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ÅRSRAPPORT VSTB 2020 
 
MEDLEMSFÖRTECKNING 2020 
VSTB är sektionens största arbetsgrupp och har c:a 30 medlemmar (ordinarie och suppleanter), 
som representerar barnonkologi, barnkirurgi, barnradioterapi och barnpatologi. Aktuell 
medlemsförteckning finns på hemsidan. 
https://pho.barnlakarforeningen.se/vardplaneringsgrupper/vstb-vardplaneringsgruppen-for-solida-tumorer-hos-barn/ 
Diagnosansvariga läkare ansvarar för och koordinerar protokollarbetet inom resp diagnosgrupp. 
 
MÖTEN OCH NYHETER 2020 
Pga COVID-19 pandemin har VSTB haft fyra ordinarie videokonferenser under året. Dessutom har 
vi haft några extra möten för att hantera uppkomna frågor. 
Fokus ligger på uppdatering av de behandlingsprotokoll för extrakraniella tumörer utom NHL. 
Sverige har representation i de flesta internationella kliniska studiegrupper som arbetar med att 
ta fram nya protokoll. 
- Euronet PHL-C2 för klassiska Hodgkinlymfom kommer att stängas för inklusion fr o m 210101. 
- LINES-protokollet LR och IR neuroblastom är fortfarande öppet i några subgrupper. 
- OMS/DES är öppet och inklusionen i Sverige har varit över förväntan. 
- HR-NBL 2 har öppnat i Frankrike och ansökningar pågår i Sverige. 
- SIOP RTSG 2016 (UMBRELLA) för njurtumörer har inte kunnat öppnas i Sverige pga 
administrativa problem. 
- CWS-guidance för mjukdelssarkom är endast riktlinjer med registrering. CWS-HR studien för 
underhållsbehandling är stängd för inklusion, uppföljningen pågår. 
- GCT samarbetet har tagit fart igen och det har bildats en nordisk grupp med representanter 
från både barn- och vuxensidan, som även etablerat kontakt med UK-gruppen. 
- För skelettsarkom är läget att något öppet protokoll för Ewing-sarkom inte finns i Europa, men 
VSTB har deltagit i flera möten med fr a den tyska gruppen, och försökt att etablera ett nordiskt 
samarbete. För recidiv av Ewing-tumörer pågår arbetet med att starta rEECur-protokollet i 
Sverige. För osteosarkom finns inget aktivt internationellt samarbete f n. 
- Levertumörerna har behandlingsriktlinjer genom ett internationellt samarbete (PHITT), och 
arbetet pågår med att öppna dessa för inklusion och registrering i Sverige. 
 
Återkommande teman har varit uppdatering av de stora projekt som pågår inom 
molekylärbiologiska fältet: Barntumörbanken (BTB), Genomic Medicine Sweden (GMS), INFORM 
och NOPHOmatch. 
- GMS håller på att starta det praktiska kliniska arbetet med sekvensering och återrapportering 
av data. BTB ska ansvara för forskningsdelen av GMS-projektet. 
- INFORM-studien har inkluderat >150 svenska patienter med R/R cancer. 
- NOPHOmatch är en gemensam nordisk plattform för att överbrygga steget mellan molekylär 
tumörprofilering och klinisk behandling (studier, off-label, compassionate use). Konferens hålls 
onsdagar kl 13. 
De nationella multidisciplinära tumörkonferenserna på måndagar kl 13 fortsätter, och under 
2020 har 31 fall diskuterats (2019 29 fall, 2018 22 fall). 
Vid VSTB-mötena har det även givits uppdateringar kring kirurgiska, radioterapeutiska och 
diagnostiska frågeställningar.  
 
SAMARBETEN OCH INTERNATIONELLA KONTAKTER 
Diagnosansvariga läkare har deltagit i internationella arbetsgruppsmöten för sarkom (Ewing, SSG 
och CWS), njurtumörer (SIOP RTSG), neuroblastom (SIOPEN), Hodgkin (Euronet-PHL), 
levertumörer (SIOPEL) och EXPERT-samarbetet (very rare tumors). 
NOPHO-Solid Tumor Committee (STC) är en nordisk paraplygrupp för att koordinera 
gemensamma nordiska aktiviteter för de solida tumörerna. STC har haft två videomöten under 
året, och det har medfört att flera samarbeten tagit fart på nordisk nivå. 
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DATA FRÅN REGISTER 
En uppdatering av VSTB-registret, och överflyttning till INCA-plattformen pågår under ledning av 
RCC-gruppen och registerhållaren. Ordföranden har deltagit i ett antal möten under året. Fokus 
ligger på att skapa ett kvalitetsregister med större användarinteraktion. Den nya VSTB-modulen 
planeras starta under första halvan av 2021. Hodgkin kommer att flyttas över till den nya 
Lymfom-modulen. 
 
SAMMANFATTNING OCH UTBLICK INFÖR 2021 
VSTB är sedan 1974 en etablerad arbetsgrupp för nationellt samarbete inom området 
extrakraniella solida tumörer (utom NHL) <18 år. Det finns en lång tradition att öppna och driva 
internationella behandlingsprotokoll i Sverige, och därigenom medverka till att unga patienter får 
en jämlik vård av hög internationell standard. Detta ansvar tas inte av någon annan nationell 
grupp. 
Den precisionsmedicinska utvecklingen som pågår inom onkologin är en ny och stor utmaning för 
barncancervården. VSTB är en fungerande plattform för att samordna de olika projekten mellan 
universitetssjukhusen och andra aktörer, för patienternas bästa över hela Sverige.  
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