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CML stemmer - april 2012 
 

 
Medlemmer i LyLe med CML fik følgende spørgsmål: 
 

Hvilket årstal fik du din diagnose på CML? 
Hvilken behandling/medicin har du fået? 
Hvordan har behandlingen virket på dig? 
Har der været behov for behandlingsskift og til hvilken?  
Hvordan har denne ændrede behandling virket på dig? 
Hvordan er din kontrol – hvor tit er du til kontrol og hvad bliver undersøgt?  
Andet omkring din behandling? 
 

Besvarelserne danner baggrund for LyLes ønsker i høringssvaret til RADS´ arbejdsgruppe vedr. 
medicin til personer med CML. Besvarelserne er patienternes stemmer. Navnene er opdigtede. 
 
 

1. 
Mona 21 år: 

I 2007 får jeg konstateret kronisk myeloid leukæmi, og begynder straks på noget kemo i pilleform. 
Dette går også fint og jeg skifter over til Glivec. Efter noget tid med det, bliver jeg immun overfor 
det, og skifter derfor til Sprycel. Jeg har heldigvis ikke rigtig nogen bivirkninger, men jeg bliver også 
immun overfor Sprycel efter et års tid, og jeg bliver kort 'introduceret' til hvad knoglemarvs 
transplantation er, og dette måske er den eneste mulighed tilbage.  
 
Marts 2009 bliver jeg 'officielt' indstillet til, at der hurtigst muligt skal findes en donor, og 25. juni 
2009 bliver vi ringet op, at jeg har fået en donor. 
September bliver jeg indlagt og får min knoglemarv. Er isoleret i 5 uger, og jeg får lov at komme 
hjem på besøg i oktober til min mors fødselsdag. Jeg skal dog tilbage på hospitalet.  
 
Efterfølgende får jeg noget TTP (tror jeg det hed), som gør, at jeg skal ind på Riget hver dag for at 
få noget medicin. 
Det går der nogle uger med, og jeg bliver 'kureret'. Juni 2010 får jeg noget helvedes ild, som gør 
jeg føler mig slået tilbage i den slemme afdeling. øv! 
 
September 2010 får jeg at vide, de vil begynde at medicinere mig med Tasigna. Jeg skal faste her 
og der og nærmest hele tiden, hvilket gør mig sur! Jeg kan ikke få lov til at spise, når jeg vil og 
sådan! Lægen siger også, at når tallene har været umålbare i et år, kan jeg smide Tasigna igen: 
altså målet om at blive MEDICINFRI! 
 
Man tror ikke på det, men jeg spiser pillerne og håber på det bedste. 
September 2011 håber jeg selvfølgelig på at lægen siger jeg kan smide medicinen, men hun ville 
gerne have jeg lige spiste det lidt ekstra tid, bare for en sikkerheds skyld.  
 
21. december 2011 får jeg at vide, jeg ikke behøver at spise Tasigna mere, og fra den dato, får jeg 
ikke mere medicin overhovedet.  
INGENTING overhovedet mod noget som helst! 
Altså, MEDICINFRI!! 
FRI FRI FRI - jeg er lykkelig, nu er jeg 'normal' igen! 
:-)  
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2.  
Tove: 
2005 
Glivec 
god 
behandling er gået rigtig godt 
 
 
 

3.  
Hanne: 
Hvilket årstal fik du din diagnose på CML? Ultimo marts 2008 
Hvilken behandling/medicin har du fået? Jeg kom fra 16/4 2008 med i forsøget med Nilotinib 
(nu Tasigna) – jeg fik 2 x 400 mg dgl.  
Fra april 2010 har jeg fået Glivec 400 mg 1 x dgl. 
Hvordan har behandlingen virket på dig? Jeg havde det fint de første 1½ -2 år jeg var med i 
forsøget. 
Fik herefter en periode med 6 - 7 uger hvor jeg var indlagt en stor del af tiden pga. feber, vand 
omkring hjertet og vand i lungerne.  
Min CML var fuldstændig i ro i hele perioden. 
Jeg gennemgik rigtig mange undersøgelser, div. scanninger og ultralyds undersøgelser, 
blodprøver mv.,  koloskopi, gynækologisk unders., men intet gav forklaring på, hvorfor jeg havde 
det så dårligt.  
 Konklusionen blev, at det var usikkert, om sygeperioden skyldes Nilotinib (eller f.eks. en virus?), 
men jeg måtte udgå af forsøget og har siden har fået Glivec 400 mg dgl.  
Andet omkring din behandling? Det første 1½ år med Tasigna havde jeg det fint. 
Jeg har nu fået Glivec i 2 år med fint resultat, sygdommen er fortsat fuldstændig i ro. 
Jeg har nogle bivirkninger, hvor især udtalt træthed er generende. 
Jeg er meget taknemmelig for at Hæmatologisk Ambulatorium i Vejle følger mig hver 3. måned 
med blodprøver og kontakt - skiftevis med svar via tlf. eller samtale med en læge i Ambulatoriet. 
 
 

4. 
Bent: 
Min sygdom blev konstateret i 2006, hvor jeg fik Glivec, der kun virkede et halvt års tid. 
 
I 2007 kom jeg under forsøgsbehandling med Tasigna, som har virket efter hensigten lige siden. 
Bivirkninger er der ikke nogen særlige af. 
 
Jeg er indstillet til knoglemarvstransplantation, men Rigshospitalet har ikke villet give mig en 
sådan, så længe Tasigna virker så godt, og det er jo godt nok.    
 
 
                           

5. 
Ken 46 år 
Jeg fik konstateret Cml. Den. 14. december. 1999.  
Det var den værste dag i mit liv, til dato. Da jeg fik at vide at jeg havde CML, og hvad det ville 
betyde for mig fremover, og hvor meget det ville ændre mit liv.  
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Men så fortalte min Hæmatolog mig, at der var et glimmer of HOPE, fordi der var et nyt produkt på 
vej, et produkt, der ikke var set magen til før, i verdenen. Man kan vist godt kalde det for en 
revolution, tror jeg. Man havde fundet ud af en ny måde at se tingene på (cellerne), altså en bedre 
forståelse af, hvad det vil sige at have leukæmi. Man havde fundet ud af at lave en Smart Bullet, 
som kun gik efter de dårlige celler. Og med det sagt, så kan man jo godt selv regne ud, det vil 
ændre ens tilstand, både fysisk og psykisk.  
Så med det sagt, så får jeg en meget hård dom fra lægen, den lyder på 4 – 6 års levetid, til en 
måske kronisk tilstand resten af mit lange liv. Den sidst nævnte, var jo en hel del bedre af få 
serveret end den første, som lægen lige havde leveret til mig. 
Jeg kunne godt se mig selv tage piller resten af mit lange liv, alternativet så jo sort ud, i familiens 
og mine øjne. 
 
Jeg startede ud med at tage Hydroxurea (Hydrea) `december 99`, og så lidt senere skulle jeg give 
mig selv indsprøjtninger med Interferon januar `00`, frem til den. 13. marts. 2001. 

Fra det tidspunkt startede jeg i en protokol, med at tage 400 mg af Glivec per dag, og ikke andre 
former for medicin. Det var bare vidunderligt, sammenlignet med det, jeg tog forinden, som var en 
prøvelse, fordi, det at skulle tage interferon med sprøjte hver dag, var ikke spor rart, fordi jeg blev 
meget træt, og der var ikke meget overskud tilbage til familien, når jeg også havde været på 
arbejde. 
Så bare det at KUN, skulle tage fire små piller hver dag, var sød musik i mine ører. Og bare det at 
man nu også havde overskud til familie og andet, var bare luksus. Troen på et langt liv begyndte at 
vende tilbage igen. 
 
Jeg var på Glivec fra marts. 2001. til januar 2011. 
Jeg er nu på Sprycel, som er en anden generation pille til Glivec. 
Grunden til at jeg er gået over til Sprycel, er fordi, når jeg fik taget blod, så var der et udsving i 
mine Ph – celler, og det er ikke en rar fornemmelse at have, for hvem ved. Det alene var årsagen 
til at min Hæmatolog foreslog, at jeg skulle prøve den nye og lidt mere koncerterede pille (Sprycel). 
Og det, at jeg ved, at der er andre piller/vacciner på vej er jo med til at give HOPE. 
Det værste man kan tage fra mennesker, er Hope. Og med det sagt, så mener jeg, at hvis RADS 
skal til at diktere, hvilken medicin, jeg, og mange, så hører alting op. 
 
Hvis RADS skal til at bestemme, hvem der må få og ikke må få, så bliver den kløft, der er 
mellem rig og fattig, bare endnu større, end den allerede er i dag. Man skal jo heller ikke 
glemme, at når man betaler over 50 % i skat, så har man visse rettigheder. Ellers kan man jo 
lige så godt sætte skatten langt ned, og så få private sundhedsforsikringer til alle, på egen 
regning. 
 
 Og jeg ved også, at der er en tredje generation pille på vej, som ser meget meget lovende ud. 
Som selvfølgelig også skal være til rådighed for alle, som måtte have brug for den. 
Og alt det er, fordi at Glivec kom til verdenen, i 2001, i USA først. 
Og man fandt ud af, at ved at tage disse nye Smart Bullets, så kunne man faktisk få livet tilbage, 
altså, man kunne få et (normalt) liv tilbage. Hvor man KUN, skal gå til kontrol 4 – 6 gange om året, 
men ellers ikke andet, SUPER.  
Jeg har været i stand til at gå på arbejde hver dag, siden 99. har kun taget fri, når jeg skulle have 
taget blod, og se lægen også. 

 
6. 
Jette: 
Hvilket årstal fik du din diagnose på CML? 21.3.2012 
Hvilken behandling/medicin har du fået? Glivec  
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Hvordan har behandlingen virket på dig? Indtil videre ser det ud som om, den virker godt, men 
det er meget tidligt at sige noget om det. Om 2 mdr. er der mere at sige og om 1½ år endnu 
mere... 
Har der været behov for behandlingsskift og til hvilken? Ikke endnu 
Hvordan har denne ændrede behandling virket på dig? --- 
Hvordan er din kontrol – hvor tit er du til kontrol og hvad bliver undersøgt? Ind til videre hver 
2. uge, om en måneds tid formentlig hver 3. eller 4. uge stigende til hver 3 måned i løbet af 
året, om alt går vel. 
Andet omkring din behandling? - 
 
 

7. 
Jan: 
Hvilket årstal fik du din diagnose på CML?     2010 
Hvilken behandling/medicin har du fået? Tasigna 
Hvordan har behandlingen virket på dig? Behandlingen har været virkeligt god. Ingen 
bivirkninger overhovedet og jeg har nu nået detektionsgrænsen. 
Andet omkring din behandling? 
Har helt igennem været velbefindende og har ikke haft en eneste sygedag. 
 
 

8. 
Amanda: 
1: Jeg fik min diagnose d. 6. jan. 2005 
2: Jeg får 400mg Glivec pr. dag 
3: Den har reddet mit liv indtil videre. Jeg ville også have svært ved at få transplantation pga af 
alder og evt. søskendedonors alder, fik jeg at vide. Det var udelukket. 
4: Der er naturligvis nogle bivirkninger, men jeg kan stadig bidrage til samfundet med 
børnepasning og frivilligt arbejde samt omsætning i det hele taget og klare mit liv. Er nok mindre 
syg af alm. sygdomme end mange andre. 
Mine bivirkninger: 
Jeg bliver meget let træt, hvis den daglige rytme med meget søvn forstyrres. Det er "i hovedet det 
sker" - svært at forklare. Kvalme, hvis jeg ikke får den søvn, jeg skal have. Krampe i hals, hænder 
og ben. "Sand" i øjnene - tørre øjne. Vand - omkring øjnene især. Kroppen har svært ved at 
komme i gang om formiddagen, over middag går det bedre og aftenen er fin. 
Det er de forandringer, der er sket efter sygdoms start. 
 
  

9. 
Henrik 
I oktober 2002 blev min CML diagnosticeret, og jeg kom umiddelbart derefter i behandling med 
Glivec. Forløb tilsyneladende godt, men i november 2004 og i den følgende periode indtil maj 2005 
blev doseringen øget med 50 %, da medicinen ikke længere kunne holde min CML i ave. 
 
Hen over sommeren 2005 drøftede vi, hvilke muligheder jeg havde, og den eneste mulighed var i 
realiteten en knoglemarvstransplantation. Den fik jeg i oktober 2005, altså 3 år efter, at min CML 
var blevet diagnosticeret. 
 
Efter 8 måneder kom jeg i juni tilbage i arbejde på nedsat tid, og i november 2008 kom jeg i 
fleksjob. Medicineringen blev langsomt trappet ned, og i de følgende 2½ - 3 år gik det rigtig godt. I 
december 2011 gik det imidlertid galt med mange sygefraværsperioder, øget medicinering, skred i 
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følgesygdommene, herunder en kamp med at få reguleret min diabetes, føleforstyrrelser i hænder 
og fødder, tiltagende hudproblemer, nattesved og øget træthed, selvom tallene så og forsat ser 
pæne ud og ikke viser tegn på recidiv. 
 
Almentilstanden er dårlig, og jeg har været nødt til at stoppe med at arbejde, et 
tilbageskridt, da mit arbejde for mig har været med til at holde mig i gang og i en lang 
periode, tror jeg, været med til at holde følgesygdommene i ave, men sådan er det ikke 
længere. 
 
Intervallerne mellem mine kontroller på Rigshospitalet bliver kortere og kortere, ligesom jeg følges 
ambulant på Afdelingen for Vækst og Reproduktion, på Diabetesambulatoriet på Herlev Hospital 
og på Nefrologisk ambulatorium på Roskilde Sygehus for systenyrer og generelt nedsat 
nyrefunktion. 
 
 

10. 
Bob 59 år 
Hvilket årstal fik du din diagnose på CML? 2003 
Hvilken behandling/medicin har du fået? Glivec til december 2010 
Hvordan har behandlingen virket på dig? Glivec bivirkninger = kramper efter fysisk aktivitet 
Har der været behov for behandlingsskift og til hvilken? December 2010 skiftet til Sprycel pga. 
begyndende dårligere resultater ved Glivec. 
Hvordan har denne ændrede behandling virket på dig? Meget hovedpine i starten over 2 – 3 
måneder – ok nu og ingen bivirkninger, ingen problemer v. arbejde/fritid. 
Hvordan er din kontrol – hvor tit er du til kontrol og hvad bliver undersøgt? Kontrol hver 3. 
måned, blodprøver og PCR. 
Andet omkring din behandling? Meget tilfreds med behandlingen i Haderslev. 

 
11. 
Poul:  
Jeg har haft noget bøvl med min medicin. De 3 der findes: Glivec, Sprycel og Tasigna har jeg 
været igennem uden resultat. 
For et års tid siden vendte jeg tilbage til Sprycel, som tidligere gav mig vand i lungerne, men så 
virkede den ikke længere. 
  
I omkring 3 måneder steg mine "grimme" tal. Var på Herlev hver uge til kontrol, så fortalte min 
læge, at en ny medicin var på vej, og hun mente, vi skulle prøve. Jeg sagde naturligvis ja tak. 
  
Det hedder BOSUTINIB og er mærket: Præparatet er udleveret med speciel tilladelse fra 
Lægemiddelstyrelsen. 
  
Har nu prøvet det i 4 uger og alt tyder på, at det virker, idet mine tal nu stort set er normale. 
 
 

12 
Åse: 
Jeg fik CML i marts 2009 
Får Glivec 400 mg 
Behandlingen virker fint – men der er så bivirkningerne - - - Kramper i ben og fødder, 
væskeophobning i kroppen, så jeg skal tage meget vanddrivende medicin 40 mg furix og 50 mg 
spirix. 
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I perioder skal jeg tage 6 kaleorid om dagen. 

 
13. 
Irene (interview gennem telefonen): 
Irene fik diagnosen CML i september 2010.  
8 dage senere var Irene i behandling med Glivec. 
 Irene blev meget dårlig af medicinen, men hendes læge (vikar for hendes sygehuslæge, som 
havde orlov) mente, at det var nødvendigt, at hun forsatte med medicinen.  
Hendes sygehuslæge vendte tilbage i januar 2011 og ændrede behandlingen til Sprycel. 
Sprycel medførte så stærke gener af spiserør og mavesæk, at også denne behandling måtte 
stoppes. 
Irene fik Tasigna i to uger, men fik udslæt over hele kroppen. Behandlingen blev igen ændret. 
Irene havde tidligere fået Sprycel i piller på 100 mg. Det havde spiserør og mavesæk 
reageret negativ på, så nu forsøgte man med piller på 20 mg. Irene fil to piller om morgenen 
og tre om aftenen. Irene fik stadig 100 mg dagligt, men det var fordelt over hele dagen. 
Nu kunne Irene tåle medicinen, og der er gået mere end et år og Irenes to sidste blodprøver 
har ikke kunne vise spor af CML. Knoglemarvsprøverne viser, at Irene nu ligger i bunden af 
skalaen, hvor hun før lå i det røde felt. 
 
Irene følges nu gennem kontrolundersøgelser hver 3. måned, hvor der tages blodprøver og hvert 
halve år tages der knoglemarvsprøver. 
 
 
 

14. 
Annette 73 år: 
Min sygehistorie er en af de gode synes jeg, når det nu skulle være. 
Jeg er 73 år og er normalt ikke syg, men havde tabt mig, fik nattesved, som jeg ikke tog mig af. 
Var til læge 2. uge i jan. 2011 fik taget blodprøve, Leukæmi og 10 dage efter på Herlev til 
udredning. 14dg. senere var beskeden CLM.  
Jeg fik Glivec 100 mg. dgl.  
Jeg fik kvalme 20 min. efter indtagelsen, som varede ca. 2 timer.  
Efter ca. 1 mdr. fik jeg udslet, som blev behandlet med salve, som ikke hjalp (selvfølgelig).  
Det blev værre, kroppen blev "invaderet" en lille bid hver gang; slimhinder svulmede op og jeg 
kunne næsten ikke tale, det var rigtig slemt.  
Lægen bad mig holde ud til 3. mdrs. kontrollen. Jeg endte med vand i kroppen, som egen læge 
gav piller for. Fik alternativ massage, som styrkede immunforsvaret – det hjalp. Jeg stoppede med 
Glivec i 3 uger. Det skal siges, at mine blodprøver lige fra starten hurtigt blev meget bedre.  
Jeg fik så en ny knoglemarvsprøve og får nu Sprycel 100 mg. 
Dem har jeg overhoved ingen problemer med.  
Det er lykken. December 2011 MRD analyse og alt var helt normalt og jeg er kommet op på min 
normale vægt igen.  
Lykkelig er jeg, at der i dag findes piller og heldigvis flere, så vi kan hjælpes. 
Jeg har været og er meget tilfreds med behandlingen på Herlev. Går nu til kontrol hver 3. mdr. 
 
 

15. 
Line 50 år: 
Hvilket årstal fik du din diagnose på CML? Jeg fik diagnosen i april 1997, transplanteret 1. dec. 
1997. Jeg fik Hydrea og Interferron Alfa på sprøjter i låret indtil transplantationen. 
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Hvilken behandling/medicin har du fået? Jeg har gennemgået en transplantation med alt hvad 
den behandling indeholder. Derefter fik jeg to tilbagefald, jeg får 3 gange T-celler fra min donor 
(søster). Dengang krævede det behandling med T-celler over nogle gange for at se virkningen 
med et halvt års mellemrum pr. behandling.  
Glivec kom på markedet i 2003, efter mit andet tilbagefald og behandling med T-celler. Jeg kom 
straks i behandling med Glivec, men da det viste sig, at der er mange usikkerhedsfaktorer med 
Glivec, så skifter jeg til Tasigna i 2010 efter endnu et tilbagefald. 
Skiftende behandling: 
Før transplantationen: 

 Hydrea 

 Interferon Alfa 
Inden og under transplantationen: 

 Busulfan + 3 andre kombineret 

 Cyklophosphamid (højdosis) 

 Methotrexat og Cytosar injekteret intratekalt i centernervesystemet, rygmarven 

 Mycostatin 

 Mixtur antiotika  ”cocktail” 

 Primperan, Emperal, 

 Sandimun (cyclosporin) 

 4 x Methotrexat 

 Prednisolon 
Under mange infektioner: Vepicombin og noget stærkere antibiotika/pencillinbehandling på 
Rigshospitalet. 
Hvordan har behandlingen virket på dig? Glivec virkede indtil tilbagefald, og Tasigna virker 
optimalt 
Har der været behov for behandlingsskift og til hvilken? Ja, fra transplantation, T-celle - 
behandling over 1 år, så Glivec, derefter Tasigna  
Hvordan har denne ændrede behandling virket på dig? Fra utryg situation til tryg i dag. 
Hvordan er din kontrol – hvor tit er du til kontrol og hvad bliver undersøgt? Jeg er til kontrol 
hver 3. måned for at se at Tasigna virker, og kontrol for alt. Blodtal, gynækologisk, luftveje, hjerte, 
lever nyre, synsprøve, hals øre næse, kolesterol, blodtryg og evt. forestående komplikationer. 
Andet omkring din behandling? 
Jeg skal i dag tage:  
Tasigna for at holde leukæmien – CML - nede. 2 x 400 mg. dagligt 

 Livial, pga. hormoner der er blevet påvirket af pludselig stop af fertilitet og menstruation 
siden transplantationen 

 Pantoloc, mavesyre og enzymer i mavesækken er påvirket efter transplantationen og 
derefter medicinering 

 Furix, da sammenblanding af medicin kan danne væske i kroppen 

 Vitaminer uden Jern, da det kan påvirke blodtallene. 

 Ved infektioner/feber over 38, har jeg et lille lager på 30 piller penicillin: Vepicombin 
1.000.000 IE 

 Migræne: Relpax 

 Familiær rysten: Propranolol – som jeg har fået efter behandlingen med Methotrexat i 
rygmarven. 

 
 
 
Samlet af Jytte Gamby 
 
Patientforløbene viser, at håbet holder modet oppe og at patienterne er meget taknemmelige for 
hver behandling, der holder liv i såvel modet som patienten. 


