
Mötesanteckningar från Svenska KML gruppens möte på Arlanda 19 november 2015 

 

1. Närvarande: Leif Stenke, Johan Richter, Martin Höglund, Bengt Simonsson, Kourosh Lofti, 
Magnus Björkholm, Lena Lilieblad, Fredrik Åström,  Liza Lööf, Stina Söderlund, Berit 
Markevärn, Kristina Myhr-Eriksson, Anders Själander, Harriet Ryblom, Anna Lübking och Ulla 
Olsson-Strömberg. 

2. Ordförande Leif Stenke hälsade alla välkomna. 
3. Nytt Svenskt Vårdprogram; Johan Richter rapporterade från arbetet med nya KML 

vårdprogrammet. Ett stort TACK till Johan för att han fått detta projekt i hamn!  De som 
arbetat med detta har varit:  

a) Regionalt utsedda representanter (Marja Ekblom, Arta Dreimane, Ulla Olsson- Strömberg, 
Leif Stenke, Hans Wadenvik/Peter Johansson, Kristina Myhr-Eriksson/Anders Själander) 
Representant KML-registergruppen (Martin Höglund, Uppsala) 
Representant Svenska allo-BMT gruppen (Per Ljungman, Sth) 
Hematolog som arbetat med patientinformation (Lotta Ohm, Sth) 
Representant klinisk genetik (Hans Ehrencrona, Lund) 
Representant omvårdnad (fsk Carina Bergvall, Uppsala) 
Patientrepresentant (BCF) (Annica Onsjö, Sth) 
RCC (Karin Olsson, Mona Björklund, Helena Brändström, Uppsala/Örebro) 
Ordförande Johan Richter 

b) Arbetet har fortskridit enl detta: Uppdrag i dec 2013. Internat/startmöte i Sigtuna feb 2014. 
Arbetet har initialt bedrivits i 6 st smågrupper på 2-3 individer, slutförts av ordförande. 7 st 
telemöten (4 st under 2014 och 3 st 2015). Diskussioner i samband med svenska KML-
gruppens möten nov 2014 och april 2015. Remissrunda 1  i april 2015. Sammanställning av 
remissvar (14 styck inkl. en användarkommission med 3 erfarna hematologer). Redovisning 
av VP-arbetet för RCC i samverkan 27/5. Remissrunda 2 mitten av juni till 21/9. Revision och 
telemöte med VP-gruppen i början oktober. Godkännande av RCC 6 november. Publicering 
av riktlinjer nu i början av nov på RCCs och SFHems hemsidor. Artikel i nästa nummer av OHE.   

c) Vårdprogrammet innehåller följande kapitel: 
• Symtom, kliniska fynd och diagnostik 
• Kategorisering i sjukdomsfaser och riskgruppering 
• Kronisk fas - första linjens behandling inklusive uppföljning. 
• Kronisk fas - andra och senare linjens behandling inkl. uppföljning. 
• Psykosocialt omhändertagande och rehabilitering. 
• Egenvård. 
• Några speciella kliniska situationer (graviditet och TKI-stopp).   
• Understödjande vård. 
• Accelererad fas och blastkris 
• Allogen SCT 
• Underlag för nivåstrukturering.  
• KML-registret.  
• Kvalitetsindikatorer och målnivåer 
• Relevanta länkar 

Se medföljande ppt för de viktigaste förändringarna!! 
 

d) Lärdom: Vi borde ha haft med en patolog samt en kardiolog/angiolog i detta arbete. 
 
 

4. Hjärt-kärlbiverkningar av TKI:   



Några länder har nyligen utarbetat riktlinjer ang utredning och handläggning av riskfaktorer 
och inträffade händelser kopplade till hjärt-kärl-området i anslutning till behandling med TKI. 
Några specifika sådana riktlinjer finns ännu inte för Sveriges del. I nya vårdprogrammet finns 
ett kort stycke, men inte tillräckligt. Ordf och sekr föreslog att den svenska gruppen bör arbeta 
med detta, och möttes av bifall. Mötet beslutade att intresserade hematologer samt kardiologer 
ska kallas till ett halvdagsmöte på Arlanda i mars 2016 för att initiera ett sådant arbete. Förslag 
på datum var 10 eller 15 mars. Doodle kommer att mejlas ut av gruppens sekreterare, minst en 
deltagare per region välkomnas. Målet är att bildad arbetsgrupp vid marsmötet ska arbeta fram 
ett förslag till nästa möte i SvKMLgr i Malmö, april 2016. Johan Richter kommer att 
undersöka om kvarstående medel från VP-arbetet kan användas för att täcka delar av 
kostnader för ARN-möte i mars, samt om utarbetad text kring kardiovask riskfaktorer senare 
formellt kan läggas till det nya vårdprogrammet.  
Moslehi & Deininger har nyligen publiserat bra översiktsartikel i JCO gällande detta (bifogas 
). ELN har en arbetsgrupp gällande ”adverse events”, där hjärt-kärl biverkningar ingår.  
 

5. Många aktiviteter kring KML registret - Martin Höglund rapporterade. 
a) Nytt anmälningsformulär ska utarbetas: 
 -co-morbiditet och kardiovaskulära riskfaktorer planeras att vara med 
-absolutvärde qRT-PCR BCR-ABL 
Nytt uppföljningsformulär ska utarbetas: 
- datum för ev. transformation 
- sjukstadium vid ev. transplantation 
- TKI-behandling helt utsatt (datum) 
 
b) Svenska KML register – tre typer av forskningsprojekt:  
Projects based entirely on CML-registry data, projects based partly on CML-registry data, 
partly on extraction of data from patient , and projects based on linking of the CML-registry to 
other national registries (”CMLbase”) . För mer detaljer se medföljande pp. 
 
c) KML-registerrapport VII (nov 2015) är nu klar. Den inkluderar patienter diagnostiserade 
2012-2014 (n=311); för vissa analyser 2002-2014 (n=1209). Se medföljande pp för det 
viktigaste innehållet i rapporten! 
 

6. Biobanking 
Det finns en arbetsgrupp inkluderande Leif Stenke, Sören Lehmann och Marja Ekblom. Flera 
parallella initiativ inom olika hematologiska diagnosgrupper utvecklas fn i landet (KLL, MDS, 
AML, myelom, etc). En ambition är att en ny nationell KML-biobank ska dra lärdom av, och 
kanske kunna samverka med tidigare etablerade biobanker. Diskussion fördes ang vad som 
ska biobankas, hur, var samt ekonomin kring detta. Till nästa möte i april ska gruppen utarbeta 
ett förslag, bl a med utgångspunkt från en enkät/kartläggning av nuvarande biobankning ute i 
landet.  
 

7. Svenska KML gruppens möte i Malmö 27-28 april 2016. Vad ska avhandlas?  
Vi beslutade att ha ett längre möte i Malmö, ca 2 timmar med bl a rapporter från biobanking 
gruppen samt arbetsgruppen kring riktlinjer rörande hjärtkärl-riskfaktorer.  

 
 

 
 
 
 

Vid pennan: Justeras: 
Ulla Olsson-Strömberg Leif Stenke 

 



 
 


