
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 Aggressiva B-cellslymfom
Fastställd av Hälso- och sjukvårdsdirektören (HS 2020 - 01023) november 2020 giltig till nov
2022
Utarbetad av regional processgrupp för lymfom, Regionalt cancercentrum väst

Nytt sedan föregående revidering
Nytt i den fjärdeuppdateringen av Nationellt vårdprogram för Aggressiva B-cells lymfom
från 2015, är framför allt följande:

• För patienter med lågrisk (aaIPI=0) diffust storcelligt B-cellslymfom
rekommenderas nu deeskalerad behandling med R-CHOP x 4 + 2 doser rituximab.
För patienter med bulkig sjukdom rekommenderas dock fortfarande 6 cyklers behandling.

• Rekommendationer avseende CNS-profylax och behandling av högriskpatienter med
DLBCL (aaIPI 2-3) har omarbetats betydligt, och tidig profylax med högdos metotrexat har
introducerats. I denna version har indikationer och doser av högdos metotrexat modifierats.

I övrigt endast mindre justeringar inklusive uppdatering av referenslistan.

Bakgrund
Baserat på Nationellt vårdprogram Aggressiva B-cellslymfom 2019-09-10 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, se processkarta över utredning och behandling.
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Uppföljning 

 
Kvalitetsindikatorer Målnivå 
Täckningsgrad i Svenska lymfomregistret. ≥95 % 
Anmälningsblanketter inrapporterade i 
registret 3 månader efter diagnosdatum. 

≥80 % 

Tider från att remiss skickats till 
specialistklinik till behandlingsstart.  

Se Standardiserat vårdförlopp för lymfom*  
 

Andel patienter i kliniska prövningar 
avseende primärbehandling. 

≥10 % 
 

Överlevnad 2 år efter diagnos förpatienter 
<60 år. 

>80 % 
 

Andel där kirurgisk biopsi utförts för 
diagnostik 

≥75 % 
 

* Samma målnivåer avses som i SVF är angivna för tid från beslut välgrundad misstanke till start av behandling. 
Ovanstående indikatorer har beslutats av Svenska Lymfomgruppen. 
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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