
REGIONAL MEDICINSK RIKTLINJE

Regional medicinsk riktlinje utarbetas på uppdrag. Riktlinjen fastställs efter avstämning med berörda
bland regionens utförare, beställare och kunskapsorganisationen

Tillämpning av Nationellt vårdprogram Kronisk Lymfatisk Leukemi (KLL)
Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HS 2020 - 01025) nov 2020 giltig till nov 2022
Utarbetad av regional processgrupp för lymfom, Regionalt cancercentrum väst

Nytt sedan föregående revidering
Nytt i den fjärde uppdateringen av Nationellt vårdprogram för Kronisk Lymfatisk Leukemi
(KLL) från 2016, är framför allt följande:

• Nomenklaturen är konsekvent ändrad till den internationella benämningen
kemoimmunterapi.

• Poängterar betydelsen av att väga in samsjuklighet vid val av terapi (kapitel 8.2).
• Kompletterande utredning vid behandling bör omfatta IGHV-genmutationsstatus.

Obs! Stabilt över tid och analys krävs endast vid ett tillfälle under hela
sjukdomsförloppet (kapitel 8.2). Bör vägas in i den totala bedömningen inför
behandlingsval.

• Studier tyder på att vid primärbehandling av omuterade IGHV samt hos patienter med
betydande samsjuklighet kommer ibrutinib bli aktuellt. Vid revidering av
vårdprogrammet finns dock ingen subventionerad rekommendation för dessa
indikationer. Primärbehandling vid KLL utan del(17p)/TP53-mutation kvarstår
därmed oförändrad (kapitel 10.1.1).

• Singelbehandling med klorambucil utgår.
• Vid recidivbehandling kapitel 10.3 rekommenderas nu generellt ibrutinib som andra

linjens behandling även vid avsaknad av del 17p/TP53.
• Förtydligande av kriterier vid risk för tumörlyssyndrom (kapitel 11.1). Framför allt att

beakta vid behandling med venetoclax.
• Kvalitetsregistret har under 2019 anpassats bättre för löpande registrering av

kontinuerliga läkemedelsbehandlingar. Detta underlättar fullgod rapportering för alla
patienter.

• Tillägg av kvalitetsindikator (kapitel 19.2): Undersökning avseende IGHV-
mutationsstatus inför behandlingsstart. Målvärde >90%.

• Bilaga 3 med överskådliga behandlingsrutor för varje regim med doser och
c yk eli ntervall . Unde r var je ruta med löpande t ex t finns ”Att t änka på ” såso m
antibiotikaprofylax och tumörlysprofylax.

Bakgrund
Baserat på Nationellt vårdprogram Kronisk Lymfatisk Leukemi 2019-08-26, version 4.0.

Regional tillämpning
Regionen til lämpar det Nationella Vårdprogrammet.

Vårdprocess – vårdnivå – vårdstruktur
Utredning sker enligt Standardiserat vårdför lopp maligna lymfom och kronisk lymfatisk
leukemi.
Vid behandlingskrävande sjukdom, se kapitel 10 i NVP.
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Uppföljning 

 
Kvalitetsindikatorer Målvärden 
Andel patienter registrerade i INCA inom 3 
respektive 12 månader efter diagnos. 

> 70 % respektive > 95 % 
 

Andra kvalitetsindikatorer Målvärden 
Andel patienter undersökta med avseende på 
del(17p)/p53-mutation inför primär 
behandlingsstart. 

> 90 % 

Andel patienter undersökta avseende IGHV-
mutationsstatus inför behandlingsstart. 

> 90 % 
 

Tid från diagnos till beslut om behandling 
högst 22 dagar. 

> 80 % 
 

 
Kvalitetsindikatorer fastställda i samråd med Svensk Förening för Hematologi. 
 
Ledtider för standardiserat vårdförlopp (SVF) – se under följande länk: 
https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/kunskapsstyrning/vardforlopp/ 
 

Innehållsansvarig: 

Catharina Lewerin, Regional Processägare för Lymfom 
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