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ÅRSRAPPORT	  VSTB	  2016	  
	  
MEDLEMSFÖRTECKNING	  2016	  
VSTB	  har	  medlemmar	  från	  alla	  sex	  universitetsjukhusen	  och	  en	  länssjukhusrepresentant,	  som	  
representerar	  barnonkologi,	  barnkirurgi,	  barnradioterapi,	  barnpatologi	  och	  ortopedisk	  
tumörkirurgi.	  Under	  året	  har	  gruppen	  utökats	  med	  två	  barnpatologer.	  	  Aktuell	  
medlemsförteckning	  finns	  på	  hemsidan	  (http://www.blf.net/onko/page1/index.html).	  
	  
MÖTEN	  OCH	  AKTIVITETER	  2016	  
VSTB	  har	  haft	  fyra	  möten	  under	  året:	  två	  i	  Stockholm,	  ett	  i	  Göteborg	  och	  ett	  tvådagars	  möte	  i	  
internatform.	  Ett	  stort	  antal	  frågor	  har	  diskuterats,	  och	  även	  bearbetats	  inför	  mötena.	  Fokus	  
ligger	  på	  uppdatering	  av	  behandlingsprotokoll	  för	  de	  solida	  tumörsjukdomar	  som	  VSTB	  ansvarar	  
för	  (extraneurala	  tumörer	  utom	  non-‐Hodgkin	  lymfom).	  VSTB	  har	  sedan	  länge	  en	  struktur	  med	  
diagnosansvarig	  läkare	  som	  bevakar	  och	  koordinerar	  protokollarbetet	  inom	  den	  diagnosgruppen.	  
Vid	  mötena	  har	  det	  även	  givits	  uppdateringar	  kring	  kirurgiska,	  radioterapeutiska	  och	  diagnostiska	  
frågeställningar.	  
	  
SAMARBETEN	  OCH	  INTERNATIONELLA	  KONTAKTER	  

• NOPHO-‐Solid	  Tumor	  Committee	  (STC)	  är	  en	  ny	  paraplygrupp	  för	  att	  koordinera	  
gemensamma	  nordiska	  aktiviteter	  inom	  solida	  tumör-‐sfären.	  STC-‐mötet	  var	  i	  Stockholm	  
161117-‐18.	  Sverige	  har	  tre	  formella	  representanter	  (Gustaf	  Ljungman,	  Niklas	  Pal	  och	  
Torben	  Ek)	  samt	  ett	  antal	  intresserade	  personer	  på	  e-‐maillistan.	  

• NOPHO-‐VRT	  grupp	  bildades	  med	  Gustaf	  Österlundh	  (ordf)	  och	  Niklas	  Pal	  som	  svenska	  
repr.	  

• ExPO-‐R-‐Net	  möte	  och	  Very	  Rare	  Tumor-‐möte	  i	  Wien:	  Gustaf	  Österlundh	  representerade	  
VSTB	  och	  Sverige.	  Arbetet	  pågår	  nu	  med	  att	  etablera	  ett	  pediatriskt	  cancer	  expert	  
reference	  network	  (PAEDCAN-‐ERN).	  

• Diagnosansvariga	  läkare	  har	  deltagit	  i	  internationella	  arbetsgruppsmöten	  för	  sarkom	  
(EuroEwing-‐gruppen,	  SSG	  och	  CWS),	  njurtumörer	  (SIOP	  RTSG),	  neuroblastom	  (SIOPEN),	  
Hodgkin	  (Euronet-‐PHL),	  levertumörer	  (SIOPEL),	  pediatrisk	  radioterapi	  (PROS).	  

• Deltagit	  i	  fortsatt	  planering	  av	  den	  svenska	  TP53-‐studien	  (SVEP53)	  
• Barntumörbanken:	  Insamling	  av	  prover	  pågår.	  Nya	  stadgar	  har	  utarbetats	  efter	  

medverkan	  av	  bl	  a	  VSTB.	  
• INFORM-‐studien	  (Individualized	  Therapy	  For	  Relapsed	  Malignancies	  in	  Childhood)	  

öppnades	  i	  Sverige	  under	  november	  2016.	  Huvudansvarig	  i	  Sverige	  är	  Ingrid	  Øra.	  
• Styrgruppen	  för	  barncancerregistret.	  

	  
AKTUELLA	  OCH	  PLANERADE	  BEHANDLINGSPROTOKOLL	  
VSTB	  har	  2016	  nationella	  behandlingsrekommendationer	  för	  18	  olika	  tumörtyper	  (inkl	  subtyper	  
och	  recidiv)	  och	  en	  lista	  över	  rekommendationerna	  finns	  på	  hemsidan.	  Gruppen	  fäster	  vikt	  vid	  att	  
uppdatera	  denna	  lista	  så	  att	  den	  kan	  gälla	  som	  en	  nationell	  standard,	  i	  paritet	  med	  de	  nationella	  
vårdprogram	  som	  publiceras	  av	  RCC	  (http://www.blf.net/onko/page1/page22/files/Akt%20beh%20160516.pdf).	  	  
	  
DATA	  FRÅN	  REGISTER	  
En	  rapport	  från	  The	  Nordic	  Childhood	  Solid	  Tumor	  Registry	  finns	  publicerad	  på	  NOPHOs	  hemsida.	  
Där	  finns	  data	  från	  >15	  000	  nordiska	  patienter	  med	  solida	  tumörer	  under	  en	  30-‐årsperiod	  (1985-‐
2014).	  
	  
UTBLICK	  INFÖR	  2017	  
Det	  breda	  nationella	  samarbetet	  över	  specialitetsgränserna	  inom	  VSTB	  har	  en	  lång	  tradition	  
sedan	  >40	  år,	  och	  det	  är	  viktigt	  med	  en	  stark	  nationell	  plattform	  för	  att	  Sveriges	  relativt	  små	  
barncancercentra	  tillsammans	  ska	  bli	  en	  stark	  partner	  i	  det	  ständigt	  växande	  internationella	  
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barnonkologiska	  samarbetet.	  Att	  initiera	  nya	  behandlingsprotokoll	  eller	  delta	  i	  multinationella	  
forskningsprojekt	  är	  mycket	  krävande	  uppgifter	  på	  det	  personella	  och	  det	  ekonomiska	  planet.	  
I	  en	  tid	  av	  snabba	  förändringar	  bidrar	  VSTB	  till	  en	  högkvalitativ,	  effektiv	  och	  jämlik	  vård	  i	  hela	  
Sverige.	  
Särskilda	  utmaningar	  under	  2017	  blir:	  

• Att	  starta	  nationella	  multidisciplinära	  tumörkonferenser	  för	  att	  stärka	  kvaliteten	  i	  
diagnostiska	  och	  terapeutiska	  beslut.	  Detta	  blir	  även	  ett	  viktigt	  forum	  för	  utbildning	  av	  
barnonkologer	  

• Att	  följa	  med	  i	  den	  snabba	  utvecklingen	  av	  personaliserad	  medicin	  genom	  att	  inkludera	  
fler	  svenska	  patienter	  i	  INFORM-‐studien	  

• Att	  utveckla	  den	  svenska	  forskningsbasen	  genom	  att	  samla	  vävnad	  i	  BTB	  parat	  med	  en	  
förbättrad	  databas	  (VSTB-‐registret)	  

	  
	  
Halmstad	  2017-‐01-‐26	   	   Torben	  Ek,	  ordförande	  
	  


