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1. FÖRORD 

Detta är en ny version av vårdprogrammet för maligna lymfom i Uppsala-
Örebroregionen. De nationella riktlinjerna för vissa undergrupper (Diffust 
storcellig B, Burkitt´s lymfom, follikulära lymfom, KLL, Hodgkin´s lymfom, 
perifera T-cells-lymfom, mantelcellslymfom och Mb Waldenström) har varit 
underlag för behandlingsrekommendationerna. Blanketter, detaljerade 
flödesscheman med dosreduktioner finns på www.rccuppsalaorebro.se. 
Målsättningen med vårdprogrammet är att det ska fungera som ett praktiskt 
verktyg och inte som en lärobok, och att det ska samordna den kliniska 
handläggningen av patienter med lymfom i regionen. Rekommendationer om 
utredning och uppföljningsrutiner har inkluderats. För provtagningsanvisningar av 
lymfommaterial hänvisas till Svensk Förening för Patologi, www.svfp.se 
 
Enstaka mycket ovanliga histologiska undergrupper har medvetet utelämnats. 
Uppsala  
 
 
 

10 vanligaste lymfomtyper år 2010 i Sverige 

(KLL inte medräknat) 

 
 % 

1 Diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL) 33 

2 Follikulärt lymfom (FL) 13 

3 Hodgkins lymfom, klassisk typ (HL) 9  

4 Lymfoplasmacytiskt lymfom (LPCL) 6 

5 Mantelcellslymfom (MCL) 6 

6 Marginalzonslymfom (MZL) 6  

7 Lågmalignt B-cellslymfom UNS (LBCL) 3 

8 Högmalignt B-cellslymfom UNS (HBCL) 3  

9 Hårcellsleukemi (HCL) 3  

10 Lymfocytiskt lymfom 2  

Källa: Svenska Lymfomregistret. Nationell rapport 2012. Svenska 
Lymfomgruppen. Sveriges Onkologiska Centra.  
(Se www.rccuppsalaorebro.se) 

  

http://www.svfp.se/
http://www.rccuppsalaorebro.se/
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3. INTRODUKTION  

Lymfatiska maligniteter (lymfom) är en heterogen grupp av sjukdomar. Lymfom 
är den sjätte vanligaste tumörgruppen med ca 2 000 fall/år.  
 

3.1 WHO-klassifikationen  

Uppdaterad version finns från 2008 (se sid 54-55). 

Ibland är det av kliniskt värde att använda beteckningen ”aggressiva” eller 
”högmaligna” respektive ”indolenta” eller ”lågmaligna” lymfom trots att dessa 
begrepp inte ingår i WHO-klassifikationen. Indelningen nedan är vår egen. 

Aggressiva (högmaligna) lymfom 

 B och T-lymfoblastlymfom 
 Diffust storcelligt B-cellslymfom 
 Burkitt lymfom 
 Follikulärt lymfom grad 3b 
 Nodala och extra-nodala T-cellslymfom (ej hud) 

Indolenta (lågmaligna) lymfom 
– KLL 
– Lymfoplasmocytiskt lymfom (inklusive Mb Waldenström) 
– Follikulärt lymfom grad 1, 2 och 3a 
– Marginalzonslymfom  
– Mycosis fungoides 

Grundregeln är att patienter med aggressiva lymfom har en snabb tumörtillväxt 
och obehandlade en kort överlevnad, men är potentiellt botbara. Patienter med 
indolenta lymfom har obehandlade lång förväntad överlevnad, men är ej botbara.  

Några undergrupper t ex mantelcellslymfom och Hodgkins lymfom kan inte 
grupperas i aggressivt respektive indolent lymfom.  

 

3.2 Stadieindelning 

Stadieindelning av lymfom är en viktig del vid terapival. Stadieindelning enligt 
Ann Arbor (med vidareutveckling vid mötet i Cotswolds) enlig sid 56 rekommen-
deras för majoriteten av patienterna. Undantag är KLL, Burkitt lymfom och 
lymfoblastlymfom i vars avsnitt de speciella stadieindelningarna finns redovisade. 

 

3.3 Prognostisk index 

Ett prognostiskt instrument som blivit allt mer använt vid behandlingsbeslut är 
Internationellt Prognostiskt Index (se sid 57). Underlaget för detta index är skapat 
för gruppen ”aggressiva lymfom” men det har visat sig att detta index kan 
användas för flera histologiska undergrupperna. Ett förenklat index där åldern inte 
ingår s k åldersrelaterat Internationellt Prognostiskt Index (aaIPI), är det kliniskt 
mest använda. Hodgkins lymfom, mantelcellslymfom och follikulära lymfom har 
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egna prognostiska index. En faktor som ofta inte finns med i något prognostiskt 
index är ”Bulkig sjukdom” som i flera studier visat sig ha dålig prognos. 
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4. KLINISK LYMFOMUTREDNING 

4.1 Utredning 

– Anamnes och klinisk undersökning. 
– Datortomografi av thorax och buk (även hals för Hodgkins lymfom). 
– PET undersökning för Hodgkins lymfom och aggressiva lymfom förutsatt 

att det inte riskabelt försenar start av behandling. 
– Benmärgsbiopsi (minst 1,5 cm märg d v s kortex ej medräknat) och utstryk 

(rulla biopsin på objektglas). Om diagnos ställs via benmärg skall även 
flödescytometri utföras. 

– Hb, LPK, diff, TPK, SR, CRP, PK, APTT, P-albumin, P-Ca, P-glukos, 
P-bilirubin, P-alkaliska fosfataser, P-ALAT, P-LD, P-Na, P-K, P-urat, 
P-kreatinin, P-elfores, HIV, hepatitblock. 

 
Undantag datortomografi 
För äldre patienter med KLL Waldenström och lymfoplasmacytiskt lymfom kan 
man avstå från datortomografi. 
 
Undantag PET/CT vid Hodgkins lymfom 
Äldre patienter med komorbiditet där inte full cytostatikabehandling planeras. 
 
Undantag benmärgsprov 
Om PET/CT utförs vid Hodgkins lymfom (oavsett stadium) behövs ej 
benmärgsbiopsi. Vid MALT-lymfom stadium IA och diffust storcelligt B-cells-
lymfom stadium IA med normala blodprover kan benmärgsbiopsi också undvikas. 
 

4.2 Utvidgad utredning 

– MRT hjärna vid aggressivt lymfom hos patienter ≤ 65 år med riskfaktor 
för CNS-recidiv. 

– LP med cytologi och flödescytometri för B- och T-lymfoblastlymfom, och 
Burkitt lymfom. 

– DAT (direkt antiglobulintest) vid KLL-lymfom. 
– Lätta kedjor. Vid misstänkt lymfoplasmacytiskt lymfom samt 

plasmocytom. Tag 100 ml av dygnsmängd urin. Ett alternativ är att mäta 
kappa och lambda i serum. 

– Helicobacter pylori vid MALT-lymfom i ventrikeln. Enklast är 
histopatologisk undersökning av ventrikelbiopsin. 

– Tandläkarkonsult om strålbehandling mot munhåla planeras.  
– Ögonkonsult vid primära CNS-lymfom med frågeställning: glaskropps-

engagemang. 
– Infrysning av spermier/embryoocyter före cytostatikabehandling. 
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Fertilitetslab Fertilitetslab  
Akademiska sjukhuset Lasarettet Falun 
Tel 018-611 57 73 Tel: 023-78 30 40, 023-17326 
 
Fertilitetsenhet 
Universitetssjukhuset Örebro 
Tel 019-602 18 95 
 
För utförligare diskussion om fertilitetsbevarande åtgärder, se sid 50. 
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5. LYMFOCYTISKT LYMFOM, KRONISK LYMFA-

TISK LEUKEMI (KLL), LYMFOPLASMACYS-

TISKT LYMFOM (INTE MB WALDENSTRÖM) 

5.1 Introduktion 

Småcelligt diffust lymfom. Patienterna är oftast äldre. De flesta har generaliserad 
sjukdom med benmärgsengagemang vid diagnos. Skiljelinjen mellan KLL och 
lymfocytiskt lymfom är lymfocyter > 5 x 109/l. Långsam lymfomtillväxt. 
Behandlas först vid symtom alt märgsvikt. Ej botbara med konventionell be-
handling. Eftersom sjukdomen är kronisk behövs många olika behandlings-
alternativ. För utförlig beskrivning av utredning och behandling se nationella 
riktlinjer. 
 

Tänk på 

Förenklad basal utredning kan utföras hos äldre patienter med KLL-lymfom 
dvs avstå från CT och diagnos kan ställas via perifert blod med fenotypning.  

Ytmarkörprofil oftast CD5+ och CD23+. 

Sämre prognos framför allt för 
 - del (17p/TP53 mutation) som är i särklass den sämsta prognostiska faktorn och 
som behandlas  annorlunda än övriga KLL. Undersökning av de (17p/TP53 
mutation) skall upprepas inför ny behandling. 

Patienter med lymfocyter > 5 x 109 ska anmälas på KLL-blankett. 

Patienter med lymfocyter ≤ 5 x 109 ska anmälas på lymfom-blankett som 
lymfocytiskt lymfom. 

 
5.2 Behandling 

Stadium I (1 körtelstation) enligt Ann Arbor (mycket sällsynt) 
Strålbehandling till engagerad lymfkörtelregion 30 Gy (2 Gy/fraktion). 
 
Övriga 
 

5.3 Behandlingsöversikt – avancerad sjukdom 

Behandlingen av generaliserad KLL genomgår just nu en omfattande förändring. 
Nationella vårdprogrammet för KLL har som ambition att göra täta 
uppdateringar. I avvaktan på stabilisering hänvisas till detta vårdprogram. 
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6. MANTELCELLSLYMFOM  

6.1 Introduktion 

Småcelligt lymfom med aggressivt förlopp. Mest äldre män. Oftast utbredd 
sjukdom vid diagnos med bl a benmärgsengagemang, utbredd sjukdom i 
mag/tarmkanalen, lymfkörtelförstoringar och mjältengagemang. Hög ålder, dåligt 
allmäntillstånd (WHO 2-4), leukemisering, blastisk histologi och hög proliferation 
innebär dålig prognos. Prognostiskt index (MIPI) kan beräknas via 
www.qxmd.com Kromosom-förändring t(11;14) är typisk och medför cyklin D-1 
uttryck. Stadium I är sällsynt (ca 10 %). Om liten tumörbörda och tecken på 
långsam tillväxt kan exspektans vara ett alternativ. 

Tänk på 

Cyklin D-1  Färgning av cyklin D-1 på lymfkörtelbiopsi. 

Ytmarkörprofil  Oftast CD5+ och CD23- 

Profylax mot pneumocystis jirovecii vid behandling enligt MCL2 

 

6.2 Behandling 

Stadium I och begränsat stadium II 

Strålbehandling till engagerade lymfkörtelregioner 30 Gy (2 Gy/fraktion). 

 

6.3 Behandlingsöversikt mantelcellslymfom 

Generaliserad sjukdom 
 
< 70 år ≥ 70 år 
 R-Bendamustin x 6 
MCL 2   
 

Sviktbehandling  

– Upprepa tidigare behandling 
– Lenalidomid 
– R-klorambucil 
– Ibrutinib  

  

http://www.qxmd.com/
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6.4 Speciella behandlingsval 

Lokal strålbehandling 

Vid generell sjukdom men progress av enstaka tumörlokal ge strålbehandling 
4 Gy x 2. 

Allogen benmärgstransplantation 

Vid recidiv hos patienter < 65 år är allogen benmärgstransplantation ett al-
ternativ. 

 

Behandlingsöversikt ”MCL 2” 
< 70 år 

Vecka  

1  Maxi-CHOP + rituximab + G-CSF dag 4-11 

  

        


 

 

4  cytarabin + rituximab + G-CSF dag 4-11 

  

        


 

 

7  Maxi-CHOP + rituximab + G-CSF dag 4-11 

  
        


 

 
10  cytarabin + rituximab + G-CSF dag 4-11 

  

        


 

 

12  Utvärdering 

  

        


 

 

13  Maxi-CHOP + rituximab + G-CSF dag 4-11 

  

        


 

 

  Om CR/PR     
 

   

16  cytarabin + rituximab + G-CSF dag 4-11    
 

   

18  Stamcellsskörd            
 

   

19  alt 20 Högdosbehandling BEAC + stamceller åter 

 

. 
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7. FOLLIKULÄRT LYMFOM GRAD 1, 2 OCH 3A  

7.1 Introduktion 

Follikulära lymfom är en av de vanligaste undergrupperna. Oftast lugnt förlopp. 
Follikulära lymfom grad 3 (> 15 blaster/HPF) kan delas upp i grad 3a och grad 3b 
beroende på hur blasterna fördelar sig. I grad 3b ligger blasterna i förband medan 
3a har blaster spridda. Follikulära lymfom grad 3b är mer aggressiva och 
behandlas som diffust storcelligt B-cellslymfom enligt sidan 24. Follikulära 
lymfom kan transformera till diffust storcelligt B-cellslymfom. Denna risk 
beräknas till 3-5% per år. Follikulära lymfom har vanligtvis kromosomförändring 
t(14;18) och uttrycker bcl-2.  

 

Tänk på 

Benmärgsbiopsi Benmärgsengagemang vanligt. Extra viktigt med 
benmärgsbiopsi av god kvalité speciellt om du misstänker 
stadium I-II. 

FLIPI index 5 riskfaktorer 
 1 Ålder > 60 år 

 2 Stadium III-IV 

 3 Hb < 120 g/l 

 4 > 4 lggl stationer1 

 5 S-LD > normal 

 0 – 1 Lågrisk 

 2 Mellanrisk 

 ≥ 3 Högrisk 

1 Se Definition av lymfkörtelstationer, Follikulära lymfom enligt FLIPI i bilaga1 , 
se sid 62. 

 

7.2 Behandling 

Stadium I 
Strålbehandling 24 Gy (2 Gy/fraktion) mot involverad lymfkörtelregion (se sid 
48). 

Stadium II 
Strålbehandling 24 Gy (2 Gy/fraktion) mot involverade lymfkörtelregioner, om 
rimlig storlek på strålfält t ex tonsill + lymfkörtel på halsen. Ej rimligt om stora 
strålfält t ex axiller bilateralt.  

Stadium III-IV, utan behandlingsindikation 
Exspektans. 
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1.1.1 Stadium III-IV, med symtom eller annan behandlingsindikation  

1.1.2   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.3 Speciella behandlingsval 

Lokal strålbehandling 

Enstaka lokaler som progredierar strålbehandla 24-30 Gy (2 Gy/fraktion) 
alternativt 2 Gy x 2.  
 
Högdosbehandling 

Patienter, ≤ 67 år, med behandlingskrävande sjukdom innan 2 år efter avslutad 
cytostatika. Patienter som inte fått rituximab bör få en kombinationsbehandling 
med cytostatika/rituximab innan beslut tas om högdosbehandling.  
 
Stamcellsskörd (för säkerhets skull) 

Med modern behandling är behovet att skörda stamceller för säkerhets skull 
mycket liten.  

Rituximab 1 ggr/v x 4 

upprepas efter 3 månader  

vid CR/PR;  

alt 

klorambucil (fra äldre patienter) 

 

 

 

R-Bendamustin (Ribovact)
®

 x 6 

 

 

Recidiv som ska behandlas2 

 

< 2 år 

 

> 2 år 

 

< 2 år  

 

> 2 år 

 

R-Bendamustin x 6  

alt. R-CHOP x 6 + underhålls-
behandling rituximab var 3:e 
månad i 2 år för  PR och CR 

 

R-CHOP + 

högdosbeh 

 

 

Indikation för behandling 

men stillsam klinik1 

Aggressiv klinik1/behov av  

snabb lymfomregress 

Recidiv som ska behandlas2 

 

1 ”Stillsam”/”aggressiv” klinik är en subjektiv bedömning. Enligt FLIPI är stillsam klinik 0-2 riskfaktorer 

och aggressiv klinik 3-5 riskfaktorer. 

2 Strålbehandling är ett alternativ om enstaka lokal(er) progredierar. 

 

 > 70 
år 

 ≤ 70 

år 
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I de sällsynta fall där FC planeras som nästa behandling rekommenderas 
stamcellsskörd för patienter < 60 år i samband med avslutande föregående 
behandling eftersom det är svårt att skörda stamceller efter FC. 
 
Follikulärt lymfom primärt i huden 

Mycket indolent förlopp. Lokal strålbehandling eller exspektans så länge som 
möjligt, därefter mild singelbehandling såsom klorambucil eller rituximab.  
 
Behandling av transformation till diffust storcelligt B-cellslymfom 

 vid diagnos 
R-CHOP variant enligt sid 23. 

 efter enbart rituximab 
R-CHOP variant enligt sid 23. 
Överväg konsoliderande högdosbehandling för yngre patienter med 
riskfaktorer. 

 efter R-kemo. 
Ny cytostatikabehandling ± rituximab och konsoliderande 
högdosbehandling för patienter ≤ 67 år med bra behandlingssvar. 
 
 

Zydelig 
 
Zydelig (idelalisib) är en PI3K-hämmare som är godkänd som monoterapi för 
behandling av vuxna patienter med follikulärt lymfom (FL) som är refraktärt mot 
två tidigare behandlingslinjer. PCP-profylax och monitorering av CMV 
rekommenderas vid användning av Zydelig. 
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8. MARGINALZONSLYMFOM  

8.1 Introduktion 

Småcelligt lymfom med stillsam klinik. Vanligast är extranodalt engagemang och 
då används beteckningen mukosa-associerat lymfom (MALT). Stadium Pe I är 
mycket vanligt. Vanligast lokal är ventrikeln och lymfomet är associerat med 
Helicobacter pylori. Näst vanligast är spottkörtel, ofta hos patienter med Sjögrens 
syndrom. Andra lokaler är tyreoidea, konjunktiva, orbita, lunga och bröst. 

 

Tänk på 
 
Benmärgsbiopsi  Kan undvikas vid stadium IA med normal blodbild. 
 

 

8.2 Behandling 

Ventrikel Stadium Pe I-II  

Nexium HP® i 7 dagar. Gastroskopi 3 respektive 6 månader senare avgör fortsatt 
behandling. Vid PR eller CR fortsatt exspektans. 

Vid stationär eller progressiv sjukdom lokal strålbehandling 30 Gy (2 Gy/ 
fraktion). 

MALT-lymfom i ventrikeln med bulkig sjukdom eller spridning utanför ven-
trikeln svarar sämre på Helicobact-inriktad terapi.  
 
Konjunktiva/orbita Stadium Pe I-II  

Strålbehandling 2 Gy/fraktion till 24 Gy. Var dessutom frikostig med antibio-
tikabehandling (doxycyklin 100 mg x 1 i 10 dagar) eftersom det finns rapporter 
om ett samband med chlamydia psittaci. 

Lunga Stadium Pe I-IV  

Strålbehandlingen är ofta så toxiskt att det ska undvikas. R-Bendamustin (Ri-
bovact®)) rekommenderas till yngre och klorambucil+R till äldre. 

Nodala marginalzonslymfom Stadium III-IV 

Behandlas som follikulära lymfom se sid 15. 

 

8.3 Speciella behandlingsval 

Lokal strålbehandling - recidiv 

Enstaka lokaler som progredierar strålbehandla 24-30 Gy (2 Gy/fraktion) eller 
2 Gy x 2.  

Behandling av transformation 

Transformation är ett dåligt prognostiskt tecken och patienter ≤ 67 år, tidigare 
behandlade med cytostatika och/eller rituximab, bör högdosbehandlas om 
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lymfomet är cytostatikakänsligt på konventionell cytostatikabehandling. Om 
patienten redan vid diagnos har transformation s k diskordant lymfom alt 
transformerar utan tidigare behandling ges primärbehandling som vid diffust 
storcelligt B-lymfom enligt sid 22. 

Huruvida underhållsbehandling med rituximab är av värde vid transformation är 
inte känt och kan för närvarande inte rekommenderas. 
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9. MARGINALZONSLYMFOM I MJÄLTEN (SLVL)       

9.1 Introduktion 

Marginalzonslymfom i mjälten är en distinkt klinisk och patologisk undergrupp. 
Lymfomet kallas också ”splenic lymphoma with villous lymphocytes” (SLVL). 

Primär behandling 

Rituximab baserad terapi där klinik och ålder avgör cytostatikaval. Alternativen är 
R-Bendamustin (Ribovact®), R-CHOP, R-klorambucil eller rituximab ensamt. 

Sviktbehandling  

Splenektomi. Glöm inte vaccination. 
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10. HÅRCELLSLEUKEMI (HCL)                              

10.1 Introduktion 

Ovanlig grupp (ca 25 patienter/år) i Sverige. Långsamt växande lymfom i främst 
benmärg och mjälte. Glesa infiltrat i benmärg med fiberökning. Symtom till följd 
av pancytopeni. Män dominerar 4:1. Med modern behandling har dödligheten i 
HCL så gott som försvunnit. 

Tänk på 

Dry-tap Ofta svårt aspirera benmärg (s k dry tap) p g a  benmärgsfibros. 
Benmärgsbiopsi och immunfenotypning av tumörceller krävs för 
diagnos.  

Ytmarkörprofil är oftast CD103+, CD19+, CD20+. 

 

10.2 Behandling 

Inj. kladribin 0.1 mg/kg s.c. dagligen i 5 dagar totalt. Infektionsprofylax behövs 
som regel inte. Av praktiska skäl kan behandlingen ges vardagar d v s uppehåll 
under helgen.  

OBS! Om Leustatin® används, dela volymen (totalt 6-10 ml) i 2 sprutor som ges i 
vardera skinkan. Om Litak® används behövs ej detta (totalt 3-5 ml). 

 

10.3 Speciella behandlingsval vid recidiv 

Kladribin 

Behandling med kladribin kan upprepas vid recidiv.  

Rituximab 

Vid recidiv efter kladribin kan rituximab ges i standarddos ensamt eller till-
sammans med kladribin. Doseringsförslag (rituximab 375 mg/m2 i.v + kladribin 
0,1 mg/kg s.c 1ggr/v i 4 veckor. 

Splenektomi 

Splenektomi kan övervägas om recidiv efter kladribin och om huvuddelen av 
sjukdomen finns i mjälten. OBS! Pneumokock- och Hemophilusvaccination. 

Alfa-interferon 

Vid upprepade recidiv med kladribin/rituximab kan alfa-interferon ges i dosen 3 
miljoner enheter 3 gånger/vecka alt PegIntron 50 mikrog/v. 

Vemurafinib 

Rapporter finns att vemurafinib kan vara av värde (låg dos = 240mg x 2) för 
svårbehandlade patienter. 
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11. DIFFUST STORCELLIGT B-CELLSLYMFOM 

(DLBCL), FOLLIKULÄRT LYMFOM GRAD 3B 

11.1 Introduktion 

Diffust storcelliga B-cellslymfom är en vanlig grupp. Aggressiv klinik ska föran-
leda snabb utredning. Storcelliga B-cellslymfom med många reaktiva T-lymfocyter 
(s k T-cellsrikt B-cells-lymfom) ingår också i denna grupp. Follikulärt lymfom grad 
3b behandlas som diffust storcelligt B-cellslymfom. Unga patienter (≤ 40 år) med 
storcelligt B-cellslymfom med mycket hög proliferation (> 95%) kan behandlas 
som Burkitt lymfom enligt sidan 27. Primära mediastinala DLBCL behandlas 
enligt sid 26. Primära CNS lymfom behandlas enlig sid 43.  

 

Tänk på 

Förbehandling Många patienter (särskilt de med inflammatorisk reaktion) 
klarar första behandlingen bättre om  T Deltison® 75-
100 mg ges i 5-7 dagar före cytostatikastart. 

Benmärgsbiopsi Kan undvikas vid stadium IA med normal blodbild. 

MRT hjärna Rekommenderas för patienter ≤ 65 år med risk för CNS 
recidiv i form av P-LD > normalvärde och > 1 
extranodal lokal eller engagemang i testis. 

 

Infektionsprofylax 

Ge profylax mot pneumocystis jiroveci. 
 
Riskfaktorer 

Åldersjusterat Internationellt Prognostiskt Index (sid 57) används både för yngre 
och äldre. Bulkig sjukdom är en riskfaktor som inte finns med i detta index som 
kan medföra att mer aggressiv behandling ges t ex hos patienter med primärt 
mediastinalt DLBCL. Aktivering av cmyc (translokation eller immunohistokemisk 
analys) innebär dålig prognos speciellt tillsammans med aktivering av bcl2 s.k. 
”double hit”. Man försöker för närvarande förbättra behandlingsalternativen för 
denna grupp men ännu finns ingen etablerad behandling. 
 
Riskfaktorer – Allmänna 

 Stadium III eller IV 
 S-LD > övre normalgränsen (OBS! Kontrollera 2 prover om förhöjd ni-

vå) 
 ECOG performance status ≥ 2 
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Riskfaktorer – CNS-recidiv 

Risk föreligger om någon av dessa riskfaktorer finns. 

 S-LD övre normalgräns och > 1 extra-nodal lokal 
 Testis 
 Benmärg (storcelligt engagemang) 
 Lymfomväxt in mot duran (CNS-nära) 

 

Behandlingsöversikt - DLBCL 

 

 

 
1  

CNS-recidivrisk Mycket ovanligt att patienter med CNS-risk har lågt prognostiskt 

index förutom testislymfom som trots lågt prognostiskt index 

behandlas mycket intensivt (se sid 47). 

2 
Immunhistokemi avgör c-myc och bcl-2 (double-hit/expression). Double expression 

föreligger om C-MYC>40% och BCL-2> 70%. 

3 
Vid initial bulkig sjukdom (>7,5 cm) och/eller skelettengagemang rekommenderas 

adjuvant strålbehandling om rimliga strålfält kan ges (se sid 24). 

 

 
  



 

23 

 

11.2 Speciella behandlingsval 

Vid hjärtsvikt 

Doxorubicin byts ut mot etoposid 50 mg/m2 i.v dag 1 och 100 mg/ m2 p.o dag 
2-3 (se CEOP i cytostatikamanualen). Riktlinje ejection fraction < 50%. 

Mycket hög ålder/annan svår sjukdom 

För patienter > 85 år eller motsvarande biologisk ålder alternativt annan svår 
sjukdom rekommenderas rituximab + anpassat cytostatika (mini-R-CHOP) 
alternativt palliativ behandling med peroral cyklofosfamid. 

Strålbehandling av initial bulkig sjukdom (>7,5 cm) 

Strålbehandling ges 4-6 veckor efter avslutad cytostatikabehandling. 
Strålbehandling ges endast om strålfältens storlek är rimliga dvs att behandlingen 
inte ger för mycket toxicitet. Om ingen PET görs i utvärderingen rekommenderas 
30 Gy. Om PET görs som utvärdering rekommenderas följande: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Sviktbehandling 

Det finns flera alternativ. IKE, GDP och DHAP är de mest använda.  DHAP 
förefaller effektivare för diffusa storcelliga B-cells lymfom som är av gc-typ. Vid 
remission ges högdosbehandling med stamcellsstöd efter 3-4 kurer om patienten 
är ≤ 67 år. Speciellt om DHAP väljs kan det vara en fördel att ge högdos efter 3 
kurer pga den kumulativa toxiciteten av cisplatin. 

Om det är ett sent recidiv (> 6 månader) efter tidigare rituximab-behandling ska 
rituximab ges som tillägg till cytostatika. Rituximab ges alltid i den kur som 
föregår stamcellsskörd. 

Förslag till palliativa behandlingar är 

 Caelyx®/gemcitabin ± R 
 Cyklofosfamid 50-100 mg/dag 
 Gemox ± R  
 Bendamustin Ribovact® ± R 

  

BULKY 
>7.5 cm 

NEG PET 

POS PET 

POS BIOPSI 

PLATINABASERAD KEMO 
+ ASCT + 30 GY 

44-50 GY (ÄLDRE) 

30 GY NEG BIOPSI 

30 GY 
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Allogen stamcellstransplantation 

Länge har de varit tveksamhet om värdet av allogena stamcellstransplantationer.  
Nya rapporter är mer lovande. För yngre patienter med cytostatikakänslig 
sjukdom kan det vara ett alternativ.  

Primärt CNS-engagemang 

För yngre patienter rekommenderas R-hyperCVAD x 4 med konsoliderande 
högdosbehandling med stamcellsstöd. R-DHAP med intratekal mtx är ett 
alternativ för äldre patienter. 
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12. PRIMÄRT MEDIASTINALT DIFFUST 

STORCELLIGT B-CELLSLYMFOM 

Primärt mediastinalt storcelligt B-cellslymfom är en entitet med drag både av 
Hodgkin’s lymfom och DLBCL. Patienterna är alltid unga. R-CHOEP-14 x 6 
rekommenderas. Det är oklart om patienter med bulkig sjukdom (vanligt) skall ha 
adjuvant strålbehandling. Om PET är positiv efter avslutad behandling 
rekommenderas som regel strålbehandling. 
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13. BURKITT LYMFOM 

13.1 Introduktion 

Burkitt lymfom är snabbt progredierande lymfom hos barn och unga vuxna som 
kräver akut omhändertagande. Stadieindelning och riskgruppering enligt St Jude. 
Risk för tumörlyssyndrom. 

Morfologiskt finns en glidande övergång mellan Burkitt och diffust storcelligt B-
cellslymfom med mycket hög proliferation. 

Tänk på 

Tumörlyssyndrom Ge vätska/bikarbonat/allopurinol med start 
dagen före cytostatikabehandling. Om dåligt 
allmäntillstånd, stor tumörbörda (t ex 
leukemisering), högt P-urat eller njur-påverkan ge 
Fasturtec® i.v. i 3 dagar, se sid 42. 

CNS-profylax  Viktig 

Riskgruppering enligt BMF R1 Radikalt resecerad tumör  

 R2 Stadium I + II, Stadium III och LD 
  < 2 x normalvärde 

 R3 Stadium III och LD > 2 x normalvärde 
 – < 4 x normalvärde eller stadium IV 
och LD < 4 x normalvärde  

 R4 Stadium III - IV och LD > 4 x normal-
värde  

 
13.2 Behandling ≤ 40 år 

Förbehandling med steroider. Kortvarig riskanpassad kemoterapi enligt BMF 04. 
BMF-protokollet i detalj hittas på www.ocsyd.se. Vid recidiv rekommenderas 
rituximab + platinabaserad cytostatika med konsoliderande högdosbehandling.   

 

13.3 Behandling > 40 år 

Förbehandling med steroider. R-DA-EPOCH +Mtx it. Vid recidiv hos patienter 
< 70 år rekommenderas rituximab + platina-baserad cytostatika med 
konsoliderande högdosbehandling. 
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13.4 Stadieindelning enligt St Jude 

Stadium I 

 En nodal eller extranodal tumörmanifestation utan lokal spridning. 

Exkluderar: mediastinala, abdominella eller epidurala lokalisationer. 

Stadium II 

 Flera nodala och/eller extranodala manifestationer på samma sida av 
diafragma med eller utan lokal spridning. 

Exkluderar: mediastinala, epidurala eller utbredda ej resecerbara abdominella 
lokalisationer. 

Stadium III 

 Lokalisationer på båda sidor av diafragma. 
 Alla thorakala manifestationer (mediastinum, tymus, pleura). 
 Alla utbredda ej resecerbara abdominella lokalisationer. 
 Epiduralt engagemang. 
 Multifokalt skelettengagemang. 

Stadium IV 

 Engagemang av benmärg och/eller CNS. 
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Behandlingsöversikt 

BFM-protokoll (≤ 40 år) 
För mer detaljerad beskrivning se www.ocsyd.se 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Metotrexat-dosen i Riskgrupp 3 och 4 är högre än andra protokoll (t ex Tyska). 
Om någon riskfaktor för metotrexat toxicitet föreligger, exempelvis lätt 
njurfunktionsnedsättning, ge lägre dos metotrexat. 
  

 Riskgrupp 1 

 Riskgrupp 2 

 Riskgrupp 3 

R+A4 

V R+A4 

V R+AA24 

0 1  2  3        4   5        6   7    8    9       10   11    12 

R+B4 

R+B4 

R+BB24 

R+A4 

R+CC 

R+CC 

R+B4 

R+AA24 

R+AA24 

R+BB 

R+BB24 R+CC 

Vecka 

= Förbehandling V  = Block 

 Riskgrupp 4 
V R+AA24 R+BB24 
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14. T-LYMFOBLASTLYMFOM (T-LBL) 

14.1 Introduktion 

Vanligast hos barn och unga vuxna, främst män. Typiskt är stor tumör i media-
stinum utgående från thymus, med trycksymtom och pleura/perikardvätska. 
Vanligt med benmärgsengagemang.  

Den vanligaste definitionen för att skilja T-LBL från T-ALL är ≤ 30% ben-märgs-
infiltration. 

Tänk på 

Tumörlyssyndrom Prehydrering och allopurinol före behandlings-start. Om 
dåligt allmäntillstånd, njurpåverkan eller stor tumörbörda 
ge Fasturtec® i 3 dagar. 

CNS-profylax Viktigt 

Högriskkriterier Ej remission vid första remissionsbedömning. 

 

14.2 Behandling 

 Hyper CVAD x 4 
 CNS-profylax 
 Konsoliderande högdosbehandling med autologa stamceller. Om 

kontraindikation mot högdos ge underhållsbehandling enligt ALL-schema. 
Vid bulkig sjukdom i mediastinum rekommenderas strålbehandling 30 Gy 
(2  Gy/fraktion). PET/CT undersökning ger ingen vägledning. 
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15. MYCOSIS FUNGOIDES/SEZARYS SYNDROM           

15.1 Introduktion 

Långsamt växande lymfom i huden. Består av mogna T-lymfocyter, oftast CD4+. 
Om det finns cirkulerande tumörceller (> 1.0 x 109/l) i blodet (Sezarys syndrom) 
är prognosen sämre. Transformation till blastiskt T-cellslymfom förekommer sent 
i förloppet. 

 

15.2 Behandling 

PUVA 

PUVA och eventuellt tillägg med syntetiska retinoider.  
 
Lokal strålbehandling 

Var frikostig med lokal strålbehandling i alla skeden av sjukdomen. 
Rekommenderad dos 3 Gy/fraktion till 18 Gy alternativt 4 Gy/fraktion till 8 Gy. 
 
Alfa-interferon 

Alfa-interferon 3 MU/dag s.c. tills effekt (vänta minst 3 mån) alt Peg-Intron® 50 
mikrog/v. Vid remission kan dosen på försök försiktigt minskas. 
 
Cytostatika 

Cytostatika är ofta av begränsat värde. Dessa kurer kan prövas  

 Caelyx® 30 mg/m2 med ny kur dag 28 
 Gemcitabin 1000 mg/m2 dag 1, 8 med ny kur dag 21 
 I svåra fall kan Caelyx® och gemcitabin kombineras.  
 Metotrexat peroralt 10 mg/m2 1 gång/vecka som ensamt cytostatikum 

 
Bexaroten (Targretin®)  

Bexaroten (Targretin®) är en syntetisk retinoid. Ges p.o. först 150 mg/m2 x 1 i 2 
veckor och därefter 300 mg/m2 x 1 om biverkningar tillåter.  

Vanligaste biverkningar är hyperlipedemi och nedsatt ämnesomsättning. 
Profylaktisk behandling med simvastatin och levotyroxin rekommenderas. 

HDAC-hämmare 

T Vorinostat (Zolinza®) 400 mg x 1 och Romidepsin (Istodax) i.v är registrerat 
för mycosis fungoides i USA och kan fås på licens. Speciellt effektivt att minska 
klåda.  
 
Helkroppsbestrålning med elektroner 

Komplicerad teknik som inte ges i Sverige. 
 
Transformation eller organ-engagemang utanför huden 

Vid tecken på transformation rekommenderas CHOP. 
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Allogen benmärgstransplantation 

Allogen transplantation har genomförts hos yngre patienter med svårbehandlad 
sjukdom med lovande resultat. 
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16.  NODALA OCH EXTRA-NODALA PERIFERA T-

CELLSLYMFOM (FÖRUTOM ALK+ ANAPLASTISKA 

LYMFOM)                                         

16.1 Introduktion 

Innefattar angioimmunoblastiska lymfom (AILD), anaplastiska T-cells lymfom 
perifera T-cellslymfom ospec (vanligaste undergruppen), intestinalt 
T-cellslymfom, pannikulitiskt lymfom, nasalt NK-T cellslymfom och 
hepatospleniskt lymfom. Alla ovanstående grupper har oftast en aggressiv klinisk 
bild. De olika grupperna har olika särdrag. Alla har tendens till paramaligna 
autoimmuna sjukdomar och ökad infektionskänslighet. Förutom anaplastiska 
lymfom kan även andra lymfom i denna grupp uttrycka CD30. Jämfört med 
diffust storcelliga B-cellslymfom har patienterna sämre prognos. För mer utförlig 
beskrivning av behandling se Nationella riktlinjerna. 

Angioimmunblastiskt lymfom (AILD) 

Generell lymfadenopati. B-symtom. Polyklonal hypergammaglobulinemi. 
Opportunistiska infektioner är extra vanliga. Enstaka patienter har indolent 
sjukdom. 
 
Anaplastiska lymfom alk- 

Ofta svåra att skilja från perifera T-cells lymfom ospecifierade. CD30+. 
 
Intestinalt T-cellslymfom 

Associerat till glutenenteropati. Ibland diagnostiseras enteropatin samtidigt som 
lymfomet. Mycket svårbehandlade. 
 
Hepato-spleniskt T-cellslymfom 

Allmänsymtom. Förstorad lever och mjälte. Benmärgsengagemang. Svår-
behandlat. Individuell behandling. Överväg allogen BMT som konsolidering efter 
CHOEP alt DHAP. 
 
Nasalt NK-T cellslymfom 

Nästan alltid associerat med EBV. Lokal strålbehandling (> 50 Gy) rekom-
menderas för stadium I. L-asparaginas har rapporterats vara effektivt. 
Cytostatikabehandling enligt nationellt vårdprogram. 

Tänk på 

Prognostiskt index Används ej. T-cellslymfom i sig innebär högrisk. 

Förbehandling Många patienter (särskilt de med inflammatorisk reaktion) 
klarar behandlingen bättre om T Deltison 75-100 mg ges i 
5-7 dagar före cytostatikastart. 

  



 

33 

 

Stadium I och begränsat stadium II (undantag nasalt NK-T-cellslymfom) 

CHO(E)P-21 x 4-6 + lokal strålbehandling. 2 Gy/fraktion till 30 (CR), 40 Gy 
(< CR). 

 

Övriga stadier (undantag nasalt NK-T cells lymfom,  
alk + anaplastiska lymfom) 

och alfa/beta pannukilitiskt lymfom 

 

Recidivbehandling 

De finns flera alternativ, bendamustin, IKE, MIE, gemcitabin/Caelyx® och 
DHAP är de mest använda. Andra alternativ är: Sendoxan 50-100 mg/dag, 
Kladribin 0.1 mg/kg s.c. i 5 dagar som upprepas var 28:e dag högst 6 gånger, 
alternativt FC (fludarabin, cyklofosfamid) p.o. Pralatrexat (Folotyn) är inte ännu 
godkänt i Europa och kan därför inte rekommenderas. Brentuximab vedotin 
(Adcetris) är godkänt för behandling av recidiverande CD30+ lymfom. 
 
Allogen benmärgstransplantation 

Allogen transplantation har genomförts hos patienter med svårbehandlad men 
fortfarande cytostatikakänslig sjukdom med goda resultat.  
 
CNS-profylax 

Värdet av CNS-profylax är inte klarlagt och rekommenderas inte. 
 
Infektionsprofylax 

Vid CHOP/CHOEP-14 ges pneumocystisprofylax med trim/sulfa. 
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17. ANAPLASTISKT STORCELLIGT LYMFOM 

ALK+     

17.1 Introduktion 

Aggressiv klinisk bild. CD30+. Oftast kromosomförändring t(2;5). Oftast 
generaliserad sjukdom med extranodalt engagemang i hud och skelett.  

Tänk på 

Förbehandling Många patienter (särskilt de med inflammatorisk reaktion) 
klarar första behandlingen bättre om T Deltison 75-100 mg 
ges i 5-7 dagar före cytostatikastart. 

 
 
 

 

 

 

       Stadium I med normal S-LD, (som vid perifera T-cellslymfom, se sidan 33) 

1.1.3  
Övriga stadier 

1.1.4  

 
 

17.2 Sviktbehandling 

1 Det finns flera alternativ. IKE och DHAP är de mest använda. Vid 
remission ges högdosbehandling med stamcellsskörd efter 4 kurer om 
patienten är ≤ 67 år. Brentuximab vedotin (Adectris®) är förstahandsval 
efter autolog stamcellstransplantation (ASCT) eller efter minst två tidigare 
terapier och när ASCT eller kombinerad kemoterapi inte är ett 
behandlingsalternativ. 

 

  

Behandlingsöversikt 
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18. HODGKINS LYMFOM  

18.1 Introduktion 

Varje år diagnostiseras i Sverige 150 nya fall av Hodgkins lymfom (HL) varav 
majoriteten är 15-30 år. Hodgkins lymfom indelas vad gäller behandling i klassiskt 
HL och nodulärt lymfocytrik HL (NLPHL). För mer utförlig diskussion om 
behandling se Nationella riktlinjer.  
 
Klassiskt Hodgkins lymfom (97%) 

Nodulärskleros, blandad typ, lymfocytfattig och lymfocytrik klassiskt Hodgkins 
lymfom.  
 
Nodulärt lymfocytdominerad Hodgkins lymfom (3%) 

Mer likt follikulära B-cellslymfom grad 1-2. Enstaka patienter utvecklar 
transformation till storcelligt B-cellslymfom. 
 

Tänk på 
Infektionsprofylax Vid full cytostatikabehandling ABVD BEACOPP och 

CHOP rekommenderas profylax mot pneumocystis 
jiroveci. 

Benmärgsprov Ej nödvändigt om PET/CT utförts.  
Lymfocytfattig typ Om ”lymphocytic depletion” ifrågasätt diagnosen. 

Mycket ovanligt. 
Dosintensitet ABVD kan ges med neutrofiler ned till 0.2 x 109/l. 

Använd inte G-CSF vid ABVD som troligen ger ökad 
risk för bleomycin-toxicitet. 

PET/CT Helkropp PET/CT bör ingå i ”staging”. Utvärdering med 
PET/CT rekommenderas efter 2 kurer för patienter med 
avancerad sjukdom. 

 

18.2 Behandling av klassiskt Hodgkins lymfom  

(nodulärskleros, blandad typ, klassiskt lymfocytrik) 

Låga stadier (Stadium IA-IIA) 

 Riskfaktorer för låga stadier supradiafragmalt 
 SR ≥ 50 
 Bulkig sjukdom (≥ 10 cm i diameter) alt mediastinal tumör > 1/3 av 

thorax i höjd med Th 5-6 
 > 2 lokaler 

 
Riskfaktorer för låga stadier infradiafragmalt 

 SR ≥ 50 
 Bulkig sjukdom (≥ 10 cm i diameter) 
 Stadium II eller stadium I med engagemang i buk eller bäckenet (d v s alla 

lokaler utom isolerat ljumskengagemang). 
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Stadium I B  
Mycket ovanlig presentation. Individuell behandling. Full cytostatikabehandling 
alternativt 4 x ABVD + RT 30 Gy. För patienter > 70 år används CHOP. 
 
 

18.3 Behandling av avancerad klassiskt Hodgkin, 

stadium IIB-IV 

1.1.5 Riskfaktorer för avancerade stadier  

1  Man 

2  > 45 år 

3  Stadium IV 

4  Hb < 105 g/l 

5  S-Albumin < 40 g/l 

6  LPK > 15 x 109/l 

7  B-lymfocyter < 8% eller < 0.6 x 109/l 

 
 
 
  

> 70 år 

Utan riskfaktor 

 ABVD x 2  

+ 20 Gy 

(1.75 Gy/fraktion) 

Med riskfaktor 

  2ABVD + 2AVD  

+ 29,75 Gy 

(1.75 Gy/fraktion) 
 

Låga stadier (stadium IA–IIA) klassisk Hodgkin 

Behandlingsöversikt 

Utan riskfaktor  

ABVD x 2  
+ 20 Gy 

(2 Gy/fraktion) 
 

Med riskfaktor 

ABVD x 4  
+ 29,75 Gy 

(1,75 Gy/fraktion) 
Alt: 4 BEACOPP 
baseline + RT20Gy 
(2Gy/fraktion) 
 

18 - 70 år 
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PET negativ 

4 BEACOPP-14 

 

PETpositiv 

2 ABVD1  

PET negativ PETpositiv 

2 BEACOPP-14 Individuell 

beh 

4ABVD2 

Behandlingsöversikt  
IPS 0-2 

Avancerade stadier klassisk Hodgkin 18-70 år  > 70 år 

AVD x 6 

(De 2 första kan ges 

som ABVD) 

PET negativ 

4 BEACOPPesc 

 

PETpositiv 

2 BEACOPPesc1  

4ABVD2 

Avancerade stadier klassisk Hodgkin 18-70 år  > 70 år 

AVD x 6 

(De 2 första kan ges 

som ABVD) 

Behandlingsöversikt 
IPS 3-7 
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18.4 Behandling av låga stadier (IA – IIA)      

Nodulärt lymfocyt dominerad typ 

 

1.1.6 Riskfaktorer  

1  SR  50 

2  Bulkig sjukdom (≥ 10 cm i diameter) 

3  > 2 lokaler 

4  2 lymfkörtelregioner som ej ligger intill varandra 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

18.5 Behandling av avancerad sjukdom nodulärt 

lymfocytdominerad typ, stadium IIB-IV 

Avancerade stadier (stadium IIB, III och IV) nodulärt lymfocytdominerad 
typ 

R-ABVD X 6. Rituximab ges dag 1 av ABVD.  

CHOP ersätter ABVD om > 70 år. 

Alternativt rituximab 375 mg/m2 1 ggr/v i 4 veckor. 
  

> 70 år 

Stadium I 

 30 Gy alt 

CHOP-21 x 2 

+ 20 Gy 

Stadium II 
30 Gy alt 

CHOP-21 x 2  
+ 30 Gy 

 

Stadium I  
 30 Gy alt 

 ABVD x 2  
+ 20 Gy 

Stadium II 
30 Gy alt 

ABVD x 2 
+ 30 Gy 

 

1.1.1.1.1.1  
 

18 – 70 år 

Behandlingsöversikt 

Låga stadier (stadium iA-IIA) nodulärt lymfocyt dominerad typ 
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18.6 Recidiv (klassisk Hodgkin) 

Recidiv efter 2 ABVD + RT 

Rekommendation BEACOPP-14 x 8 

 
Recidiv efter 4 ABVD + RT 

Rekommendation Salvage behandling (se nedan) följt av 
högdosbehandling med ASCT. 

 
Recidiv efter full cytostatika eller primär progressiv sjukdom 
 

Rekommendation kurativ intention  DHAP, IKE, IGEV eller 
 BEACOPP-14. 

 
Om cytostatikakänslig sjukdom och patienten bedöms tåla högdosbehandling 
efter 4-y cytostatikakurer (riktlinje ≤ 70 år) rekommenderas högdosbehandling 
med autologa stamceller. 
 

Rekommendation palliativ intention Gemcitabin/Caelyx®, MIE, Gemox, 
bendamustin (Ribovact®), Sendoxan 
50-100 mg/dag, everolimus, Adectris®. 

 

 
Recidiv efter högdos med autologa stamceller 

Unga patienter riktlinje < 60 år i gott AT och cytostatikakänslig sjukdom – 
överväg allogen stamcellstransplantation. Bretuximab vedotin (Adcetris) är 
godkänt för behandling av recidiverande Hodgkin’s lymfom och rekommenderas 
för närvarande inför allogen benmärgstransplantation. 

 

18.7 Bedömning av behandlingsresultat 

För yngre patienter rekommenderas PET/CT efter 2 kurer ABVD om avancerad 
stadie. Om denna är negativ (Deauville högst 3) görs ingen ytterligare radiologisk 
utredning under pågående behandling men en CT 6-8 veckor efter avslutad 
behandling rekommenderas för att ha som utgångsvärde inför ev kommande 
undersökningar.  

Vid behandling med BEACOPP-14 blir tidig PET svårbedömd. En tidig CT efter 
2 cykler rekommenderas, därefter efter kur 5 och om resttumör görs en PET/CT 
3-4 veckor efter avslutad cytostatikabehandling. PET/CT kan dock göras efter 2 
BEACOPP-esc för att styra behandlingen enligt 18.3. 
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19. POSTTRANSPLANTATIONSLYMFOM     

(EFTER SOLID ORGANTRANSPLANTATION) 

Posttransplantationslymfom förekommer hos ca 1 % av njurtransplanterade, 2 % 
levertransplanterade och 6 % av hjärttransplanterade patienter. 

En orsak är reaktivering eller primärinfektion av EBV. Risken för posttransplanta-
tionslymfom ökar ju mer immunsuppressiv behandling som ges. Nästan alla 
posttransplantationslymfom är diffusa storcelliga B-cellslymfom. Posttransplanta-
tionslymfom efter allogen benmärgstransplantation har egna särdrag och ingår 
inte i nedanstående rekommendationer. 

Tänk på 

Mät EBV med PCR i plasma. 

Diskutera med transplantationsansvarig om immunsuppression. 

 

19.1 Behandling 

EBV-aktivering 

Sänk immunsuppression så mycket som möjligt och ge rituximab 375 mg/m2 

1 gång per vecka, 4 gånger. Mät EBV-titrar i plasma. Om dålig effekt av 
behandlingen ge CHOP-21- rituximab x 6. Denna kur ges initialt om patienten 
har mycket symtom av lymfomet d v s man önskar en snabb effekt av 
behandlingen. 
 
EBV-aktivering saknas 

Sänk immunsuppression och ge CHOP-21 + rituximab x 6. 
 
Övrigt 

Antiviral behandling 

Antiviral behandling (förutom rituximab), har inte varit framgångsrikt. 
 
Immunosuppression 

Man kan sänka alternativt seponera immunosuppressionen under cytostatika-
behandlingen. En del immunosuppressiv behandling t ex cyklosporin ökar 
biverkningar av cytostatika. M-TOR hämmare har en anti-lymfom effekt. Efter 
genomförd lymfombehandling bör sirolimus eller everolimus övervägas som 
immunsuppression.  
 
Profylax 

Stor risk för opportunistiska infektioner. Profylax mot pneumocystis är viktigt. 
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20. CNS-PROFYLAX INTRATEKALT 

Följande grupper 

 T- och B- lymfoblastlymfom enligt speciellt schema 
 Burkitt lymfom enligt speciellt schema 

 

Tänk på 
Patienten ska ligga plant minst 1 timma efter given injektion gärna med sänkt 
huvudände. 

Undvik provtagning av likvor under profylaxbehandlingen. Behandlingen kan öka 
antalet lymfocyter i likvor som kan misstolkas som CNS-recidiv. 
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21. INFEKTIONSPROFYLAX 

I vårdprogrammet finns rekommendationer om infektionsprofylax vid vissa kurer.  

Hepatit 

Om HbsAg+ rekommenderas lamivudin 100 mg x 1 och dessa patienter bör 
diskuteras med infektionsläkare.  

Det finns ingen standard för åtgärd hos pat som är HBsAg-negativa och antiHBc-
positiva. Man kan antingen monitorera HBV DNA och behandla de som 
reaktiverar hepatit alternativt ge alla antiHBc-positiva profylaktisk behandling. 
Kontakt med infektionsklinik på hemmasjukhuset rekommenderas i denna fråga.  

 

Pneumocystis jiroveci 

Trim-sulfa (ex T Eusaprim forte®) 1 x 1, 3 ggr/v (måndag, onsdag och fredag. 
Avslutas som regel en månad efter sista cytostatikabehandlingen. Undantag är 
primär CNS lymfom, alemtuzumab och FCR då 2 - 6 månader rekommenderas. 

Vid överkänslighet mot trim/sulfa rekommenderas inhalation med Pentacarinat®. 
 
Herpes Zoster 
Profylax med aciclovir rekommenderas 400 mg x 2 vid behandling med 
alemtuzumab och enstaka patienter med gravt nedsatt immunförsvar t.ex PTLD. 
 

21.1 Tumörlyssyndrom-profylax 

Till alla cytostatikabehandlade patienter med stor tumörbörda ges allopurinol (t ex 
T Zyloric® eller T Allopurinol®) 300 mg dagligen i en vecka. Patienter i stadium I 
och II, och Hodgkin’s lymfom ska som regel ej ha allopurinol. 

Riskfaktorer för utveckling av tumörlyssyndrom är främst högproliferativ sjuk-
dom, högt LPK, hyperuricemi, hyperfosfatemi samt dehydrering och/eller njur-
påverkan innan terapistart. I dessa fall rekommenderas Fasturtec® i.v. i 3 dagar 
som tillägg till allopurinol. 

Extra åtgärder med förbehandling vidtages vid Burkitt lymfom (se sidan 27). 
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22. SPECIELLA EXTRANODALA LYMFOM 

22.1 Primära CNS-lymfom 

22.1.1 Introduktion 

Primära CNS-lymfom skiljer sig från övriga extranodala lokaliserade lymfom 
genom att lokala recidiv efter strålbehandling är vanliga och att prognosen är 
mycket dålig. Majoriteten (>90%) har undergruppen diffust storcelligt 
B-cellslymfom. 

Tänk på 

HIV Ökad risk med CNS-lymfom hos HIV infekterade. 

Biopsi Diagnosen primärt CNS-lymfom bör ske genom 
biopsi förutom de ca 20 % av patienterna där man 
hittar lymfomceller i spinalvätskan och hos HIV 
patienter där fynd av EBV (PCR metod) i 
spinalvätskan räcker för diagnos. 

Ögonkonsult Ögonkonsult med frågeställning glaskropps-
engagemang.  

Pneumocystis-profylax Viktigt. OBS trim/sulfa får inte ges 24 h före Mtx och 
insätts igen när Mtx utsöndrats. 

 

 

22.1.2 Behandling 

1. Lågmaligna B-cellslymfom 
 
Strålbehandling 2 Gy/fraktion till 24 Gy hela skallen med samma fält som 
beskrivs för DLBCL.  
 
2. Diffust storcelligt B-cellslymfom 
 
2:1 Patient som tål högdos metotrexat (se också flödesschema) 
 
Kliniska riktlinjer: < 70 år, WHO 0-2, kreatininclearence > 60 ml/min 
 
R-MPV x 5 (rituximab, metotrexat, procarbazin, vinkristin) + C(cytarabin) x 2 
 
Ingen intratekal cytostatika annat än om manifesta lymfomceller i spinalvätska 
(flöde räknas inte). Vid lymfomceller i spinalvärska ges i.t metotrexat 12,5 mg vid 
varje MPV kur dvs 5 ggr. 
 
Därefter strålbehandling med 2 sidfält ned till C2 och inkluderande 2/3 av ögat 
(se bild). 
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Dosen strålbehandling beror på utvärderingen efter avslutad 
cytostatikabehandling. 
 
CR/PR – 1,8 Gy/fraktion till 28,8 Gy (16 fraktioner) 
 
SD/PD – 2 Gy till 40 Gy 
 
T. Temozolomid ges samtidigt i dosen 75 mg/m2 x 1 dvs på samma schema som 
högmaligna gliom. Temozolomid ges även de dagar patienten inte får strålning 
(som regel lördag och söndag). 
 
Vid recidiv rekommenderas högdosbehandling med stamcellsräddning om ny 
remission uppnås på recidivbehandling.  Recidivbehandling kan vara MPV igen 
om > 2 år efter avslutad primärbehandling eller IKE om kortare remissionstid. 
Induktionsbehandlingen inför stamcellsåtergivning är dåligt studerad. Thiotepa-
innehållande regimer har i retrospektiva studier haft bästa effekten.  
 
OBS! pneumocystis proflylax så länge pat behöver steroider. 
 
2:2 Patienter som inte bedöms klara av högdos metotrexat (se också 
flödeschema). 
 
2 kurer T. Temozolomid 300 mg/m2 i 3 dagar med 14 dagars mellanrum + 3 x 
rituximab 375 mg/m2 (före båda Temozolomidkurerna och före start 
strålbehandling). 
 
Därefter strålbehandling 1,8 Gy/fraktion till 28,8 Gy (samma fält som angetts 
tidigare, se figur) till patienter som inte har PD. 
T. Temozolomid ges samtidigt med strålbehandlingen i dosen 75 mg/m2 x 1 dvs 
på samma schema som högmaligna gliom. Temozolomid ges även de dagar 
patenten inte får strålning (som regel lördag och söndag). 
 
Därefter underhållsbehandling  med Temozolomid 1 gång/mån 150 mg/m2 i 5 
dagar som pågår 1 år. 
 
OBS! pneumocystis proflylax så länge patenten behöver steroider. 
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Framåt: 2/3 av ögat 
Nedåt: Övre delen av medulla 
 
 

 
T = Temozolomid 
 
  

 70 år 

5 x R-MPV + 2 x Cytarabin   

 

T/SB 28,8 Gy  
1,8 Gy/fraktion 

T/SB 39,6 Gy  
1,8 Gy/fraktion 

CR/PR        SD/PD 

2 x R-Temozolomid 

300 mg/m2 

>70 år/skör pat 

R-T/SB** 28,8 

Gy+ T 1 år 

Individuell behandling 

CR/PR/SD PD 
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22.1.3 Flödesschema PCNSL – pat som tål högdos 

mtx 

 
 
V 1 R-MPV och efter kur insättning av pneumocystisprofylax (Eusaprim) 
  
V 3 R-MV (Obs inget Natalunar, tänk på att pat skall vara utan Eusaprim 1 

dygn) 
  
V 5 R-MPV (tänk på att pat skall vara utan Eusaprim 1 dygn) 
 

V 6 Utvärdering med MRT (PR/CR  fortsätt, SD/PD  strålbehandling) 
 
V 7 R-MV (Obs inget Natalunar, tänk på att pat skall vara utan Eusaprim 1 

dygn) 
  
V 9 R-MPV (tänk på att pat skall vara utan Eusaprim 1 dygn ) 
  
V 11 Cytarabin (PCNSL cytarabin flödesschema) + GCSF 
  
V 14 Cytarabin (PCNSL cytarabin flödesschema) + GCSF 
 
V 15 Utvärdering med MR 
 
V 18-20 Strålbehandling* + daglig Temozolomid 75 mg/m2 
 
Uppföljning var 3:e månad första året sen glesare. Ny MRT 6 veckor efter 
avslutad behandling därefter vid symtom. 
 
*Strålbehandling 1,8 Gy/fraktion till 28,8 Gy (16 fraktioner) för CR/PR och 39,6 
Gy för PD 
 

22.1.4 Flödesschema PCNSL – pat>70 år/skör pat 

V1 R-Temozolomid (Temozolomid 300mg/m2 i 3 dagar) 
 
V3 R- Temozolomid (Temozolomid 300mg/m2 i 3 dagar) 
 
V5 R+ Strålbehandling + daglig Temozolomid 75 mg/m2 
 
V12 Start underhållsbehandling med  
 Temozolomid 150 mg/m2 i 5 dagar 1 gång/mån i 1 år. 
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22.2 Testislymfom 

22.2.1 Introduktion 

Stadium I  
Oftast äldre patienter. Trots stadium I är det få som blir botade med enbart lokal 
behandling. Risk för recidiv i CNS och kontralaterala testikeln. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.3 Kutana lymfom 

Skiljer sig kliniskt i hög grad från motsvarande WHO-entiteter utanför huden. 
Kutana lymfom sprider sig sällan utanför huden och har som regel god prognos, 
även om lymfomet är storcelligt. Kan vara av B- eller T-cellstyp. 
 
Kutana B-cellslymfom  

Indolenta  
Primära kutana ”follikel-center” lymfom som oftast är lokaliserade till överkropp 
och skalp. Kan domineras av blaster. 

Primärt kutana marginalzonslymfom. Vanligast bål och armar. 

Behandling: Lokal strålbehandling alt singelbehandling med rituximab eller 
klorambucil 
 
Högmaligna 

Diffust storcelligt lymfom på benen (oftast kvinnor). Oftast stadium I, men ibland 
bilaterala eller multifokala. 

Behandling: 6 R-CHOP-14. Om tveksam remission eller lokalt recidiv ges 
strålbehandling.  
 
  

 
Behandlingsöversikt 

CHOP-14-rituximab
 
x 6  

SB mot skrotum 2-30 Gy 
 

 

1.1.1.1.1.2  

> 65 år   65 år 

Se Diffust storcell B, högrisk med 

CNS-risk, sid 22. + SB  

mot skrotum 2-30 Gy 
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Kutana T-cellslymfom 

 Mycosis fungoides är vanligast. (Behandling, se sid 30). 
 CD30+ anaplastiskt T-cellslymfom har benignt förlopp, exspektans alter-

nativt lokal strålbehandling. 
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23. REKOMMENDATIONER FÖR 

STRÅLBEHANDLING 

23.1 Introduktion 

Strålbehandling har idag begränsade indikationer vid behandling av lymfom. 
Totaldoserna har kunnat minskas. Genom förbättrad dosplanering har även 
behandlingsvolymerna blivit mindre. I detta vårdprogram minskas behandlings-
volymerna ytterligare genom en övergång från ”involved field” till ”involved 
node” – koncept.  
 

Tänk på 
Tandläkarremiss Bedömning och ev behandling hos sjukhustandläkare 

före behandlingsstart om munhålan för stråldos. 
Infektionsprofylax Under strålbehandlingsperioden + under 1 vecka ges 

Mycostatin® eller Diflucan® 100 mg x 1 till alla som får 
strålbehandling mot munhåla och svalg. Om behandling 
mot esofagus används Diflucan®. 

 
 

23.2 Stråldoser 

Indolenta lymfom  

Stadium I/Pe I och II/Pe II (vid begränsad utbredning) 
Ex på begränsad utbredning: tonsill och lgll på samma sida av halsen 
Strålbehandling till totaldos 

Totaldos 24-30 Gy (2 Gy/fraktion) 

Behandlingstid  16-21 dagar 

 

Palliativ behandling 

Strålbehandling till targetdos 

Targetdos 18-21 Gy (3 Gy/fraktion) 

Alternativt lågdos strålbehandling  

Targetdos 
4 Gy (2 Gy/fraktion) (dag 1 respektive dag 3) för FL och 
MALT, övriga 8 Gy (4 Gy/fraktion) 

 
Strålbehandling mot testis: 
2 Gy->30Gy 
Target: Hela scrotum. 
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23.3 Targetdefinition vid ”aggressiva” lymfom 

förbehandlade med cytostatika 

CTV Kraniellt – kaudalt Lymfomets ursprungliga utbredning utan 
marginal alt. resttumör med 2 cm marginal. 

 Lateralt – medialt Lymfkörtelstationens anatomiska utbredning  
+ eventuell resttumör.  

PTV 
 

CTV + 1 cm + andningsdjupet i cm i kranio – kaudal riktning för 
lymfom i thorax.  

 
 

23.4 Targetdefinition ”indolenta” lymfom och 

mantelcellslymfom och nodulärt 

lymfocytdominerad typ utan föregående 

cytostatika 

CTV Lymfkörtelstation (”involved field”) 

PTV CTV + 1 cm 

 
 

23.5 Targetdefinition vid klassiskt Hodgkins lymfom 

och nodulärt lymfocytdominerad cystostatika 

Se nationellt vårdprogram för Hodgkins lymfom. 
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24. FERTILITETSBEVARANDE ÅTGÄRDER 

Cytostatika kan ge minskad fertilitet. Största problemet är de alkylerande cy-
tostatika (cyklofosfamid, BCNU, procarbazin). Männen är betydligt känsligare än 
kvinnor. Största problemet för kvinnor är POF (Premature Ovarian Failure), 
speciellt för kvinnor > 30 år. Tänk på att 20 % av patienterna med avancerad 
Hodgkin som startar ABVD kommer skiftas till BEACOPP efter 2 kurer. Här 
följer en bedömning av fertilitetsriskerna vid olika cytostatikakombinationer och 
förslag till åtgärd. 
 

ABVD ≤ 4 kurer 

Kvinnor Ingen risk. Ingen åtgärd.  

Män Mycket liten risk. Spermieinfrysning.  

CHOP/ABVD > 4 kurer 

Kvinnor 
Liten risk. Diskutera infrysning av embryo/ägg alt biopsi av ovarie 
och/eller GnRH-antagonist1. 

Män CHOP stor risk. ABVD liten risk. Spermieinfrysning. 

BEACOPP 

Kvinnor Måttlig risk. Diskutera infrysning av embryo/ägg alt biopsi av 
ovarie och/eller GnRH-agonist1. 

Män Mycket stor risk. Spermieinfrysning. 

Högdos med autologa stamceller 

Kvinnor Mycket stor risk. GnRH-agonist lönar sig inte. Diskutera 
infrysning av embryo/ägg alt biopsi av ovarie. 

Män Mycket stor risk. Spermieinfrysning. 

 
1 Zoladex 1 gång/månad. Om GnRH-agonist behandling påbörjas < 1 vecka 
innan cytostatikastart rekommenderas GnRH-antagonist, t ex Cetrotide® 0,25 mg 
s. c. i 5-7 dagar. 
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25. UPPFÖLJNINGSRUTINER 

25.1 Aggressiva lymfom 

Under pågående eller nyligen avslutad behandling 

Initialt engagerade lokaler undersöks efter halva behandlingen (efter 3 kurer) för 
yngre patienter som får 6 kurer. Samma lokaler undersöks 3-4 veckor efter 
avslutad behandling. För äldre patienter där högdosbehandling inte är aktuellt är 
det tillräckligt med CT efter avslutad behandling om man ser kliniska tecken på 
behandlingssvar. 
 
Fortsatta kontroller 

Klinisk kontroll + Hb, LPK, TPK med följande intervall 
 
Yngre patienter (< 67 år) 

 var 3:e- 4:e månad första året 
 var 6:e månad till 2 år efter avslutad behandling 

Därefter kan kontroller avbrytas och patenten får komma efter eget behov. 

 
Äldre patienter: Individuellt 

För patienter utan kontakt med annan vårdgivare rekommenderas kontroller som 
vid yngre pat. För patienter med kontakt med annan vårdgivare kan kontroller 
helt undvikas om patienten inte har några kvarvarande onkologiska problem. 
 
Radiologiska kontroller 

Värdet av rutinmässiga radiologiska kontroller med CT thorax/buk är mycket 
begränsat. PET/CT rekommenderas vid utredning av resttumör där kurativ 
behandling är möjlig vid kvarvarande lymfom (främst patienter ≤ 67 år som är 
kandidater för högdosbehandling) men inte vid uppföljning därefter såtillvida inte 
misstanke på recidiv uppkommer. PET/CT utförs minst 3 veckor efter sista 
cytostatikabehandlingen. Om resttumör finns rekommenderas radiologisk kontroll 
av resttumören ca 4 månader efter avslutad behandling (d v s 3 månader efter 
remissionsutvärderingen). 
 
Hodgkins lymfom 

Radiologisk utredning efter avslutad behandling, se sid 38. 

Värdet av upprepade radiologiska kontroller med CT thorax/buk är mycket be-
gränsat. Om resttumör finns rekommenderas PET-CT om kurativ möjlighet finns 
vid kvarvarande tumör, högdosbehandling eller strålbehandling. Om ej 
rekommenderas en radiologisk kontroll av rest-tumören 4 månader efter avslutad 
behandling (d v s 3 månader efter remissionsutvärderingen).  

Kliniska kontroller med avseende på recidiv bör begränsas till de första 5 åren. 
Kontroller med avseende på seneffekter kan organiseras olika lokalt. Patienter 
som erhållit 2ABVD och 20 Gy bedöms inte ha något behov av seneffekts-
uppföljning. 
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Läkarbesök 1 år 2 år 3 år 4-5 år 

 var 3:e mån var 4:e mån var 6:e mån 1 gång/år 

Blodprover 

Hb, LPK och TPK. SR tas vid klinisk kontroll om initialt förhöjd. 

TSH tas 1gång/år om RT över thyreoidea är given. 

Mammografi rekommenderas för kvinnor som fått RT som inkluderar bröstpa-
renkym fr om 10 år efter avslutad behandling. Mammografiremisser, med ställ-
ningstagande om tillägg med ultraljud, utfärdas för undersökning var 18-24:e 
månad fram till patienten uppnår ålder för ordinarie mammografiscreening. 

För patienter som fått strålbehandling > 30 Gy över hjärtat rekommenderas 
regelbundna kontroller av blodtryck, blodfetter, BNP och åtgärder vid avvikelser 
minst vart 3:dje år. Vid symtom från hjärtat rekommenderas arbetsprov och 
ekokardiografi.  
 

25.2 Indolenta lymfom 

För dessa lymfom går inte att ge några rekommendationer eftersom sjukdomen 
utvecklas så individuellt och därmed också kontrollbehovet. Om patienten 
bedöms lämplig kan planerade kontroller upphöra efter 3-5 år och patienten 
uppmanas att höra av sig vid behov. 

 

25.3 Högdosbehandling 

Kontroll på hemorten var 3:e – 4:e månad första året därefter individuellt. Avslut 
av kontrollerna efter 2 till 5 år. 
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25.3.1 Vaccination efter högdos med egna 

stamceller 

Görs företrädesvis via infektionskliniken som har mer omfattande föreskrifter. 

 Grundprincipen är: 

Vaccin Tid efter HST Doser 

Polio 12mån  3 st  

Tetanus 12mån  3 st  

Difteri 12mån  3 st  

Hemofilus Influensa B 12mån  3 st  

Pneumocock   
Prevenar 13® 
(konjugatvaccin) 

6 mån 1 3 st, med 1 mån mellanrum. Ny 
dos efter 2 år och vid 5 år, 
därefter var 5:e år. 

Pneumokock 
(polysackarid vaccin) 
ten Pneumovax 

12 mån 1 st, ges 3 mån efter Prevenar 
13® (1 årskontroll). 

1 Om patienten fått rituximab före högdos rekommenderas 9 mån. 

 

25.4 Uppföljning delad med kontaktsköterska 

Om man finner det lämpligt kan delar av uppföljningen skötas av 
kontaktsköterskor. Ett förslag är att behålla årliga läkarbesök men ersätta övriga 
besök med blodprover och att en sköterska ringer upp och meddelar provsvar 
samt efterhör symtom. Lokala förutsättningar ska styra rutinerna. 

 

25.5 Rekommendation för behandling av sen 

neutropeni 

Sent uppträdande neutropeni (< 1.0 x 109/l) har rapporterats i ökande om-
fattning (10-30%) efter behandling med kombination av cytostatika och ritu-
ximab i medeltal 3 månader efter avslutad behandling. Riskfaktor är framför allt 
hög cytostatikaintensitet. Tillståndet är oftast övergående utan behandling men 
om neutrofiler < 0.2 x 109/l rekommenderas enstaka doser Neupogen®. 
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26. SVENSK NOMENKLATUR FÖR FÖRKORTAD WHO-

KLASSIFIKATION 

WHO Classification of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues, Fourth Edition, 2008 

  
B-cellslymfom 

  
B-lymfoblastlymfom (B-LBL) 

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL)/lymfocytiskt lymfom 

B-prolymfocytleukemi (B-PLL) 

Lymfoplasmacytiskt lymfom (immunocytom) inklusive Mb Waldenström 

Marginalzonslymfom i mjälten 

Mantelcellslymfom 

Follikulärt lymfom 

 Grad 1 Småcelligt (0-5 blaster/HPF) 

  2 Blandat små- och storcelligt (6-15 blaster/HPF) 

  3a, 3b Storcelligt (> 15 blaster/HPF) 

Extranodalt marginalzonslymfom (MALT-lymfom) 

Nodalt marginalzonslymfom 

Hårcellsleukemi (HCL) 

Plasmocytom 

  Solitärt plasmocytom i skelett 

  Extraskelettalt plasmocytom 

Diffust storcelligt B-cellslymfom 

 Mediastinalt (thymiskt) B-cellslymfom  

Burkitt lymfom 

 

T-cellslymfom 

  
T-lymfoblastlymfom 

T-prolymfocytleukemi (T-PLL) 

Large granular lymfatisk leukemi (LGLL)  

Adult T-cellsleukemi  
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Mycosis fungoides 

Sezarys syndrom 

Perifert T-cellslymfom, ospec 

Angioimmunoblastiskt lymfom 

Primärt kutant anaplastiskt storcelligt lymfom 

Anaplastiskt storcelligt lymfom (ALC) alk+ 

Anaplastiskt storcelligt lymfom (ALC) alk- 

NK/T-cellslymfom, nasal typ 

T-cellslymfom, enteropatityp 

Hepatospleniskt T-cellslymfom 

Subkutant pannikulit-liknande T-cellslymfom α/β 

Subkutant pannikulit-liknande T-cellslymfom γ/δ 

Hodgkins lymfom 

Nodulärt lymfocytdominerad Hodgkinlymfom  

Klassisk Hodgkins lymfom 

 Nodulärskleros 

 Lymfocytrik 

 Blandad  

 Lymfocytfattig  
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27. STADIUMINDELNING  

 

27.1 Primärt extranodala lymfom 

Stadiumindelning enligt Musshoff   

Modifierad enligt Nordisk lymfomgrupp 1997 

Pe I  Primärt engagemang av extranodalt organ/vävnad  

Pe I E Primärt engagemang av extranodalt organ/vävnad med överväxt på 
annat organ/vävnad 

Pe II 1 Engagemang av extranodalt organ med spridning till regionala 
lymfkörtlar 

Pe II 1E Primärt engagemang av extranodalt organ med spridning till regionala 
lymfkörtlar och överväxt på annat extranodalt organ/vävnad 

Pe II 2 Primärt engagemang av extranodalt organ med spridning till 
lymfkörtlar bortom de regionala, men på samma sida om diafragma 

Pe II 2E Primärt engagemang av extranodalt organ med spridning till 
lymfkörtlar bortom de regionala, men på samma sida om diafragma 
samt överväxt på annat extranodalt organ/vävnad 

 

27.2 Nodala lymfom 

Stadiumindelning enligt Ann Arbor (Se bilaga 2, sidan 63). 

I Engagemang av en lymfkörtelregion 

II Engagemang av 2 eller flera lymfkörtelregioner på samma sida om 
diafragma  eller lokaliserad engagemang av extralymfatiskt 
organ/vävnad och en eller flera lymfkörtelregioner på samma sida om 
diafragma (IIE) 

III Engagemang av lymfkörtelstationer på båda sidor av diafragma eller 
lokaliserad engagemang av extralymfatiskt organ/vävnad och 
engagemang av lymf- körtelregioner på båda sidor om diafragma 
(IIIE) 

IV Diffust eller disseminerat engagemang av ett eller flera extralymfatiska 
organ/vävnader med eller utan associerat lymfkörtelengagemang 

OBS! a.  Lokaliserat betyder i detta sammanhang i nära anslutning till 
engagerad lymfkörtel där  direkt överväxt – per continuitatem kan 
förmodas 

 b.  Lever eller benmärgsengagemang innebär alltid stadium IV 
 

A = avsaknad av B-symtom 
B = förekomst av B-symtom (oförklarad feber >38º, nattsvettningar, viktnedgång >10% senaste 6 mån) 
X = bult = enskilt tumör eller konglomerat med tvärsnittsdiameter ≥10 cm. I mediastinum  
definieras bulk som >1/3 av thoraxvidden med ThV-ThVI. 
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28. ÅLDERSJUSTERAT INTERNATIONELLT 

PROGNOSTISKT INDEX (AAIPI) 

 

Riskfaktorer 

– serum LD > övre normalgräns 
–  
– stadium III eller IV 

Vid åldersjusterad index är lågrisk 0 e  

 

Performance status ECOG (Eastern Central Oncology Group) 

0 full daglig aktivitet 

1 Uppegående 

2 Sängliggande < 50% 

3 Sängliggande > 50% 

4 Helt sängliggande 
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29. SVENSKA  LYMFOMREGISTRET  

29.1 Omfattning 

Det nationella lymfomregistret startade den 1 januari 2000. 

Sedan hösten 2007 tillhör Svenska lymfomregistret Blodcancerregistret. KLL-
registret ingår också som ett av åtta delregister. (KLL registrerades i 
lymfomregistret t o m diagnosår 2006). 

Svenska lymfomregistret inkluderar alla nydiagnostiserade fall av maligna lymfom 
(ej B-KLL) lägsta ålder för registret är 16 år men barnkliniken ingår inte och inte 
heller obduktionsupptäckta fall.  

Utförliggare information om Blodcancerregistret och alla delregister finns på 
www.incanet.se eller på RCC:s hemsida, www.rccuppsalaorebro.se. 

  

29.2 Registreringsrutiner 

Inrapportering av lymfom med diagnosår 2007 eller senare sker elektroniskt via 
INCA för de kliniker som har inrapportör i INCA-systemet. Kliniker som ej är 
anslutna till INCA skickar in pappersblankett till Regionalt cancercentrum. 

 

1 Anmälningsformuläret fylls i så snart diagnosen är ställd. 

2 Primärbehandlingsformuläret fylls i efter avslutad primärbehandling, eller 
senast ett år efter diagnos. 

3 Uppföljningsformuläret ifylls vartannat år med start 2 år efter avslutad 
primärbehandling, under totalt 10 år. 

Blanketter för utskrift finns på RCC:s hemsida, www.rccuppsalaorebro.se,  samt 
på INCA portalen, www.incanet.se. 

Efter matchning mot cancerregistret efterhörs saknade registreringsblanketter på 
respektive klinik. 

Avidentifierade data skickas årligen till RCC syd som tillsammans med referens-
gruppen ansvarar för sammanställning och analys av nationella data. 

 

29.3 Redovisning av data 

Redovisning av regionala och nationella data sker vid regionmöten, och finns 
tillgängliga på RCC:s hemsida, www.rccuppsalaorebro.se 

Varje rapporterande klinik äger sina egna data och kan begära uttag av dessa från 
det regionala registret. Övriga uttag av data från registret kan beviljas, efter 
ansökan hos RCC. 

 
  

http://www.rccuppsalaorebro.se/
http://www.rccuppsalaorebro.se/
http://www.incanet.se/
http://www.rccuppsalaorebro.se/
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29.4 Anvisningar för ifyllande av blanketter 

En manual för registrering av lymfom, ”Manual för svenska lymfomregistret”, 
finns på INCA-portalen, www.incanet.se 

Anmälningsblanketten 

Nodala lymfom och Hodgkins lymfom ska stadieindelas enligt Ann Arbor. 

För samtliga i stadium IV enligt Ann Arbor anges vilken/vilka extranodala lokaler 
som är engagerade. 

Primärt extranodalt lymfom ska stadieindelas enligt Musshoff. För dessa anges 
alltid engagerade extranodala lokaler. 

Engagerad Waldeyer´s svalgring anges efter klinisk bedömning 

Primärbehandlingsblanketten 

Om ”Aktiv tumörbehandling” ifylls med ”Nej”, ska blanketten ändå fyllas i 
årligen tills behandling är given. 

Uppföljningsblanketten 

Syftet är att registrera recidiv och progressiv sjukdom samt att identifiera 
transformation.  
 

Registeransvarig 

Daniel Molin, Onkologkliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala 

 

Sjuksköterska/Koordinator RCC 

Karin Olsson, Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro 

 

Handläggare RCC 

Sara Jensen, Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro 
  

http://www.incanet.se/
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30. REFERENSER 

KLL 

Se KLL- nationella riktlinjer 

 

Lymfoplasmacytiskt lymfom inklusive Mb Waldenström 

How to manage Waldenstrom´s macroglobulinemia. Buske C and Leblond V.  
Leukemia 2013:762-72 

 

Mantelcellslymfom 

Se mantelcellslymfom – nationella riktlinjer 

ESMO guidelines Ann Oncol  2013: 857-77 

 

Follikulärt lymfom 

Se follikulärt lymfom – nationella riktlinjer 

ESMO guidelines Ann Oncol 2013: 561-76 

Bendamustine plus rituximab vs CHOP. Rummel MJ. Lancet 2013;381:1203-10 

 

Extranodalt marginalzonslymfom /marginalzonslymfom I mjälten 

ESMO guidelines. Ann Oncol 2013:857-77 

 

Hårcellsleukemi 

Fifty years of hairy cell leukemia treatments. Golomb HM. Leukemia and 
Lymphoma 2011. Suppl 2:3-5. 

 

Plasmocytom 

A review for solitary plasmocytoma of bone and extramedullary plasmocytoma. 
Kilciksiz S et al. The Scientific World Journal 2012. Online. 

 

Diffust storcelligt B-cells lymfom 

Se aggressiva B-cellslymfom – nationella riktlinjer 

ESMO guidelines Ann Oncol 2013:561-76 

Dose-dense R-CHOP compared with standard R-CHOP in elderly patients with 
DLBCL. Delarue R et al Lancet Oncology 2013;14: 525-33 

 

Burkitt lymfom 

Se aggressiva B-cellslymfom – nationella riktlinjer 
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Burkitt´s lymphoma. Molyneux EM et al. Lancet 2012;379:1234-44 

 

Mykosis fungoides 

Evolving insights in the pathogenesis and therapy of cutaneous T-cell lymphoma 
(mycosis fungoides and Sezary syndrome). Wong et al. Br j Haematl 2011:150-66. 

Nodala och extranodala T-cellslymfom inklusieve Anaplastiska lymfom 

Se nationella riktlinjer T-cellslymfom 

ESMO guidelines. Ann Oncol 2013:857-77 

 

Hodgkin´s lymfom 

Se nationella riktlinjer Hodgkin´s lymfom 

 

Posttransplantationslymfom 

Post transplant lymphoproliferative disorders: risk, classification, and therapeutic 
recommendations. Jagadeesh D et al. Curr Treat Options Oncol 2012:122-36 

 

Primära CNS-lymfom 

How I treat primary CNS lymphoma. Ferreri AJ. Blood 2011;118:510-22 
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31. BILAGA 1. DEFINITION AV 

LYMFKÖRTELSTATIONER FOLLIKULÄRA 

LYMFOM ENLIGT FLIPI 

 

 

 

 

Figure 1. Mannikin used for counting the number of involved areas. Each rec-
tangle corresponds to a nodal area. (Solal-Celigny P, Roy P, Colombat P, et al. 
Follicular lymphoma international prognostic index. Blood 2004; 104: 1258-1265). 
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32. BILAGA 2. DEFINITION AV LYMFKÖRTEL-

STATIONER HODGKINS LYMFOM ENLIGT 

ANN ARBOR 

 
Ann Arbor Hodgkin's Lymphoma; Lymph Node Regions.  
Källa: (http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lymph_node_regions.jpg) 
 

 
Ann Arbor staging for Hodgkin's disease.  
Källa: http://www.lymphomation.org/stage.htm 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lymph_node_regions.jpg
http://www.lymphomation.org/stage.htm
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