
BLF sektionen för pediatrisk hematologi och onkologi (PHO) 
 

Protokoll från PHO-sektionens årsmöte onsdagen 29 januari 2020 
 
Tid:  13.00 – 14.00 

Lokal:  Svenska Läkarsällskapet, Klara Östra Kyrkogatan 10, Stockholm 

 
Mötet äger rum i samband med sektionens utbildningsdag och 21 sektionsmedlemmar 
deltog i mötet. 
 
 
1. Mötet öppnas 

Sektionens ordförande, Karin Mellgren, förklarade mötet öppnat. 
 

2. Val av mötesordförande och vice ordförande att leda mötet vid punkt 9 
Till mötesordförande valdes Karin Mellgren och till vicemötesordförande under punkt 
9. (frågan om ansvarsfrihet) valdes Johan Malmros. 
 

3. Mötets stadgeenliga utlysande 
Årsmötet beslutade att godkänna att mötet var stadgeenligt utlyst på sektionens 
hemsida mer än två veckor i förväg. Ett separat e-postmeddelande med inbjudan till 
årsmötet hade dessutom gått ut till sektionens medlemmar. 
 

4. Val av justeringsman 
Till justerare valdes Britt-Marie Holmqvist.  
 

5. Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll godkändes utan kommentarer. Protokollet finns på PHOs 
hemsida; lösenord „ewing“) 
https://pho.barnlakarforeningen.se/wp-content/uploads/sites/20/2019/04/Protokoll-
PHO-2019.pdf) 
 

6. Rapport från styrelsen och arbetsgrupperna 
Det meddelades att alla årsrapporter är tillgängliga på PHOs hemsida under 
respektive vårdplaneringsgrupp. 
 
A. Karin Mellgren tackar för tiden som ordförande och förtroendet hon har fått.  

Styrelsen har under 2019 jobbat mycket med regeringssatsningen (extra satsning 
för att stödja barncancern), rapporten är skriven och inlämnat och beskriver bl a 
barnonkologins utmaningar (bemanningstätheten, kompetensförsörjning; GMS-
projektet med molekylar karakterisering av tumörer bl a ; indikationer och 
kostnader för nya läkemedel för barn med cancer). 
 

B. Från VSTB upplästes delar av rapporten som finns på hemsidan. 
https://pho.barnlakarforeningen.se/wp-
content/uploads/sites/20/2020/01/Rapport-VSTB-2019.pdf 
 



BLF sektionen för pediatrisk hematologi och onkologi (PHO) 
 

C. Från VCTB rapporterade Helen Mörse om årets arbete inom VCTB, bl a om de 
aktuella och planerade protokollen (CMS, BIOMEDE, MEMMAT, SIOP PNET 5 MB 
mm). Nya VCTB-registret är taget i burk och håller på att flyttas till INCA-
plattformen. Fortsatt arbete med GMS-projektet. Protonstrålning på 
Skandionkliniken i Uppsala nu rutin för hjärntumörpatienter. Man har hittills inte 
diskuterat så många barn med hjärntumörer på MDK, men man har som 
målsättning att diskutera patienter en gång/månad. V g se även protokollet på 
sektionens hemsida 
https://pho.barnlakarforeningen.se/wp-
content/uploads/sites/20/2020/01/Rapport-VCTB-2019.pdf 

 
D. Från SBLG upplästes delar av rapporten som finns på hemsidan. 

https://pho.barnlakarforeningen.se/wp-
content/uploads/sites/20/2020/01/Rapport-SBLG-2019.pdf 

 
E. Från SALUB upplästes delar av rapporten som finns på hemsidan. 

https://pho.barnlakarforeningen.se/wp-
content/uploads/sites/20/2020/01/Rapport-SALUB-2019.pdf 
 

F. Från SAREB upplästes delar av rapporten som finns på hemsidan. 
https://pho.barnlakarforeningen.se/wp-
content/uploads/sites/20/2020/01/Rapport-SAREB-2019.pdf 
 

G. Från SVBRG upplästes delar av rapporten som finns på hemsidan. 
https://pho.barnlakarforeningen.se/wp-
content/uploads/sites/20/2020/01/Rapport-SVBRG-2019.pdf 
 

H. Från VPH rapporterade ordf Britt-Marie Holmqvist. Nya respektive uppdatering 
av befintliga vårdprogram planeras. Förra årets VPH-utbildning handlade om 
anemi. Britt-Marie informerade om gruppinterna telefonkonferenser där man 
diskuterar svåra hematologiska frågeställningar/patientfall (”Udda fall, udda 
veckor). Även fall från regionsjukhus är välkomna. Vanligtvis onsdagar kl 15.00, 
men tiderna kan variera. Nya register på gång i samband med att INCA kommer 
igång. Gruppen deltar i Barnveckan. V g se även VPHs årsrapport på sektionens 
hemsida. 
https://pho.barnlakarforeningen.se/wp-
content/uploads/sites/20/2020/01/Rapport-VPH-2019.pdf 
 

7. Ekonomirapport 
Kassör Patrik Romerius hade inte möjlighet att delta i årsmötet. Balansräkningen 
visades på årsmötet (Bilaga). 
 
Årsmötet önskar i framtiden även redovisning av finansiella medel som inte hanteras 
av kassören, t ex bidrag från Barncancerfonden.  
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8. Revisionsberättelse 
Revisionsberättelsen lästes upp av Hartmut Vogt på uppdrag av revisorerna 
Margaretha Stenmarker och Mikael Behrendtz. 

 
9. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet 

Årsmötets viceordförande tog över ordförandeskapet. Styrelse beviljades enhälligt 
ansvarsfrihet för år 2019. 
 

10. Val till styrelse, NOPHO-representanter, revisorer och suppleanter, valberedning mm 
Till sektionens ordförande valdes Pernilla Grillner, Stockholm. 
Till sektionens länssjukhusrepresentant omvaldes Catharina Björkman, Sundsvall. 
Till ny ordförande i SALUB valdes Cecilia Petersen, Stockholm. 
Till ny ordförande i VPH valdes Peter Priftakis, Stockholm. 
Till NOPHOS styrelse omvaldes Helena Mörse, Lund. 
Till NOPHO Secretary General elect valdes Mats Heyman, Stockholm. 
Till ny valberedning valdes Per-Erik Sandström, Umeå. Stefan Holm omvaldes på ett 
år. 
Till NOPHO Solid Tumor Committee valdes Caroline Björklund, Lisa Törnudd och 
Patrik Romerius.  
Årsmötet rekommenderar att man i framtiden försöker väljer de olika NOPHO-
representanterna och valberedningen fasförskjutet vart annat år. 
 

11. Tid och plats för nästa årsmöte samt utbildningsdag 
PHO-sektionens utbildningsdag 2021 blir onsdagen den 3 februari 2021. 
VPHs utbildningsdag 2021 blir torsdagen den 4 februari 2021. 
 

12. Övriga frågor 
Inga övriga frågor diskuterades.  
 

13. Mötets avslutande  
 

 
 
Stockholm den 29 januari 2020  
 
 
 
 
 
Karin Mellgren  Hartmut Vogt Britt-Marie Holmqvist 
ordförande    sekreterare   justerare 
 


