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1. BAKGRUND 

Myelom är efter lymfom den vanligaste hematologiska tumörsjukdomen med en 
incidens i Sverige på c:a 6/100000 invånare och år. Den utgör c:a 1% av alla 
tumörer och 15 % av hematologiska tumörer. Möjligheterna till effektiv 
sjukdomshämmande behandling har ökat markant under de senaste decennierna, 
fr. a. genom utvecklingen av högdosbehandling med autologt stamcellsstöd och 
tillkomst av nya läkemedel såsom talidomid, bortezomib och lenalidomid. Detta 
har samtidigt medfört ökade kostnader för sjukvården. Mot bakgrund av detta har 
det varit motiverat dels att utarbeta nationella riktlinjer för diagnostik och 
behandling dels att skapa ett nationellt kvalitetsregister för myelom.  
 
Diagnosgruppen för plasmacellssjukdomar som konstituerades 2007 har på 
uppdrag av Svensk Förening för Hematologi utarbetat nationella riktlinjer för 
myelom, fastställda i maj 2009 och uppdaterade 2010 och 2012 och i samverkan 
med Sveriges Onkologiska Centra (nu Regionala cancercentra) startat ett 
kvalitetsregister för myelom.  Myelomregistret utgör ett delregister i 
Blodcancerregistret som ingår i det webb-baserade INCA-registret. 
 
 
 

2. MÅLSÄTTNING 

Syftet med myelomregistret är:  
• Att vara ett instrument för förbättring av kvaliteten i diagnostik, vård och 

behandling av patienter med myelom.  
• Att öka kunskapen om myelomsjukdomens epidemiologi och förlopp 

utifrån ett oselekterat nationellt baserat patientmaterial  
• Att ge enskilda kliniker och regioner möjlighet till jämförelse med 

nationella data avseende patientkarakteristika och kvalitetsindikatorer  
• Att skapa förutsättningar för utvärdering av nationella riktlinjer  
• Att bidra till att stimulera och underlätta forskning på myelom med 

kvalitetsregisterdata  
• Att utgöra referensmaterial till kliniska studier  
• Att ge möjlighet till koppling av kliniska patientuppgifter till 

biobanksmaterial 
 
 
 

3. ORGANISATION 

Ansvariga för registrets utformning och uppdatering är en styrgrupp bestående av 
en registeransvarig ledamot från varje region och som godkänns av 
Diagnosgruppen för plasmacellssjukdomar. Regionalt Cancercentrum Väst i 
Västra sjukvårdsregionen utgör det nationella stödteamet för registret på INCA 
och samordnar registerarbetet med övriga regionala cancercentra.  



7 
 

Registerhållare har sedan augusti 2011 varit Cecilie Blimark, Göteborg, regionalt 
ansvarig för Västra regionen, samt Sigurdur Kristinsson, KS/Solna. Regionalt 
ansvarig för Stockholm-Gotland är Hareth Nahi, Huddinge, för Norra regionen 
Karin Forsberg, Umeå, för Uppsala-Örebroregionen Kristina Carlson, Uppsala, 
och Olle Linder, Örebro,  för Sydöstra regionen Lucia Ahlberg, Linköping och 
Ronald Svensson, Norrköping och för Södra regionen Gunnar Juliusson, Lund 
och Ingemar Turesson, Malmö/Lund.  
 
Stödteamet från Regionalt Cancercentrum Väst har utgjorts av Erik Holmberg, 
Lena Nilsson och Mikael Holtenman, Göteborg.  
 
 
 

4. REGISTRETS OMFATTNING 

Registret omfattar alla fall av symptomatiskt och asymptomatiskt myelom, solitärt 
skelettplasmocytom och extraskelettalt plasmocytom samt plasmacellsleukemi 
ICD10 C90* som diagnostiserats fr.o.m. 1 januari 2008 och anmälts via INCA. 
Obduktionsfall ingår i cancerregistret men inte i Kvalitetsregistret. Övriga 
plasmacellssjukdomar, såsom MGUS, AL-amyloidos och andra besläktade 
plasmacellsdyskrasier, ingår inte i registret. 
 
 
 

5. ARBETSMETOD 

Nya fall av myelom, plasmocytom och plasmacellsleukemi anmäls till 
myelomregistret via ett webbaserat anmälningsformulär i INCA-portalen. 
Anmälan till myelomregistret/INCA vidarebefordras till cancerregistret. I de fall 
där anmälan om nydiagnostiserat myelom eller plasmocytom inkommit från 
patologiskt eller cytologiskt laboratorium och där klinisk anmälan via INCA 
saknas, skickar respektive onkologiskt centrum en påminnelse som läggs i 
klinikens inkorg på INCA. I de fall där cytologilaboratorier undlåter att skicka in 
till cancerregistret kommer en anmälan till kvalitetsregistret helt att bero på en 
klinisk anmälan från behandlande sjukhus. För alla asymptomatiska myelom som 
går över till symptomatisk fas skall anmälningsblanketten Anmälan 2 ”Övergång 
från asymptomatisk till symptomatisk myelom ” ifyllas. En uppföljningsblankett 
infördes augusti 2011 för alla patienter med symptomatisk myelom med 
registrering av data tom ett år efter diagnos. Ett år efter diagnos skickas en 
uppföljningsblankett som omfattar bl.a. primärbehandlingen till anmälande läkare 
för alla patienter som vid diagnos hade symptomatiskt myelom. En systematisk 
uppföljning av asymptomatiska myelom eller plasmocytom har ej skedd i perioden 
2011-2012. 
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6. DENNA RAPPORT 

Föreliggande rapport omfattar alla patienter med myelom diagnostiserade 1 
januari 2008 – 31 december 2011 som anmälts till registret före 2012-12-31. I 
skrivargruppen för Myelomrapporten 2012/13 ingick Cecilie Blimark, Göteborg, 
Sigurdur Kristinsson, Stockolm, Gunnar Juliusson, Lund, Ingemar Turesson, 
Malmö, Hareth Nahi, Stockholm och Kristina Carlson, Uppsala och Erik 
Holmberg, RCC Väst.  
Rapporten innehåller data från diagnostillfället för alla patienter i registret 
diagnosticerade 1 januari 2008 till 31 december 2011 och Uppföljning av 
symptomatiska myelom diagnosticerade 1 januari 2008 till 31 december 2010. 
Rapporten har utarbetats av Cecilie Blimark (cecilie.blimark@vgregion.se), 
Sigurdur Kristinsson (sigurdur.kristinsson@ki.se) och Erik Holmberg tillsammans 
med regionalt ansvariga, skrivargruppen och stödteam enligt ovan.  
Nytillkommet i denna rapport är data för ledtider och överlevnad  för patienter 
diagnosticerade 2008-2011 och uppgifter om behandling och komplikationer 
under 1:a året hämtade från uppföljningsblanketten på patienter diagnosticerade 
2008-2010. Följsamhet till gällande riktlinjer rörande diagnostik och behandling 
får tolkas i sammanhang med att nationella riktlinjer ändrades i samband med 
uppdateringen 2010 (publ 2011/jan).  Rapporten vänder sig till sjukvårdspersonal, 
linjechefer, politiska beslutsfattare och patienter. Rapporten skickas ut till alla 
medlemmar av Diagnosgruppen för plasmacellssjukdomar, verksamhetschefer på 
alla medicin -och hematologiavdelningar samt till patientföreningar och RCC i 
samverkan. Rapporten publiceras hemsidor tillhörande Regionala cancercentra i 
samverkan (RCC) och Svensk hematologisk förening (SFH). 
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7. DELTAGANDE SJUKHUS 

 
Figur 1. Antal anmälda fall per sjukhus under åren 2008-2011. 

 
Antal anmälda fall per sjukhus framgår av Figur 1. Av totalt 2494 anmälda 
patienter har 40 % anmälts från universitetssjukhus, 35 % från länssjukhus och  
25 % från länsdelssjukhus. Som jämförelse kan nämnas att vid tidpunkten för den 
utredning av resurser för hematologisk vård som Svensk Förening för Hematologi 
genomförde 1991 diagnostiserades 1/3 av alla fall av myelom på 
universitetssjukhus, 1/3 på länssjukhus och 1/3 på länsdelssjukhus. 
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8. EPIDEMIOLOGI 

8.1 Incidens 

Antalet anmälda fall från 2008 har sedan föregående rapport ökat från 607 till 623. 
623 fall per år innebär en årlig incidens (”crude incidence”) på 6,8 fall per 100000 
invånare och år. Åldersstandardiserat till Sveriges befolkning år 2000 blir det 6,5 
fall per 100 000 och motsvarande tal för europeisk och world standard blir 4,7 
respektive 3,2. Enligt Cancer Incidence in Sweden 2008 rapporteras 7,7 fall för 
män och 5,1 fall för kvinnor per 100000. Se figur 2 för tidstrenden i Sverige 2007-
2010.  Jämförelse med tidigare publicerade incidensstudier bland annat från 
Malmö, Olmstead County i USA visar liknande incidens när man justerar för 
europeisk eller amerikansk standard. 
 

 
Figur 2. Åldersstandardiserad incidens av myelom per kön och år, 1970-
2010 enligt Socialstyrelsens cancerregister. 
 
 
8.2 Åldersfördelning 

Antalet fall per 5-års åldersgrupp visas i figur 3 och den åldersspecifika incidensen 
framgår i figur 4. Nedgången av den åldersspecifika incidensen efter 80 år får 
sannolikt hänföras till underrapportering.  
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Figur 3. Antal fall av myelom per 5-års åldersgrupp under perioden 2008-
2011. 
 
 

 
Figur 4. Ålderspecifik incidens av myelom per 100 000 personer under 
perioden 2008-2011. 
 
Av samtliga 2494 anmälda patienter var 1388 män (56 %) och 1106 kvinnor (44 
%). Övervikten för män hänför sig helt till åldersgrupperna under 75 år. I högre 
åldrar är antalet män och kvinnor lika. Medianåldern var 70 år för män och 73 år 
för kvinnor. Andelen patienter under 66 år var 34 %. Av dessa var 521 män (62 
%) och 317 kvinnor (38 %). Den åldersspecifika incidensen är högre bland män i 
alla åldrar. Vanligast är det i åldersgruppen 80-84 år med 45 män jämfört med 30 
kvinnor per 100 000. 
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Tabell 1. Antal fall, medianålder, 25% och 75% percentiler per region och 
kön, 2008-2011. 

Region Kön Antal Medianålder 25 % percentil 75 % percentil 

Stockholm/Gotland Män 289 68 61 76 

 Kvinnor 236 71 61 79 

 Totalt 525 69 61 78 

Uppsala/Örebro Män 285 70 62 77 

 Kvinnor 228 73 64 81 

 Totalt 513 71 63 79 

Sydöstra Män 192 72 63 80 

 Kvinnor 146 71 61 78 

 Totalt 338 72 62 80 

Södra Män 233 72 62 79 

 Kvinnor 195 75 66 81 

 Totalt 428 73 64 80 

Västra Män 239 71 61 78 

 Kvinnor 171 73 65 80 

 Totalt 410 71 63 79 

Norra Män 150 68 62 78 

 Kvinnor 130 72 65 81 

 Totalt 280 71 63 80 

Sverige Män 1388 70 62 78 

 Kvinnor 1106 73 64 80 

 Totalt 2494 71 63 79 

 

Hos 73 patienter med asymptomatiskt myelom, 8 med solitärt skelettplasmocytom 
och 3 med extraskelettalt plasmocytom har övergång till symptomatiskt myelom 
rapporterats. Mediantid från första diagnostillfället till utveckling av 
symptomatiskt myelom var 8 månader. Någon systematisk uppföljning av 
asymptomatiska myelom och solitära plasmocytom har inte skett och det faktiska 
antalet patienter som gått över i symptomatiskt myelom är sannolikt högre. 

 
 

9. REPRESENTATIVITET 

9.1 Täckningsgrad 

Med täckningsgrad avses den andel av patienter som anmälts till cancerregistret 
som också är rapporterade till myelomregistret. Fall i Cancerregistret omfattar dels 
patienter som anmälts via INCA och dels patienter som anmälts med traditionell 
canceranmälan. 
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Tabell 2. Antal anmälda fall till kvalitetsregistret per år och region. 
Diagnosår Stockholm/ 

Gotland 
Uppsala/ 
Örebro 

Sydöstra Södra Västra Norra Totalt 

2008 133 133 82 104 106 65 623 
2009 114 110 89 109 103 68 593 
2010 142 158 81 114 100 71 666 
2011 136 112 86 101 101 76 612 
2008-2011 525 513 338 428 410 288 2494 

 
 
Tabell 3. Myelomregistrets täckningsgrad jämfört med Cancerregistret 

Diagnosår Stockholm/ 
Gotland 

Uppsala/ 
Örebro 

Sydöstra Södra Västra Norra Totalt 

2008 99% 100% 100% 88% 100% 100% 98% 
2009 99% 99% 100% 89% 100% 100% 96% 
2010 97% 99% 99% 91% 98% 96% 97% 
2011 95% 98% 99% 78% 95% 97% 93% 
2008-2011 97% 99% 99% 87% 98% 98% 96% 

 
Den genomsnittliga täckningsgraden var 98 % 2008, 96 % 2009, 97 % 2010 och 
93 % 2011. Jämförelsen med Cancerregistret ger dock ingen säker uppfattning av 
andelen fall som inte rapporteras. Erfarenheter från tidigare genomförda 
incidensstudier visar att det i anmälan till cancerregistret finns både över- och 
underrapportering. En del fall som anmälts från morfologiska laboratorier blir 
aldrig bekräftade med klinisk anmälan, varken som traditionell canceranmälan 
eller via INCA, trots påminnelse från Regionalt Cancercentrum. Det kan också 
finnas brister i följsamheten vad gäller anmälningsplikt för vissa laboratorier i 
landet. Utan bättring i spontanrapporteringen riskerar man missa patienter som 
inte anmälts via laboratorierna. 
Man har sett ett eftersläp i rapportering som leder till att den ”sanna” incidensen 
kommer fram ganska sent, dvs. vi kan se förbättringar i total täckningsgrad flera år 
senare pga. sen rapportering. Nedan ses tid till inrapportering per region, och 
medianen ligger kring 6 månader mellan diagnosdatum och tid för anmälan till 
kvalitetsregistret. 2013 blir det ett uppdrag för kvalitetsutskottet att tillsammans 
med diagnosgrupperna bestämma vad som får anses som önskvärda mål för tiden 
från diagnos till anmälan. 
 
 
 
9.2 Tid till inrapportering 

Tid från diagnosdatum till inrapportering skiljer sig per region och det skiljer 4 
månader mellan snabbaste och långsammaste regionen, figur 5. Särskilt tydligt blir 
detta för 2011, där bästa region hade rapporterat minst 50 % efter 4 månader, och 
i andra regioner efter över 10 månader, figur 6. 
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Figur 5. Tid till inrapportering räknat från diagnosdatum per region och 
diagnoser 2008-2011. 
 
Tid från diagnosdatum till inrapportering skiljer sig per region och det skiljer 4 
månader mellan snabbaste och långsammaste regionen, figur 5.  
Särskilt tydligt blir detta för 2011, där bästa region hade rapporterat minst 50 % 
efter 4 månader, figur 6. 2 regioner (Sydöstra och Uppsala/Örebro) skiljer sig ut i 
positiv riktning, medan 2 regioner (Stockholm/Gotland och Norra) har 
rapporterat 50 % inom 12 månader. 
 

 
Figur 6. Tid till inrapportering räknat från diagnosdatum per region för 
diagnos år 2011. 
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Figur 7. Tid till inrapportering räknat från diagnosdatum per diagnos år 
2008-2011. 
 
Sammanfattningsvis kan man se att med påstötningar kommer man upp i en hög 
täckningningsgrad, och man kan se en förbättring i tid till inrapportering från 
starten 2008 och till 2001 som framgår av figur 7, ovan. 
 

10. DIAGNOSTISKA UPPGIFTER 

10.1 Diagnosfördelning 

Antal anmälda fall per region framgår av tabell 1, s.11. Av samtliga 2496 anmälda 
patienter hade 76 % symptomatisk myelom, 18 % asymptomatiskt myelom,  
3 % solitärt skelettplasmocytom, 2 % extraskelettalt plasmocytom och 1 % 
plasmacellsleukemi.  
Tabell 4. Antal anmälda fall per diagnostyp och region 
Diagnos Sthlm/ 

Gotland 
Uppsala/ 
Örebro 

Syd- 
östra 

Södra Västra Norra Totalt 

Symptomatiskt myelom 397 416 263 298 334 193 1901 
Asymptomatiskt myelom 97 62 49 103 55 71 437 
Solitärt skelettplasmocytom 20 17 13 11 7 8 76 
Plasmacellsleukemi 4 4 8 7 3 1 27 
Extraskelettalt plasmocytom 7 14 5 9 11 7 53 
Totalt 525 513 338 428 410 280 2494 

 
En fördelning av diagnoser pr region, figur 8 s. 15 visar en variation i incidensen 
av asymptomatiska myelom från 12 % (Uppsala/Örebro) till 24-25% i Norra och 
Syd-regionen. En analys med tanke på ev. registrerings fel får göras. 



16 
 

 
Figur 8. Procentuell fördelning av diagnostyp per region av myelom i 
Sverige 2008-2011. 
 

 
Figur 9. Fördelning av diagnostyp per region och år. Antal fall. 
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10.2 Immunoglobulin klass 

Serumelektrofores har utförts på 98 % av alla anmälda patienter, urinelektrofores 
på 92 %. Fördelningen mellan olika immunglobulinklasser framgår av Fig. 3. 
Andelen light chain myelom var 13.3 % och andelen icke sekretoriska myelom  
4,1 %. 9 fall av IgD- och 9 av IgM- myelom har registrerats, men inga fall av IgE-
myelom. I 42 fall saknas uppgift (2 %). 
 

 
Figur 10. Procentuell fördelning av immunglobulin klass. 
 
Av patienter med icke sekretoriskt myelom (n=127) redovisades koncentrationen 
av FLC i 47 fall. I 32 (68 %) av dessa utföll undersökningen med patologisk kvot.  
 
 
10.3 Benmärgsprov 

Benmärgsprov har utförts på 95 % av anmälda fall och uppgifter om huruvida 
svaren är grundade på benmärgsutstryk eller benmärgsbiopsi har inte registrerats. 
 
 
10.4 ROTI 

Förekomst av ROTI (myeloma-Related-Organ and Tissue –Impairment) är 
avgörande för diagnosen symptomatiskt myelom. Fördelningen för dessa 
parametrar framgår av Figur 12-15.  
 
Av patienter med symptomatiskt myelom (n = 1901) hade 61 % en eller flera 
skelettdestruktioner och 15 % osteopeni med kotkompressioner.  
 
33 % av patienterna med symptomatiskt myelom hade anemi med Hb <100 g/l. 
Nedsatt njurfunktion definierat med kreatinin >173 umol/l förelåg hos 18 % av 
patienterna med symptomatiskt myelom. 35 % hade kreatinin >110 umol/l.  
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Koncentrationen av S-Kreatinin, framgår av Figur 11. I figuren är 94 patienter (4 
%) med värden över 500 µmol/l exkluderade, maxvärdet var 2640 µmol/l. 
 

 
Figur 11. Fördelning av serum-kreatininvärden.  
 
Hyperkalcemi definierat med serum kalcium (okorrigerat) >2,65 mmol/l eller 
joniserat kalcium >1,40 mmol/l sågs i 21 %. Sätter man gränsvärdena för 
hyperkalcemi till s-calcium 2,75 och joniserat kalcium 1,45 blir motsvarande siffra 
15 %.  
 
 

 
Figur 12. Andel patienter med skelettförändringar uppdelat på 
symptomatiskt och asymptomatisk myelom vid diagnos. 
 
Andelen med osteolytiska skelettförändringar hänförbara till myelom skall vid 
asymptomatisk myelom enligt definitionen vara 0. Vid en analys kommer dessa 
patienters blanketter gås igenom  för en validering av diagnosen. 
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Figur 13. Andel patienter med anemi uppdelat på symptomatiskt och 
asymptomatisk myelom vid diagnos. 
 

 
Figur 14. Andel patienter med serum-kreatinin över 173 µmol/l uppdelat på 
symptomatiskt och asymptomatisk myelom vid diagnos. 
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Figur 15. Andel patienter med hypercalcemi (S-Ca> 2.65mmol/l) uppdelat 
på symptomatiskt och asymptomatisk myelom vid diagnos. 
 
 
 
10.5 Stadieindelning enligt ISS 

Koncentrationen av serum albumin och serum beta-2-mikroglobulin ligger till 
grund för stadieindelning enligt ISS. ISS-stadium saknades på 41 % 2008 och 
enbart 23 % 2011. 
 
På 69 % patienter med symptomatiskt myelom kunde stadieklassifikation 
genomföras. Fördelningen mellan stadier framgår av figur 16. I figur 17 framgår 
att det är stor variation mellan regionerna i registreringen av ISS-stadium som 
rekommenderas i riktlinjerna. 
 



21 
 

 
Figur 16. Stadiefördelning enligt ISS för symptomatisk myelom vid 
diagnos. 
 

 
Figur 17. Stadiefördelning enligt ISS för symptomatisk myelom vid diagnos 
per region. 
 
 
10.6 MGUS 

Tidigare MGUS var känd hos 13 % av patienterna. Tiden från diagnos av MGUS 
till myelomdiagnos framgår av Figur 18. 
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Figur 18. Antal år från MGUS diagnos till diagnos av myelom. 
 
 
10.7 Biobank och cytogenetik 

Uppgift om att material skickats till nationell biobank för myelom föreligger hos 
26 % av patienter diagnostiserade totalt och varierar från 18-32% av 
nydiagnostiserade patienter mellan regionerna enligt figur 19. 
 

 
Figur 19. Andel patienter för vilka cytogentiskt material har skickats till 
nationell biobank uppdelat per region. 
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10.8 Kvalitetsindikatorer vid diagnos 

Inrapporterade data från tidpunkten för diagnos visar generellt god följsamhet till 
nationella riktlinjer. För flertalet prover som rekommenderas i riktlinjerna 
föreligger nära 100 % följsamhet. Diagnosen myelom grundar sig i första hand på 
en kombination av benmärgsprov eller vävnadsbiopsi, serum- och 
urinelektrofores samt skelettröntgen. Kvalitetsindikatorer som omfattar 
följsamhet till riktlinjer för behandling framgår från data från 1-års uppföljningen. 
 
10.8.1 Serumelektrofores 

Serumelektrofores har rapporterats som utfört på mer än 99 % av alla anmälda fall 
och uppgift om resultatet saknas endast i 2 %.  
 
10.8.2 Skelettröntgen 

Skelettröntgen har utförts i 97,5%. Vid så god följsamhet är det inte meningsfullt 
att göra jämförelser mellan regionerna.  
 
10.8.3 Benmärgsprov 

Benmärgsprov har angivits som ej utfört i 4.3 %. Här föreligger en viss variation 
mellan regionerna, se fig. 15. Morfologisk undersökning utgör en av 
diagnosgrunderna för myelom. Det finns dock situationer där undersökningen 
inte är klart motiverad, t.ex. gamla patienter med avancerad sjukdom där aktiv 
behandling inte kommer att ges, samt sjukdom som diagnostiseras i nära 
anslutning till dödsfall. I sådana fall sker ingen anmälan till Cancerregistret via 
morfologiskt laboratorium. Anmälan till registret bygger då helt på anmälan från 
kliniken, något som har stor vikt för att registret ska bli komplett.  
 

 
Figur 20. Andel patient där benmärgsprov tagits uppdelat per region. 
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10.8.4 Beta-2-mikroglobulin 

Beta-2-mikroglobulin är inte obligatoriskt för diagnos men provet rekommenderas 
p.g.a. dess starka prognostiska betydelse. Svar på beta-2-mikroglobulin saknas hos 
40 % av patienter diagnostiserade 2008 och 22 % 2011, med stor variation mellan 
regionerna, se figur 21. Andelen har dock ökat från 59.9 % 2008 till 77.8 % 2011. 
 

 
Figur 21. Andel patienter där beta-2-mikroglobulin tagits uppdelat per 
diagnos år. 
 

 
Figur 22. Andel patienter där beta-2-mikroglobulin tagits uppdelat per 
region. 
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10.8.5 Cytogenetik och FISH 

Cytogenetisk undersökning är ett prov om har fasats ut och FISH har fått ökad 
betydelse under tidsperioden för denna rapport, FISH och cytogenetik är därför 
redovisade tillsammans i figuren nedan. Båda har prognostisk betydelse för 
överlevnad.  16 % av patienterna har karakteriserats med FISH eller cytogenetik 
och andelen är stigande. 
 

 
Figur 23. Andel patienter där cytogenetik eller FISH utförts uppdelat per 
diagnos år 
 

 
Figur 24. Andel patienter där cytogenetik eller FISH utförts uppdelat per 
region 
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 Skillnader mellan regioner kan spegla den olika tillgången till cytogenetiska 
laboratorier i landet. I den senast uppdaterade versionen av Nationella riktlinjer 
(2010) ändrades indikationsställning för FISH till att provet bör tas på alla 
behandlingskrävande myelom där remissionssyftande terapi planeras. Cytogenetik 
fasades då ut. 
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11.  ETT-ÅRS UPPFÖLJNINGEN  

11.1 Representativitet 

Av de 1427 patienter som vid diagnos 2008-2010 var symptomatiska har 90 % ett-
års uppföljts i landet med en regional variation från 77 % i Stockholm/Gotland, 
81 % i norra, 92 % i västra och södra, 98 % i Uppsala/Örebro och 99 % i 
sydöstra regionen. I figur 25 visas antal anmälda och uppföljda symptomatiska 
myelom per region för åren 2008-2010. 
 

 
Figur 25. Antal anmälda och uppföljda myelomfall som var symptomatiska 
vid diagnos. 
 
 
11.2 Behandling 

Behandlingen reflekterar ”standard of care” från Nationella riktlinjer gällande 
2008-2010. Nuvarande riktlinjer är publicerde på SFHs hemsida. (www.sfhem.se). 
Andelen symptomatisk myelom som är inkluderade i studier i 1:a linjens 
behandling är 5%, och varierar mellan regionerna enligt: Stockholm/Gotland 
(11%), Uppsala/Örebro (4%), Sydöstra (1%), Södra (4%), Västra (5%) och Norra 
(2%). 
 
 
11.2.1 Högdosbehandling 

Andelen högdosbehandlade (ASCT) var 81 % för patienter 65 år och yngre, 
enbart 4 % av patienter > 65 år genomgick högdosbehandling, se figur 26. Andel 
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högdosbehandlade under 66 år varierar från 80 % till 84 % och för de som är 66 
år och äldre från 1 % till 6 % mellan regionerna, se figur 27. 
 

 
Figur 26. Andel högdosbehandlade uppdelat på patienter under och över 66 
år. 
 
 

 
Figur 27. Andel högdosbehandlade uppdelat på patienter under och över 66 
år och per region. 
 
11.2.2 Understödjande bisfosfonatbehandling 

Bisfosfonatbehandling iv. har visat att kunna reducera antalet skeletthändelser hos 
myelompatienter. Nationella riktlinjer förespråkar bisfosfonat till alla patienter 
med skelettengagement, efter 2010 till alla patienter med behandlingskrävande 
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sjukdom. Andelen bisfosfonatbehandlade är något högre bland patienter <66 år, 
där andelen patienter med remissionssyftande behandling är större. Po. 
bisfosfonat har en relativt liten utbredning. Andelen iv.-behandlade är konstant i 
perioden 2008-2011, figur 29. Njursvikt är en limiterande faktor för behandling 
varför andelen aldrig kan bli 100 %. 
 

 
Figur 28. Andel bisfosfonatbehandlade patienter uppdelat på patienter 
under och över 66 år. 
 

 
Figur 29. Andel bisfosfonatbehandlade patienter uppdelat på patienter 
under och över 66 år och per diagnos år. 
 
Annan understödjande behandling 1a året 
Andelen som fått erythropoietin-behandling (Epo) första året efter diagnos är  
12 %, profylax mot varicella zoster: 37 % totalt, dock 83 % av alla 
högdosbehandlade, profylax mot pneumocystis jirovecii med trim-sulfa: 33 % 
totalt och 89 % av alla högdosbehandlade. 
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Ig-substitution ges sällan i samband med primärbehandlingen 1a året och uppgavs 
givet till 1.25 % av patienterna.  
Trombosprofylax ges till patienter som behandlas med talidomid eller 
lenalidomid, vi har dock registrerat andelen med trombosprofylax oavsett 
indikation. Trombyl var givet till 273 (21 %) av patienterna behandlade 1a året. 
Lågmolekylärt heparin gavs till 225 (18 %). Andelen med Waranbehandling var 78 
patienter (6 %). Trombinhämmare 16 pat. (1 %) 
 
11.2.3 Behandling med ”nya läkemedel”  

Talidomide, bortezomib och lenalidomide är nya, dyrare läkemedel som har 
introducerats utöver cellgiftsbehandlingen för myelompatienter i Sverige på 2000-
talet. Medlen introducerades först, och har stor spridning i, recidivbehandling av 
myelom. 1-årsuppföljningen i myelomregistret registrerar dock enbart 
primärbehandlingen. Andelen som fick ”nya medel” i primärbehandlingen 2008-
2010, var högst bland de yngre myelompatienterna, sammanfallande med nya data 
för induktion innan högdosbehandling. Samtidigt fick MPT (melfalan,prednison+ 
talidomide) plats i up-front behandlingen av äldre.  
 

 
Figur 30. Andel patienter som behandlas med ”nya läkemedel” per 
åldersgrupp och diagnos år. 
 
Figur 30 visar att ”nya läkemedel” har en god spridning i primärbehandlingen upp 
till 80 års ålder, där den avtar. Fördelningen är också jämn i alla regioner i Sverige 
(Figur 31).  
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Figur 31. Andel patienter som behandlas med ”nya läkemedel” per region. 
 
 

11.3 Responsutvärdering av primärbehandling 

Betydelsen av responsgrad för överlevnad är omdiskuterad. I myelombehand-
lingen är dock responsgrad oftast ett bra mått på symptomkontroll och att 
patientens smärta, njursvikt, anemi och rörlighet har förbättrats. I figur 32 ser man 
en ökning i andelen med VGPR (very good partial remission) eller bättre från 23.7 
% 2008 till 33.5% 2010. Hos yngre (<66 år) är ökningen tydligare än hos äldre 
(>65 år).  



32 
 

 

 

 
Figur 32. Andel patienter med uppnådd VGPR efter primärbehandling under 
och 66 år och per diagnos år. 
 

11.4 Ledtid till start av primärbehandling 

Med införandet av ledtider kan kvalitetsregistret bli ett redskap för jämförelser 
mellan regioner vad gäller väntetider i vården. Den enda ledtiden tillgänglig vid 
denna rapport är tid från diagnosen ställs och till behandling startas. Eftersom 
enbart symptomatiska myelom är behandlingskrävande är analysen enbart 
meningsfull på symptomatiska myelom. Nedan kan man se att över 75 % av 
symptomatiska myelom har fått behandling inom en månad. Siffran får ses i ljuset 
av att det är mycket varierande hur brådskande det är att starta behandling och att 
det finns åtskilliga fall där det finns goda skäl att avvakta något. 
 
 

 
Figur 33. Ledtid från diagnosdatum till start av primärbehandling totalt och 
per region. 
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Tabell 5. Antal patienter som primärbehandlas eller ej, median, 25 % och 
75 % percentil av antal dagar till primärbehandling. 

Region Ej behandlade Antal Median 25 % percentil 75 % percentil 

Stockholm/Gotland 9 223 16 5 41 

Uppsala/Örebro 12 314 8 2 29 
Sydöstra 15 187 19 5 51 

Södra 5 210 11 5 30 
Västra 13 234 8 2 31 

Norra 6 117 9 4 29 
Sverige 60 1285 11 4 33 

 
En relativt liten andel symptomatiska myelom uppgavs ej ha fått någon 
primärbehandling alls (5 %). Det skiljer sig inte mellan regionerna. Antal dagar 
från diagnos till uppstart primärbehandling är i median 11, även här finns det 
ingen region med större avvikelser, även om det finns en trend för att det tar 
något längre tid i Sydöstra regionen och Stockholm/Gotland. Den medicinska 
betydelsen av detta är dock osäker. 
 
 
11.5 Komplikationer 

Vi har registrerat förekomsten av några vanliga komplikationer vid myelom och 
förekomst av dessa 1a året efter diagnos. 
Av figur 34 ser man att 6 % har drabbats av ryggmärgskompression, 5 % av 
dialyskrävande njursvikt, 2 % av symptomgivande amyloidos och 7 % av venös 
tromboembolism trots att 45 % av patienterna fick trombosprofylax.  
 

 
Figur 34. Komplikationer vid symptomatiskt myelom i Sverige 2008-2010. 
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12. ÖVERLEVNAD 

Överlevnaden efter myelomdiagnos presenteras både som observerad och relativ 
överlevnad. Den relativa överlevnaden skattar överlevnaden bland cancerpatienter 
vid avsaknad av andra dödsorsaker. Den definieras som kvoten mellan den 
observerade överlevnaden för cancerpatienterna och den förväntade överlevnaden 
hos en jämförbar grupp i den allmänna befolkningen. Överlevnad är räknad från 
datum för diagnos till död eller mitten av januari 2013 för de som levde då. 
Median uppföljningstiden är 2.99 år (1.05-5.04). Genomgående är det det liten 
skillnad mellan den observerade överlevnaden upp till tre år efter diagnos vilket 
förklaras av en hög dödlighet i myelomsjukdomen. 
 

 
Figur 35. Observerad och förväntad överlevnad per kön 2008-2011. 
 
Tabell 6. Observerad och förväntad överlevnad med 95 % 
konfidensintervall per kön och totalt. 
Tid efter 
diagnos 

Grupp Observerad 
överlevnad (%) 

95 % KI (%) Relativ överlevnad 
(%) 

95 % KI 
(%) 

3 mån Män 92,7 91,2-94,0 93,6 92,1-94,9 
 Kv 93,1 91,5-94,5 93,9 92,3-95,3 
 Totalt 92,9 91,8-93,8 93,8 92,7-94,7 
1 år Män 82,2 80,1-84,1 85,2 83,0-87,2 
 Kv 80,3 77,9-82,6 83,0 80,4-85,3 
 Totalt 81,4 79,8-82,8 84,2 82,6-85,7 
3 år Män 58,8 55,6-61,8 65,4 61,9-68,8 
 Kv 55,6 52,1-59,0 61,1 57,2-64,8 
 Totalt 57,4 55,0-59,6 63,5 60,9-66,0 

 
 
I Tabell 6 ser man att både den observerade och den relativa överlevnaden är 
något sämre hos kvinnor än hos män. Ser man till åldersfördelningen mellan män 
och kvinnor finns det en relativ övervikt av män i yngre åldrar som kan vara en 
förklaring (Figur 3). 
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Figur 36. Relativ och observerad överlevnad per diagnostyp 2008-2011. 
 
Tabell 7. Observerad och relativ överlevnad med 95 % konfidensintervall 
per diagnostyp. 
Tid efter 
diagnos 

Grupp Observerad 
överlevnad (%) 

95 % KI 
(%) 

Relativ 
överlevnad (%) 

95 % KI 
(%) 

3 mån Symptomatiska 92,0 90,6-93,1 92,8 91,5-94,0 
 Asymptomatiska 97,7 95,8-98,8 98,7 96,8-99,8 
1 år Symptomatiska 79,4 77,5-81,1 82,1 80,1-83,9 
 Asymptomatiska 91,2 88,0-93,5 94,8 91,6-97,3 
3 år Symptomatiska 53,4 50,7-56,1 58,9 55,9-61,8 
 Asymptomatiska 71,7 66,2-76,5 81,0 74,8-86,4 

 
 

 
Figur 37. Relativ och observerad överlevnad per region 2008-2011. 
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Tabell 8. Observerad och relativ överlevnad med 95 % konfidensintervall 
per region. 
Tid efter 
diagnos 

Region Observerad 
överlevnad (%) 

95 % KI 
(%) 

Relativ 
överlevnad (%) 

95% KI 
(%) 

3 mån Stockholm/G 93,3 90,8-95,2 94,1 91,5-95,9 
 Uppsala/Ö 93,8 91,3-95,6 94,7 92,2-96,5 
 Sydöstra 88,8 84,9-91,7 89,7 85,7-92,6 
 Södra 94,4 91,8-96,2 95,3 92,7-97,2 
 Västra 93,9 91,1-95,8 94,8 92,0-96,7 
 Norra 91,8 87,9-94,5 92,7 88,8-95,4 
1 år Stockholm/G 82,5 78,9-85,5 85,0 81,3-88,1 
 Uppsala/Ö 83,2 79,7-86,2 86,3 82,6-89,4 
 Sydöstra 76,8 71,9-80,9 79,5 74,4-83,8 
 Södra 82,4 78,5-85,8 85,6 81,5-89,1 
 Västra 80,0 75,6-83,4 82,6 78,2-86,3 
 Norra 82,0 77,0-86,1 85,0 79,7-89,2 
3år Stockholm/G 63,6 58,7-68,2 69,3 63,9-74,2 
 Uppsala/Ö 56,0 50,5-61,2 62,4 56,3-68,1 
 Sydöstra 52,2 46,0-58,3 58,3 51,1-64,9 
 Södra 54,9 49,1-60,3 61,5 55,0-67,5 
 Västra 55,7 49,9-61,0 61,2 54,9-67,1 
 Norra 60,9 53,8-67,3 67,4 59,5-74,5 

 
Vid jämförelse mellan regionerna är överlevnaden bäst i Stockholm/Gotland. En 
del av skillanden förklaras av den relativt lägre medianålder för dessa patienter i 
Stockholm/Gotland (69 år mot 71-73 i andra regioner landet). Efter korrigering 
av ålder i en Cox-regression kvarstår dock cirka 25% högre risk för död i ett par 
av regionerna (p<0.05) jämfört med Stockholm/Gotland. Om korrigering även 
görs för stadium i Cox-analysen så finns det inte längre någon statistisk signfikant 
skilnad av överlevnaden mellan regionerna. Här har okänt stadium bildat en grupp 
som dock är en heterogen grupp mellan regionerna avseende överlevnad.  Se 
stadiefördelnig i figur 17 för de symptomatisk patienterna 2008-2011 där det ändå 
med tydlighet framgår att patienterna i Stockholm/Gotland har lägre stadier. 
 

 
Figur 38. Relativ och observerad överlevnad upp till och över 65 år vid 
myelom 2008-2011. 
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Tabell 9. Observerad och relativ överlevnad med 95 % konfidensintervall 
för patienter upp till och över 65 år. 
Tid efter 
diagnos 

Ålder Observerad 
överlevnad (%) 

95 % KI 
(%) 

Relativ 
överlevnad (%) 

95 % KI 
(%) 

3 mån -65 år 97,1 95,4-98,1 97,2 95,6-98,3 
 66- år 89,3 87,5-90,9 90,5 88,7-92,1 
1 år -65 år 90,3 87,7-92,3 90,8 88,2-92,9 
 66- år 73,8 71,3-76,2 77,5 74,9-80,0 
3 år -65 år 74,3 79,0-78,1 75,9 71,5-79,7 
 66- år 42,9 39,6-46,1 49,7 45,9-53,5 

Statistiskt är det en signfikant skillnad (p<0.001) mellan överlevnaden för 
myelompatienter under och över 65 år som inte kan förklaras av förväntat högre 
dödlighet hos äldre patienter. 

 

 
Figur 39. Relativ och observerad överlevnad per stadium vid myelom 2008-
2011. 
 
Tabell 10. Observerad och relativ överlevnad med 95 % konfidensintervall 
per stadium (ISS). 
Tid efter 
diagnos 

Stadium Observerad 
överlevnad (%) 

95 % KI 
(%) 

Relativ 
överlevnad (%) 

95% KI 
(%) 

3 mån I 99,8 98,6-100,0 94,1 91,5-95,9 
 II 93,8 91,3-95,6 90,0 86,7-92,5 
 III 89,0 85,8-91,5 89,7 85,7-92,6 
 Saknas 88,3 85,8-90,3 89,4 86,9-91,5 
1 år I 95,5 93,8-96,8 96,2 94,5-97,5 
 II 87,3 84,7-89,5 89,9 87,2-92,2 
 III 71,6 67,2-75,5 74,5 70,0-78,6 
 Saknas 71,9 68,6-74,9 75,3 71,8-78,4 
3år I 80,1 75,3-84,0 85,5 80,5-89,8 
 II 61,7 57,2-65,9 67,4 62,4-72,0 
 III 44,4 38,8-49,8 50,3 44,0-56,4 
 Saknas 46,7 42,7-50,5 53,2 48,7-57,6 

 
 
Eftersom 40 % av patienterna saknar stadieindelning enligt ISS kan det vara svårt 
att uttala sig säkert om överlevnadsskillnader per stadium i detta material. För de 
60% som har stadie angivet är överlevnaden statistisk signfikant mellan stadierna 
(p<0.001). Det är också uppenbart att de patienter som ej har stadieindelats är de 
med sämst prognos och i nivå med prognosen för stadium III.
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13. SAMMANFATTANDE KOMMENTAR 

Den höga täckningsgraden mot Cancerregistret talar för att registret fått hög 
acceptans bland hematologienheterna i landet och hög anslutningsgrad. Denna 
bedömning kvarstår även efter hänsynstagande till brister i anmälan till 
Cancerregistret. 
  
De observationer som redovisades i föregående rapport på 2008-2009 års 
patienter bekräftas med likartade siffror för 2008-2011.  
 
Andelen asymptomatiska myelom, 18 %, är högre än förväntat. En analys av data 
för asymptomatiska myelom per region visar att andelen asymptomatiska myelom 
med skelettförändringar varierar mellan 5 % till19 % i olika regioner. Enligt 
definitionen av ROTI skall fynd av skelettläsioner, hypercalcemi, anemi eller 
kreatininstegring inte ha annan troligare förklaring än symptomatisk myelom och 
har rapporterats även i en mindre andel av asymptomatiska myelom. Skillnader 
mellan regioner i andelen asymptomatiska myelom kan bero på olika sätt att tolka 
ROTI-kriterier.   
 
Åldersfördelningen i materialet visar på en manlig övervikt i åldrar under 75 år. 
Andelen patienter under 66 år var 34 %. Av dessa var 521 män (62 %) och 317 
kvinnor (38 %). Den åldersspecifika incidensen är högre bland män i alla åldrar. 
 
I föregående rapport uppmärksammades brister i rapporteringen av beta-2-
mikroglobulin. Andelen patienter där detta prov tagits har ökat något från 2008 till 
2011 men fortfarande saknas möjlighet till stadieklassifikation enligt ISS på c:a 
40% av patienterna. 
 
Ett års uppföljningen visar att införandet av ”nya läkemedel” har en god spridning 
i primärbehandlingen upp till 80 års ålder, där den avtar. Fördelningen är också 
jämn i alla regioner i Sverige. Andelen patienter inkluderade i studier i 
primärbehandling är låg, 5%, och varierar från 1% till 11% mellan regionerna. 
Den totala andelen patienter inkluderade i studier är högre då patienter inkluderas 
i studier i senare linjers behandling vilket inte framkommer i ett års uppföljningen. 
 
I denna rapport får vi för första gången överlevnadsdata i myelomregistret. En 
noggrann analys av överlevnaden har inte kunnat visa en signifikant skillnad 
mellan regionerna. Däremot finns en signifikant sämre överlevnad bland patienter 
över 65 år, i likhet med vad andra populationsbaserade studier har visat. 
 
Nytt vid denna rapport är rapportering av ledtider i vårdprocessen. Den ledtid vi 
har i denna rapport, tid från diagnos till start behandling är av oklar medicinsk 
betydelse vid myelom jämfört med andra cancersjukdomar, då det kan finnas 
infektioner och andra goda skäl till att vänta något med start av cellgifts-
behandling. Det borde dock inte skilja sig mellan regionerna. Vi har från 1/7 2012 
startat registrering av 3 nya ledtider som kan ge svar på om det kan finnas orimliga 
väntetider för patienten i vårdprocessen. 
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Det svenska myelomregistret är ett instrument för ökad kvalitet kring 
handläggning av myelom i Sverige. Det ger oss även stora möjligheter som ett 
viktigt underlag för forskning och kvalitetssäkring. Som beskrivs i denna rapport 
är täckningen nu hög vilket är en förutsättning för att kunna bedriva högkvalitativ 
forskning baserad på data i registret.  
 
Vi baserar våra behandlingsrekommendationer på kliniska studier som har en hög 
grad av selektionbias, där en stor del av patienter i populationen inte uppfyller 
inklusionskriterierna på grund av faktorer som ålder, performance status, nedsatt 
njurfunktion, komorbiditet osv. Trots detta behandlar vi även dessa patienter 
enligt resultat från kliniska studier. I syftet att undersöka hur effektiva och inte 
minst toxiska myelombehandlingar är i ”real-life” är myelomregistret ett viktigt 
verktyg. Registret har även hög generaliserbarhet (extern validitet) gentemot andra 
länder. Med bra uppföljningsdata går det att undersöka kliniskt och 
forskningsmässigt viktiga utfall t.ex. överlevnad, respons, komplikationer i en 
populationsbaserad kohort. Det finns dessutom goda möjligheter att hos 
subgrupper som t. ex patienter med skelettsjukdom, njursvikt, asymptomatiska 
patienter undersöka incidens, svar på behandling och överlevnad. Allt bygger på 
att vi har bra heltäckande data och goda idéer. Därmed finns nu ett 
populationsbaserat register av hög kvalitet som kan ge förutsättningar för ny 
information om myelomsjukdomens epidemiologi och karaktäristik och en stabil 
grund för fortsatt utveckling.  
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14. PLANERING FORTSATT REGISTERARBETE  

Värdet som kvalitetsregister ökar markant när uppföljningsdata tillkommer. Ett 
webbformulär för 1-års uppföljningen introducerades under 2012. Uppföljningen 
gäller patienter diagnostiserade 2008 och framåt. Framöver kommer även de fall 
som vid diagnos var asymptomatiska att inkluderas i uppföljningen när de övergår 
till att bli symptomatiska. Plasmocytom med övergång till symptomatisk myelom 
kommer också registreras. 
 
En validering av de asymptomatiska myelomen som anmälts med osteolytiska 
skelettförändringar kommer göras, och nya symptomatiska myelom kommer att 
reklassificeras. 
 
En systematisk uppföljning av plasmocytom avseende övergång till myelom 
kommer att göras.  
 
Det pågår ett arbete med att öka andelen laboratorier som rapporterar myelom 
direkt till Cancerregistret, således kan kvaliteten i registret öka. En samkörning av 
sjukhusdatabaser med diagnosen C90* med myeomregistret en gång per år 
regionalt rekommenderas för att hitta myelompatienter i sjukhusregistren som ej 
genomfört benmärgssundersökning och således enbart skall anmälas med klinisk 
anmälan till cancerregistret.  
 
Arbete med att formulera mål för kvalitetsindikatorer pågår och via registret 
kommer följsamhet och måluppfyllelse kunna följas kontinuerligt för den enskilda 
kliniken via rapportmallar i INCA. 
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BILAGA 1: FÖRKORTNINGAR 

 
ROTI Myeloma Related Organ and Tissue Impairment  
 
ISS International Staging System (internationell stadieindelning) 
 
MGUS Monoclonal Gammopathi with Uncertain Significance 
 monoklonal gammopati med okänd signifikans) 
 
RCC Regionala cancercentra  
 
INCA IT-plattform för  bland annat Myelomregistret 
 
SFH Svensk Förening för Hematologi 
 
ICD International Classification of Disease (internationell diagnoskod)
  
 
FISH Fluoroscens In Situ Hybridisering  
 (metod till påvisning av kromosomförändringar i myelomcellen) 
 
ASCT autolog stamcellstransplantation (högdos cellgift med stamcellsstöd) 
 
PO peroral (tablettbehandling) 
 
IV intravenös  (infusion/injektionsbehandling) 
 
MPT Melfalan, Prednison+ Talidomide 
 
VGPR Very Good Partial Remission (mycktet god respons på behandlingen) 
 
KI konfidensintervall 
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BILAGA 2: ANMÄLNINGSBLANKETTER 
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SVENSKA MYELOMREGISTRET – Anmälan 1 
Gäller även som klinisk canceranmälan. 

Blanketten används som underlag för elektronisk rapportering.  1 
Plats för patientbricka, alternativt ange personnummer samt namn 

Inrapporterande sjukhus/klinik 
 
 
Inrapporterande läkare 
 
 
Rapporteringsdatum (20ÅÅMMDD) 

                                                       | 2 | 0 |___|___|___|___|___|___| 

Datum för utfärdande av remiss (ÅÅÅÅMMDD)                         

                                                       | 2 | 0 |___|___|___|___|___|___| 

Datum för ankomst av remiss (ÅÅÅÅMMDD)                         

                                                  | 2 | 0 |___|___|___|___|___|___| 
Diagnos  
Diagnosdatum (ÅÅÅÅMMDD)                         

                                                       | 2 | 0 |___|___|___|___|___|___| 

PAD/Cytologi-nr                            
(preparatnummer/år)                                   
                                      |___|___|___|___|___|      |___|___|___|___| 

Metod för att ställa diagnos 

£  Benmärgsundersökning                 
£  Kirurgisk biopsi  
£  Mellannålsbiopsi 
£  Finnålsbiopsi

 

£  Exsudat/liquor 
£  Blod 
£  Klinisk diagnos, PAD/cytologi saknas

 

 

Diagnoserande lab/klinik:  
 
Diagnos 

£  Symptomatiskt myelom                 

£  Asymptomatiskt myelom* 

£  Solitärt skelettplasmocytom* 

£  Extraskelettalt plasmocytom* 

£  Plasmacellsleukemi
 

* När patienten utvecklar symptomgivande myelom skall ny blankett ifyllas 
Datum för diagnosbesked och vårdplan (ÅÅÅÅMMDD)                         

                                                       | 2 | 0 |___|___|___|___|___|___| 

Datum för start behandling (ÅÅÅÅMMDD)                         

                                                  | 2 | 0 |___|___|___|___|___|___| 
Patientkarakteristika  
M-komponent i serum1                                 

                                                                          |___|___|___|  g/l 

Stadium enligt ISS 
S-albumin                                        |___|___|   g/l 

 
£ Ej utfört 

Flera alternativ kan markeras  

£  IgG         £  IgA         £  IgD         £  IgE          £  IgM  S-β2-mikroglobulin       |___|___|___| , |___|  mg/l  £ Ej utfört 

£  Endast lätta kedjor*    £  Ingen      £  Ej utfört 

* avser lätta kedjor i serum 

 
Stadium                                 £  I          £  II          £  III 

Lätt kedja typ                     £  κ         £  λ           £  Ej bestämd 
 

 
Övriga laboratorievärden 

M-komponent i urin2           

                                              |___|___|___|___|___| 
 

 £ mg/24h 

 £ mg/l   

 
Hemoglobin                              |___|___|___|  g/l 

 

£ Ej utfört 

£  κ         £  λ          £  Ingen      £  Ej utfört S-Kreatinin                        |___|___|___|___|  µmol/l £ Ej utfört 
Plasma FLC3            
Obligatorisk uppgift endast om M-komponent i serum och urin saknas. 

κ           |___|___|___|___|   mg/l 

λ           |___|___|___|___|   mg/l 

 
Andel plasmaceller i benmärgsprov4           
                                                                          |___|___|___|   % 
£  Ej utfört 
Skelettförändringar 
£  Inga 
£  En eller flera osteolytiska förändringar 
£  Osteopeni med kotkompressioner 
£  Ej utfört 

 
Tidigare känd MGUS: 

£  Nej 
£  Ja, sedan (ange årtal):                         |___|___|___|___| 
 

S-Calcium                          |___| , |___|___|  mmol/l 
 

£ Ej utfört 

Joniserat S-Calcium          |___| , |___|___|  mmol/l 
Ifylles endast om uppgift finns och totalt S-calcium ej utförts. 

Antal plasmaceller i perifert blod         |___|___|___| , |___|  x 109/ l 
Anges enbart vid plasmacellsleukemi.  
 
Annan diagnosgrundande symptomgivande organpåverkan än 
anemi, hyperkalcemi, njurpåverkan eller skelettförändringar 
£  Nej 
£  Ja. Ange vad: …………………………………………………….…. 

 
Prov till biobank   
avser prov tillgängligt för forskning 

£  Nej     £  Ja           
 

 
FISH utförd   

£  Nej     £ Ja        Laboratorium: ………………………………… 
Cytogenetik utförd   

£  Nej    £ Ja       Laboratorium: ………………………………… 
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Kommentarer 
 
1 - M-komponent i serum: Flera alternativ kan markeras. Om flera M-komponenter av olika typ påvisas anges 
koncentrationen av den största M-komponenten. Om flera M-komponenter av samma typ påvisas anges summan av M-
komponenterna. 
  
2 - M-komponent i urin: Endast ett alternativ kan markeras 
 
3 - Plasma FLC:  Anges endast om M-komp i serum och urin saknas och FLC-kvoten är patologisk (<0,26 eller 
>1,65).  
 
4 - Andel plasmaceller i benmärgsprov: Avser i normalfallet andel plasmaceller i benmärgsutstryk, men i fall där 
endast biopsi är diagnostisk anges andel plasmaceller i snittpreparat. 
 
Diagnoskriterier 

 
Stadieindelning enligt ISS 

Symptomatiskt myelom (behandlingskrävande) 
1. Klonala plasmaceller i benmärgsprov eller biopsi från annan lokal (plasmocytom)  
2. M-komponent i serum och eller urin 
3. Tecken på ROTI (Related Organ or Tissue Impairment) 

• Hyperkalcemi (Calcium >2,75 mmol/l) 
• Njurpåverkan (kreatinin >173 µmol/l)  
• Anemi (Hb <100 g/l) 
• Skelettförändringar (osteolytiska foci eller osteopeni med kompressionsfrakturer) 
• Övrigt: Hyperviskositetssyndrom, amyloidos, frekventa bakteriella infektioner (>2 per år) 

 
För diagnos krävs 1 + 2 + 3 (minst en av punkterna under 3, sekundärt till plasmacellssjukdomen) 
Om M-komp i serum och/eller urin saknas, kan abnorm FLC-ratio räcka för kriterum 2. 
Vid icke sekretoriskt myelom krävs ≥10% plasmaceller i benmärg + ROTI. 
 
Asymptomatisk myelom (icke behandlingskrävande) 

1. M-komponent i serum >30 g/l och/eller 
2. Klonala plasmaceller >10 % i benmärgsprov 
3. Ingen myelomrelaterad organpåverkan 

 
MGUS (Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance) 

1. M-komponent i serum <30 g/L  
2. Klonala plasmaceller <10% i benmärgsprov 
3. Ingen myelomrelaterad organpåverkan 

 
Solitärt skelettplasmocytom 

1. Ingen M-komponent i serum och/eller urin (En liten M-komp kan ibland förekomma)  
2. En enstaka skelettdestruktion orsakad av monoklonala plasmaceller 
3. Benmärgsbild ej förenligt med myelom 
4. Normal skelettröntgen för övrigt 
5. Ingen myelomrelaterad organpåverkan (utöver den solitära skelettdestruktionen) 
 

Extraskelettalt plasmocytom 
1. Ingen M-komponent i serum och/eller urin (En liten M-komp kan ibland förekomma)  
2. Extraskelettal tumör av monoklonala plasmaceller 
3. Normal benmärg 
4. Normal skelettröntgen 
5. Ingen myelomrelaterad organpåverkan 

 
Plasmacellsleukemi 

1. Uppfyller kriterierna för symptomatiskt myelom 
2. Plasmaceller i perifert blod > 2x109/l 

    
Referens: The International Myeloma Working Group. Br J Haematol 2003; 121: 749-757.  
 

Stadium Kriterier 
I S-β2-mikroglobulin <3,5 mg/l och S-albumin >35 g/l 
II Varken I eller III 
III S-β2-mikroglobulin >5,5 mg/l 
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SVENSKA MYELOMREGISTRET – Anmälan 2 
 

Ifylles när symptomatiskt myelom utvecklats från tidigare anmält 
asymptomatiskt myelom eller solitärt plasmocytom 2 

 
Plats för patientbricka, alternativt ange personnummer samt namn 

Inrapporterande sjukhus/klinik 
 
 
Inrapporterande läkare 
 
 
Rapporteringsdatum (20ÅÅMMDD) 

                                                      | 2 | 0 |___|___|___|___|___|___| 

 
Diagnos 

 
 

Datum för diagnos av symptomatiskt myelom (ÅÅÅÅMMDD)                         

                                                       | 2 | 0 |___|___|___|___|___|___| 
 
Patientkarakteristika 
Samtliga uppgifter avser tidpunkten för diagnos av symptomatiskt myelom 
M-komponent i serum1                                 

                                                                          |___|___|___|  g/l 

Stadium enligt ISS 
 
S-albumin                                        |___|___|   g/l 

 
 
£ Ej utfört   

£ IgG          £ IgA          £ IgD          £ IgE           £ IgM   
S-β2-mikroglobulin       |___|___|___| , |___|  mg/l   

 

£ Ej utfört 

£ Endast lätta kedjor*     £ Ingen       £ Ej utfört 

* 
avser lätta kedjor i serum 

 

 
Stadium                                 £ I          £ II          £ III 

Lätt kedja typ                     £  κ         £  λ          £  Ej bestämd 
 

 
 

 
Övriga laboratorievärden 

M-komponent i urin2           

                                              |___|___|___|___|___| 
 

 £ mg/24h 

 £ mg/l   

 
Hemoglobin                              |___|___|___|  g/l 

 

£ Ej utfört 

£  κ   £  λ          £   Ingen       £  Ej utfört 
 

 

 

S-Kreatinin                        |___|___|___|___|  µmol/l 
 

£ Ej utfört 

 
Plasma FLC3            
Obligatorisk uppgift endast om M-komponent i serum och urin saknas. 

κ   |___|___|___|___|   mg/l 

λ   |___|___|___|___|   mg/l 

 
 
Andel plasmaceller i benmärgsprov4  
Ifylles om ny punktion utförts          
                                                                                    |___|___|___|   % 
£  Ej utfört 

 
Skelettförändringar 
£  Inga 
£  En eller flera osteolytiska förändringar 
£  Osteopeni med kotkompressioner 
£  Ej utfört 

 

S-Calcium                          |___| , |___|___|  mmol/l 
 

£ Ej utfört 

Joniserat S-Calcium          |___| , |___|___|  mmol/l 
Ifylles endast om uppgift finns och totalt S-calcium ej utförts. 
 

Antal plasmaceller i perifert blod         |___|___|___| , |___| 109/l 
Anges enbart i plasmacellsleukemi.  
 
 
 

 
 
Har prov skickats till nationell biobank för myelom? 
 
£  Nej              £  Ja        
 

 
 

FISH utförd   

£  Nej     £ Ja        Laboratorium: ………………………………… 
Cytogenetik utförd   

£  Nej    £ Ja       Laboratorium: ………………………………… 
 
Annan diagnosgrundande symptomgivande organpåverkan än 
anemi, hyperkalcemi, njurpåverkan eller skelettförändringar 
£  Nej 

£  Ja. Ange vad: …………………………………………………….…. 
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Kommentarer 
 
1 - M-komponent i serum: Flera alternativ kan markeras. Om flera M-komponenter påvisas anges koncentrationen av 
den största M-komponenten. 
 
2 - M-komponent i urin: Endast ett alternativ kan markeras 
 
3 - Plasma FLC:  Anges endast om M-komp i serum och urin saknas och FLC-kvoten är patologisk (<0,26 eller 
>1,65).  
 
4 - Andel plasmaceller i benmärgsprov: Avser i normalfallet andel plasmaceller i benmärgsutstryk, men i fall där 
endast biopsi är diagnostisk anges andel plasmaceller i snittpreparat. 
 
Diagnoskriterier 

 
Stadieindelning enligt ISS 

Symptomatiskt myelom (behandlingskrävande) 
1. Klonala plasmaceller i benmärgsprov eller biopsi från annan lokal (plasmocytom)  
2. M-komponent i serum och eller urin 
3. Tecken på ROTI (Related Organ or Tissue Impairment) 

• Hyperkalcemi (Calcium >2,75 mmol/l) 
• Njurpåverkan (kreatinin >173 µmol/l)  
• Anemi (Hb <100 g/l) 
• Skelettförändringar (osteolytiska foci eller osteopeni med kompressionsfrakturer) 
• Övrigt: Hyperviskositetssyndrom, amyloidos, frekventa bakteriella infektioner (>2 per år) 

 
För diagnos krävs 1 + 2 + 3 (minst en av punkterna under 3, sekundärt till plasmacellssjukdomen) 
Om M-komp i serum och/eller urin saknas, kan abnorm FLC-ratio räcka för kriterum 2. 
Vid icke sekretoriskt myelom krävs ≥10% plasmaceller i benmärg + ROTI. 
 
Asymptomatisk myelom (icke behandlingskrävande) 

1. M-komponent i serum >30 g/l och/eller 
2. Klonala plasmaceller >10 % i benmärgsprov 
3. Ingen myelomrelaterad organpåverkan 

 
MGUS (Monoclonal Gammopathy of Undetermined Significance) 

1. M-komponent i serum <30 g/L  
2. Klonala plasmaceller <10% i benmärgsprov 
3. Ingen myelomrelaterad organpåverkan 

 
Solitärt skelettplasmocytom 

1. Ingen M-komponent i serum och/eller urin (En liten M-komp kan ibland förekomma)  
2. En enstaka skelettdestruktion orsakad av monoklonala plasmaceller 
3. Benmärgsbild ej förenligt med myelom 
4. Normal skelettröntgen för övrigt 
5. Ingen myelomrelaterad organpåverkan (utöver den solitära skelettdestruktionen) 
 

Extraskelettalt plasmocytom 
1. Ingen M-komponent i serum och/eller urin (En liten M-komp kan ibland förekomma)  
2. Extraskelettal tumör av monoklonala plasmaceller 
3. Normal benmärg 
4. Normal skelettröntgen 
5. Ingen myelomrelaterad organpåverkan 

 
Plasmacellsleukemi 

1. Uppfyller kriterierna för symptomatiskt myelom 
2. Plasmaceller i perifert blod > 2x109/l 

    
Referens: The International Myeloma Working Group. Br J Haematol 2003; 121: 749-757.  
 

Stadium Kriterier 
I S-β2-mikroglobulin <3,5 mg/l och S-albumin >35 g/l 
II Varken I eller III 
III S-β2-mikroglobulin >5,5 mg/l 
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SVENSKA MYELOMREGISTRET – 1 års uppföljning 
 

Blanketten används som underlag för elektronisk rapportering.  3 
Plats för patientbricka, alternativt ange personnummer samt namn 

Inrapporterande sjukhus/klinik 
 
 
Ansvarig läkare/Inrapportör 
 
 
Rapporteringsdatum (20ÅÅMMDD) 

                                                       | 2 | 0 |___|___|___|___|___|___| 

 
Given primärbehandling 

 
 

Markera alla läkemedel som givits under primärbehandlingen + ev. strålbehandling. De läkemedel som givits initialt anges i kolumnen 
”Initialt”. De läkemedel som lagts till genom modifiering av den initialt givna behandlingen markeras i kolumnen ”Tillägg”. För 
högdosbehandlade patienter markeras endast de läkemedel som givits före högdosbehandlingen. 
 
 Initialt Tillägg   Initialt Tillägg  Initialt Tillägg 
Melfalan   £   £ Prednison/prednisolon   £     £ Talidomid   £    £ 

Cyklofosfamid   £   £ Betametason/dexametason   £        £ Bortezomib     £    £ 

Antracyklin   £   £    Lenalidomid   £    £ 

 

Annat medel    £  Annat medel, specificera: ................................................................................ 

Strålbehandling under primärbeh.  £ Nej £ Ja 

Datum för start av primärbehnadling | 2 | 0 |___|___|___|___|___|___| 

Ingen primärbehandling1 £  

Studie       £ Nej £ Ja Specificera studie: ................................................................................ 
 

Högdosbehandling 
Högdosbehandling med stamcellsstöd £ Nej £ Ja, auto £ Ja, tandemauto £ Ja, auto + allo £ Ja, allo 

Datum 1 för stamcellsinfusion | 2 | 0 |___|___|___|___|___|___| 

Datum 1 för stamcellsinfusion | 2 | 0 |___|___|___|___|___|___| 

Högdosbehandling auto £ Melfalan 200 mg/m2 £ Annan, specificera: ................................................................................... 
  
Högdosbehandling allo, specificera: ..................................................................................... 
 
Avslutning av primärbehandling 

Orsak till avslutad primärbehandling2 £ Tillräcklig sjukdomskontroll £ Terapisvikt £ Toxicitet £ Död £ Annan händelse 

 Annan händelse, specificera: ................................................................................................................ 

Datum för avslutad primärbehandling | 2 | 0 |___|___|___|___|___|___| 

Primärbehandling ännu ej avslutad  £ 

Utvärdering av primärbehandling 

Bästa responsgrad3 £ CR £ VGPR £ PR £ Respons ej uppnådd £ Ej utvärderat 

Datum för denna grad av respons  | 2 | 0 |___|___|___|___|___|___| 

Konsolidering/underhållsbehandling  £ Nej £ Ja 

given? 

Datum för start  | 2 | 0 |___|___|___|___|___|___| 

Typ avbehandling Talidomid   £ Lenalidomid £ 

 Kortikosteroider   £ Interferon £ 

 Bortezomib   £ Annat £ 

Gav behandlingen högre responsgrad  £ Nej £ Ja 

Bästa responsgrad under eller efter £ CR £ VGPR £ PR 

Konsolidering/underhållsbehandling 
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Progress/relaps 
Har patienten utvecklat terapisvikt4  
under primärbehandlingen eller £ Nej £ Ja 
progress/relaps efter respons på 
primärbehandling? 

Datum för konstaterad terapisvikt  | 2 | 0 |___|___|___|___|___|___| 
eller progress/relaps  

Datum för start av annan behandling  | 2 | 0 |___|___|___|___|___|___| 
eller återupptagen behandling  
 
Understödjande behandling 
Har patienten under första året behandlats med 
Bisfosfonat £ Nej £ Ja, Intravenöst £ Ja, peroral 
Erytropoetin £ Nej £ Ja 
 
Infektionsprofylax  Trombosprofylax, oavsett indikation 
Herpesprofylax   £   ASA £  

Trim-sulfa   £   Lågmolykylärt heparin £ 

Ig substitution   £  Warfarin £ 

Ingen   £  Trombinhämmare £ 

   Ingen £ 

 
Allvarliga komplikationer 
Har patienten drabbats av eller behandlats för 

Ryggmärgskompression £ Nej £ Ja 

    Datum för diagnos  | 2 | 0 |___|___|___|___|___|___| 

Dialyskrävande njursvikt £ Nej £ Ja 

    Datum för diagnos  | 2 | 0 |___|___|___|___|___|___| 

Symtomgivande amyloidos £ Nej £ Ja 

    Datum för diagnos  | 2 | 0 |___|___|___|___|___|___| 

Venös Tromboembolism £ Nej £ Ja 

    Datum för diagnos  | 2 | 0 |___|___|___|___|___|___| 
 

 

Kompletterande information  

(Utrymme för klinisk kommentar som  

t.ex. kan användas vid avvikande  

förlopp som inte kunnat beskrivas  

adekvat i formuläret. Max 200 tecken. 

 
 
 

 

1) Ingen sjukdomshämmande behandling given trots behandlingskrävande sjukdom. T.ex. död före insatt behandling eller aktivt beslut om att 

avstå från sjukdomshämmande behandling. 

2) Tillräcklig sjukdomskontroll: uppnådd respons (minst PR) alternativt stabil sjukdomskontroll utan att kriterierna för PR uppfyllts. Terapisvikt: 

progressiv sjukdom (PD) alternativt otillräcklig behandlingseffekt utan att kriterierna för PD uppfyllts. 

3) Här anges bästa responsgrad som uppnåtts under pågående primärbehandling eller efter avslutad primärbehandling men före start av ev. 

konsolidering/underhållsbehandling. 

4) Begreppet terapisvikt omfattar dels progress under pågående primärbehandling, enligt kriterierna för PD, dels otillräcklig behandlingseffekt 

utan att kriterierna för PD uppfyllts. 

 




