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Protokoll – Svenska Lymfomgruppen
onsdag den 30 maj 2012

Närvarande: Mats Jerkeman, Lund, Ola Lindén, Lund, Cecilia Arnesson, Lund, Hans Hagberg, Uppsala,
Urban Jerlström, Örebro, Herman Nilsson-Ehle, Göteborg, Ingemar Lagerlöf, Linköping, Magnus
Björkholm, Karolinska Solna, Eva Kimby, Karolinska Huddinge, Martin Erlanson, Umeå, Lena
Brandefors, Luleå, Anders Rådlund, Linköping.

Pågående/planerade studier:
Mantelcellslymfom
 MCL4 – 40 patienter inkluderade, dvs 12 i fas II delen. Studien planeras avslutas i början av
2013.
 MCL5 – 2 patienter hittills inkluderad i Oslo. Tillägg av trimsulfa som PCP-profylax kommer
att ges fortsättningsvis, då en patient fått PCP.
 European MCL Network – planerar en ny randomiserad studie för äldre patienter, R-CHOP vs
R-CHOP/Cytarabin som induktion. R+placebo vs R-lenalidomid som underhållsbehandling
under två år. Underhållsbehandlingen utgör fritt läkemedel. NLG kan delta när MCL4 är
avslutad, dvs 2013. Studien kommer att starta hösten 2012. Ett protokollmöte kommer att
hållas innan dess,
Diffust storcelligt B-cellslymfom
 CHIC – startad i Lund, Göteborg, Umeå och Uppsala. 3 patienter inkluderade i Sverige, vilket
är färre än beräknat. Ett amendment är nu godkänt, vilket innebär två extra doser rituximab,
samt något högre dexametasondos i samband med CHOD/CHOED.
 PMBCL – IELSG37-studien är nu godkänd i Sverige. Lund, Uppsala och Linköping deltar.
Studien innebär randomisering mellan strålbehandling och expektans till patienter med PETnegativ tumör efter kemoterapi.
Primära CNS lymfom


Inget gemensamt beslut fattat i NLG, angående deltagande i IELSG-studien med 2
randomiseringar, initialt mellan tre induktionsregimer: HDMTX-ARA-C, HDMTX-ARAC+rituximab, samt HDMTX-ARA-C-Tiotepa+rituximab. I nästa steg randomisering mellan
radioterapi eller högdosbehandling. Danmark kan komma att delta.

Follikulära lymfom



Rituximab +/-IFN: diskussioner pågår med Roche angående rätten till databasen.
Rituximab +/- lenalidomid. Är startad i Schweiz, Sverige och Norge med 43 inkluderade
patienter, utan oväntad svår toxicitet. Något mer neutropeni har noterats i R2-armen. Tre
patienter inkluderade i Sverige.

Hodgkin
 RATHL-studien har inkluderat 37 patienter i Sverige.
 Studie för äldre patienter har föreslagits från NLG, ansvarig för protokollet är Alexander
Fosså – CHOP utan vincristin, men med SGN-35, möjligen randomiserat mot CHOP i en
randomiserad fas II.
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Perifera T-cellslymfom
 Inga nyheter. ACT-1 och ACT-2 studierna öppna för inklusion.
Allogen SCT


Herman redogjorde för ett förslag till studieprotokoll från svenska BMT-gruppen för
patienter med follikulärt lymfom, >50 år, med kemosensitivt recidiv <12 månader efter ASCT.
Konditioneringen innefattar ATG och total lymfkörtelbestrålning (TLI), vilket visats ge lägre
grad av akut GVHD, och lägre benmärgstoxicitet. Primär endpoint är incidens och grad av
akut GVHD. Ekonomiskt stöd kommer att erhållas från Sanofi. Gruppen var mycket positiv till
detta initiativ, en invändning var att inklusionskriterierna var snäva, och kunde utökas till fler
patientgrupper. Ett nytt förslag väntas till kommande SLG-möte.

SLG:s hemsida




Adress: www.swedishlymphoma.se
Nationella riktlinjer inlagda, liksom studieprotokoll, mötesprotokoll, adresser till NLG study
centres, rapporter från lymfomregistret, och projekt utgående från detta.
Alla uppmanas att till Cecilia Arnesson skicka publikationslistor, samt sammanfattningar av
studieprotokoll som inte ännu finns med.

Lymfomöverlevare – sjuklighet
Karin Ekström Smedby, Radiumhemmet och avd för klinisk epidemiologi, KS, presenterade
preliminära resultat från en studie av långtidsöverlevande patienter med Hodgkinlymfom, där data
inhämtats från Försäkringskassan och Socialstyrelsen, i syfte att utvärdera sjuklighet för denna grupp,
och identifiera riskfaktorer för långtidssjukskrivning och förtidspension. Jämfört med en matchad
kontrollgrupp visar det sig att patientgruppen tre år efter diagnos i genomsnitt är sjukskrivna 28
dagar mer än kontrollgruppen. Vad gäller förtidspension kvarstod denna skillnad tio år efter diagnos.
En parallell studie planeras också för diffust storcelligt B-cellslymfom, och för att inhämta data om
primärbehandling och recidiv, pågår en uppdatering av lymfomregistret för denna grupp för åren
2000-2006. En hel del uppgifter saknas ännu, och gruppen uppmanades att bidra ytterligare till detta.
Stadgeändring
Tidigare har angivits att Uppsala-Örebro-regionen i SLG ska representeras med 2 representanter från
Uppsala och 1 från annat sjukhus i regionen. Detta ändras till att Uppsala-Örebro-regionen ska ha 3
representanter, utan specifikation.
Dessutom läggs följande formulering till: Andra personer kan adjungeras till hela eller delar av
sammanträden efter beslut från ordförande/vice ordförande/sekreterare.
Registerfrågor – INCA
I enlighet med den Nationella Cancerplanen, beslutades vid föregående möte om att lägga till
följande datum i anmälningsblanketten, för att beräkna ledtider:





Datum för utfärdande av remiss till specialistklinik
Datum för första mottagningsbesök vid specialistklinik
Datum för PAD-svar
Datum för behandlingsstart

Definitioner för dessa datum kommer att läggas in i registrets manual.
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Täckningsgrad för registret presenterades. Högst är denna för Sydöstra och Uppsala/Örebroregionen.
Martin E redogjorde för ett initiativ att utöka INCA med detaljerade behandlingsdata för att kunna
användas som ett beslutsstöd i klinisk vardag. Gruppen var positiv och var intresserad av att bidra till
denna utveckling.

Projekt utgående från Svenska Lymfomregistret
 En uppföljning av tidigare godkända projekt utfördes.
Nationella riktlinjer
MCL


Förslag finns, men har ej godkänts av SLG. Kommer att göras färdigt av Anna Laurell och Mats
Jerkeman till nästa möte.

Mb Waldenström
 Ett förslag är under utarbetande av kollegor vid Karolinska.
NLG plenarmöte 1-2/11 2012
 Kommer att äge rum i Haikko, öster om Helsingfors. Föreläsare blir bl a Wyndham Wilson
(DLBCL), och Andres Ferreri (PCNSL). Fallbeskrivningar (totalt 4) och fria föredrag (totalt 5-6)
presenteras dag 1 denna gång. Alla svenska abstracts skickas till Herman Nilsson-Ehle
(herman.n-ehle@vgregion.se). OBS deadline för abstract 14 sept. NLG täcker reskostnaderna
för personer vars abstract selekteras för muntlig presentation.
Svenska Lymfomdagen
 2013 års möte blir 130206, arrangeras av Södra regionen, på Arlanda.
Heldagsmöte Uppsala 8/3 2013
 Med anledning av Christer Sundströms pensionering. Kontaktperson Richard Rosenqvist.
SFH SK-kurs indolenta lymfom och KLL
 Svensk Förening för Hematologi anordnar denna kurs 22-24/4 2013 i Hindås utanför Gbg
(nära Landvetter). Kursledare/föreläsare Per-Ola Andersson, Herman Nilsson-Ehle. Program
och definitiv föreläsarlista på gång.
Nästa möte
 Onsdagen 2012-10-03, Stockholm.
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