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Protokoll för möte i Svenska Lymfomgruppen SLG 

Karolinska sjukhuset 130917 

 

 

Närvarande: 

Herman Nilsson-Ehle, Göteborg, Thomas Relander, Lund, Ola Lindén, Lund, Hans Hagberg, 

Uppsala, Martin Erlanson, Umeå, Ingemar Lagerlöf, Linköping, Birgitta Sander, Stockholm, 

Rose-Marie Amini, Uppsala, Stefan Norin, Stockholm, Lena Brandefors, Luleå, Urban 

Jerlström, Örebro, Sverker Hasselblom, Göteborg, Marie Abrahamsson, Stockholm 

 

1. Mötet öppnades av ordförande HNE. 

 

2. Genomgång av föregående mötes protokoll. 

 

3. Pågående och planerade studier. 

 

a. Mantelcellslymfom 
NLG-MCL4, Lena-Berit-studien stängd planenligt i juni 2013 efter full 

inklusion. 

SHINE: R-bendamustin + ibrutinib/placebo, Janssen-driven studie för 

primärbehandling av äldre med MCL pågår.  

För behandling av yngre patienter är det för NLG:s del aktuellt att delta i den 

europeiska studien med start i slutet av 2014. NLG:s förslag till studie med 

bland annat obinutuzumab (GA-101) föll på att Roche valt att inte stödja 

studien. 

NLG kunde inte delta i det europeiska MCL-nätverkets studie för äldre;  

man ansöker istället hos Janssen för en egen -  BR + ibrutinib +  lenalidomid 

eller bortezomib. Man planerar också en relapsstudie. 

RAY: Janssen-sponsrad studie för recidiverande MCL: ibrutinib vs 

temsirolimus pågår året ut. God inklusion; 4 centra i Sverige. 

NLG-MCL3-studien: manuskript skickas in snart: ingen fördel med 

Zevalinbehandling inför högdos/ASCT till MCL- pat i PR el CRu efter 

induktion med R-Maxi-CHOP/R-HD-araC. 

 

b. Diffusa storcelliga B-cellslymfom 
CHIC pågår i Sverige (Lund, Umeå) utan Depocyte. Depocyte ges i övriga 

länder (NLG). Uppsala och Göteborg avstår från fortsatt deltagande. 

VALFRID: Prövarinitierad fas-II-studie med valproat + R-CHOP vid DLBCL. 

18 pat inkluderade i Lund, Uppsala och även Umeå skall ansluta. 

 

c. Primära mediastinala B-cellslymfom: 

Pågående studie inom ramen för IELSG för att studera tillägget av 

strålbehandling till kemoterapi; 2 patienter inkluderade i Sverige. Liten 

patientgrupp, viktig frågeställning. 

 

d. Primära CNS-lymfom 
Diskussion kring behovet av gemensamt protokoll. Uppsala har ett eget 

behandlingsprotokoll, som finns på RCC hemsida (riktlinjer). Inget gemensamt 

studieprotokoll finns inom SLG eller NLG. 

Europa: IELSG-studie HDMTX, HDARAC + högdosbeh eller strålbehandling 
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pågår. I oktober planeras möte i Milano inför kommande studie för äldre med 

PCNSL; komer sannolikt att baseras på temozolomid. 

Martin Erlanson meddelade, att han vill avgå och ersättas som svensk 

representant i NLG:s PCNSL-grupp. Efterträdare skall sökas. 

 

e. Indolenta/follikulära lymfom 

SAKK/NLG-studien med Rituximab+/-lenalidomid kommer att stängas i höst 

efter full inklusion. 

Nästa protokoll ej färdigdiskuterat: obinutuzumab övervägs, liksom 

ibrutinibbaserad behandling. 

 

f. Hodgkinlymfom 

Efterföljare till RATHL diskuteras. Adcetris+AVD vs ABVD med PET-

utvärdering efter 2 cykler. Protokoll under utarbetande. NLG för diskussioner 

tillsammans med samarbetspartners i England och Italien. 

 

g. Perifera T-cellslymfom 

ACT-studierna med CHOP+/-alemtuzumab pågår vid ett stort antal centra i 

Europa.  

ACT-1 (yngre; inkluderar högdosbehandling) har inkluderat 132 patienter. 

Stängs vid årsskiftet 2013/2014.  

ACT-2 (äldre) har inkluderat 113 patienter och stängs 130930.  

Diskussion inom NLG-gruppen och ACT-grupperna pågår angående fortsatta 

studier; prövarinitierade eller företagssponsrade och flera förslag finns. 

I Sverige pågår vidare Lumiére-studien med aktiva centra i Stockholm, 

Linköping och Lund (Sponsor: Millennium). Rekryterar patienter med 

recidiverande/refraktära T-cellslymfom; randomisering mellan alisertib po och 

gemcitabin alternativt pralatrexat. Interimsanalys planerad till oktober i år. 

 

4. Nationella riktlinjer 

a. Follikulära lymfom 

Diskussion kring senaste förslaget till nationella riktlinjer. De nya riktlinjerna 

godkändes efter smärre ändringar och skall publiceras på SLG:s hemsida 

liksom också på hemsidan för Svensk hematologisk förening. Det sistnämnda 

kräver utöver evidensgradering också jävsdeklaration. 

 

b. Waldenström: 

Diskussion på nästa möte. Förslaget till riktlinjer skall skickas ut till 

medlemmarna i SLG för möjlighet till respons per mail före mötet. 

 

c. T-cellslymfom:  

Revidering av riktlinjerna planeras inför nästa möte. TR kommer att maila 

SLG och gruppen som författat de senaste riktlinjerna. Bland annat har 

brentuximab vedotin registrerats sedan riktlinjerna publicerades. 

  

5. SLG-frågor: 

a. Nya stadgar, version 130616. Förslag distribuerat av ordföranden. Nyheter är 

att man poängterar att gruppens möten är öppna för deltagande av fler än de 

ordinarie ledamöterna (gäller dock inte representanter för läkemedelsindustrin 

eller företag inom diagnostik). Vidare skall SLG ha en definierad ordförande, 
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vice ordförande, sekreterare och kassör. Förslaget godkändes. 

 

b. Svenska lymfomdagen planeras på Arlanda 140205, arrangeras av Norra 

Regionen. Arne Kolstad är vidtalad för föredrag om radioimmunterapi. Vidare 

planeras en presentation av forskningsprojekt utgående från Svenska 

lymfomregistret, diskussion kring patologi och lymfombiobanking samt 

diskussion av nationella riktlinjer. Mötet arrangeras liksom tidigare utan 

deltagande från industrin. Om ett satellitmöte önskas kan det accepteras men 

helt separat och efter svenska lymfomdagen. Intressenter skall i så fall vända 

sig till arrangörerna av mötet, kontaktperson Martin Erlanson, Umeå. 

 

6. Registerfrågor 

a. Uppdatering av beviljade studier ur INCA-registret. 

Uppdaterad sammanställning av beviljade projekt och resultat/publikationer 

önskas till nästa möte. 

b. Kvalitetstal och målnivåer. Bordlades 

 

7. Rapport från NLG-möte i Köpenhamn 130916 

Föreslås 2 delegater per land och arbetsgrupp. 

Nästa NLG-möte blir 7-8/11 vid Bella Center i  Köpenhamn. Sveriges kvot är 30 

personer. 

 

8. Övrigt 

a. Eva Mrazek ersätts av Charlotte Mörth, Eskilstuna som representant för 

Uppsala/Örebro-regionen. 

b. Ingemar Lagerlöf framförde önskemål om att få lägga till kliniska data till 

INCA på patienter som behandlats med brentuximab vedotin för 

Hodgkinlymfom och som följs i uppföljningsstudie, vilket bifölls. 

 

9. Patologigruppen NLG/SLG 

a. Jan Delabie har varit ordförande, men har nu flyttat till Toronto. NLG:s 

patologigrupp kommer att konstituera sig på nästa möte. 

b. Diskussion kring translationella forskningsprojekt och biobanksfrågor. Ny 

diskussion på nästa möte. 

 

10. Nästa möte i SLG 

Karolinska sjukhuset 140114 (Eugeniahemmet) kl 10-15. 

Vid nästa möte skall ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör väljas. 

Valberedning Martin Erlanson och Gunilla Enblad. 

 

 

Vid protokollet,   Justeras: 

 

 

 

 

Thomas Relander   Herman Nilsson-Ehle 

130917 

 

 


