Protokoll – Svenska Lymfomgruppen
Torsdagen den 28 april 2011
Videokonferens
Närvarande: Mats Jerkeman, Lund, Thomas Relander, Lund, Gunilla Enblad, Uppsala, Hans Hagberg,
Uppsala, Herman Nilsson‐Ehle, Göteborg, Ola Lindén, Lund, Ingemar Lagerlöf, Linköping, Marie
Nordström, Karolinska Solna, Eva Kimby, Karolinska Huddinge, Sverker Hasselblom, Göteborg,
Monica Sender, Göteborg, Martin Erlanson, Umeå, Cecilia Arnesson, Lund, Lena Brandefors, Luleå.

Pågående/planerade studier:
Mantelcellslymfom
• MCL4 – 20 patienter inkluderade, dvs 8 i enlighet med amendment, där lenalidomid ej ges i
cykel 1, och endast dag 1‐14 i cykel 2‐6. Ett abstract planeras till ASH 2011.
• MCL5 – ansökningshandlingar under utarbetande, start hösten 2011 i samarbete med den
brittiska lymfomgruppen.
Diffust storcelligt B‐cellslymfom
• CHIC – startad i Lund, Göteborg och Umeå, samt inom kort i Uppsala. 1 patient inkluderad i
Sverige (Göteborg).
Primära CNS lymfom
•

Martin Erlanson rapporterade från den avslutade NLG‐studien. 65 patienter evaluerbara. 40
CR, 14 PD. Respons och överlevnad lägre än i den s k Bonn‐studien. Analys av S‐MTX‐nivåer
har inte kunnat visa på relation till respons. Utvärdering av långtidseffekter pågår också. Ett
abstract planeras till ASH 2011. Som uppföljande studie har arbetsgruppen förordat en studie
från IELSG, med 2 randomiseringar, initialt mellan tre induktionsregimer: HDMTX‐ARA‐C,
HDMTX‐ARA‐C+rituximab, samt HDMTX‐ARA‐C‐Tiotepa+rituximab. I nästa steg
randomisering mellan radioterapi eller högdosbehandling. Man planerar att hålla ett
protokollmöte i samband med Luganomötet, där beslut om deltagande kan fattas.

Follikulära lymfom
Primärbehandling
• Rituximab/ IFN: Kommer att presenteras som föredrag vid Luganomötet.
• Rituximab +/‐ lenalidomid. Är startad i Schweiz, och godkänd av EPN i Sverige.
Läkemedelsverket har dock avslagit ansökan, p g a rapporter om sekundära maligniteter hos
patienter med myelom, behandlade med lenalidomid. Ny ansökan måste insändas, efter att
vidare utredning genomförts. Det är alltså osäkert om och när studien kan starta i Sverige.
Recidiv
• Gadolin – en studie för rituximabrefraktära patienter har initierats av Genentech, med
bendamustin +/‐ GA101. Är startad i Stockholm, Lund, Umeå och Uppsala.
Hodgkin
• RATHL‐studien är startad i Uppsala (4 pat), Lund (4 pat) och Linköping. Övriga centra på gång.
Perifera T‐cellslymfom
• ACT‐1 – är öppen för inklusion, där takten nu är hög.
• ACT‐2 – är godkänd i Lund, och snart också i Uppsala och Umeå.

Allogen SCT
•

Ett nationellt fas II‐protokoll för konditionering till indolenta lymfom/KLL är under
utarbetande.

SLG:s hemsida
•

Ett förslag på grafik har godkänts av arbetsgruppen, och en fungerande hemsida bör inom
kort kunna presenteras.

Diagnosgruppsmöte med Svensk Förening för Hematologi
•

Herman redogjorde för de diskussioner som förs angående gemensamma principer för hur
nationella riktlinjer presenteras, inklusive evidensgradering.

Registerfrågor – INCA
Täckningsgrad för de respektive regionerna skulle presenterats, men så blev ej fallet, varför detta
framflyttades till kommande möte.
Regler för uttag från registret – har redan beslutats av gruppen. Liknande regelverk är under
utarbetande för alla register för hematologiska maligniteter.

Projekt utgående från Svenska Lymfomregistret
•

Följande manuskript är under referentbedömning: Marked improvement of overall survival
in mantle cell lymphoma; a population based study from the Swedish Lymphoma Registry, A
population based study of prognostic factors and treatment in adult Burkitt lymphoma – a
Swedish Lymphoma Registry study. Ytterligare ett manuscript är under utarbetande:
Improvement in survival of diffuse large B‐cell lymphoma during the decade 2000‐2010 ‐ a
population based study from the Swedish Lymphoma Registry.

SK‐kurs i anslutning till SFH Utbildningsdagar 2011‐10‐03‐05
•

En IPuls‐cerifierad kurs om Aggressiva lymfom kommer att arrangeras i anslutning till
utbildningsdagarna 2011. Thomas Relander håller i programmet, tillsammans med Hans
Hagberg, Mats Jerkeman och Mats Ehinger.

Nationella riktlinjer
Aggressiva B‐cellslymfom
• Telefonmöte har hållits januari 2011, och ett reviderat förslag har utsänts för godkännande
vid mötet september 2011.
Follikulära lymfom
• Nytt förslag är utarbetat, med undantag för evidensgradering, vilken kommer att göras enligt
de senaste riktlinjerna från SBU, för godkännande vid kommande SLG‐möte.

MCL
•

Förslag finns, men har ej godkänts av SLG. Presenterades på Svenska Lymfomdagen.

Mb Waldenström
•

Sigurdur Kristinsson, KS, har uppdragits att utforma ett förslag till riktlinjer.

T‐cellslymfom
• En mindre uppdatering avseende språkliga korrigeringar kommer att utföras under de
kommande månaderna.
NLG plenarmöte Oslo 27‐28/10 2011
• Deltagarna uppmanades att anmäla fallbeskrivningar (till Herman) och fria föredrag (10‐15
min) (till Eva) för presentation vid mötet. Herman informerade om programmet.
SLG:s ekonomi
•

Föreningens ekonomi är nu stabil, efter bidrag från Cancerfonden om 150 000 kr/år, samt
från Celgene om 50 000 kr för Svenska Lymfomdagen.

Nästa möte
• Tisdagen 2011‐09‐27, Stockholm.
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