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Svenska	  barnleukemigruppen	  (SBLG)	  bildades	  1968.	  Arbetet	  inom	  gruppen	  har	  två	  
huvudsyften.	  Det	  första	  är	  att	  verka	  för	  att	  alla	  barn	  i	  Sverige	  med	  leukemi	  och	  
lymfom	  får	  en	  behandling	  och	  omvårdnad	  för	  sin	  sjukdom	  som	  är	  av	  allra	  högsta	  
internationella	  kvalitet	  och	  att	  denna	  behandling	  är	  jämlik	  och	  harmoniserad	  över	  
hela	  landet.	  Det	  andra	  huvudsyftet	  är	  att	  facilitera	  och	  underlätta	  forskning	  och	  
kvalitetsarbete	  inom	  området	  så	  att	  svenskt	  barnonkologiskt	  utvecklingsarbete	  
fortsätter	  att	  vara	  av	  hög	  internationell	  klass.	  
Den	  främsta	  orsaken	  till	  förbättringen	  av	  prognosen	  vid	  all	  barncancer	  har	  varit	  den	  
successiva	  utvecklingen	  av	  behandlingsprotokoll	  parallellt	  med	  en	  fortlöpande	  
utveckling	  av	  den	  understödjande	  terapin	  (sk	  supportive	  care).	  Det	  största	  arbetet	  i	  
SBLG	  läggs	  därför	  ned	  på	  att	  utveckla	  och	  övervaka	  de	  kliniska	  
behandlingsprotokoll	  som	  används	  för	  behandling.	  Detta	  innebär	  för	  leukemi	  och	  
lymfom	  både	  att	  förbättra	  diagnostiken,	  riskgrupperingen	  samt	  terapielementen.	  
Likaså	  lägger	  vi	  ner	  en	  hel	  del	  kraft	  på	  att	  se	  till	  att	  alla	  barn,	  oavsett	  var	  de	  bor	  i	  
landet,	  får	  maximalt	  bra	  medicinskt	  understödjande	  terapi.	  Arbetet	  i	  SBLG	  är	  en	  av	  
de	  viktigaste	  garanterna	  för	  att	  barn	  i	  Sverige	  med	  leukemi	  och	  lymfom	  fortsätter	  
att	  få	  högkvalitativ	  behandling	  och	  att	  forskningen	  inom	  området	  blir	  så	  relevant	  
och	  bra	  som	  möjligt.	  	  
	  
SBLG	  har	  fortsatt	  sin	  verksamhet	  under	  2014	  enligt	  ovanstående	  målsättningar.	  
Huvudarbetet	  utgörs	  av	  våra	  möten.	  Under	  2014	  har	  fokus	  legat	  på	  att	  planera	  
strategier	  och	  identifiera	  de	  viktigaste	  forskningsfrågorna	  för	  nästa	  ALL	  protokoll.	  
Dessutom	  har	  gruppen	  själv	  utvecklat	  ett	  nytt	  protokoll	  för	  behandling	  av	  spädbarn	  
med	  ALL	  som	  startade	  hösten	  2014.	  	  
Vidare	  har	  medlemmar	  i	  SBLG	  tillsett	  att	  både	  ett	  Europeiskt	  protokoll	  för	  
behandling	  av	  recidiv	  ALL	  och	  recidiv	  AML	  nu	  är	  godkända	  av	  myndigheterna	  i	  
Sverige	  och	  färdiga	  att	  börja	  användas	  under	  2015.	  SBLG	  har	  de	  senaste	  åren	  skaffat	  
sig	  hög	  kompetens	  på	  att	  bedriva	  kliniska	  studier	  enligt	  myndigheternas	  krav	  på	  
good	  clinical	  practice.	  SBLG	  har	  också	  aktivt	  bidragit	  till	  utveckling	  av	  
internationella	  protokoll	  för	  behandling	  av	  non-‐Hodgkin	  lymfom	  där	  arbetet	  under	  
året	  fokuserats	  på	  ALCL	  ochg	  B-‐cellslymfom.	  
SBLGs	  medlemmar	  har	  genom	  sitt	  arbete	  i	  NOPHOs	  arbetsgrupper	  bidragit	  till	  en	  
stor	  mängd	  publikationer	  inom	  området.	  
Rent	  praktiskt	  hade	  vi	  först	  ett	  internat	  16-‐17/1	  i	  Steningevik	  där	  vi	  hade	  bjudit	  in	  
Prof	  Andrea	  Biondi	  från	  Italien.	  Vi	  har	  sedan	  haft	  ytterligare	  två	  fysiska	  möten	  i	  
Stockholm	  och	  två	  telefonmöten.	  Däremellan	  arbetar	  medlemmar	  individuellt	  med	  
olika	  uppgifter	  och	  gruppen	  används	  flitigt	  som	  ett	  nätverk	  för	  stöd	  i	  behandling	  av	  
barn	  med	  leukemi	  och	  lymfom.	  	  
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