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SLG-möte RCC, Stockholm. 

 

Ordförande: Mats Jerkeman. Vid pennan: Björn Wahlin. 

 

Tema: Follikulärt lymfom + GMS Lymfom 

 

How to treat transformed lymphoma, Dolores Caballero, Salamanca 

12% 15 år spansk serie. 8% tFL som första event vid 10 år enl Federico (svenska data ingick). 

Överlevnad för tFL 50% 3 år. FLIPI och respons predikterar risk för tFL. Tidigare terapi inte 

prognostiskt för överlevnad vid transformation (å andra sidan är R-CHOP vid tFL bättre än 

annan terapi vid tFL). Vid tFL försöker de alltid genomföra ASCT. 

Icke-transformerat FL och ASCT. R/R inom 2 år från start av 1:a linje indicerar ASCT. 

POD24+ patienter som genomgår ASCT har samma prognos som POD24- patienter. AlloSCT 

botar tFL. Framtiden får visa CAR-T:s roll. Aristotle project har startats i Spanien för att 

analysera en stor serie av tFL (c:a 500). 

 

Uppdaterat VP för follikulärt lymfom, Ola Lindén 

Fortsatt inte R-underhåll efter R-Benda: 3,4% mortalitet av AE i Gallium-studien. Rituximab-

refraktära skall ha obinutuzumab kombinerat med kemoterapi. 

 

Val till NLG 

Som svenska representanter för arbetsgrupp Indolenta lymfom NLG väljs Ola Lindén in och 

Björn Wahlin fortsätter. 

Som svenska representanter för arbetsgrupp PCNSL NLG väljs Karin Fjordén in och Maria 

Ljungqvist fortsätter. 

Som svenska representanter för arbetsgrupp PTLD NLG väljs Gunilla Enblad in och Kristina 

Sonnevi fortsätter. 

 

Pågående studier 

DLBCL 

IELSG-37 PMBCL 446/540 inkl 

P(R)EBEN DLBCL+TCL 26 pat inkl 

ILIAD R/R DLBCL 21/72 inkl 

CAR-T Uppsala 



2018-09-19 

 

2 (3) 

 

Kommande: 

BIO-CHIC 26/120 inkl (mest Helsingfors och Oslo), Sverige startar kanske i september 

(Företagssponsrade CAR-T: Zuma-7 kommer att gå i Lund och Uppsala, Celgenes i 

Stockholm. Båda är randomisering mellan ASCT och CAR-T.) 

MCL 

Valeria: Första kohorterna fyllda (mycket i Norge) 

FL 

SAKK 35/14: 90/180 patients are included 

Kommande förslag: vi har blivit inbjudna av den brittiska lymfomgruppen att som land 

medverka i en fas II-prövning för R/R (på antracykliner) tFL där pat får obinutuzumab-

polatuzumab-bendamustin och de som svarar får man ta till transplantation om man vill. 

Svenska lymfomgruppen är positivt inställd till studien och tackar preliminärt ja till att 

medverka. 

 

SLG 

Nästa möte 2019-01-16 

 

Övriga frågor 

SVF—ändring av måltal diskuterades allmänt utan förslag på åtgärder. 

 

Eftermiddag: Genomic Medicine Sweden 

Föredrag av: 

Valtteri Wirta, Sci-Life Lab – introduktion till GMS samt genpaneler. 

Richard Rosenquist – Lymfompanel i GMS. 

 

Följande möte om CAR-T (Gunilla Enblad) 

CAR-grupp 

G Enblad, H Hagberg, M Jerkeman, I Lagerberg, O Verlenius, H Nilsson-Ehle, Björn Wahlin, 

K Sonnevi 

NICE har sagt nej till CAR-T mot DLBCL men mot ALL (Gileads och Novartis produkter) 

Studier som pågår: 

Uppsalas egen studie har två platser kvar 

Uppsala + Lund kommer att delta i ZUMA-7 (rand mellan ASCT och Zuma) 
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Stockholm kommer att delta i Celgenes studie med liknande upplägg men som tillåter 

crossover mellan armarna. 

Förslag: nationell terapikonf varannan torsdag kl 12.30 för att diskutera fall där beh kan bli 

aktuellt med Kymriah eller Yescarta utanför aktuella studier. 

 

 

 


