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Pågående/planerade studier: 
 
Mantelcellslymfom 

 European MCL Network, där nordiska lymfomgruppen ingår, planerar en ny randomiserad 
studie för yngre patienter, TRIANGLE, som kommer starta i slutet av 2014. Det är en tre-
armad studie. I standardarmen ges induktion med R-CHOP/DHAP, efterföljt av ASCT. I arm 2 
ges detsamma + ibrutinib i induktionsbehandlingen, samt underhållsbehandling med 
rituximab och ibrutinib under 2 år. Arm 3 är detsamma som Arm 2, men utan ASCT. NLG 
kommer att delta i denna studie, och förfrågan kommer att utgå om intresse för att delta. 

 

 MCL6-Philemon – en fas II studie, utgången från NLG, för recidiverande MCL. Behandling ges 
med rituximab-ibrutinib-lenalidomid i upp till 12 månader, efterföljt av rituximab-ibrutinib 
fram till progress. Studien är fullt finansierad, och beräknas starta i slutet av 2014. Fem 
centra i Sverige kan delta. 

 
Diffust storcelligt B-cellslymfom 
 

 CHIC – 4 patienter inkluderade i Sverige, i studien totalt ca 100. Studien kommer att avslutas 
141231.  

 

 PMBCL – IELSG37-studien är godkänd i Lund och Uppsala, senare Linköping. 2 patienter har 
inkluderats. Studien innebär randomisering mellan strålbehandling och expektans till 
patienter med PET-negativ tumör efter kemoterapi. 

 

 VALFRID- fas I studie för nydiagnosticerade patienter med DLBCL, stadium II-IV, 18-80 år. 
Innebär tillägg av valproat, som sensitiserar för CHOP in vitro,  under 3 dygn innan R-CHOP-
14 eller -21 x 6. Maximalt tolerabel dos av valproat har fastslagits, och start av 
dosexpansionskohorten beräknas inom kort.  

 

 MINIBAR – detta är en NLG-studie för patienter >80 år som inte bedöms kunna tolerera R-
CHOP. Det är en randomiserad fas 2 studie, där standardarm är R-miniCHOP, och den 
experimentella armen utgörs av R-bendamustin. S c rituximab kommer att användas från 
cykel 2. Alla centra i landet kan delta. Gruppen förslog att protokollet bör innehålla 
förbehandling med steroider. 

 

 SKYBAR – för yngre högriskpatienter planerar NLG en ny fas 2 studie baserad på GMALL-
protokollet för Burkittlymfom. Högrisk defineras enligt CHIC, samt på biologiska kriterier som 



MYC +/- BCL2-translokation, CD5+, och ev p53-överuttryck. Ett önskemål från gruppen var att 
verka för en randomiserad studie i första hand. 

  
CNS lymfom 
 

 IELSG-42 – en studie för DLBCL patienter med  primärt+systemiskt CNS-engagemang eller 
med CNS recidiv, presenterades av Martin Erlanson. Denna innebär 3 cykler metotrexat-
cytarabin-tiotepa, med perifer stamcellsskörd efter cykel 2. Därefter 3 cyckler R-IKE, efterföljt 
av högdos BCNU+tiotepa. Intresserade av att delta kan vända sig till Martin. Studien erhåller 
ekonomiskt stöd från IELSG.  

 
Follikulära lymfom 
 

 Ny NLG studie i samarbete med SAKK har föreslagits för primärbehandling, med rituximab +/- 
ibrutinib.  Definitivt beslut har ännu inte fattats i gruppen. 

 Diskussion om studier med ABT-199 diskuterades också. 

 Eva Kimby kommer att ersättas av Björn Östenstad som ordförande i NLG-Indolenta gruppen. 

 I den nyligen avslutade SAKK/NLG-studien, R vs R2, inkluderades 152 patienter. Räknar med 
abstract ASH 2014.  

 Ola Lindén presenterade förslag om retrospektiv studie för att utvärdera den prognostiska 
betydelsen av D-vitaminnivåer för patienter som deltagit i de bägge nordiska rituximab-
studierna för FL. Gruppen var positiv till förslaget, och man kommer nu att undersöka i vilken 
mån serumprover innan behandlingstart finns tillgängliga. 

 
Hodgkinlymfom 
 

 Aktuella studier presenterades av Daniel Molin. Den studie som just nu pågår i landet är en 
fas 4 studie för brentuximab vedotin vid recidiverande HL. 

 NLG kommer i samarbete med den tyska Hodgkingruppen att starta en fas 2 studie för 
primärbehandling av HL >60 år, BVB-studien. Patienter som bedöms tåla 
kombinationskemoterapi erhåller B-CAP, dvs brentuximab vedotin, cyklofosfamid, 
doxorubicin, prednison. Patienter som inte är kandidater för detta erhåller enbart 
brentuximab vedotin. 

 Post-RATHL – studier diskuteras tillsammans med den brittiska gruppen om uppföljande 
studier till RATHL för avancerade stadier, och RAPID för tidiga stadier. Något färdigt förslag 
finns ännu inte. 

 Planer finns för en nordisk studie för Hodgkin-LP, med CD20-antikropp, men färdigt protokoll 
föreligger ännu inte. 

 
Perifera T-cellslymfom 

 ACT-1 har inkluderat knappt 140 pat, och avslutades 131231. ACT-2 har inkluderat drygt 116 
pat och avslutades i september 2013.  

 Ett internationellt nätverk för T-cellslymfom har etablerats, där NLG ingår. Studier diskuteras 
med tillägg av brentuximab vedotin eller zanolimumab (anti-CD4), liksom med 
histondeacetylashämmare i kombination med kemoterapi, men färdiga förslag föreligger 
ännu inte. 

 En studie för recidiverande TCL pågår också i landet, med alisertib (aurora-kinashämmare) 
jämfört med gemcitabin eller pralatrexat. Studien drivs av Millennium. 

  
 
 



Uppföljning av projekt utgående från Svenska Lymfomregistret 
 

 Gunilla Enblad redogjorde för ett projekt om DLBCL, och presenterade data för skilda 
åldersgrupper, där patienter <29 år har en extremt god överlevnad, ca 95% efter 5 år. Man 
kunde också se en skillnad i överlevnad till fördel för kvinnor, men enbart i den yngre 
åldersgruppen, <51 år.  

 
 
Nationella riktlinjer 
 
 
Mb Waldenström 
 

 Ett förslag har skickats ut till SLG inför mötet från arbetsgruppen, och presenterades av Eva 
KImby. Det påpekades att evidensgradering saknas. Monica Sender uppdrogs att tillägga 
dessa. I övrigt godkändes förslaget. 

 
T-cellslymfom 
 

 Nytt förslag presenterades av Thomas Relander. Detta innehåller bl a tillägg av 
rekommendationer om  behandling av T-LBL och NK-T-cellslymfoms, liksom användning av 
brentuximab-vedotin. 

 Den nya versionen godkändes av gruppen. 
 
Övriga grupper 
 

 Riktlinjer för MCL och HL saknas på SFH:s hemsida. Detta kommer att åtgärdas i form av länk. 
 

 
Nationell vårdprogramgrupp 
 

 Som regionala representanter utsågs: Mats Jerkeman, Martin Erlanson, Stefan Norin, 
Ingemar Lagerlöf, Hans Hagberg, Herman Nilsson-Ehle 

 
Nationellt/nordiskt prövningscenter 
 

 Alla var överens om att ett sådant behov föreligger, antingen inom NLG eller ett svenskt 
sådant för kliniska prövningar för alla cancerformer. Kommer att diskuteras inom NLG. 

 
Nordisk arbetsgrupp för posttransplantationsrelaterade lymfom 
 

 Som svensk representant föreslogs Monica Sender, Göteborg 
 
Val till nya poster 
 

 Som ordförande för de kommande två åren föreslogs Mats Jerkeman, och till vice ordförande 
Herman Nilsson-Ehle. Till sekreterare föreslogs Stefan Norin, och till kassör Ingemar Lagerlöf. 
Dessa förslag godkändes. Till ny valberedning utsågs Ola Lindén och Lena Brandefors. 

 Martin Erlanson önskar dra sig tillbaka som representant i NLG:s CNS-lymfomgrupp. 
Föreslogs att  höra med Fredrik Celsing om intresset för detta.  

 



NLG plenarmöte 23-24/10 2014 
 

 Kommer att äga rum på Hotel J, Nacka strand, Stockholm. Förslag på fria föredrag och 
fallbeskrivningar önskas.  

 
Svenska Lymfomdagen 
 

 2014 års möte blir 140205, arrangeras av Norra regionen, på Arlanda.  
 
Registerstudier 
 

 Inför start av registerprojekt förslogs att initiativtagaren går ut med en öppen förfrågan till 
alla regioner om intresse finns för att delta. Endast de som aktivt deltagit i projektet ska 
sedan stå som medförfattare vid publicering.  

 
Nationellt regimbibliotek 
 
Martin Erlanson och Björn Wahlin utsågs till SLG-representanter för denna grupp. 
 
 
Nästa möte 

 Tisdagen 2014-05-20, Stockholm, 10-15 
 
 
 
 
Vid protokollet,   Justeras, 
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