
Den hæmatologiske fællesdatabase 

Registreringsvejledning: Myelom og MGUS 
 

Hvilke personer skal registreres?: 
 
Alle patienter som diagnosticeres med MGUS(fra 2013), solitært myelom, myelomatose eller 
plasmacelle leukæmi, og som har haft en et forløb på en hæmatologisk afdeling der varetager 
diagnostik og behandling af myelomer er registreringspligtige i Myelom databasen.  
 
Følgende skal være opfyldt: 
 

• Patienter har dansk cpr-nr,  
• Patienter har fast bopæl i Danmark 
• Patienter med første myelom diagnose er år 2005 eller senere. 

 
Undtaget herfra er patienter hvor den primære behandling er foregået i udlandet. Danske 
patienter, som diagnosticeres i udlandet, og som påbegynder behandlinger der, og efterfølgende 
fuldfører deres behandling i Danmark skal registreres i databasen. 
 
Patienter som efterfølgende udvikler myelomatose fx MGUS og solitære myelomer registreres på 
ny som myelomatosepatienter, mens amyloidose eller plasma celleluekæmi udviklet hos en 
myelomatosepatient betragtes som sekundære tilstande som led i myelomatose og ikke en ny 
diagnose. (se senere) 
 
Hvilke skemaer skal anvendes og hvilke afdelinger har ansvaret når patienterne har været i 
kontakt med flere afdelinger? 
 
Registreringsskemaet skal udfyldes af den afdeling som afslutter stadieinddelingen og tager 
beslutning om evt. behandling. Skemaet skal indleveres senest 3 mdr. efter afsluttet 
stadieinddeling. Man kan med fordel oprette og udfylde dele af behandlingsskemaet i samme 
seance. 
 
Primær behandling skemaet skal udfyldes af den afdeling som afslutter og evaluerer den primære 
behandlingen. Skemaet skal indleveres senest 3 mdr. efter afsluttet evaluering. 
 
Sekundær behandling skemaet skal udfyldes for alle patienter som udvikler fornyet 
sygdomsaktivitet indenfor 5 år efter endt primær behandling. Patienter som udvikler progression, 
uden at der er påbegyndt behandling herfor kan afvente med at indlevere recidivskema indtil 
patienten påbegynder behandling herfor. Såfremt patienten dør med påvist recidiv, men uden at 
behandling er givet skal recidivskemaet udfyldes men angivelse af at ingen behandling er givet 
(ved at svare nej til hvert enkelt behandlings punkt).  
Som udgangspunkt skal sekundær behl. skemaet indleveres senest 5 år efter afsluttet primær 
behandling. Såfremt patienten fortsat er uden progression kan man vælge at indlevere et 
mangellisteskema, og angive at pateinten ikke har relaps/progression. Dermed vil man ikke 
fremover blive afkrævet et sekundærbehl skema. 
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Followup skemaet skal udfyldes når patienten afsluttes fra afdelingen, uanset om det er i live eller 
ej. Alle andre skal først have skemaet udfyldt ved død. 
 
Mangelliste skema 
I de tilfælde at patienten ikke har registrerings pligtig sygdom skal der i stedet udfyldes et 
mangelliste skema. Her kan anføres at patienten f.eks havde myelom før 2005.  
 
Oprettelse af flere registreringsskemaer.  
Hvis en pt f.eks debuterer med et solitært myelom eller MGUS, og på et senere tidspunkt udvikler 
myelomatose, skal begge sygdomsepisoder registreres med hvert deres sæt registrerings og 
behandlingsskemaer. Dette gøres ved at der for efterfølgende sygdomsepisoder oprettes en ny 
kontakt, herefter kan man oprette et nyt registreringsskema. 
 
Hvilke data skal registreres?: 
Registreringsskemaet: 
 
Diagnosedato: 
Det er vigtigst at der anvendes prøvetagningsdatoen. Såfremt der er flere anvendes den første 
vævsprøve (og/eller blod/urinprøve) dato som medførte en konklusiv diagnose. Evt. efterfølgende 
knoglemarv som også måtte indeholde myelom bør ikke anvendes som diagnosedato, medmindre 
det er den eneste vævsprøve der dokumenterer diagnosen. 
 
For Myelomatose og plasmacelleleukæmi anføres om pt. forud for diagnosedatoen har haft 
erkendt M-komponent (> 3 mdr før aktuelle diagnosedato) 
 
Bopæl ved diagnose. 
Komunekoden på diagnosetidspunktet anføres, ved klik til højre for indtastningsfeltet fås en 
oversigt over de enkelte kommuner i DK. Hvis ukendt anvendes feltet for Regionskode. 
 
Plasmacelleprocent i udstrygning (kun ved Myelomatose og plasmacelleleukæmi)   
Der anføres porcent plasmaceller, ofte er der dog blodtilblanding, og så anvedes den skønnede 
procent i biopsien. Nogle patologer anfører et interval, f.eks 40-50%, og i så fald anbefales at 50% 
angives.  
 
Monoklonale infiltrater i biopsi:  
Angiv om der i knoglespangen eller koagel findes monoklonale plasmacelleinfiltrater. Radiologiske 
knogleforandringer: Baseret enten på skelet rtg eller andre knogleundersøgelser. Der skal anføres 
om der er enkelte eller udbredte myelomforandringer.  
 
Medullært tværsnitssyndrom?  
Var der på diagnosetidspunktet neurologiske udfaldssymptomer forårsaget af epidural tumor, 
myelombetinget kompressionsfraktur af columna eller ekstradural tumor 
 
Ekstramedullært myelom 
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Defines som et myelom uden ossøs tilknytning! Dvs medullær kompression er ikke i sig selv udtryk 
for extramedullært myelom. 
 
Amyloidose?  
Angiv ja hvis patienten på diagnosetidspunktet har påvist amyloid, enten i knoglemarv eller andet 
organ (incl subcutis) 
 
Neuropati?  
Angiv ja hvis patienten på diagnosetidspunktet har erkendt polynouropati 
 
Hyperviskositet?  
Der skal kun anføres ”ja” ved behandlingskrævende hyperviskositet. 
 
Dialysekrævende?  
Skal afkrydses bekræftende, såfremt patienten på diagnosetidspunktet var dialysekrævende 
som komplikation til sygdommen. 
 
Plasma M-Komponent?  
Afkryds bekræftende såfremt der er konstateret tilstedeværelse af en eller flere M-
komponent(er) i plasma. Der skal efterflg anføres mængden af M-komponenten. 

 
Urin M-Komponent? 
Afkryds bekræftende såfremt der er konstateret tilstedeværelse af en eller flere M-
komponent(er) i urinen. Der skal efterflg anføres mængden af M-komponenten 

 
Materiale til Biobank 
Angiv ja, såfremt der er gemt prøvemateriale i en biobank. Det er vigtigt du spørger din ”chef” 
hvor disse informationer kan findes i den lokale EPJ. Hvis der findes materiale skal der anføres 
hvori det består (Serum/Plasma,  Isolerede myelomceller, DNA, Mononukleære marvceller 
(Vitalfrosne), Andre marvceller, Marvplasma,  Mononukleære marvceller (Ikke Vitalfrosne), RNA 
og Andet 
 
Blodprøver: 
Alle data som fremgår af skemaerne skal angives. For de fleste patienter vil der kub være et sæt 
blodprøver der indeholder alle de efterspurgte værdier i ugerne omkring diagnosetidspunktet. 
Hvis der er flere prøvedatoer er en god indikator at benytte det sæt prøvesvar som indeholder 
beta 2 mikroglobulin og albumin. Såfremt disse der også her er flere valgmuligheder er det den 
seneste prøvedato der anvendes. Der må dog ikke indtastes værdier som er taget efter 
behandlingsstart. Hvis patienter har fået erytrocyttransfusion anvendes Hæmoglobin før 
transfusion og tilsvarende anvendes Calcium (ion)/total-Ca og kreatinin efter rehydrering men før 
bisfosfonat o.l. eller dialyse. 
 
Angiv Planlagt behandling: 
Hver enkelt komponenent i behandlingen anføres, og flere linjer kan vælges ved at holde kontrol 
tasten nede. Der er kun den behandling som blev planlagt på diagnosetidspunktet som skal 
anføres, senere skal den behandling patienten rent faktisk fik anføres på behandlingsskemaet. 
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Who Performance: 
Desværre er det alt for sjældent angivet i journalen. Det vigtige er især skelnen mellem 0-1, som er 
den ambulante patient som ikke er væsentlig påvirket af sygdommen. PS=2, 3 og 4 er ofte den 
patient som på/op til diagnosetidspunktet har haft et eller flere indlæggelsesforløb, og som ikke 
udskrives til hjemmet i det øjeblik den 1. behandling er løbet ind. 
 
 
 
Primær Behandlingsskemaet 
 
Angiv den behandling patienten modtog (rullemenu): 
Er vælges de behandlingstyper som patienten har fået som led i sin 1. linje behandling. Såfremt 
cytostatika vælges, skal der også anføres hvilket regime der er anvendt. En del patienter modtager 
ikke kemoterapi, men såfremt der er mobiliseret stamceller mhp. Højdosis behandling, så skal 
mobiliserende Cyklofosfamid anføres. Omvendt er skal højdosis Melphalan, som anvendes 
umiddelbart forud for stamcelleinfusionen ikke anføres,  idet det er underforstået når man anfører 
dato for autolog transplantation. 
 
Behl. Startdato  
Her anføres første dag i første cyklus af behandlingsregime. Som udgangspunkt er det  
 
Behl. Slutdato 
Som udgangspunkt er det første dag i sidste cyklus af behandlingsregimet. Feltet er ikke 
obligatorisk 
 
Evt autolog dato 
Anfør datp for infusion af stamceller, såfremt der er gennemført autolog stamcelletransplantation 
Såfremt der er gennemført flere transplantationer med få måneders mellemrum anføres dato for 
disse i felterne for 2. autologe transplantationsdato dato (+ evt 3.) 
 
Respons 
Hvad var patientens maksimale respons på behandlingen?: 
 
CR: Ingen M-komponent I serum eller urin. Evt bløddels plasmacytomer skal være forsvundet. Og 
knoglemarven skal indeholde under fem % plasma celler. 
 
SCR=Stringent complete response : Udover CR skal patienten opfylde følgende: normale frie let-
kæde (FLC) ratio (Det vil sige forholdet mellem kappa og lambda). Desuden helt fravær af klonale 
celler I knoglemarven. 
 
VGP= Very good partial remission: Mindst 90 procent reduktion I serum M-component, og under 
100 mg urin M-komponent/ 24 timer. 
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PR= Partial remission: mindst 50 procent reduktion i serum M-komponent og under 200 mg urin 
M-komponent/24 timer. Hvis serum og urin M-komp ej kan måles kræves en 50% fald i FLC ratio. 
Hvis FLC ikke kan måles kræves en 50% reduktion i plasma celler % i marv, såfremt denne var over 
30% på diagnosetidspunktet. Ved bløddels plasmacytomer kræves => 50% reduktion i størrelsen 
 
PD= Progressive disease : 25% stigning af M-komp. Dog mindst 5 g/L i serum eller 200 mg/24 timer 
i urin. Kategorien afspejler at M-komponent, FLC, og plasma celle % stiger I stedet for at falde. En 
25% stigning eller mere fra den laveste værdi opnået efter iværksat behandling definerer 
progressiv sygdom. Nye knoglelæsioner definerer i sig selv PD ligesom vækst af bløddels 
plasmacytomer. Endelig vil opståen af hypercalcæmi på baggrund af myelomatose definere 
progressiv sygdom 
 
SD= Stable disease: Denne kategori anvendes hvis pt ikke opfylder kriterierne for CR, VGPR, PR, og 
PD. 
 
Indgik patienten i en klinisk protokolleret undersøgelse? 
Angiv ja hvis patienten som led i 1. linje behandlingen blev inkluderet i en protokol 
 
Hvis patienten på diagnosetidspunktet ikke var behandlingskrævende ønskes flere parametre  
vedr. sygdomsudvikling/komplikationer ved progression/ behandlingsstart oplyst 
 
Vær opmærksom på at såfremt behandlingen ændres undervejs, som følge at manglende respons 
på behandlingen, er det en ”failure”, og behandlingen frem til dette tidspunkt anføres og 
behandlingsresponset angives som ”stable disease” eller”progressive disease” eller, den 
efterfølgende behandling anføres senere hen på sekundær behl.skemaet  
 
 
Sekundær behandlingsskemaet 
 
Dato for progression (Første dag hvor PD kriterier opfyldes, sædvenligvis bekræftet og optimalt 
bekræftet ved extra måling ) 
  
Øvrige felter er identiske med primær behandlings skemaet og der henvises til vejledning af dette 
for de enkelte felter. 
  
 
Followup & Morsskemaet 
Skal først udfyldes når patienten afsluttes fra afdelingen, uanset om pt. er i live eller mors. 
 
Sidste dato for follow-up er sidste dag pt er set i afdelingen.  
 
Dødsårsag anføres så det bedst muligt dækker de faktiske forhold. 
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