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Virtuellt SLG-möte 

Ordförande: Daniel Molin. Vid pennan: Björn Wahlin. 

 

Nationella vårdprogram 

Aggressiva BCL – fastställt 2019-09-10. Skall gås igenom igen i höst, internat i september 

(om möjligt), datum 10-11 september. 

Indolenta BCL & HCL – fastställt 2020-01-14. Helt utökat och färskt och planeras ny 

genomgång 2021. 

Hodgkin – fastställt 2019-09-10. Ny version till hösten 

MCL – fastställt 2018-02-06. Ny version planeras inte just nu 

TCL – fastställt 2017-05-16. Ute på remissrunda (som förlängts till november!), andra varvet: 

BV rekommenderas i samtliga CD30+ TCL 

Hudlymfom – fastställt 2019-12-16. Nytt VP. Planeras var 4:e fredag riks-knepsfallsrond, 

första 29 maj. Hugade deltagare skall kontakta Thomas Relander i Lund om man vill delta. 

Waldenström – fastställt 2017-12-07. Man planerar revision under året. 

 

Registerfrågor (Karin Ekström Smedby) 

Fortfarande eftersläpning av data (bak till 2017). Vi får försöka mata in det. 

Validering av anmälnings- och behandlingblanketten 2020/2021. Man skall jämföra journaler 

och register. Det blir ett arbete. Man kan maila karin.ekstrom.smedby@ki.se om man vill 

delta. 25-30 journaler/person ger författarskap. 

Registerstudieförslag (som härmed godkänns av SLG) 

BLIPI – validering av prognosmodell vid Burkitt (Fredrik Ellin) 

COVID-19-registerstudie i LymphomaBase när detta blir möjligt (Daniel Molin, 

LymphomaBaSe styrgruppen) 

LymphomaBase 

Länkning mellan SLR och andra register. 

 

Pågående prövningar 

MCL: Triangle 717/870, Enrich 325/400, Valeria 20/71. Arbetar på kommande studier. 

DLBCL: Iliad nyligen avslutad, abstract planeras till ASH. Polar Bear, godkänd i Sverige, inte 

i Norge än. Biobanksansökan kvar att ordna. Bio-CHIC 96/120 pat inkluderade. Preben snart 

klar (55/60 pat).  

CAR-T-studier: Uppsalas CAR-konstrukt kommer att försöka att fortsätta köras akademiskt. 
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TCL: Preben enl ovan. Oracle (för rec AITL med po azacytidin) har inte startats i Sverige. 

Pantheon (för ny beh i alla TCL-subtyper) fortfarande i planeringsstadium. 

FL: SAKK-NLG 35/14: 188/190 pat inkluderade. Långt gångna planer på två nordiska 

studier: Förstalinjesbeh: stratifiering där högrisk-pat får R-Benda + PI3Kdi och lågriskpat R x 

8 med 1:1 randomisering till PI3Kdi. Även planer på en ny studie på tidiga recidiv och 

transformerade FL. 

Hodgkin: HD21 1359/1500 inkluderade. BrECADD mot eBEACOPP. PRO-Hodgkin, 4 

inkluderade. Kommande plan: egen studie för äldre, ev med PD1i i primärbehandlingen. 

 

COVID-19-relaterade frågor 

Fritt samtal. Förutom i Stockholm har man inte haft många lymfompatienter med COVID-19. 

 

Övriga frågor 

CAR-T-studie-förslag (Mats Hellström) från Uppsala för POD24+ FL diskuteras 

SVF-diskussion (Kristina Sonnevi): på indolenta lymfom stängs SVF när pat får info om att 

indolent ospecificerad diagnos föreligger, innan diagnos är klar. 31 dagar för start till beh, 26 

dagar till information om diagnos. 

Kommande symposium 

Precision medicine in Hematology, Nobel Forum, 24-25 september 

 

Nästa SLG-möte 

Planeras 2020-09-30. I nuläget går det inte att veta om det blir ett fysiskt möte, eller virtuellt. 

Hodgkintema. 

Virtuellt Zoom-extramöte för att diskutera COVID-19-frågor tisdag 2020-06-16 kl 15.00. 

NLG-möte 4-5 november. 

 

 


