
Er diagnostiseringen av lymfoide maligniteter god nok?

I 2020 ble det diagnostisert litt færre pasienter med modne lymfoide leukemier enn 
snittet i perioden 2017-2019. Dette er høyst sannsynlig en effekt av covid-19-pandemien 
med færre legekontakter for pasienter uten symptomer. Dette bekymrer ikke fagrådet da 
asymptomatiske pasienter uansett ikke skal motta behandling. I 2020 ble det registrert 
374 nye pasienter med modne lymfoide leukemier i Kreftregisteret og av disse ble 330 
diagnostisert med kronisk lymfatisk leukemi.

Modne lymfoide leukemier under koronapandemien

Nasjonalt kvalitetsregister for lymfoide maligniteter

Inndeling i riktig undergruppe av non-Hodgkin lymfom er meget viktig fordi 
pasientgruppene skal ha ulik behandling og har ulik prognose. Primærutredningen 
er avgjørende for hele det videre forløpet til pasienten og hvis diagnosen ikke er 
riktig kan feilen følge gjennom hele behandlingen. Fagrådet ønsker at 95 prosent av 
lymfomdiagnosene skal konsulteres med et universitetssykehus. Figuren under viser 
i hvilken grad de ulike sykehusene følger retningslinjene om konsultasjon.

I årsrapporten for 2017 presenterte vi for første gang andelen av pasienter med myelomatose som ble diagnostisert ved hjelp av biopsi. Det viste store forskjeller mellom sykehusene, og 
nasjonalt lå andelen pasienter diagnostisert ved hjelp av biopsi på 82 prosent. På dette tidspunktet sidestilte de nasjonale retningslinjene benmargsutstryk og biopsi som diagnostisk metode. 
Retningslinjene ble endret i 2018/2019 slik at det nå er anbefalt at biopsi skal benyttes i tillegg til evt. benmargsutstryk. Representanter fra fagrådet og handlingsprogram-gruppen har jobbet 
med å gjøre endringene kjent i fagmiljøet og flere avdelinger måtte endre sin praksis. I 2020 ser vi for første gang at målet om at 90 prosent av myelomatosepasientene skal diagnostiseres på 
denne måten er nådd.
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