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Svenska KLL-registret 
Stora förändringar i behandlingsmönster kan 

följas över tid

Historik, förändringar av registret och att 
tänka på vid tolkning av data
Det svenska KLL-registret har registrerat patienter med 
kronisk lymfatisk leukemi sedan 1/1 2007 och totalt har 
inkluderats närmare 7700 patienter sedan dess. Såsom 
för alla blodcancerregister är täckningsgraden mycket 
god över tid, men inrapporteringen sker långsamt och 
med eftersläpning.

Vid analys och tolkning av data från KLL-registret är 
bakgrundskunskap viktig. Dels om KLL-sjukdomen som 
sådan, men även om de förändringar över tid i registrets 
innehåll som genomförts, samt även de förändringar 
som skett i nationella råd och riktlinjer avseende 
diagnostik, prognostisering och behandling.

KLL är en sjukdom med lång förväntad överlevnad 
och vid diagnos är endast ca. 15 % av patienterna 
behandlingskrävande. Efter kortare eller längre tid sker 
progress av sjukdomen med behov av behandlingsstart 
någon gång under sjukdomsförloppet. Detta hos 
ca. 2/3 av alla patienter enligt litteraturen.1 Eftersom 
medianöverlevnaden är lång så måste förändringar 
och trender i överlevnad, samt effekter på denna av ny 
diagnostik och nya behandlingar följas och studeras 
långsiktigt med långa uppföljningstider.

Från 2007 när registret startades har behandlingen av 
KLL dramatiskt förändrats från användning av i huvudsak 
enkel kemoterapi till kemoimmunoterapi och vidare 
till idag en alltmer ökad användning av målriktade 
behandlingar med B-cellsreceptorhämmare (BCRi) 
och bcl-2-hämmare. Detta avspeglas t.ex. i att under år 
2007-2008 erhöll 50 % av patienterna klorambucil som 
primärbehandling, medan 2017-2018 var motsvarande 
andel 4 %. Utvecklingen av nya behandlingar har 
också lett till att möjligheterna till recidivbehandling 
och användande av fler behandlingslinjer har utökats, 
eftersom dessa behandlingar har visat bättre tolerabilitet 
även hos äldre och de med annan sjuklighet, samt god 
effekt även vid p53-aberration och sjukdom refraktär 
mot kemoimmunoterapi 

Parallellt med denna utveckling så har även råd i 
Nationella vårdprogrammet för KLL (NVP) avseende 
diagnostik, prognostisering och prediktion förändrats. 
Från 2007 t.o.m. 2012 rekommenderades fluorescens 
in-situ hybridisering (FISH) avseende del(17p) att utföras 
inför remissionssyftande behandling. Fr.o.m. januari 
2013 ändrades detta till att rekommenderas för alla 
där det kan påverka behandlingsval, samt även att, vid 
negativ FISH, sekvensering avseende ev. TP53-mutation 
bör göras. Fr.o.m. augusti 2019 rekommenderas också 
analys av IGHV-genmutationsstatus att genomföras, 
eftersom det har ett visat prediktivt värde.

För att följa med i den snabba utvecklingen så har 
registret successivt förändrats. Från start 2007 
registrerades endast primärbehandling. Fr.o.m. 2015 
inkluderades andra linjens behandling. Med införandet 
av målriktade, ibland kontinuerliga, behandlingar 
gjordes sedan en större förändring 2019 med 
länkning till Läkemedelsregistret. Detta innebär att 
man nu via detta kan registrera behandlingar och 
behandlingskombinationer på ett enkelt sätt, samtidigt 
som responsdata kan anges. Inrapportering av dessa 
data görs en gång/år vilket möjliggör att man kan följa 
både tidsbegränsade och kontinuerliga behandlingar 
över tid, samt att det går att registrera data för många 
behandlingslinjer.

Rapporteringen från registret har också förändrats. 
Tidigare skrevs rapporter med beskrivning och analys av 
data som publicerades i PDF-format på RCCs hemsida. 
Fr.o.m. 2020 sker nu rapporteringen via en on-line 
rapport, även den via RCCs hemsida, vilken ger betydligt 
större flexibilitet. I denna redovisas en mängd olika 
registerdata med möjlighet att själv välja t.ex. aktuellt 
år, åldersgrupp och region att studera. Med rapporten 
följer också en kortare PDF med tolkning av data. Den 
första interaktiva årsrapporten lades ut september 2020 
och planen är att uppdatera ingående data två gånger 
per år. Såsom tidigare finns möjligheten för den som 
har inloggning till INCA att på samma sätt hämta ut egna 
data, som då inkluderar fler variabler samt data i real-tid.
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Populationsdata – ökning av incidensen?
Medianålder vid diagnos av KLL är 72 år för hela landet, med en lägre medianålder för Stockholm-Gotland på 70 år 
vilket avspeglar åldersstrukturen i landet.

Ca. 25 % av patienterna är <65 år vid diagnostillfället, vilket kan intressant att relatera till medellivslängden i Sverige 
som är 84 år för kvinnor och 81 år för män. Även här avviker Stockholm-Gotland, med ca. 30 % av patienterna <65 
år vid diagnos.

Könsfördelningen visar som väntat en övervikt av män i förhållande 1,6:1. I Stockholm-Gotland med högre andel 
kvinnor (förhållande 1,4:1)

Incidensen av KLL mellan 2007 och 2013 var stabil med i medeltal 528 nya rapporterade fall per år. Därefter 
ser vi en kraftig incidensökning till ett medelvärde på 642 fall/år under 2014-2017 (åren därefter ej inräknade 
p.g.a. eftersläpningen i rapporteringen, men där Cancerregisterdata tyder på att ökningen kvarstår). Denna 
incidensökning var inte tydlig tidigare, sannolikt p.g.a. långsam inrapportering. Orsaken till den uttalat högre 
incidensen som ses efter 2014 är inte klarlagd. Diagnoskriterierna för KLL ändrades marginellt 2008 (IwCLL-
kriterier).2 En förändring som om något skulle leda till något lägre incidens p.g.a. något fler patienter kategoriserade 
som monoklonal B-cellslymfocytos (MBL) och inte KLL. Vid vår analys av patientkaraktäristika vid diagnostillfället ses 
inga större förändringar för de två tidsperioderna (Binet A: 67 % vs. 70 %, medianålder: 71 år vs. 72 år, ECOG 0: 
74 % vs. 74 %) förutom en något lägre andel med behandlingsbehov vid diagnostillfället under den senare perioden 
(14,5 % vs. 11,4 %). Detta talar emot att orsaken skulle vara att patienter i tidigt sjukdomsstadium, som tidigare inte 
upptäckts och rapporterats, hittas under senare år. Till viss del kan ökningen förklaras av ändrad diagnostik i vissa 
regioner, där man t.ex. i Södra regionen tidigare har diagnostiserat många patienter via kem.lab. där rutinerna för 
inrapportering från diagnostiker inte varit lika goda som via patologlab. Det förklarar dock inte hela ökningen. Den 
största ökningen ses förvisso i Södra regionen samt i Norra regionen, men en viss ökning ses i alla regioner. Denna 
incidensökning kommer vi att följa upp och analysera ytterligare.

Figur 1: Antal inrapporterade KLL per år för diagnos 2007-2017

I en långtidsstudie baserat på data från Cancerregistret och KLL-registret, som inkluderade alla patienter med KLL-

diagnos mellan 1958 och 2015, var prevalensen av KLL i Sverige 5124 personer år 2015.3 Det sågs en kontinuerlig 

ökning av prevalensen över tid (+56 % i relativa tal och +73 % i absoluta tal mellan 2000-2015) baserad på en 

successivt förbättrad överlevnad. Den relativa prevalensen var 52,0/100 000 invånare år 2015, vilket är högre än 

tidigare publicerade data från andra länder. Med bakgrund i en förväntad förbättrad överlevnad efter införandet av 

målriktade behandlingar estimerades också en fortsatt snabbt stigande prevalens över tid.
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Prognostisering och prediktion – förändringar över tid och god följsamhet till Nationella 
vårdprogrammet
Påvisande av p53-aberration (del(17p) och/eller TP53-mutation) har varit, och är fortfarande, den starkaste 
prediktiva markören vid KLL, och har en direkt avgörande betydelse för behandlingsval. Som nämnts ovan skärptes 
rekommendationerna i NVP avseende analys av detta i januari 2013. Över tid kan vi också i registret följa en 
kontinuerlig ökning av andelen patienter där dessa undersökningar genomförts inför behandlingsstart. Genomförd 
FISH inför behandlingsstart är också en av de kvalitetsindikatorer som följs i registret, med mål satt till att FISH-
analys ska göras hos >90 % av patienterna inför behandling.

Figur 2: Procentuell andel med utförd FISH före behandlingsstart 2007-2020.

I registret inrapporteras också de avvikelser som påvisats vid FISH-analys. Andelen av de olika avvikelser som 
rapporterats är till största del förväntat med resultat del(13q): 50 %, del(11q): 18 %, trisomi 12: 22 %, del(17p): 11 
% samt ingen avvikelse: 20,5 %. Totalsumman är >100 % eftersom en patient kan ha påvisats med flera avvikelser 
samtidigt.

Även andelen patienter där FISH utförts med negativ utfall avseende del(17p) och där man gått vidare med 
sekvensering avseende TP53-mutation ökar successivt.

Figur 3: Andel patienter med negativ FISH avseende del(17p) och utförd analys för påvisande av TP53-mutation, 2015-2019.
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Före rekommendationen att FISH skulle genomföras på flertalet patienter infördes i NVP sågs uttalade skillnader i 
användningen mellan regionerna. Efter 2013 har skillnaderna minskat men vissa skillnader kvarstår vilket framgår av 
figur 4.

Figur 4: Andel patienter med utförd FISH före behandlingsstart uppdelat på regioner under perioderna 2007-2012 respektive 
2013-2020.

Den andra prediktiva markören som idag rekommenderas att analyseras är IGHV-mutationsstatus. Detta infördes 
som rekommendation i NVP augusti 2019 varför data på dess användning inte går att tolka med säkerhet än

Behandling – stora och snabba förändringar går att följa över tid
Behandlingen av KLL har förändrats dramatiskt under de år registret funnits.

Av stort intresse är naturligtvis att följa vilket genomslag nya studiedata samt ändrade råd som ges i NVP för KLL har, 
samt hur snabbt eventuella förändringar sker.

I figur 5 redovisas hur stor andel av patienterna som ett givet år startat olika typer av primärbehandling. Det är alltså 
inte en redovisning av hur trenden för relapsbehandlingar sett ut.

Under åren 2007-2009 dominerade användande av kemoterapi stort, med 74 % av patienterna som erhöll 
primärbehandling med Klorambucil eller Fludarabin+Cyklofosfamid (FC). Senare data som visat bättre PFS och OS 
med tillägg av CD20-antikroppar har lett att dessa behandlingar i princip inte används längre. Under åren 2016-2018 
erhöll 7 % någon av dessa behandlingar, där de allra flesta av dessa var patienter >80 år som behandlades med 
Klorambucil.

Redan 2005 publicerades data på effekten av FCR-behandling i en fas-II studie, och med publikationen av CLL8-
studien år 2010 visades bättre PFS och OS för FCR mot FC i en randomiserad fas-III studie.4,5 Detta fick snabbt 
genomslag i Sverige med en snabb ökning av användningen av FCR, som 2011-2012 utgjorde 37 % av alla 
primärbehandlingar

Toxiciteten av FCR, speciellt hos äldre är dock hög, och med publikationen av fas-II data visande på effekten av 
Bendamustin+Rituximab (BR) 2012, följt av den randomiserade fas-III studien CLL10 år 2016, som visade att BR är 
att föredra hos de >65 års ålder, skedde en snabb omsvängning med snabbt ökad användning av BR.6,7

Parallellt under perioden ses en relativt jämnt fördelad användning av Alemtuzumab, i medeltal till 6,5 % av 
patienterna, som avspeglar dess användning vid KLL med p53-aberration fram till dess B-cellsreceptorhämmare 
(BCRi) fick sitt genomslag 2015.

De senaste åren i analysen fram till 2018 visar som förväntat på en snabbt ökad användning av BCRi, samtidigt 
som fortfarande den största andelen patienter behandlas i primärterapi med kemoimmunoterapi (FCR, BR, 
Klorambucil+CD20-antikropp).
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Behandlingsdata för 2018-2020 rapporteras inte p.g.a. eftersläpningen i rapporteringen och osäkra data.

Totalt sett visar KLL-registerdata att svenska hematologer över hela landet snabbt tar till sig och implementerar nya 
publicerade data och riktlinjer för KLL-behandling.

Figur 5: Den procentuella fördelningen av given primärbehandling vid KLL 2007-2018 (n=1793). Den streckade zonen innefattar 
”övriga behandlingar” (FR, CHOP, COP m.fl.)

Överlevnad – kan vi bli ännu bättre, främst hos de äldre?

Överlevnad från diagnos
Flera registerbaserade populationsstudier från både Sverige och Danmark har visat på en successivt förbättrad total 
överlevnad för patienter med KLL över de senaste 20 åren, vilket även kan följas i data från KLL-registret.3,8,9 Den 
observerade 5-årsöverlevnaden för patienter diagnostiserade 2007-2009 i registret är 66 % medan motsvarande 
siffra för perioden 2014-2015, där alla patienter har en uppföljning på minst 5 år, är 74 %. Den observerade och 
relativa 5-årsöverlevnaden för alla patienter registrerade under hela perioden 2007-2020 är 71 % respektive 84 %.

Det ses även signifikant skillnad i överlevnad mellan män och kvinnor med KLL. Totalöverlevnad (OS) och relativ 
överlevnad (RS) från diagnos för män är 69 % respektive 82 % medan den för kvinnor är 73 % och 86 %. En 
skillnad som ses även vid analys av överlevnad efter start av behandling.

Vid KLL är både OS (naturligt) men även RS (där man relaterar till befolkningen i samma ålder) efter diagnos och 
start av behandling starkt åldersberoende, vilket framgår av figur 6 och tabell 1. Att notera är en betydligt sämre 
relativ överlevnad för patienter ≥80 år medan den relativa överlevnaden inte skiljer sig mycket mellan de <65 år och 
65-79 år
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Figur 6: Observerad (OS) och relativ (RS) överlevnad från diagnos uppdelad på tre ålderskategorier. Patienter inrapporterade 
2007-2020.

Tabell 1: Observerad (OS) och relativ (RS) överlevnad från diagnos uppdelad på tre ålderskategorier. 

Överlevnad från start av behandling
P.g.a. KLL-sjukdomens långdragna och kroniska förlopp så avspeglar de överlevnadsdata vi kan ta fram idag 
förändringar-förbättringar i behandlingen som skett med införande av olika typer av kemoimmunoterapi, bättre 
understödjande behandling m.m. Effekten på överlevnad av nya målriktade behandlingar går inte med säkerhet att 
utvärdera i dagsläget.
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Tidigare har vi redovisat skillnader i OS och RS vid användande av olika behandlingar (Klorambucil vs. FC vs. FCR). 
Vilket naturligtvis är svårvärderat då grupperna som fått dessa behandlingar har skilt sig kraftigt åt vad gäller ålder, 
samsjuklighet m.m. I framtida rapporter räknar vi med att kunna analysera skillnader i överlevnad över tid i mer 
jämförbara grupper. T.ex. vad gäller behandling av äldre patienter och jämförelse mellan Klorambucil och målriktade 
behandlingar. Även om förstås jämförelser mellan olika tidsperioder innebär risk för bias.

Figur 7: Överlevnad från start av behandling uppdelad på två ålderskategorier 2007-2020.

Tabell 2: Överlevnad från start av behandling uppdelad på två ålderskategorier 2007-2020.

En viktig del i registerarbetet är att analysera eventuella skillnader mellan regionerna. Figur 8 presenterar den relativa 
överlevnaden i de olika sjukvårdsregionerna efter behandlingsstart. En mycket stor andel av KLL-patienterna är inte, som 
tidigare nämnts, behandlingskrävande vid diagnos och en relativt stor andel behöver aldrig behandlas för sin sjukdom.
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Vid beskrivning av den relativa överlevnaden för alla patienter från tidpunkt för diagnos ses signifikanta regionala 
skillnader. Men, vid analys av den relativa överlevnaden efter start av behandling för KLL ses inga signifikanta 
skillnader mellan regionerna, vilket tyder på att de skillnader som ses i överlevnad från diagnos har andra orsaker än 
skillnader mellan regionerna i hur KLL-sjukdomen behandlas.

Figur 8: Relativ överlevnad (RS) efter start av behandling 2007-2020, uppdelad på region.

Tabell 3: Relativ överlevnad (RS) efter start av behandling 2007-2020, uppdelad på region.
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Sammanfattning
Det svenska KLL-registret kan nu rapportera data från ca. 7700 patienter. Registerdata visar att både diagnostik, 
utredning och behandling av KLL i Sverige har genomgått stora förändringar under de 14 år som registret funnits. 
Från år 2007 med kemoterapi som den absolut vanligaste primärbehandlingen, till att i princip inte längre användas. 
Vidare till dominans av behandling med olika typer av kemoimmunoterapi, och sedan 2015 en snabb ökning av 
målriktade behandlingar.

Registret visar också, att under dessa år har svensk hematologi generellt varit snabb med att införa och använda nya 
diagnostiska metoder och behandlingar. Detta efter det att nya data har publicerats och nationella riktlinjer ändrats. 

Vid analys av överlevnadsdata kan inga säkra skillnader i överlevnad mellan de olika sjukvårdsregionerna efter start 
av behandling för KLL-sjukdomen ses. Den totala överlevnaden för KLL-patienter förbättras successivt med tiden. 
Förbättrad överlevnad, tillsammans med ökad incidens, gör att prevalensen av sjukdomen med all sannolikhet 
kommer att fortsätta att stiga snabbt. 

De nuvarande stora förändringarna av behandlingsmönster som pågår, med införandet av nya mer effektiva, 
men också dyra behandlingar, måste fortsätta att följas upp. Så även förändringar i incidens samt den stigande 
prevalensen. För dessa ändamål har registret byggts om för att möjliggöra en fortsatt god registrering både av 
tidsbegränsade och kontinuerliga behandlingar samt även recidivbehandlingar.

I detta arbete är en långsiktighet både vad gäller både registrering, analys och rapportering nödvändig, med tanke 
på KLL-sjukdomens kroniska karaktär.

Mattias Mattsson
Akademiska sjukhuset, Uppsala
Registerhållare för det svenska KLL-registret
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