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AML-registret 1997-2021
Kvalitetsregistret för akut leukemi startade som det 
första blodcancerregistret 1997 med Rolf Billström som 
registerhållare, med rapportering på pappersformulär 
som inskickades till dåvarande Tumörregistret, idag 
Regionalt Cancercentrum Syd i Lund. Sedan starten har 
täckningsgraden varit mycket god, men tyvärr har det 
alltid tagit flera år att uppnå de >98 % som vi brukar 
berömma oss med att ha. Till en början registrerades 
bland annat diagnos enligt FAB, eventuell tidigare 
hematologisk sjukdom och/eller cancerbehandling, 
om immunfenotypning och cytogenetik utförts, 
funktionsstatus enl WHO, och behandlingsintention 
(remissionssyftande eller palliation), tidpunkt för 
eventuella remissioner, recidiv och recidivbehandling, 
och eventuell allogen stamcellstransplantation. 
Överlevnad har hela tiden uppdaterats automatiskt 
från folkbokföringen, vilket varit till stor nytta vid 
överlevnadsanalyser, där endast ett fåtal utflyttade från 
Sverige behövt censureras.

Nätrapportering i det då nya av RCC egenutvecklade 
INCA-systemet startade 2007, varvid 
akutleukemiregistret delades i en AML-del och 
en ALL-del. Vid denna tidpunkt hade flera andra 
blodcancerregister startat. Vi diskuterade länge om det 
var möjligt att samla alla blodcancerentiteterna inom 
samma register, vilket hade varit önskvärt vid olika typer 
av analyser, som gränsfall och transformationer mellan 
diagnoserna. Möjligheterna att individuellt anpassa 
inmatningsmallarna efter diagnos var dock begränsade, 
medan önskemålen om variabler förstås varierat 
stort beroende på diagnos, varför det blev åtta olika 
Blodcancerregister med viss samverkan.

I samband med övergång till INCA-systemet reviderades 
AML-rapporteringen väsentligt, bland annat utökades 
diagnosvariablerna med labstatus från blod och 
benmärg och uppgift om cytogenetiska avvikelser 
inklusive FLT3-ITD, NPM1-mutation och CEBPA. Listan 
över diagnoser expanderades utifrån den utökade 
WHO-klassifikationen. Tanken var då att AML-registret 
skulle kopplas ihop med Cancerregistret för automatisk 
överföring av tidigare cancerdiagnoser, men detta 
har ännu idag inte blivit möjligt av huvudsakligen 
juridiska skäl. (Cancerregistret har status av regionala 
sjukvårdsregister vid de sex RCC, och blir ett nationellt 
register först efter rapportering till Socialstyrelsen, 
varvid återkoppling kräver särskild tillståndsgivning). 

Olika kontrollfunktioner introducerades successivt för att 
minimera direkta inmatningsfel, och många rapportfält 
krävdes vara ifyllda för inskickande. Java-script, nytt på 
den tiden, introducerades för att i viss mån anpassa 
inmatningsvyn till den aktuella patientens karakteristik.

I INCA-systemet startade rapporteringen om 
2007 med nydiagnostiserade patienter, medan 
pappersrapportering av uppföljning av de med diagnos 
1997-2006 fortsatte till det gamla akutleukemiregistret. 
Då över tretusen patienter med lång uppföljning fanns i 
akutleukemiregistret, viktiga resultat hade framkommit, 
en svensk Nationell AML-grupp formerad, och de första 
nationella riktlinjerna för AML lanserade 2006 syntes det 
angeläget att överföra dessa gamla data till INCA, vilket 
så småningom blev genomfört i gott samarbete med 
RCC Syd. Dessutom hade cytogenetisk riskklassifikation 
som bekant visats ha stor betydelse, varför betydande 
arbete, främst av Vladimir Lazarevic, Bertil Johansson 
och undertecknad, nedlades för att komplettera 
patientuppgifterna med karyotyp vid diagnos.

Smärre justeringar har gjorts efterhand utifrån nya 
WHO-entiteter och kunskapsutvecklingen inom genetisk 
patofysiologi och prognostik, och introduktionen 
av hypometylerande behandling. Rapportering av 
flödescytometrisk ’measurable residual disease’ (MRD) 
blev möjligt från 2008.

På senare år har datateknisk utveckling motiverat att 
Blodcancerregistret anpassades till html-teknik. Vid RCC 
Syd var lymfomregistret först ut, därefter ALL-registret 
och den nya AML-rapporteringen blev tillgänglig i Juni 
2020, med betydande uppdateringar. Funktionaliteten 
har tydligt förbättrats, men varje justering av variabler 
måste övervägas noga för att fortsatt möjliggöra 
sammanläggning med tidigare data. En del variabler 
som inte kommit att nyttjas pga oklar formulering eller 
låg validitet ströks, medan en rad variabler tillkommit. 
Främst rör det sig om anpassning till reviderade 
nationella riktlinjer, med bredare terapiarsenal 
inkluderande nya läkemedel, och rapportering av 
fler specifika genmutationer, men även hereditet. 
Anmälningsrapport går som tidigare till monitor, som 
kontrollerar mot annan cancerrapportering, men övriga 
rapporter kan skickas direkt till registret.

Vi har sedan flera år haft planer på en utökad 
rapportering av akut promyelocytleukemi (APL) utifrån 
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de stora förändringarna inom denna entitet, vi hoppas 
denna ska kunna lanseras under hösten 2021.

Ett viktigt nytillskott är möjligheten att ta ut data från 
registret via utrapportmallar med många valmöjligheter. 
En del är helt öppen på https://statistik.incanet.se/AML/, 
där databasen uppdateras halvårsvis. Innanför inloggning 
finns utökade uttagsmöjligheter från databasen i realtid.

Aktuella resultat - Incidens
AML-registret innehåller nu drygt niotusen fall, alltjämt 
med en medianålder av 72 år, en fjärdedel är 80 år eller 
äldre, och en fjärdedel har tidigare blodsjukdom eller 
genomgått tidigare cancerbehandling. En ny årsrapport 

är just på gång (https://cancercentrum.se/samverkan/
cancerdiagnoser/blod-lymfom-myelom/akut-myeloisk-
leukemi-aml-inklusive-akut-oklassificerad-leukemi-aul/
kvalitetsregister/). Incidensen och antalet registrerade 
patienter är något högre hos män än kvinnor, och 
incidensen tycks stabil över tiden, möjligen med viss 
minskning hos de äldsta männen (Figur 1). Man ser ingen 
tydlig effekt på incidensen av AML av omrubriceringen av 
MDS med >20 % till AML som lanserades av WHO 2002, 
trots att en fjärdedel av AML-patienterna har rapporterad 
blastandel <30 % i benmärgen; vi kan dock inte analysera 
denna utveckling närmare då vi saknar uppgift om 
blastandel i benmärgen före 2007.

Figur 1. Incidens av AML utifrån kön, ålder och diagnosår. Från NORDCAN, Juni 2021.

Behandling
Under perioden 2007-2020 har 58 % av patienterna 
fått primär intensiv behandling, nästan uteslutande 
enligt de Nationella Riktlinjerna, medianåldern 
för intensivbehandlade är 65 år, och 69 % har 
uppnått komplett remission. Hypometylerande 
primärbehandling har givits till 10 % med en 
medianålder av 78 år, och enbart palliation med 
eller utan kemoterapi har givits till 32 % med en 
medianålder av 81 år. Primärbehandling med 
hypometylering har tydligt ökat under perioden, 
med minskning av primär palliation.

Överlevnad
Överlevnaden har successivt förbättrats, först 
för yngre patienter, och på senare tid främst i 
åldersgruppen 70-79 år. Det tydliga skiftet mot 
hypometylerande behandling till äldre kan möjligen 
ha bidragit till viss förbättring av överlevnaden, med 
mindre toxicitet och påverkan på livskvalitet än vid 
intensivbehandling. En möjlig faktor för förbättrad 
överlevnad över tid är ett bättre hälsotillstånd i 
befolkningen, vilket analyserats av Åsa Derolf et al. Hur 

överlevnaden för de äldre utvecklas med nya läkemedel 
och kombinationer är en viktig fråga för framtiden.

Figur 2. Totalöverlevnad från diagnos 2012-2019 (utom APL) 
utifrån ålder. Datauttag, Juni 2021.
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Ålder Diagnosår 1-års OS ( %) 3-års OS ( %) 5-års OS ( %) MedianOS

-59 1997-2006 65.3 % [62-68.6] 46.6 % [43.2-50.2] 41.9 % [38.7-45.5] 27.1 [21.2-36.8]

2007-2014 71.5 % [68.2-75.1] 52.3 % [48.6-56.3] 48 % [44.3-52] 45.2 [31.1-91.7]

2015-2019 74.6 % [70.5-79] 59.5 % [54.7-64.6] 51.5 % [45.9-57.7] NA 

60-69 1997-2006 46.3 % [42.6-50.3] 22.2 % [19.2-25.6] 16.6 % [14-19.7] 10.8 [9.2-12.4]

2007-2014 51.6 % [47.9-55.6] 29.9 % [26.6-33.6] 25.2 % [22.1-28.8] 12.9 [11.5-14.4]

2015-2019 50.4 % [46-55.3] 32.6 % [28.4-37.5] 26.1 % [21.8-31.3] 12.4 [10.8-17.8]

70-79 1997-2006 25.9 % [23.3-28.7] 7.5  % [6-9.3] 3.9 % [2.9-5.3] 4.2 [3.7-5]

2007-2014 31.7 % [28.7-35.1] 11.2 % [9.3-13.6] 6.5 % [5-8.4] 6.3 [5.6-7.4]

2015-2019 36.1 % [32.7-39.8] 12.5 % [10.1-15.5] 9.7 % [7.2-13.1] 7.4 [6.4-8.2]

80+ 1997-2006 9.4 % [7.6-11.7] 1.1 % [0.6-2.2] 0.8 % [0.3-1.7] 2 [1.7-2.4]

2007-2014 9.9 % [7.9-12.4] 1.4 % [0.8-2.6] 0.7 % [0.3-1.7] 2.2 [1.9-2.5]

2015-2019 10.1 % [7.8-13] 2.5 % [1.4-4.5] 1.7 % [0.7-3.8] 2.4 [2-3]

Tabell 1. Totalöverlevnad (procent [konfidensintervall]) och medianöverlevnad (månader) efter diagnos av AML (utom APL) 
utifrån ålder och diagnosperiod. Datauttag i Juni 2021 och bearbetning Ann-Sofi Hörstedt, RCC Syd.

Forskning och utveckling
Många internationellt uppmärksammade rapporter har 
utgått från AML-registret, och ett flertal avhandlingar 
har försvarats eller är pågående, och flera projekt är på 
gång. Här några exempel.

APL
Redan i de första rapporterna från akutleukemiregistret 
påtalade Rolf Billström att risken för tidig död vid 
APL var betydligt högre än vad som rapporterats i 
de då aktuella studierna med ATRA. Sören Lehmann 
sammanställde svenska data som rapporterades vid 
internationella APL-konferenser och publicerades, 
varefter andra populationsbaserade studier, exempelvis 
från SEER i USA rapporterade liknande resultat. 
Detta medförde internationellt ökat fokus på snabb 
diagnostik, start av ATRA redan vid misstanke på APL 
och intensifierat understöd för att förebygga främst 
blödningar. Vid senare svenska uppföljningar har risken 
för tidig död halverats, men är fortsatt större än för 
annan AML.

För optimal handläggning är det viktigt att kunna 
beräkna risk för tidig död. Albin Österroos har utifrån 
svenska registerdata tagit fram en riskberäkning, 
som bygger på ålder, vita blodkroppar (LPK) och 
trombocyttal, som i en kontrollpopulation visats ge 
bättre prediktion än hittillsvarande. Av intresse är att 
risken börjar öka redan vid en lägre LPK än dagens 
gräns mellan låg/intermediär och hög risk.

Dagens APL-behandling med arsenik har i vår 
egen erfarenhet medfört mer toxicitet än vad som 
framkommit i rapporterade studier, och vi avser därför 

att systematiskt analysera denna för möjlighet att 
optimera våra protokoll.

Recidiv
Systematiska studier av återfall vid AML är sällsynta 
trots att problemet är stort och kräver stora resurser. 
Med nya läkemedel på gång har intresset för att 
kartlägga recidiv och dess behandling ökat. Under det 
gångna året har många svenska hematologer utfört 
journalgranskning av totalt många hundra recidivfall, 
som en delmängd i en internationell studie, där svenska 
patienter identifierats ur AML-registret och planeras att 
rapporteras separat. Denna journalgranskning medför 
också en möjlighet att validera registerdata, vilket 
efterfrågas av SKR och förstås är värdefullt för egen 
kvalitetskontroll.

Validering av rapportering av allogen 
stamcellstransplantation (SCT)
SCT utgör sedan länge en rutinbehandling i många 
fall av AML, trots sparsamt med jämförande 
prospektiva studier. EBMT samlar extensiva data på de 
transplanterade, men för värdering av SCTs betydelse i 
klinisk praxis krävs också populationsbaserade studier. 
För sådana studier är säker kunskap om en patient har 
genomgått SCT eller inte nödvändig. Täckningsgraden 
av anmälan till AML-registret beräknas genom jämförelse 
mot Cancerregistret, som även insamlar uppgifter från 
diagnoslaboratorier. Täckningsgrad av uppföljningar 
göres med jämförelse mot anmälan. Det har dock 
inte varit möjligt att värdera täckningsgraden av SCT-
rapporteringen. Misstankar om bristande rapportering 
har väckts då vi i våra analyser ofta sett en något 
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minskande trend de senaste åren, vilket inte stämmer 
med klinisk erfarenhet. De sex svenska enheterna för 
allogen SCT av vuxna för realtidslistning av alla fall, 
och vi beslutade därför i samråd med svenska BMT-
gruppen att efter etikgodkännande inhämta listor 
över transplanterade under perioden 2016-2020 för 
diagnoserna AML, myelodysplastiskt syndrom (MDS) 
och kronisk myeloisk leukemi (KML). Dessa uppgifter 
jämfördes sedan i Juni 2021 med befintlig rapportering 

i Blodcancerregistren. Figur 3 visar att 85 % av 

transplantationer utförda 2016 och 2017 var korrekt 

rapporterade, men det var en betydligt lägre andel för 

senare utförda SCT. Ett litet antal patienter som listats för 

SCT fanns inte alls i Blodcancerregistret (detta kan dock 

ibland vara korrekt, exempelvis om primärbehandling 

initierats utomlands). I vissa fall var SCT-datum olika, 

oftast skilde det bara med enstaka dagar.

Figur 3. Rapportering av SCT till Blodcancerregistret jämfört med listning vid SCT-centrum.

Det föreligger stora regionala skillnader (Figur 4). Jag 
noterar att en betydande fallgrop är utomlänspatienter, 
där primärbehandling rapporterats av hemsjukhus, men 
inte den efterföljande transplantationen. Ibland anges 

korrekt i uppföljningsblankett att SCT skett, vilket dock 
inte är tillräckligt vid AML, utan SCT-blanketten måste 
också fyllas i.

Figur 4. Antal SCT-rapporter per SCT-centrum under perioden 2016-2019.
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Då RCC-monitor inte kan bistå med påminnelse 
är en rekommenderad strategi, som praktiseras 
i Lund, att en SCT-rapport öppnas upp under 
vårdtillfället för proceduren. Man kan ha en regional 
överenskommelse om vem som avslutar rapporten, men 
då informationsmängden i denna rapport är mycket 
begränsad och lätt tillgänglig vid SCT-vårdtillfället 
rekommenderas att SCT-center även avslutar rapporten.

Bench-marking
Kvalitetssäkring innebär resultatjämförelse mot andra 
ledande enheter, särskilt i frågor där selektion och 
inklusionskriterier spelar stor roll för utfall. I den första 
versionen av de nationella riktlinjerna för AML 2006 
rekommenderas ett unikt behandlingskoncept byggt 
på erfarenheter från olika studier och svensk tradition, 
när internationella behandlingsprotokoll var mer 
divergerande. Sedan, i brist på signifikanta skillnader 
i många stora randomiserade studier, blev de flesta 
protokoll i världen baserade på den klassiska 3+7, först 
publicerad på 1970-talet. Vi har ofta analyserat svenska 
utfallsresultat och tyckt oss se minst lika bra resultat 
som de internationella studiegrupperna i såväl kontroll- 
som studiearmar, varför vi bibehållit den svenska 
modellen med marginella förändringar. Önskemål 
föreligger förstås alltjämt att kunna jämföra vår svenska 
behandling mot 3+7. Vi för därför nu diskussioner med 
andra studiegrupper om strukturerade jämförelser 
med individdata från dels tyska retrospektiva 
populationsbaserade databaser på över femtusen fall 
(Christoph Röllig), dels en amerikansk studiekohort av 
sekundär AML (Jazz Pharma).

Myeloid megabas
De myeloida leukemierna har delvis gemensamma 
drag och kan transformera, och det finns gränsfall 
mellan entiteterna. Genförändringar har idag fått ökad 
betydelse, både vid primärdiagnostik och prognostik, 
samt underlag för val av terapi och MRD-bestämning. 
Det föreligger dock överlappning av genavvikelser, och 
diskussion pågår om blastandelens och historikens 
överordnade roll i differentialdiagnostiken. Tidigare 
studier har påvisat betydelse av socioekonomiska 
faktorer för incidens, behandling och utfall vid många 
cancerformer, inklusive de hematologiska, och de 
svenska centrala registren utgör en värdefull resurs. 
Vi har därför i samverkan mellan diagnosgrupperna 
planerat att tillskapa en ’Myeloid megabas’, där 
patientdata från AML-, MDS- och KML-registren 
sammanläggs, kompletteras med genetiska data från 
Genomics Medicine Sweden (eller de laboratorier 
som utfört analyserna) och kopplas till data från 

Socialstyrelsen och Statistiska Centralbyrån. Etikansökan 
är godkänd, och ansökan till Sos och SCB är inlämnad. 
Denna databas kommer förstås ge underlag för många 
kommande studieprojekt, och intresserade med goda 
ideer och arbetslust är välkomna att kontakta oss.
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