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RESULTS 
•  The proportion of undiagnosed HIV was higher 

among all women with CIN2+ than among those 
without CIN2+ (0.06% (95% CI 0.04-0.08) vs. 0.04% 
(95% CI 0.04-0.04); p = 0.017)).  

•  Among migrant women proportion of undiagnosed 
HIV was higher among those with CIN2+ than among 
those without (0.30% (95% CI 0.20-0.43) vs. 0.08 % 
(95% CI 0.07-0.10); p < 0.001) and exceeded 0.1%, 
suggested cost-effective for HIV-testing.  

•  Women with undiagnosed HIV at time of CIN2+ had 
a significantly lower nadir CD4+T-cell count, 
compared to women without CIN2+ before HIV-
diagnosis.  

 

OBJECTIVES 
•   To analyze if the prevalence of undiagnosed HIV 

among; 1) all women in Sweden, 2) migrant women 
in Sweden, diagnosed with CIN2+, reaches >0.1%, 
which has been suggested cost-effective for HIV-

testing. 
 

METHODS 
•  All women, born between 1940 and 1990, living in 

the Counties of Stockholm and Gothenburg, 
Sweden, with at least one cervical cytology or 
histology registered in the Swedish National Cervical 
Screening Register (NKCx) were included. 

•  Data was collected from the NKCx and the Swedish 
National HIV register.  

•  The proportion of women with undiagnosed HIV 
among women with CIN2+ compared to women with 
a normal/mildly abnormal cytology/histology was 
assessed. 

 

             CONCLUSIONS 
•  HIV-testing should be performed in migrant women in Europe with 

unknown HIV status diagnosed with cervical intraepithelial 
neoplasia grade 2 or worse  (CIN2+). 

•  HIV-testing all migrant women in Europe at time of cervical screening/gynaecologic 
check-up irrespective of cervical cytology results may be justified. 

•  HIV-testing all women in Europe diagnosed with CIN2+ may be considered.  
•  Updated calculations of cost-effectiveness of HIV-screening in low endemic settings, 

such as Europe, are needed. 
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 SUPPRESSIVE ART ASSOCIATED WITH 
 EFFECTIVE TREATMENT OF CERVICAL PRECANCER 

 
              CONCLUSIONS 

•  Suppressive ART and CD4 counts ≥500 are both 
associated with an effective treatment of CIN2+ 
among women living with HIV. 

•  An early HIV diagnosis, immediate ART and 
continuum of care are all essential to reach 
successful CIN2+ treatment.  

 

                                  BACKGROUND  
It is uncertain what effect suppressive antiretroviral 
therapy (HIV-RNA<50 copies/mL) has on the results of 
treatment of cervical intraepithelial neoplasia grade 2 or 
worse (CIN2+) among women living with HIV (WLWH).  
AIM: To assess predictors of effective treatment of CIN2+ 
among women living with and without HIV 
DESIGN: Population-based cohort study with follow-up 
between 1983 and 2015.  
 
 
                                     METHODS 
•  Registry linking of the Swedish National HIV 

Registry, the Swedish Population Registry and the 
Swedish National Cervical Screening Registry. 

•  All women in Stockholm and Gothenburg counties 
(Sweden) living with HIV and diagnosed with CIN2+ 
sometime between 1983 and 2014 were identified 
(n=179).  

•  For each WLWH, two HIV-negative women resident in 
the same counties and matched for country of birth, 
diagnosed with CIN2+, were chosen as controls.  

•  Treatment failure was defined as the presence of  

     1) ASCUS+ or 2) CIN2+, at initial follow-up. 

•  Recurrence was defined as the presence of CIN1+ 
subsequent to an initial normal follow-up.  
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All women living with HIV, 
born between 1942 and 

1989, living in the counties 
of Stockholm and 

Gothenburg sometime 
between 1983 and 2014 

(n=1926) 

 

 
No CIN2+ diagnosis  

      1983-2014 (n=1747) 
 

Diagnosed with CIN2+  
        1983-2014 (n=179) 

No follow-up within one 
year of CIN2+ 

treatment (n=36)) 
At  least one follow-up within one 
year of CIN2+ treatment (n=140) 

Treated with 
hysterectomy (n=3) 

Abnormal cytology/histology 
at first follow up (n=63)  

ASCUS (n=7) 
CIN1 (n=26) 
CIN2 (n=16) 
CIN3 (n=14) 

Normal cytology/
histology at first 
follow-up (n=77) 

No recurrence 
(n=64) 

Recurrence (n=13) 
CIN1 (n=8) 
CIN2 (n=3) 
CIN3 (n=2) 

Selection of study population living with HIV 

 RESULTS 
•  WLWH were three times more likely to have 

treatment failure (odds ratio (OR) for ASCUS+: 3.3  
[95% CI 2.1-5.2] OR for CIN2+: 3.7 [95% CI 2.0-6.8]) 
than HIV-negative women.  

•  WLWH were five times more likely to recur (hazard 
ratio 5.0 [95% CI 2.1-11.6] than HIV-negative 
women. 

•  Suppressive ART was associated with reduced 
odds of treatment failure (OR for ASCUS+: 0.4 
[95% CI 0.2-0.8] OR for CIN2+: 0.3 [95% CI 
0.1-0.8]). 

•  Immunosuppression (CD4 count <200 cells/µL) 
associated strongly with treatment failure 
(compared to CD4 count ≥500: OR for ASCUS+: 8.9 
[95% CI 2.9-27.7], OR for CIN2+: 8.5 [95%CI 
2.3-30.7]).  
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Conclusion 

Our results confirm the high incidence of CIN 2+ among HIV-infected women, 

increasing with immunosuppression. 

 In our study, HIV-infected immigrants had a higher incidence of CIN 2+ than 

HIV-infected born in Sweden. 

 Early HIV-diagnosis and attendance to cervical screening, with special focus 

on immigrants, is of crucial importance to minimize the incidence of CIN 2+. 

 
 

Objectives 

 To assess the incidence of high-

grade cervical intraepithelial 

neoplasia and invasive cervical 

cancer (CIN 2+), in HIV-infected 

women compared to HIV-negative 

women.  

Methods 

 A cohort of 1154 HIV-infected 

women from the Swedish national 

HIV register InfCare HIV and 263 

262 HIV-negative controls were 

frequency matched on region of 

birth and age. 

Data was collected between 1993 

and 2011 by linking the cohort with 

the Swedish National Cervical 

Screening Register (NSCR), 

collecting all cytological and 

histological results.  

 

 

Results 

 

The cumulative incidence (CuI) 

of CIN 2+ after 15 years of 

follow up was 15 % for HIV-

infected and 2% for HIV-

negative. 

After 10 years of follow-up HIV-

infected women born in Eastern 

Europe and Asia, Subsaharan 

Africa and Sweden had a CuI of 

20 %, 11% and 7% respectively 
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Tid till förlossning efter induktion med Cytotec i 
peroral lösning jämfört med Misodel vaginalinlägg 
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Vetenskapligt arbete under specialisttjänstgöring, 2019

Slutsats
Misodel förkortade tiden från induktion till förlossning jämfört med peroral lösning Cytotec. Dock var andelen kvinnor med 
hypertont värkarbete och samtidig fosterljudspåverkan förhöjd, vilket talar för att det krävs erfaren personal med kunskap 
om att handlägga induktioner. Eftersom kejsarsnittsfrekvensen inte skiljde sig mellan grupperna talar det för att Misodel är 
säkert och ett bra komplement till Cytotec vid induktion av kvinnor med omogen cervix.

Metod
Studien var en retrospektiv kohortstudie baserad på 
journalgranskning med två grupper (Figur 1). 
Cytotecgruppen inducerades med en peroral lösning av 
misoprostol (n=125) och patienterna inkluderades 
konsekutivt från januari 2013 och framåt. 
Misodelgruppen (n=134) inducerades med misoprostol
vaginalinlägg och patienterna inkluderades konsekutivt 
när preparatet började användas på Kvinnokliniken i 
Västerås, från 29 juni 2015 till 31 augusti 2016. Tiden då 
första dosen Cytotec gavs eller Misodel administrerades 
registrerades och tid till förlossning beräknades. 

Resultat

Misodel gav kortare tid till vaginal förlossning jämfört med 
Cytotec, samt fler andel vaginalförlösta kvinnor inom 24 h. 
Mediantiden till vaginal förlossning var 14 h kortare med 
Misodel jämfört med Cytotec. I Cytotecgruppen varierade 
tidsspannet mer än i Misodelgruppen eftersom 
Misodelplattan endast får sitta 24 h medan 
Cytotecinduktionen kan pågå i flera dagar (Figur 2). 
Grupperna skiljde sig inte signifikant i cervixmognad. 

Det var ingen signifikant skillnad i kejsarsnittsfrekvens 
mellan grupperna (Cytotec 28 % och Misodel 25 %). 

Bakgrund
Induktion, igångsättning av förlossning, är en stor 
utmaning för såväl obstetriker som patienter eftersom 
induktionsförsöket kan misslyckas eller leda till 
komplikationer. Det finns både maternella och fetala 
fördelar med att minska andelen utdragna förlossningar. 

För att besluta om induktionsmetod bedöms cervix-
mognad genom vaginalundersökning och beskrivs med 
modifierad Bishop Score (BS), där högsta mognadsgrad 
motsvarar 10 poäng. 

Syfte
Syftet med att genomföra denna studie var att jämföra tid 
från induktionsstart till förlossning vid användande av 
peroral lösning av Cytotec® (misoprostol) jämfört med 
vaginalinlägget Misodel® (misoprostol). Preparaten 
jämfördes också gällande säkerhet och Oxytocin-
användning för värksvaghet.  

Figur 1. Studiedesign, Flowchart

Figur 2. Tid från induktion till vaginal förlossning. 
Kumulativ proportion kvinnor i förlossning i förhållande till 
antal timmar sedan induktionsstart uppdelat på de två 
behandlingsgrupperna.

mailto:amanda.sigholm@regionvastmanland.se


Internet-based treatment
for vulvodynia: 

a study protocol for a randomized controlled trial

Andrea Hess Engström     andrea.hess.engstrom@regionvastmanland.se 
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Alkistis Skalkidou alkistis.skalkidou@kbh.se

The randomized controlled trial design of this study is considered the gold standard for evaluating the efficacy of a 

treatment, in this case for vulvodynia. The secondary outcomes will offer the oportunity to investigate how factors

such as depression and anxiety may be affected by an online intervention based on Acceptance and Commitment

Therapy. 

Methods
Patients with diagnosis of vulvodynia were recruited from 
waiting lists at gynecological clinics in Uppsala, Örebro, 
Gävle and Falun, between 2015 and 2019 (Figure 1). 

Ninety-two patients were either randomized to a 6-week 
guided self-treatment via internet or waiting list for 
treatment as usual. The internet-based treatment was 
offered via a secure internet platform. The treatment was 
based on Acceptance and Commitment Therapy (ACT) 
principles and consisted of six different modules with 
information and exercises (Figure 2). 

Data were collected at randomization and after the 
treatment, as well as nine months later. The primary 
outcomes were pain at/after vaginal intercourse and pain 
from a tampon test measured with a self-reported 0-10 
Likert scale. Secondary outcomes were self-assessed 
quality of life, sexual function, anxiety and depressive 
symptoms.

A minimum of 26 patients in each group is needed to 
reach 80% power for difference between the groups at a 
significance level of p <0,05 to demonstrate clinically 
significant improvement of at least 1,2 units according to 
Visual Analog Scale (VAS). Data will be analyzed based on 
an intention-to-treat approach. Group differences will be 
analyzed with variance analysis. Clinical significance will 
be calculated with Cohen’s d. 

Introduction
In Sweden, the waiting period for a woman with 
vulvodynia can be approximately 2-3 months for an 
appointment with a gynecologist and 3-4 months for an 
appointment with a midwife and a physiotherapist to 
initiate treatment. Providing an internet-based treatment 
for women with vulvodynia would shorten the time to 
treatment and reduce suffering for this group of women. 
This study was developed to investigate the effect of an 
internet-based treatment for women with vulvodynia 
during the waiting period for clinical treatment.

Module Information Exercises Daily training

1. Introduction Vulvodynia
Chronic pain
Primary and secondary 
suffering
CBT, ACT and internet-based 
treatment

Primary and secondary pain
Circle of pain
Expectations and planning 
Personal commitments

Mindfulness

2. Pelvic floor Anatomy of the vulva
Pelvic floor
Stress and anxiety
Exposure

Things I have done
Willingness diary

Mindfulness
Pelvic floor exercise
Exposure exercise

3. Valuation Valued direction
Willingness

What do you want your to 
stand for?
Life compass
Why willingness?
To hope

Mindfulness
(Pelvic floor exercise)
(Exposure exercise)

4. Thoughts Negative thoughts
Alternative attitude
Sexuality

To have and to be a thought
The little word ”and” 
Reformulate goals

Mindfulness
(Pelvic floor exercise)
(Exposure exercise)

5. Relations Relations
Sexual identity
Desire
Communication
Exposure

Body contact
Stoplight

Mindfulness
(Pelvic floor exercise)
(Exposure exercise)
Exposure

6. Maintenance Summary of the sections
The new contract
Maintenance
Closure

Reflections
Evaluate my commitments
Maintenance
plan

Mindfulness
(Pelvic floor exercise)
(Exposure exercise)
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Assessed for eligibility (n=162)

Excluded (n=58)
Declined to participate (n=17) 

Other reasons (n=41)

Included (n=104)
With consent (n=92)

Treatment (𝑛𝑡=48) Control (𝑛𝑐=44)

Baseline assessment (n=45) Baseline assessment, (n=40)

Six-weeks post-treatment (n=27) Six-weeks post-treatment (n=31)

Nine-months follow-up (n=20) Nine-months follow-up (n=26)

Drop-outs
(n=4)

Drop-outs
(n=3)

Drop-outs during
treatment period 

(n=18)

Drop-outs during
treatment period 

(n=9)

Figure 1. Study population in a randomized controlled study for 

internet-based treatment of vulvodynia. 

Figure 2. Included contents of internet-based treatment for vulvodynia. 

Drop-outs (n=1)
Still before follow-up

(n=6)

Drop-outs (n=3)
Still before follow-up

(n=2)



Internet-based treatment
for vulvodynia: 

background patient characteristics
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Alkistis Skalkidou alkistis.skalkidou@kbh.se

In this randomized controlled study of internet-based treatment for vulvodynia, there was a 

high number of participants that reported being victims of sexual and/or physical violence. 

Many had ongoing contact with psychologist, counselor and/or physiotherapist. These results 

may indicate the need to take anxiety and depression into consideration when treating 

patients with vulvodynia.

Methods

Women with a diagnosis of vulvodynia 

were recruited from the gynecologic clinics 

in Uppsala, Örebro, Gävle and Falun, 

between 2015 and 2019. Ninety-two 

women were either randomized to a 6-

week guided Acceptance and Commitment 

Therapy online self-treatment or waiting list 

for treatment as usual. Data on background 

characteristics were collected through 

online questionnaires. Eighty-five women 

answered the baseline questionnaires. 

Results

Self-reported symptoms such as anxiety 

were reported by 43% of the women, while 

depression was reported by 22% and 44% 

reported ongoing contact with psychologist, 

counselor and/or physiotherapist. 

Of all participants, bullying had been 

experienced by 51%, physical violence by 

18%, sexual harassment by 43% and 

sexual violence by 21%.  

Introduction

Vulvodynia is defined as vulvar pain for at 

least three months without a clear cause. 

In Sweden, it is estimated that 5% of 

women between 20-30 years old are 

affected by vulvodynia. 

Aim

The aim was to present sociodemographic 

and other characteristics of women with 

vulvodynia who participated in a 

randomized controlled trial to investigate 

the effect of an internet-based intervention.

Figure 2. Exposure to violence in participants of vulvodynia study.

0 10 20 30 40 50 60 70

Contact with physiotherapist

Contact with psychologist

Self-reported depression

Self-reported anxiety

Self-reported muscle and/or joint pain

Self-reported symptoms and contact with health care

Percentage of participants

Self-reported
muscle and/or 
joint pain

Self-reported
anxiety

Self-reported
depression

Contact with
psychologist

Contact with
physiotherapist

0
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30
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Bullying Physical violence Sexual harassment Sexual assault

Type of violence

Figure 1. Self-reported symptoms and contact with health care.
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Missas fosteravvikelser i högre grad hos gravida med 
högt BMI än hos normalviktiga och i så fall vilka?
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Fördjupningsarbete inom obstetriskt ultraljud 4,5 hp, del av fristående kurs för obstetrisk ultraljud 30 hp, Karolinska institutet

Slutsats

Det vore av värde att erbjuda kvinnor med högt BMI ett ultraljud i tidig andra trimester, särskilt vid fetma grad III.

Resultatet indikerar ett behov av att informera kvinnor med högt BMI om ultraljudsundersökningens begränsningar 

vid fetma jämfört med vid normalvikt, i att utföra en fullständig undersökning och att hitta fosteravvikelser. 

Metod
Vi gjorde en litteraturstudie för att få svar på vår 

fråga. En sökning på Pubmed begränsades till de 

senaste 10 åren och till enbart engelskspråkiga 

artiklar. Följande sökord användes: “ultrasound”, 

“prenatal”, “obesity” och “fetal abnormality”. Denna 

sökning gav oss 24 artiklar varav 4 av stämde med 

vår frågeställning. Ytterligare två artiklar fann vi via 

dessa fyra artiklar, d.v.s. via kedjesökning.

Resultat
Det framkom att det är svårare att upptäcka 

fosteravvikelser vid rutinultraljud på kvinnor med högt 

BMI, samt att andelen fullständiga 

fosterundersökningar minskar med ökande BMI. 

Dessutom gav kombinerad ultraljudsundersökning i 

tidig och sen andra trimester (v 13-15 samt v 18-20) 

högst antal kompletta fosterundersökningar, särskilt 

av fosterhjärtat.

Bakgrund
Risken för medfödda missbildningar ökar progressivt 

med moderns grad av övervikt. Den vanligaste 

missbildningen är hjärtmissbildning. Andelen svenska 

kvinnor mellan 16 och 44 år som hade BMI över 30 

ökade från 16% år 2008 till 21% år 2018 

(Folkhälsomyndigheten,2018) (Figur 1). Moderns 

övervikt eller grad av fetma försvårar korrekt 

bedömning av fostret med ultraljud (Figur 2). 

Syfte
Syftet med studien var att ta reda på om det missas 

fler fosteravvikelser i samband med rutinultraljudet 

hos gravida med högt BMI än hos normalviktiga och i 

så fall vilka avvikelser som missas.

Figur 1. Body mass index 

(BMI) är ett statistiskt mått på 

kroppsvikt baserat på vikt i 

kilogram och längd i meter 

(vikt / längd x längd). 

Klassificering enligt WHO.  

c) BMI 43b) BMI 30a) §BMI 22

BMI Nutritional status

Below 18.5 Underweight

18.5–24.9 Normal weight

25.0–29.9 Pre-obesity

30.0–34.9 Obesity class I

35.0–39.9 Obesity class II

Above 40 Obesity class III

Författare, titel, tidskrift, 
publiceringsdatum

Syfte Konklusion

Dashe, J.S., McIntire, D.D., & Twickler, 
D.M. (2009)
Effect of Maternal Obesity on the 
Ultrasound Detection of Anomalous 
Fetuses.
Obstetrics and gynecology
113, 1001-1007.
DOI: 10.1097/AOG.0b013e3181a1d2f5

Att uppskatta hur kvinnans BMI påverkar 
detektionsgraden av stora missbildningar 
hos fostret vid andra trimesterns
rutinultraljud samt vid riktade ultraljud.

Eftersom normalt BMI finns hos en 
minoritet av den undersökta populationen 
känner man till att stora avvikelser kommer 
att missas. Rådgivningen behöver därför 
individualiseras för kvinnor med högt BMI.

Best, K.E., Tennant, P.W.G., Bell,R., & 
Rankin,J. (2012)
Impact of maternal 
body mass index on the antenatal 
detection of congenital anomalies
BJOG An international Journal of 
Obstetrics and Gynaecology
119, 1503-151, DOI: 10.1111/j.1471-
0528.2012.03462.x

Att undersöka om mammans BMI påverkar 
antenatal upptäckt av fosteranomalier. 

Antenatal upptäckt av foster-
missbildningar är lägre hos kvinnor med 
fetma. Denna grupp bör informeras om 
undersökningens begränsningar. 

Pasko, D.N., Wood, S.L., Jenkins, S.M., 
Owen, J., & Harper,L.M. (2016)
Completion and Sensitivity of the Second-
Trimester Fetal Anatomic Survey in Obese 
Gravidas Journal of Ultrasound in 
Medicine
35, 2449-2457, DOI:
10.7863/ultra.15.11057

Att beräkna påverkan av BMI på 
möjligheten att genomföra en komplett 
fetal anatomisk undersökning mellan 
graviditetsvecka 15 och 20.

Fetma fortsätter att vara en betydande 
utmaning när det kommer till att utföra 
kompletta och tillfredsställande fetala, 
anatomiska ultraljuds- undersökningar. 
Detta gör att man behöver undersöka 
vidare på vilket sätt undersökningar kan 
förbättras hos kvinnor med högt BMI

Thornburg, L.L., Miles,. K., Ho,M.,& 
Pressman, E.K. 
(2009)
Fetal anatomic evaluation in the 
overweight and obese gravida
Ultrasound in Obstetrics and Gynecology
33, 670-675
DOI: 10.1002/uog.6401

Att utvärdera graden av komplett utförda 
anatomiska undersökningar av foster hos 
överviktiga och feta gravida kvinnor 
jämfört med normalviktiga.

Med ökande BMI sjunker graden av 
komplett utförda anatomiska 
undersökningar och behov av ökat antal 
undersökningar finns. Att senarelägga 
ultraljudsundersökningen till v. 20 skulle 
kunna förbättra förmågan att utföra 
kompletta undersökningar vid ett enda 
besök.

Romary, L., Sinkovskaya,E., Ali,S., 
Chunningham,T.D., 
Marwitz,S.,Heeze,A.,...Abuhammad,A. 
(2017)
The Role of early gestational ultrasound in 
the assesment of fetal anatomy in 
maternal obesity
Journal of Ultrasound in medicine
36, 1161-1168 DOI:
10.7863/ultra.16.06083

Att jämföra tidigt ultraljud i andra 
trimestern med traditionellt ultraljud i sen 
andra trimester för komplett anatomi-
granskning av foster hos obesa kvinnor.

För kvinnor med fetma klass III (BMI >40) 
är tillägg av ultraljud i första trimestern av 
högt värde.

Majeed, A., Abuhamad, A., Romary, L., & 
Sinkovskaya,E.
(2018)
Can Ultrasound in early gestation improve 
visualization of fetal cardiac structures in 
obese pregnant women?
Journal of Ultrasound in medicine
18, 1-7
DOI: 10.1002/jum.14895

Att undersöka om ultraljud i tidig graviditet 
förbättrar möjligheten att se fosterhjärtat 
hos obesa gravida, jämfört med 
undersökning i andra trimestern. 

Studien är den största prospektiva studie 
som undersökt i vilken grad hjärtat kan ses 
i alla beskrivna plan och visat att ett tidigt 
ultraljud väsentligt förbättrar möjligheten 
att utföra en komplett hjärtundersökning 
hos obesa kvinnor . 

Figur 2. Rutinultraljud i sen andra trimester av fosterhjärtats fyrkammarbild vid a) normal vikt, b) fetma klass I och c) fetma klass 3 (ej bedömbar) 
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HPV och möjliga prognostiska 
biomarkörer vid vaginalcancer

Cecilia Ranhem: cecilia.ranhem@regionvastmanland

Huvudhandledare: Sonia Andersson

Cecilia Ranhem

Bakgrund

Vaginalcancer är en ovanlig tumörsjukdom som utgör ca 1-2% av all gynekologisk cancer. Kunskap om sjukdomen är

begränsad, pga få studier med oftast få patienter. I jämförelse med andra gynekologiska tumörsjukdomar är prognosen

vid vaginalcancer sämre, med en femårsöverlevnad kring 50%. Vaginalcancer orsakas av HPV i 43-80% av fallen, 

medan det saknas kunskap om orsaken till de fall som inte är relaterade till HPV-infektion. Ytterligare kunskap om 

prognostiska markörer för vaginalcancer behövs för att förbättra diagnostik och ge underlag till en mer individualiserad

behandling. Det behövs också kunskap om naturalförlopp vid HPV-infektion hos kvinnor som diagnostiseras med 

vaginalcancer för att ge underlag till hur insjuknande i sjukdomen skulle kunna förebyggas. 

Studie I 
Syftet med den första studien var att undersöka 

förekomst och typ av HPV-virus och att analysera uttryck 

av två biomarkörer, p16INK4A (en tumörhämmare) och 

Ki67 (en tillväxtmarkör) i tumörvävnad, samt undersöka 

samband mellan dessa biomarkörer och uppgifter om 

tumören, sjukdomsförlopp och överlevnad i totalt 68 fall 

av kort- och långtidsöverlevare med vaginalcancer (1). 

Resultaten visade att  43% av fallen var HPV-positiva 

men HPV-status var inte relaterat till överlevnad. Ki67 

korrelerade signifikant enbart  till histopatologisk grad 

och till tumörstorlek. Uttryck av  p16INK4A korrelerade 

däremot till histopatologisk grad, till HPV-positivitet och 

till överlevnad. Slutsatsen av denna studie var att 

p16INK4A  kan vara en möjlig markör för HPV-positivitet 

men också en prognostisk faktor användbar i diagnostik.

Syfte
Detta är ett avhandlingsarbete med fyra delstudier och två huvudsakliga syften:

• Att använda insamlat tumörmaterial från kvinnor med vaginalcancer för att undersöka förekomst av humant 

papillomvirus (HPV) och biologiska markörer. Därefter att koppla detta till uppgifter om patienterna och deras 

tumörer, sjukdomsförlopp och överlevnad för att finna möjliga prognostiska biomarkörer, dvs ämnen i tumören 

som kan förutsäga sjukdomens förlopp, vid vaginalcancer.

• Att studera hur HPV-infektioners naturalförlopp ser ut genom att undersöka förekomst av HPV-infektion i 

tumörvävnad från kvinnor med vaginalcancer samt i deras tidigare cellprov och ev. vävnadsprover från 

livmoderhalsen.

Studie III
I den tredje påbörjade studien är syftet att analysera hur 

Programmed death ligand 1 (PDL-1) och tumör-

infiltrerande CD8+ T-celler uttrycks i vaginalcancer och 

om dessa markörer kan användas som prognostiska 

markörer. 

PD-L1 är ett protein som kan verka till att immun-

systemet som skyddar mot cancer istället blir mer 

tumörstimulerande. CD8+ T-celler är immunceller som 

ska skydda mot cancer men som i tumörvävnad kan 

stimulera tumörtillväxt.

Studien kommer bidra till ökad kunskap om vaginal-

cancer avseende PD-L1 och CD8+ T-cellers uttryck som 

möjliga prognostiska markörer. Uttryck av PD-LI skulle 

kunna påvisa om tumören är lämplig för behandling 

med immunterapi riktad mot PD-L1.

Studie II
I den andra studien testades hypotesen att uttryck av 

LRIG1, LRIG2 och LRIG3 i tumörvävnad skulle kunna 

användas som prognostiska markörer för patienter med 

vaginalcancer (2). Dessa proteiner finns i de flesta av 

kroppens vävnader och de har visat sig vara involverade 

i cancer. LRIG1 kan hämma tillväxt av cancer genom att 

stänga av och nedreglera proteiner involverade i cancer-

utveckling medan funktionen hos LRIG2 och LRIG3 är 

oklar. 

Vi fann att hög immunfärgning av LRIG1 (figur 1) var en 

oberoende faktor förknippad med förbättrad överlevnad 

och således skulle kunna användas som prognostisk 

faktor. Det fanns också en relation mellan LRIG1 och 

HPV-positivitet.

Figur 1. Immunohistokemisk
färgning av tumörvävnad med 
LRIG1 score 3 
(>50 % av tumörceller)

Studie IV
Syftet med den fjärde studien är att undersöka 

förekomst av HPV och ev. HPV-typ i tumörvävnad från 

patienter med vaginalcancer och förekomst av HPV i 

samma patienters tidigare cellprover och ev. 

vävnadsprover från livmoderhalsen. Målsättningen är att 

kartlägga HPV-infektion hos kvinnor som senare 

diagnosticeras med vaginalcancer. Vidare kommer ev. 

analys av virusets mängd, integrering och metylering 

utföras för att se om det skiljer sig över tid.

Till skillnad från cervixcancer finns mycket begränsad 

kunskap om när och hur HPV-infektion och ev. 

cellförändringar utgör en risk för vaginalcancer. Studien 

kan bidra med tumörbiologisk kunskap och förbättrad 

möjlighet till att minimera förekomst av vaginalcancer 

genom prevention.

1. Hellman K, Lindquist D, Ranhem C, Wilander E, Andersson S. 
Human papillomavirus, p16(INK4A), and Ki-67 in relation to
clinicopathological variables and survival in primary carcinoma of
the vagina. Br J Cancer. 2014;110(6):1561-70. 

2. Ranhem C, Lillsunde Larsson G, Hedman H, Lindquist D, Karlsson 
MG, Hellstrom AC, et al. Expression of LRIG proteins as possible
prognostic factors in primary vaginal carcinoma. PloS one. 
2017;12(8):e0183816. 
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Vetenskapligt arbete under specialisttjänstgöring 2019

Slutsats
Migrerande gravida kvinnor utgör en sårbar och utsatt grupp, där lågt deltagande i föräldrautbildning och få 
mödrahälsovårdsbesök kan innebära att stödet under graviditeten, förlossningen och den närmsta tiden efteråt inte blir 
optimalt. Det var också en högre incidens missbildningar hos barnen ur denna patientgrupp jämfört med riksgenomsnittet. 

Metod
Studien inkluderade gravida kvinnor inskrivna på Asyl-
och Integrationshälsans MVC under 2015 och 2016. Det 
primära utfallet var deltagande i föräldrautbildning. 
Sekundära utfall var antal besök på mödrahälsovården 
samt specialistmödravården, sjuklighet innan och under 
graviditet samt förlossningsutfall. 

Resultat
I studien inkluderades 323 stycken gravida kvinnor, varav 
43 % var förstföderskor och 57 % omföderskor. 
Deltagandet i föräldrautbildning var 10 % för 
förstföderskorna och 4 % för omföderskorna, vilket var 
signifikant lägre för förstföderskorna jämfört med 
medeltalet för samtliga förstföderskor i Västmanland 
under 2015 och 2016. Medeltalet för antal besök på MVC 
var 7,4. Av de levande födda barnen hade 18 stycken 
någon form av missbildning, vilket motsvarar 5,5 %. 

Bakgrund
De senaste åren har invandringen till Sverige ökat, mycket 
på grund av kriget i Syrien. Ökningen av invandringen 
avspeglas även i förlossningsvården. I Västmanland finns 
en samlad flyktingverksamhet för hälso-och sjukvård som 
kallas för Asyl- och integrationshälsan, där det även finns 
en mödravårdscentral (MVC). Det saknas lokal kunskap 
om i hur stor grad gravida kvinnor ur denna grupp får 
tillgång till föräldrautbildning samt hur deras vårdbehov 
och sjuklighet före och under graviditet och förlossning 
ser ut. 

Syfte
Syftet med denna studie var att undersöka i vilken grad 
de gravida kvinnorna på Asyl- och integrationshälsan 
deltog i föräldrautbildning, deras antal besök på MVC 
respektive specialistmödravård (SMV), sjuklighet innan 
och under graviditet samt förlossningsutfall. 

Tabell 2. Förlossningsutfall bland gravida kvinnor inskrivna på 

Asyl- och Integrationshälsans MVC 2015-2016. 

Bild 1. Asyl- och 

Integrationshälsans 

mödravårdscentral 

erbjuder vård för 

asylsökande gravida 

kvinnor i Västmanland.

Tabell 1. Deltagande i föräldrautbildning hos gravida kvinnor 

inskrivna på Asyl- och Integrationshälsans MVC 2015-2016. 



Vulvar metastasis after robot-assisted 

hysterectomy for low-grade, early-stage 

endometrial cancer: a case report 
Ivana Virijevic

Department of gynecology and obstetrics, Västerås, Västmanland hospital, Sweden

.

Introduction
The development of local tumor metastasis after 

minimally invasive surgery of gynecological 

malignancies is well-known and documented, 

however occurring in less than 2% of patients and 

mainly as port-site metastasis (1,2). Only one former 

case of vulvar metastases after minimally invasive 

surgery for low-risk endometrial cancer could be 

found in the literature (3). 

Case  Summary
A 71-year old multiparous patient underwent robot-

assisted laparoscopic hysterectomy and bilateral 

salpingo-oophorectomy according to the low-grade 

endometrial cancer treatment protocol. Final 

histological examination showed endometrial 

carcinoma, FIGO grad IA. White, atrophic lichen-like 

papules were observed in labia majora and perineum 

during gynecological examination, and biopsies 

taken during the operation confirmed the presence of 

lichen sclerosus. 

Upon a 12-months clinical examination after surgery, 

an isolated metastasis of the initial endometrial 

carcinoma was observed in vulva. No deep invasion 

was suspected upon digital palpation and there were 

no signs of metastasis or cancer recurrence at a CT 

scan of the abdomen and thorax. Magnetic 

resonance imaging (MRI) did not raise any suspicion 

of metastasis or recurrence of primary cancer either. 

Notably, the nodule could not be seen in the MRI 

exam of pelvis. 

A local excision of the lesion was performed. 

Pathologic examination  was consistent with 

recurrence of the primary endometrial cancer. The 

margins of the surgical specimen were free of tumor. 

The patient was free of disease 16 months after the 

excision of the isolated metastasis and 20 months 

after primary surgery.

Contact

ivana.virijevic@regionvastmanland.se

Fig 1. Vulvar metastasis of stage IA endometrioid adenocarcinoma. 

Fig 3.Vulvar metastasis of 

endometrioid adenocarcinoma. 

Fig 2.Cavum uteri with 

adenocarcinoma

Discussion
Considering the histopathology of the primary 

carcinoma, vulva metastasis could have developed 

because of over-manipulation of the tumor-bearing 

organ, the “chimney effect” due to laparoscopic 

pneumoperitoneum or direct wound contamination 

with implantation. The surgical specimen or the 

uterine manipulator itself could have contaminated 

the vulva during extraction. The implantation of 

cancer cells could, theoretically, be facilitated by the 

presence of already altered or damaged vulva 

tissue, such as lichen sclerosus and vulvar 

intraepithelial neoplasia.

1.Zivanovic O, Sonoda Y, Diaz JP, Levine DA, Brown CL, Chi DS, et al. The rate of port-site metastases

after 2251 laparoscopic procedures in women with underlying malignant disease. Gynecologic oncology. 

2008;111(3):431-7.

2.Lonnerfors C, Bossmar T, Persson J. Port-site metastases following robot-assisted laparoscopic 

surgery for gynecological malignancies. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica. 

2013;92(12):1361-8.

3. Abdullah A, Seagle BL, Bautista E, Hansra BS, Samuelson R, Shahabi S. Vulvar metastasis of an 

early-stage well-differentiated endometrial cancer after minimally invasive surgery. Journal of minimally 

invasive gynecology. 2014;21(4):708-11.

Conclusion
This case report aims to raise awareness among surgeons regarding the possibility of metastasis in the 

vulva after minimally invasive surgery of even low-risk, well differentiated endometrial cancer. 

Specimen bag could be a possible solution in the cases where altered or damaged vulva tissue either 

exists already or results from manipulation in complicated transvaginal extraction of the specimen.
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Kost, livsstil och bröstcancer
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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?



Merit Kullinger; merit.kullinger@regionvastmanland.se

Studie I

I den första studien i denna avhandling sågs en ökad 

risk för sjuklighet relaterad till underburenhet hos 

pojkar jämfört med flickor vid födsel i graviditets-

vecka 37-38 sedan metoden med ultraljudsdatering 

av graviditetslängd införts. Detta tolkades som en 

följd av överskattning av graviditetslängden med 

ultraljud hos pojkar jämfört med flickor. 

Slutsats
Graviditetsdatering enligt ultraljud påverkas 

av faktorer hos den gravida kvinnan och 

hos fostret. Skillnader mellan den skattade 

graviditetslängden enligt senaste mens och 

enligt ultraljud kan tyda på ökade risker, 

främst till följd av avvikande tillväxt, och 

vara ett skäl för upprepad ultraljuds-

undersökning för bedömning av fostrets 

tillväxt och välmående. 

Studie III

I den tredje studien undersöktes risk för ofördelaktigt 

utfall under graviditet, förlossning och 

nyföddhetsperiod när det beräknade förlossnings-

datumet enligt senaste mens skiljde sig mycket från 

dateringen enligt ultraljud. 

Graviditet: Om fostret var mindre än förväntat vid 

ultraljudsdateringen var risken större för diabetes 

och havandeskapsförgiftning. 

Förlossning: Om fostret var större än förväntat vid 

ultraljudsdateringen var risken sedan större för 

förlossningsutfall som kan relateras till stort barn. 

Nyföddhetsperiod: Om fostret var mindre än 

förväntat vid ultraljudsdateringen ökade risken för 

intrauterin fosterdöd, neonatal död, låg Apgar-poäng 

och syrebrist. 

Studie II

I den andra studien var syftet att undersöka om det 

fanns ett samband mellan skillnaden i dagar mellan 

datering enligt senaste mens och enligt ultraljud 

och faktorer som kan påverka fostertillväxt. Risken 

att få flyttat datum för förlossning var större vid 

övervikt/fetma, diabetes, hög/låg ålder och om 

kvinnan fött flera barn. Fostren skattades som 

mindre/yngre enligt ultraljud om mamman var kort 

eller det var ett flickfoster. Fostren skattades som 

större/äldre om mamman var lång eller det var ett 

pojkfoster.

Studie IV

I den fjärde studien beskrevs aktuella och tidigare 

rutiner för datering av graviditetslängd i Sverige i 

relation till nationella riktlinjer från 2010. En enkät 

utformades och distribuerades till alla enheter som 

utför dateringsultraljud. Svarsfrekvensen var 88%. I 

landet finns god följsamhet till de skriftliga 

riktlinjerna, med undantag för datering enligt tidig 

ultraljudsundersökning då många väntar med 

datering tills fostret är tillräckligt stort för att kunna 

använda huvudmåttet i stället för fostrets längd.

Bakgrund
För att fatta rätt beslut om handläggning under 

graviditet och vid förlossning är det viktigt att veta 

hur långt gången graviditeten är. Vanligtvis 

skattas först graviditetslängden genom att räkna 

antal dagar som förflutit sedan den senaste 

menstruationens första dag. Alla kvinnor i Sverige 

erbjuds också en ultraljudsundersökning, 

vanligen omkring vecka 18, då graviditetslängd 

enligt ultraljud skattas utifrån fostrets storlek och 

detta datum används istället. Det finns emellertid 

skillnader i storlek som kan påverka skattningen, 

så som att pojkfoster i medel är större än 

flickfoster.

Diskrepans mellan metoder 
för att skatta graviditetslängd

Avhandlingens syfte 
Att studera situationer då graviditetsdateringen enligt ultraljud kan vara mindre tillförlitlig. 

Disputation 4 maj 2018, Merit Kullinger, Kvinnokliniken i Västerås



Isolated vulvar metastasis after robot-assisted
laparoscopic hysterectomy for low grade, early stage

endometrial cancer: a case report and systematic
literature review
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Conclusion
To our knowledge, this was the second case of isolated vulvar metastasis after minimal invasive surgery

for low-risk endometrial adenocarcinoma described in literature. 

Given the low frequency of vulvar metastasis after robot-assisted laparoscopic hysterectomy for early-

stage endometrial adenocarcinoma, no safe conclusions could be drawn on the patterns of spread. 

However, a direct neoplasm seeding during surgery seemed to be the most plausible pattern of spread. 

Method

A systematic literature search of the published data 

between 1966 and 2018 regarding vulvar (Figure 2) 

and post-site metastasis was performed using
PubMed.  

Results
The literature search resulted in inclusion of 10 

articles regarding endometroid cancer with vulvar 

metastasis and 20 articles regarding port-site 

metastasis (Figure 3 and 4). 

Metastases to the vulva are uncommon, accounting 

for 5–8% of all vulvar cancers (1), and endometrial 

cancer is the primary tumor in 9-18% (2,3). 

Metastases of endometrioid adenocarcinoma to the 

vulva are associated with simultaneous metastases 

in other organs, advanced cancer stage and 

aggressive type of primary cancer. The surgical 

treatment of the primary tumor was abdominal 

hysterectomy in 20 of 21 cases. Up to now, there 

was only one case described in the literature with an 

isolated vulvar metastasis after treatment of well-

differentiated early-stage endometrioid 

adenocarcinoma, were minimally invasive surgery 

was used (4). Plausible patterns of spread were also 

reviewed. 

Background
Local tumor metastasis after

minimally invasive surgery of

gynecological malignancies

occurs in less than 2% of

patients and mainly as port-

site metastasis. 

Aim
Based on a case of vulvar metastasis after robot-

assisted laparoscopic hysterectomy for early-stage

endometrial adenocarcinoma in our clinic (Figure 1), 

a systematic review of the related literature was

conducted with the aim of determining the frequency

and pattern of spread of this rare metastasis and 

also for port-site metastasis after minimally invasive

surgery for endometrial cancer. 

Figure 2. Pubmed search, vulvar metastases. 
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Figure 1. Vulvar metastasis

of Stage IA, endometrioid

adenocarcinoma. 

Figure 3. Flow diagram of the 

selection process of the included

articles for vulvar metastasis in our
review. 

Figure 4. Flow diagram of the 

selection process of the included

articles for port-site metastasis in 

our review. 
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Relevant articles retrieved 

from PubMed (N=236)

Articles selected for further 

evaluation after first screening 

of title and abstract (N=18)

Articles were excluded as 

irrelevant to the review based on 

their title or abstract (N=218)

8 articles matched criteria for 

our review. Their full texts 

and references were manually 

reviewed.

Duplicate records (N=10)

10 individual articles 

qualifying for inclusion in our 

review

2 additional articles were 

identified through the search of 

references

- 2 retrospective reviews 

containing already mentioned  

PSM cases                                        

-1 review with no accessible data                                                  

-1 review with no PSM identified

Articles excluded as irrelevant to 

the review based on their title or 

abstract (N=450)

Relevant articles retrieved 

from PubMed (N=499)

1 additional articles identified 

through the search of references

Articles selected for further 

evaluation after first 

screening of title and abstract 

(N=49)

23 articles matched criteria 

for our review. Their full 

texts and references were 

manually reviewed.

26 articles excluded because of: 

-duplicate records (N=25)            

-letters/editorials (N=1)

20 individual articles 

qualifying for inclusion in 

our review
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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 




