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Tillämpning av Na tionellt vårdprogram Kronisk Lymfatisk
Leukemi (KLL)
Fastställd av Hälso - och sjukvårdsdir ektören ( HS 2017 - 00464 ) giltigt tills vidare
Utarbetad av Västsvenska Lymfomgruppen (VLG)

Huvudbudskap
Regionala medicinska riktl injer (RMR) för Kronisk Lymfatisk L euekmi (KLL) utgår från
det Nationella Vårdprogrammet (NVP) som gäller från 2015 - 06 - 09 samt b eskrivning
av Standardiserat Vårdförlopp (SVF) för Maligna lymfom inklusive KLL fastställt
2016 - 12 - 14, och som gäller fr.o.m. april 2017 . Föreliggande RMR har utarbetats av
den regionala vårdprocessgruppen för maligna lymfom och KLL i Västra
Götalandsregionen och Regio n Halland (Västsvenska Lymfomgruppen, VLG), i
samarbete med Regionalt cancercentrum väst. Avsikten är att riktlinjerna i likhet med
NVP ska revideras vartannat år. NVP KLL och Beskrivning av standardiserat
vårdförlopp Maligna lymfom inklusive KLL finns att tillgå på
http://www.cancercentrum.se/ . Denna RMR ska ligga till grund för eventuell
anpassning till lokala förhållanden vad gäller diagnostik, behandling, uppföljning och
ansvarsfördelning samt är en komplettering till NVP KLL och SVF Maligna lymfom
inkl KLL.

Bakgrund
Varje år diagnosti s eras c:a 500 fall av KLL, inte sällan i samband med utredning av
annan sjukdom eller vid hälsok ontroll. Medianåldern är 71 år och bara 1/3 är under
65 år. C:a 85 % av patienterna uppfyller inga behand l ingskriterier vid diagnos, och
efter 10 års observation är 30% av dessa fortfarande utan behandling.

Utredning
Diagnosen KLL sker primärt med hjälp av blodprov, vilket leder till anmälan till
Nationellt K valitetsregister för KLL under INCA samt anmälan till Cancerregistret.
I nför behandlingsstart görs benmärgsundersökning. Blod och benmärg analyseras
morfologiskt, med immunfenotypning samt riktad mutationsanalys (”KLL - FISH”) .
Stadieindelning med CT hals, thorax och buk görs inför behandlingsstart.

Behandling
Klinisk riskbedömning, som påverkar val av behandling, inkluderar både sjukdoms -
och patientspecifika markörer. Vid diagnos uppfyller endast c:a 15% av patienterna
kriterier för aktiv behandling , rest en följs upp i samarbete mellan primärvård och
internmedicin/hematologi. Aktiv behandling är i de flesta fall kombinationsbehandling
med kemoterapi och monoklonala tikroppar. Eftersom KLL inte är en botbar sjukdom,
behöver patienten följas livslångt på läm plig vårdnivå, oftast i samarbete mellan
primärvård och internmedicin/hematologi. Ett flertal nya klasser av läkemedel
introduceras för närvarande både vad gäller primärbehandling av högriskpatienter
och sviktbehandling i senare stadier. Användandet av nya läkemedel i VGR skall följa
de direktiv som NVP anger.

http://www.cancercentrum.se/
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Regional tillämpning 
I NVP är ett kriterium för misstänkt KLL B-lymfocyter > 5 x 109/L, men i SVF är det > 
10 x 109/L, det är det senare som skall tillämpas. KLL föreligger om det finns > 5 x 
109/L klonala lymfocyter.  Diagnostik, indikationer för och val av behandling i olika 
faser och riskprofiler av sjukdomen är väl beskrivna i NVP och är internationellt 
förankrade; dessa skall följas i VGR. För den lilla andel patienter som inför 
behandlingsstart har definierade cytogenetiska avvikelser (17p -deletion o/e TP53 - 
mutation) som indikerar primär cytostatikaresistens stipuleras behandling med 
ibrutinib (Imbruvica®) samt ställningstagande till allogen stamcellstransplantation 
(allo-SCT). Nat VP KLL ger inga klara direktiv för att  allo-SCT skall erbjudas alla 
utan medicinska kontraindikationer, beslut i det enskilda fallet får fattas efter 
behandlingskonferens på respektive transplantationsenhet. För VGR och norra 
Halland är detta Transplantationsteamet (BMT) på SU/Sahlgrenska.  
 
Vårdprocess – vårdnivå - vårdstruktur 
Regionen följer ”Beskrivning av standardiserat vårdförlopp (SVF) för Maligna lymfom 
inkl KLL” fastställt 2016-12-14 och som gäller fr.o.m. april 2017. Vårdprocessen för 
KLL inleds på välgrundad misstanke vid B-lymfocyter > 10x109/L, varvid 
flödescytometri, klinisk undersökning och ev kompletterande utredning görs av 
internmedicin/hematologi enligt Nat VP KLL.  
 
Diagnostik 
I SVF nämns att finnåls-cytologi kan bli aktuellt, men cytologi på förstorad lymfkörtel 
ger aldrig en fullständig diagnos och skall undvikas i den primärutredning som kan 
starta i primärvården. Finnålspunktion med snabbt svar kan inom 
internmedicin/hematologi göras vid misstanke på transformation till i första hand 
aggressivt B-cellslymfom (Richtertransformation).  För den majoritet av patienterna 
som inte är behandlingskrävande primärt kan diagnostiken inom hematologin 
begränsas till immunofenotypning av blod. Vävnadsanalys för PAD av benmärg och 
ev förstorade lymfkörtlar samt cytogenetisk undersökning görs inför behandlingsstart. 
Denna vävnadsdiagnostik på benmärg och lymfkörtlar inom VGR (utom Region 
Halland) i bör sin helhet koncentreras till patologienheterna på SU/Sahlgrenska och i 
Skövde. På så sätt underlättas logistik och möjligheter att uppfylla tidsramarna inom 
SVF, och kompletterande analyser för utvalda patienter underlättas. I Region Halland 
sker vävnadsdiagnostiken i Halmstad med Lund som referenslab, vilket fungerar väl 
med videokonferenser. Tumörmaterial till Nationell biobank skall insamlas enligt 
NVP.     
 
Vårdnivåer 
All utredning av lymfom, i VGR på enhet inom internmedicin eller hematologi enligt  
SVF. De patienter som primärt inte har en behandlingsindikation, dvs har ett stillsamt 
stabilt förlopp, kan sedan kontrolleras i primärvården. Om behandlingsindikation 
uppstår, återremitteras patienten till internmedicin/hematologi för kompletterande 
utredning med benmärgsprov och ev behandling. Aktiv behandling av KLL sker inom 
internmedicin/hematologi och inför denna  görs benmärgsprov med cytogenetik, samt 
samlas leukemiceller för nedfrysning i den nationella biobanken. Om patienten 
uppnår en ny stillsam fas, kan fortsatta kontroller ske i primärvården till dess ny 
behandlingsindikation uppstår. Vid sjukdomsprogress samlas också leukemiceller för 
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nedfrysning i den nationella biobanken. Patienter med KLL i stillsam fas kan drabbas 
av immunologisk trombocytopeni eller hemolytisk anemi, ofta med mycket snabbt 
utvecklande anemisymtom eller blödningsbenägenhet. Om sådana symtom uppstår 
skall patienten remitteras akut till internmedicin/hematologi för behandling av de 
immunologiska komplikationerna. 
 
Standardiserat vårdförlopp (SVF)  
Gäller för alla patienter oavsett riskprofil eller behandlingsbehov. 
 
Behandling av KLL  
Behandling med cytostatika, antikroppar och andra läkemedel sker polikliniskt. 
Indikationer för behandling, preparatval och doser följer NVP. Patienten har oftast en 
multifaktoriell immundefekt, vilken kan aggraveras under behandling, med ibland svår 
infektion som följd; profylax med parenteral immunglobulinbehandling inom 
internmedicin/hematologi kan bli aktuell.  Autoimmuna komplikationer (anemi, 
trombocytopeni) kan behöva handläggas akut i sluten vård. Beredskap skall finnas 
för akut inläggning och behandling av dessa patienter, det skall finnas hematologi-
(bak)jour med god lokalkännedom tillgänglig utanför kontorstid på berörda sjukhus.  
 
llogen stamcellstransplantation  
Kan bli aktuell för patienter med vissa cytogenetiska avvikelser eller behandlingssvikt 
på vissa läkemedel. Planering, beslut och genomförande av denna behandling och 
dess uppföljning är för VGR och för Region Halland för Varberg och norrut 
centraliserade till SU/Sahlgrenska.   
 
Omvårdnadsaspekter  
Omvårdnad inklusive information, medverkan i beslut, vårdplan och 
rehabiliteringsinsatser liksom krav på kontaktsjuksköterska gäller enligt NVP för KLL. 
Det skall finnas resurser för rehabilitering och psykosocialt stöd för patient och 
närstående, inte minst för barn som närstående. De direktiv för detta som anges i 
RMR Cancervårdprocessen skall följas. Patienten skall även ha information om 
patientföreningar.   
 
Uppföljning 
Det är angeläget med stor följsamhet till det Nationella Kvalitetsregistret under INCA-
plattformen. Blankett Anmälan görs så snart diagnosen är ställd. Blankett Uppföljning 
före primärbehandling  fylls i för de patienter som inte startar behandling inom en 
månad från diagnos, därefter vart annat år till dess aktiv behandling startarBlankett 
Primärbehandling fylls i efter avslutad primärbehandling. Blankett Uppföljning efter 
primärbehandling fylls i årligen med start ett år efter avslutad primärbehandling till 
dess att patienten får ny behandlingsindikation. För patienter som efter diagnos, och 
före eller efter behandling kontrolleras i primärvården, fylls respektive 
uppföljningsblankett i samarbete mellan RCC Väst och diagnosticerande/ 
behandlande enhet. Patienter som får vård i livets slutskede registreras i det svenska 
palliativregistret. Det är angeläget att öka andelen KLL-patienter som får sin 
behandling inom ramen för vetenskapliga studier och läkemedelsprövningar.   
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Processkarta KLL 
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