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Pågående studier 

MCL 

Triangle: 828/870 Färdig nov 

Enrich: 349/400 nog klar mars nästa år 

Valeria: 30 inkl, mål 71 

Altamira: acalabrutinib + R startar när Enrich slutar 

DLBCL 

Polar Bear: m pola, 1 pat inkl. Siter öppnas just nu i Sverige. 

Bio-chic: 2 pat i Sverige. 110/120 tot. Färdig q1 2021 

PREBEN & ILIAD – har båda avslutats 

CAR-studier 

Planerade akademiska fr Uppsala: 

CAR006 (CAR efter ASCT) 

CAR 007 (FL) 

Kommersiella studier som är igång nu: 

Transform (Celgene) på Karolinska (JCAR017 randomiseras mot ASCT) 

Flera planerade / i uppstart. 

Bispecifika ak 

Genmab 02-studien: Många siter i Sverige kommer att medverka i studien. Startar efter jul. 

Genmab 05: Karolinska. Randomiserad. 

Genmab 01: Karolinska. Fas I-II med expansionsfas. 



T-cellslymfom 

PANTHEON, NLG-studie under utarbetning för primärbeh för nästan alla T-cellslymfom 

Indolenta lymfom 

SAKK-NLG nu färdiginkluderad. FLAME. NLG-studie med ME-401 i tillägg till R-

Bendamustin för högrisk. Och rituximab med 1:1 randomisering till ME-401 till 

lågriskpatienter. Högrisk baseras på beta-2-mikro och LD. Planering har gått långt. 

Hodgkin 

HD21: <60 år. BrECADD vs BEACOPP. För 60-75 BrECADD utan randomisering. 1500 

inkl i världen. C:a 15 i Sverige, 10 i Uppsala. 

Pro-Hodgkin: protonstudie. 8 pat inkluderade. Mål: 75 patienter. 

Registerfrågor (Karin Ekström Smedby) 

Målsättning att stärka koppling mellan kvalitetsregister och vårdprogramsgrupper. 

Inklusionen i studier är inte så hög (i första linjen) men målnivån hur många som skall 

inkluderas borde kanske anpassas utifrån diagnos (och riskgrupp inom diagnos). Skall vi 

sträva efter att >75% av diagnostiska biopsier skall vara kirurgiska (59% i dagsläget) eller 

skall vi sträva efter att så få skall vara finnålar som möjligt (i dag 4%). Eller båda? Diskussion 

får föras inom varje vårdprogramsgrupp. PET/CT vid stadieindelning – målet har satts att 

50% skall vara PET/CT vid kurativt syftande behandling vid aggressiva B-cellslymfom. 

Ställningstagande i varje vårdprogramsgrupp om andel slut-PET/CT skall vara 

kvalitetsindikator. Vid aggressiva B-cellslymfom har målsättningen satts att slut-PET bör 

göras i minst 75% för de med bulky eller extranodal sjukdom (ej benmärg). Registergruppen 

(registerhållare och stödteam) är gärna behjälpliga med att ta fram separata siffror inför vidare 

diskussion om kvalitetsindikatorer i varje vårdprogramsgrupp 

Validering av anmälningsblanketten startar nästa år, frivilliga önskas. 

Förslag från CAR-T-cellsgruppen är att möjliggöra realtidsuppföljning av behandlingar vid 

recidiverande aggressiva B-cellslymfom. 

Studieförslag (som accepteras): 

Värdet av strålbeh hos äldre? (Tove Wästerlid, Ingrid Glimelius) 

Hälsan hos barn som föds till individer som beh för lymfom? (Sandra Eloranta, Karin 

Ekström Smedby) 

Ann-Sofi Hörstedt: Interaktiva rapporter. Man kan få interaktiva rapporter, med och utan 

inloggning i Inca via https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-

uppdrag/statistik/kvalitetsregisterstatistik/interaktiva-rapporter/. De publika interaktiva 

rapporterna visas, och de som kräver inloggning visas också (det är samma inloggning som 

man använder vid inrapportering). Man kan då se överlevnad per diagnos på sin klinik. Det 

vore av värde om regionssjukhusen kunde se överlevnad i alla regionens kliniker. 

 

 



 

Vårdprogram 

Aggressiva BCL – Ny version under arbete. 

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

genomgång 2021. 

Hodgkin – Nytt VP ute på remiss. Inga stora ändringar. 

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

TCL – Nytt VP 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. 

COVID-19-relaterade frågor 

Om COVID-19 eskalerar kommer vi att ha ett extra tfn-möte. 

Nästa SLG-möte 

Planeras 2021-01-27. Virtuellt möte, tema bispecifika (ev lite CAR-T), gästföreläsare M 

Hutchings, Köpenhamn. 

 

NLG-möte virtuellt den 5 november. 

 

 

 


