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Nationella vårdprogramgruppen för kronisk lymfatisk leukemi

Tillfälliga avsteg från gällande rekommendationer i
nationellt vårdprogram KLL med anledning av covid-19
Uppdatering 13 oktober 2021: Behandling enligt Nationella riktlinjer i första hand men vissa tillfälliga
rekommendationer beroende på smittläget av Covid-19. Förtydligande av Covid-19-vaccination för samtliga
KLL-patienter.
Uppdatering 30 augusti 2021: Mindre restriktiv hållning till att avstå provtagning och planerade läkarbesök.
Tillägg om tidsbegränsade behandlingar. Förtydligande av vaccinationssvar vid behandling. Rekommendationer
av HLR/IVA-beslut borttaget.
Uppdatering 26 maj 2021: Tillägg om förväntat lågt vaccinsvar under pågående/avslutad behandling. Följande
rekommendationer borttagna: Restriktiv hållning till DT/Benmärg, begränsade behandlingscykler vid bra
respons
Uppdatering 6 maj 2021: Tillägg att BTK-hämmarna förordas som per oral behandling
Uppdatering 8 mar 2021: Tillägg om att skjuta fram behandlingsstart
Uppdatering 3 december 2020: Tillägg om att överväga covid-19-vaccin.
Uppdatering 8 september 2020: Följande rekommendationer borttagna: att helt avstå rutinbesök, att avstå från
FISH samt IGHV-analys vid behandlingsindikation. Mindre restriktiv hållning till DT och benmärg.
•
•

Beroende på smittläget av covid-19 i samhället bör behandlande läkare värdera om
fysiska läkarbesök bör ersättas av telefonbesök och/eller om provtagningar bör glesas
ut.
Behandling rekommenderas enligt nationella riktlinjer.
Vid en hög eller ökande smittspridning av covid-19 i samhället kan dock behandling
med BTK-hämmare övervägas, då detta oftast innebär färre mottagningsbesök och
provtagningar samt minskad risk för aggreverad immundefekt på kort sikt jämfört med
ex. immunokemoterapi. Vid behandlingsstart/behandlingsval – väg in möjlighet till
covid-19-vaccination (grundvaccination eller påfyllnadsdos) under behandlingsfritt
intervall eller efter minst 6 mån efter CD20-antikropp. En tredje dos covid-19-vaccin
erbjuds immunsupprimerade patientgrupper. Alla KLL-patienter bedömt utifrån
internationella studier rekommenderas en tredje vaccindos. Upplys patient om att
vaccinationssvaret kan vara mycket lågt under pågående behandling med målriktade
terapier (< 25 % svarsfrekvens) samt helt utebli vid behandling under och minst 6
månader efter behandling med CD20-antikroppar. Även obehandlade patienter har ett
sämre svar än friska kontroller (ca 70 % svarsfrekvens). Patienten bör förhålla sig till de
rekommendationer som finns i samhället för att undvika smitta.
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