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Metod
Vi analyserade överlevnaden hos 3355 

bröstcancerpatienter och jämförde mellan 

körtelnegativa (n=2372), patienter med isolerade 

tumörceller (n=113), mikrometastaser (n=123) och 

makrometastaser (n=747). Uppföljningstiden var i 

median 156 månader (0-189). 

Resultat
Total och cancerspecifik 10-årsöverlevnad var 

sämre för patienter med mikrometastaser (76% 

respektive 85%) och makrometastaser (74% 

respektive 83%) än för körtelnegativa patienter 

(84% respektive 94%). 

I hela gruppen fanns ingen signifikant skillnad i 

överlevnad mellan patienter med isolerade 

tumörceller och körtelnegativa. Vid en analys av 

endast patienter under 50 år var dock både total 

och cancerspecifik överlevnad sämre för patienter 

med isolerade tumörceller (HR 3,17 (0,96-10,39), 

p=0,058 och 3,46 (1,21-10,01), p=0,021). 

Patienter med mikrometastaser fick cytostatika 

mer sällan än patienter med makrometastaser 

(24% vs 54%).

Bakgrund
Den kliniska betydelsen av mikrometastaser 

(>0,2-2 mm) och isolerade tumörceller (≤0,2 

mm) vid bröstcancer är oklar. 

Syftet med denna studie var att undersöka små 

lymfkörtelmetastaser påverkar prognosen vid 

bröstcancer.

Mikroskopisk bild av mikrometastas.

Cancerspecifik överlevnad för körtelnegativa patienter 

(pN0), patienter med isolerade tumörceller (pN0(i+)), 

mikrometaser (pNmi) och makrometastaser (pN1).

Patients at risk
pN0           2372                  2326                 2256                  2188                  2096                1992
pN0(i+)       113                    112                    109                    106                    102                93
pNmi 123                    123                    114                    111                    105                     93
pN1             747                    723                    672                    625                    591              554  

Slutsats
Mikrometastaser försämrar prognosen vid bröstcancer i samma omfattning som makrometastaser och bör 

sannolikt behandlas enligt samma riktlinjer.
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Slutsats
Sentinel node-biopsi vid bröstcancer är en säker metod och patienter med frisk körtel behöver inte genomgå 

kompletterande axillutrymning. Detta räddar flera tusen patienter varje år från besvärande armsymtom.

Sentinel node i Sverige
I Sverige infördes metoden i början av 2000-talet 

efter multicenterstudier utgående från CKF i 

Västerås. Efter en liten pilotstudie gjordes en 

valideringsstudie med 675 patienter, där alla 

patienter också genomgick axillutrymning.

År 2000-2004 inkluderades 3535 patienter i en 

nationell kohortstudie, en av de större studierna i 

världen. Efter 10 år var andelen isolerade återfall i 

axillen 1,6 % hos de 2216 som hade frisk sentinel

node.

Det är nu sedan länge klinisk rutin att avstå från 

axillutrymning när sentinel node är frisk. 

Tack vare detta slipper ungefär 2500 svenska 

kvinnor varje år besvärande armsymtom efter 

axillutrymning. 

Bakgrund
Spridning till armhålans lymfkörtlar är en av de mest 

betydelsefulla negativa faktorer för prognosen vid 

bröstcancer. Vid bröstcancerkirurgi har man, förutom 

operationen i bröstet, traditionellt också gjort en 

axillutrymning, vilket innebär att man opererar bort 

mellan 10-20 lymfkörtlar i armhålan.

En axillutrymning medför dock en risk för 

postoperativa besvär från armen med t ex svullnad 

(lymfödem), domningskänsla, värk och nedsatt 

rörlighet. Risken för detta är ungefär 30-40 %.

Vad är sentinel node?
Sentinel node är den lymfkörtel dit lymfvätskan från 

tumörområdet rinner först och eventuell spridning 

från tumören sker i första hand. 

Före bröstcanceroperationen sprutar man dels en 

isotop, dels en blåfärg i huden över tumören. 

Isotopen och blåfärgen följer lymfbanan till sentinel

node, som man sedan hittar med hjälp av en 

gammaprobe.

Vid spridning till sentinel node har man fram till nu 

gjort en axillutrymning.

Schematisk bild, lymfscintigrafi och operationsbild av blåfärg

vid sentinel node-biopsi.

Lymfödem i höger arm.

Tumör

Sentinel node

Övriga lymfkörtlar

Avhandlingar
De första sentinel node-projekten har resulterat i 

tre avhandlingar:

• Fuat Celebioglu 2006

• Jana de Boniface 2007

• Yvette Andersson 2012 
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SENOMIC

Metod
SENOMIC är en kohortstudie som inkluderar 

bröstcancerpatienter med mikrometastas i sentinel

node. Patienterna genomgår ingen kompletterande 

axillutrymning och följs sedan med klinisk 

undersökning och mammografi årligen i 5 år och 

sedan efter 10 och 15 år.

Resultat
Efter en medianuppföljning på 36 månader hade 

endast 2 (0,3%) av 579 patienter fått återfall i 

lymfkörtlar i armhålan utan föregående återfall i 

bröstet. 14 patienter hade avlidit, varav 5 på grund 

av bröstcancer.

Den händelsefria överlevnaden var lägre för 

patienter som opererats med mastektomi (%) än för 

patienter som genomgått bröstbevarande kirurg (%), 

men efter justering för ålder, tumörfaktorer och 
annan behandling sågs ingen signifikant skillnad.

Bakgrund
Om sentinel node är frisk vid operation av  

bröstcancer behöver man inte göra en 

kompletterande axillutrymning. Flera studier talar 

också för att man kan avstå från axillutrymning även 

vid metastasering till sentinel node utan att det 

försämrar prognosen. 

De patienter som ingår i dessa studier är dock 

sannolikt selekterade till mer gynnsamma 

prognostiska faktorer och endast en liten andel har 

genomgått mastektomi (opererat bort hela bröstet). 

I Sverige ansåg man inte att det fanns tillräcklig 

evidens för att rutinmässigt avstå från 

kompletterande axillutrymning, och vi startade därför 

egna, svenska multicenterstudier. 

Slutsats
Denna 3-årsanalys talar för att det är säkert att avstå 

från axillutrymning vid mikrometastas i sentinel node. 

Då återfall av bröstcancer kan komma efter upp till 

15-20 år är det dock mycket viktigt att följa upp 

patienterna under lång tid. 

Det är nu rutin i Sverige att avstå från axillutrymning 

hos patienter med mikrometastas som genomgår 

bröstbevarande kirurgi, men vi fortsätter att inkludera 

patienter som opereras med mastektomi i 
SENOMIC.

Mikroskopisk bild av mikrometastas (≥0,2-2mm) i lymfkörtel

Mastektomi

Bröstbevarande kirurgi

Patients at risk
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SENOMAC

Metod
Bröstcancerpatienter med makrometastas i 1-2 

lymfkörtlar randomiseras till antingen 

kompletterande axillutrymning (kontrollgruppen) 

eller till ingen ytterligare kirurgi 

(försöksgruppen). Samtliga patienter erhåller 

strålbehandling mot lymfkörtlarna och övrig 

tilläggsbehandling enligt riktlinjer. Patienterna 

följs med klinisk undersökning och mammografi 

årligen i 5 år och sedan efter 10 och 15 år.

SENOMAC är en non inferiority-studie. För att 

visa att den bröstcancer-specifika 5-

årsöverlevnaden inte försämras med mer än 

2,5% krävs 3500 patienter.

Inklusion
Den första patienten inkluderades februari 2015. Sedan dess har allt fler sjukhus anslutit till 

SENOMAC och det är nu 24 svenska, 9 danska, 15 tyska, 3 italienska och 10 grekiska 

sjukhus som deltar. I augusti 2019 hade 1526 patienter inkluderats, varav en tredjedel hade 

opererats med mastektomi. Detta är det största antalet bröstcancerpatienter med 

makrometastas som inkluderats i någon studie hittills.  

Bakgrund
Om sentinel node är frisk vid operation av  

bröstcancer behöver man inte göra en 

kompletterande axillutrymning. Flera studier 

talar också för att man kan avstå från 

axillutrymning vid metastasering till sentinel

node utan att det försämrar prognosen. 

De patienter som ingår i dessa studier är dock 

sannolikt selekterade till mer gynnsamma 

prognostiska faktorer och endast en liten andel 

har genomgått mastektomi (opererat bort hela 

bröstet). I Sverige ansåg man inte att det fanns 

tillräcklig evidens för att rutinmässigt avstå från 

kompletterande axillutrymning, och vi startade 

därför svenska multicenterstudier. 

Totalt antal inkluderade patienter per land

Makrometastas (>2 mm) i lymfkörtel
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Summary

When diagnosed with breast cancer, most women’s lives change 

as well as their perspectives on and appreciation of life. The aim 

of the present study was to evaluate whether psychosocial 

support intervention could influence health- related quality of life 

and fatigue during the first year after diagnosis.

The Study group had support intervention at the Foundation 

Lustgården Mälardalen. The rehabilitation lasted one week on a 

residential basis followed by four days of follow- up two months 

later. During the intervention, the patients received information 

about cancer etiology, risk factors, treatment, physical and 

psychological effects and coping strategies. They also 

participated in relaxation training, qigong, and non-verbal 

communication. Study patients and control patients completed 

questionnaires before rehabilitation and after 2, 6 and 12 months. 

We used the EORTC-QLQ 30 and BR 23 and the Norwegian 

version of the fatigue scale.

Health related Quality of Life improves and symptoms of 

fatigue decreases over time, but we could not see any 

additional effect from the rehabilitation program in this 

setting.

There was a time-dependant improvement in both functional and symptom scales between baseline and 

12 months as measured by the EORTC QLQ 30 and BR 23 questionnaires and there was a decrease in 

fatigue between baseline and after 2 months with further improvement up to 12 months in both groups 

but there were no differences between the intervention and control groups at any point in time.

Newly diagnosed breast cancer patients receiving adjuvant 

treatment were included between April 2002 and November 

2007.They were stratified according to adjuvant treatment into 

two groups, with and without chemotherapy in addition to 

radiotherapy and surgery. Of 382 eligible patients, 191 + 191 

patients were randomized to intervention group or control group 

respectively. Control patients were subjected to standard follow-

up routines.



Background
Breast cancer is the most common malignant 

disease in women (excluding non-melanoma 

skin cancer). Annually 1.3 million women are 

diagnosed on a worldwide basis, while in 

Sweden 7,300 women are diagnosed. The 

prognosis is generally good; approximately 

90% are alive after 5 years, and 80% after 10 

years. More than half of the women are 

diagnosed before the age of 65 and, thus, on 

full- time work. In Sweden, more than 80% of 

women are employed. Returning to work after 

initial treatment is, therefore, in the interest of 

both the individual and society. For the 

individual woman, returning to work is a 

measure of normalization and recovery (1). 

For society, sick leave means loss of 

production and costs for health insurance.

A randomized controlled trial of support group 

intervention after breast cancer treatment: Results on 

sick leave, health care utilization and health economy
Helena Granstam Björneklett1,3, Andreas Rosenblad3, Christina Lindemalm2, Marja-Leena Ojutkangas3, Henry Letocha1, 

Peter Strang4, Leif Bergkvist3,5
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Materials and Method
Newly diagnosed breast cancer patients 

receiving adjuvant treatment were included 

between April 2002 and November 2007. Of 

382 eligible patients, 191 + 191 patients were 

randomized to intervention group or control 

group respectively. Control patients were 

subjected to standard  follow-up routines.

The Study group had support intervention at 

the Foundation Lustgården Mälardalen. The 

rehabilitation lasted one week on a residential 

basis followed by four days of follow- up two 

months later. During the intervention, the 

patients received information about cancer 

etiology, risk factors, treatment, physical and 

psychological effects and coping strategies. 

They also participated in relaxation training, 

qigong, and non-verbal communication. Study 

patients and control patients completed 

questionnaires about sick leave and health 

care utilization before rehabilitation and after 

2, 6 and 12 months. 

Results
There was a trend towards longer sick leave and more health care utilisation in the intervention group. The difference in total 

costs was statistically significantly higher in the intervention group after 12 months (p= 0.0036)

Conclusions

We conclude that we could not show any positive economic effect of support intervention on sick leave and, health 

care in this setting, In fact we saw a tendency towards longer sick leave and more health care utilization and we 

could show that the total cost in the intervention group was actually higher and that this difference was statistically 

significant after twelve months

Table 4. 

  Intervention   Control t-test Mann-Whitney 

Time n= Mean Sd n= Mean Sd p value p-value 

0 month 143 86511.1 ±83014.0 141 78071.5 ±82415.9 0.391 0.172 

2 months 146 85748.5 ±86165.8 130 80861.1 ±89899.4 0.646 0.407 

6 months 148 78075.2 ±90088.7 128 67639.0 ±80454.3 0.310 0.240 

12 months 132 49450.7 ±83196.7 132 38074.0. ±72259.0 0.228 0.036 

 

Total cost of sick leave (women of working-age) and health care utilization (all women) for 

the 12 months following randomization. Intervention group compared with control group. 

 

Total cost of sick leave and health care utilization (SEK) for the 12 months following 

randomization for the whole study population. Cost of intervention not included 



Background
Many women confronted with a breast 

cancer diagnosis react with anxiety and 

depression. Previous studies have 

demonstrated between 20-35 % 

measurable signs of anxiety and 

depression in women treated for breast 

cancer compared with 6 % in a population 

of healthy women. Psychological distress 

has been proposed as a predictive factor 

for recurrence and survival but results have 

been inconclusive. The impact of 

psychological interventions in women 

treated for breast cancer has been 

evaluated in many trials. However, few 

randomized trials had been published when 

we designed our trial.

Support group intervention after breast cancer treatment: 

first results of a prospective randomized study
Helena Granstam Björneklett1,3, Christina Lindemalm2, Marja-Leena Ojutkangas3, Henry Letocha1, Peter Strang4, Leif Bergkvist3,5
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Materials and Method
Newly diagnosed breast cancer patients 

receiving adjuvant treatment were included 

between April 2002 and November 2007.They 

were stratified according to adjuvant treatment 

into two groups, with and without chemotherapy 

in addition to radiotherapy and surgery. Of 382 

eligible patients, 191 + 191 patients were 

randomized to intervention group or control 

group respectively.

Control patients were subjected to standard  

follow - up routines.
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The first results of a randomized study 

aimed at investigating the effect of support 

intervention on anxiety and quality of life 

levels in breast cancer patients are 

presented, with focus on anxiety and 

depression.

The Study group had support intervention at 

the Foundation Lustgården Mälardalen. The 

rehabilitation lasted one week on a residential 

basis followed by four days of follow- up two 

months later. During the intervention, the 

patients received information about cancer 

etiology, risk factors, treatment, physical and 

psychological effects and coping strategies. 

They also participated in relaxation training, 

qigong, and non-verbal communication. Study 

patients and control patients completed 

questionnaires before rehabilitation and after 2, 

6 and 12 months. We used the Swedish 

version of the HAD scale with a cut off value 

greater than 10 for clinical symptoms of 

depression and anxiety.

Results
Levels of depression and anxiety diminished over time in both groups. In an ordinal logistic regression model, no 

statistically significant differences could be observed  as regards depression in the intervention and control group. 

However, a highly significant time interaction and a significantly greater effect on anxiety was observed in patients who had

undergone intervention (p<0.001).

Conclusions
Support group intervention had a positive effect on levels of anxiety, whereas levels of depression diminished 

over time, but were not significantly affected by intervention.
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Slutsats
För kvinnor som följde minst 6 av 8 levnadsråd minskade risken med 50% jämfört med de som endast följde 0-2.

Några enkla råd: Ät mindre rött kött, minst 5 portioner frukt och grönt per dag, var fysiskt aktiv minst 30 minuter 

per dag och undvik kosttillskott.

Resultat
5% tillhörde referensgruppen med 0-2 poäng, och 

10% hade 6-7 poäng.

95% klarade alkoholgränsen, 77 % gräns för fysisk 

aktivitet, 22 % gräns för animaliska produkter och 

20% gränsen för grönsaker.

HR 0.49 (0.35-0.70)  för de med 6-7 poäng jfr 0-2

För varje klarad rekommendation minskar risken 

med i genomsnitt 11%. Fysisk aktivitet minskar 

risken med 16 %, Animaliska produkter ökar risken 

med 21 %. Kosttillskott ökar risken med 16%.

Konklusion
Incidensen av bröstcancer är påverkbar.

Även om det var få som klarade av alla 

rekommendationerna kan en omläggning av 

levnadsvanor ha betydelse, såsom att minska på 

mängden animaliska produkter, äta mer frukt och 

grönsaker och vara fysiskt aktiv, samt att undvika 
kosttillskott.

Bakgrund
Amerikanska cancerfonden har listat 8 

rekommendationer som skall minska risken för 

bröstcancer:

1. Behåll BMI mellan 18 och 25 från 21 år och 

framåt

2. Var fysiskt aktiv minst 30 minuter per dag

3. Ät högst 14 portioner energität mat per vecka och 

drick <2 glas läsk eller juice per dag

4. Ät >5 portioner frukt/grönt per dag. Fullkorn till 

varje måltid

5. Ät < 500 g rött kött per vecka och < 25 g 

processat kött per vecka

6. Drick < 3 drinkar för män och < 2 för kvinnor

7. Använd inte vitaminer eller kosttillskott

8. (Gäller framställning av mat, ej aktuellt för 

Sverige)

Metod
60 000 kvinnor från Västmanland och Uppsala födda 

1914-48 tillfrågades 1987 i samband med kallelse till 

mammografiscreening om deras kost- och 

levnadsvanor och en del bakgrundsdata. En 

utvidgad enkät sändes ut 1997. 

39 000 svarade på den andra enkäten, varav 31500 

lämnade användbara data. Dessa har följts i 15 år. 

1388 bröstcancerfall har identifierats genom 

matchning mot Nationella och Regionala 

Kvalitetsregistren.

Ett index har skapats av rekommendationerna, där 

man får 1 poäng för uppfylld rekommendation, 0 

poäng om den inte uppfyllts. Kvinnor med 0-2 poäng 

är referensgrupp och jämförs med de med fler 

poäng. Risktal  (HR, hazard ratio) beräknas justerat 

för bakgrundsvariabler

Frågeställning
Fungerar dessa råd?
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Slutsats
Manlig bröstcancer är inte exakt samma sjukdom som kvinnlig bröstcancer. Det finns 

skillnader i värdet av olika prognostiska faktorer vilket kan ha betydelse vid val av behandling.

Metod
Arbetet baserades på registerdata, 
journalgenomgång och parraffinbäddat 
tumörmaterial på >200 patienter. På ett mindre 
antal patienter fanns färskfruset tumörmaterial 
som användes för genprofilering. 

Resultat
Vi kunde visa att tumörstorlek, körtelstatus samt 
tumörens grad av hormonkänslighet är viktiga 
prognostiska faktorer vid manlig bröstcancer. 
Uppdelning i olika molekylära subtyper har inte 
samma värde som vid kvinnlig bröstcancer.
Vid genprofilering kunde tydliga skillnader 
jämfört med kvinnliga bröstcancertumörer 
påvisas. 

Bakgrund
Manlig bröstcancer är en mycket ovanlig 
sjukdom där ca 30-50 män i Sverige drabbas 
varje år. Eftersom sjukdomen är så ovanlig har 
det inte gått att utvärdera behandling vid manlig 
bröstcancer i prospektiva, randomiserade studier 
och idag ges behandling som vid kvinnlig 
bröstcancer. 

Vid val av behandling används olika prognostiska 
samt prediktiva faktorer. En prognostisk faktor 
förutsäger sjukdomens naturalförlopp medan en 
prediktiv faktor beskriver känslighet för en viss 
behandling. 
Idag är tumörstorlek, körtelstatus, tumörgrad, 
Ki-67, hormonreceptoruttryck, HER2 (human 
epidermal growth factor receptor 2), 
klassificering i molekylära subtyper samt olika 
genprofiler de viktigaste prognostiska faktorerna 
vid kvinnlig bröstcancer. 

Syfte
Att kartlägga manlig bröstcancer med fokus på 
prognostiska faktorer. Är manlig bröstcancer 
samma sjukdom? Har de idag använda 
prognostiska faktorerna samma värde vid 
manlig bröstcancer?

Nästa steg
Patientmaterialet från vårt arbete används i ett 
internationellt samarbete där ett stort antal 
manliga bröstcancerfall utvärderas på olika sätt. 
Inom ramen för detta samarbete har en 
prospektiv insamling av patientdata och 
tumörmaterial påbörjats och förhoppningsvis 
kommer också behandlingsstudier att bedrivas.

Bild från Registerstudien. Åldersmatchat material där vi inte kunde 

se skillnad i given adjuvant behandling. Signifikant sämre 

överlevnad i den manliga grupppen vilket kan bero på 

tumörbiologiska skillnader.




