss (till profession och 
intresseorganisationer) och kommer att sändas ut på andra remiss (till alla landsting) i början 
av 2016. Målet är att vårdprogrammet ska vara klart under 2016, därefter tar arbete med hur 
vårdprogrammet ska införas regionalt vid.  

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

Cecilia Petersen har föreläst om fertilitet vid Barnveckan i april. Flera ledamöter har föreläst 
om sena biverkningar vid läkarutbildningen i barnonkologi Strängnäs i november.  
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Flera ledamöter deltog i NOPHO-mötet i Oulu i maj. Ordförande presenterade där riktlinjerna 
för fertilitetsbefrämjande åtgärder. Ordförande, Lars Hjorth, samt Annika Gunnarsson deltog i 
den 14:e Conference on Long-term Complications of Treatment of Children and Adolescents 
for Cancer juni, ordföranden deltog dessutom i CCSS Investigator Meeting, båda i Arlington 
Virgina USA. Flera ledamöter deltog i SIOP´s konferens i Kapstaden i oktober. Lars Hjorth, 
har i sitt arbete som chairperson i PanCare deltagit i flera möten i Europa (PanCare samt 
ENCCA) med bistånd från SALUB.  
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