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Höstens ”rosa pärla” 
 

Kirurgi och Onkologkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm inbjöd i 

samarbete med Svenska Bröstcancergruppen, SweBC och Nationella nätverket för sjuksköterskor 

i bröstcancervård till SOTA-dagar 1-3 oktober. Under tre dagar fick vi ta del av intressanta 

föredrag av såväl nationella som internationella föredragshållare. 
 

Nationella nätverket för sjuksköterskor i bröstcancervård startade 2001 som en självständig 

professionell grupp inom föreningen sjuksköterskor i cancervård. Nätverket har en ledningsgrupp 

som består av två representanter från varje sjukvårdsregion i landet och en representant från 

Regionalt Cancercentrum, RCC. Nätverkets uppgift är att inhämta, utveckla och sprida kunskap, 

erfarenheter och ideér inom bröstcancerområdet. Två representanter från ledningsgruppen är även 

medlemmar i Svenska bröstcancergruppen (SweBCG) 
 

SOTA-dagarna gästades i år av över 500 personer. 
 

Onsdagen den 1 oktober 
 

Omvårdnadseftermiddagen arrangerades av nätverkets ledningsgrupp och gästades av 150 

deltagare. Här följer korta referat av föreläsningarna.  
 
 

Bröstcancer i ett livssammanhang- sjukvårdens betydelse och sjukdomens långsiktiga 

påverkan på vardagen  

Sara Lilliehorn, kurator/forskare, Cancercentrum NUS, Umeå (mörkt hår, svart tröja, beige 

kavaj och jeans) 
 

I dagens samhälle har vi ett mer patientcentrerat perspektiv och en större öppenhet för 

cancersjukdomar jämfört med tidigare. Det är inte så många år sedan det såg annorlunda ut. 1961 

informerades endast 12% om sin cancerdiagnos, en siffra som idag känns ofattbart låg. I 

framtiden spås fler och fler drabbas av cancersjukdomar och det finns ett stort kunskapsglapp om 

hur vi ska stötta dessa människor som fortsätter att leva vidare efter cancersjukdom.   
 

Syftet med Saras avhandling var att beskriva hur en grupp kvinnor med bröstcancer upplever att 

vardagen ändras efter bröstcancer.  
 

Patienterna uppgav att de uppskattade att vara med i en studie och intervjuerna innebar tillfällen 

att reflektera över vad som har hänt i livet efter bröstcancerdiagnosen.  
 

Studien fokuserade på fyra områden.  

 Psyksociala behov i mötet med vården 

 Arbetets betydelse 

 Hur kvinnorna förhöll sig till sina kroppar 

 Hur livet levdes och värderades på lång sikt jämfört med före bröstcancern 
 



Resultatet visade att kontakten med sjukvården var ett av det mest intressanta i studien. Kvinnor 

har ett behov av att känna att de var ”upptagna i ett hjälpande plan”. Här framträdde fyra 

kategorier. 
 

Tillgänglighet, Att känna att det finns öppna dörrar, tid och utrymme i sjukvården. 

Information, anpassad till patientens situation, kontinuerlig och uppdaterad. Informationen 

behöver anpassas till situationen. Den ska underlätta och inte belasta. Känslan av utsatthet kan 

öka om informationen är ostrukturerad. 

Behandling kontinuitet och kompetens 

Bemötande, här beskrevs vikten av att bli bemött med respekt, ärlighet, och engagemang. Det 

värdesattes om sjuksköterskan eller läkaren hade ”gjort mer” än vad man förväntade. Det gav en 

känsla av att vara människa och inte bara en patient. Atmosfären på sjukhuset ansågs också vara 

viktig. 
 

I mötet med patienten samverkar dessa delar och som sjuksköterska måste man förhålla sig till 

dem.  
 

Sara beskrev även grundantaganden som vi lär oss sen barnsben:  

 Världen är god 

 Världen är meningsfull 

 Jag är en viktig och värdefull person.  
 

Vid mentala trauma, som att få en cancerdiagnos konfronteras man med sin dödlighet. Det 

normala går förlorat. Grundantaganden i livet ifrågasätts.  
 

Sjukvården behöver förstå att hoppet kan vara kopplat till sjukvården. Ovanstående 

grundantaganden är gällande från vaggan till graven även om det inte är lika framträdande när 

man blir äldre men vid cancersjukdom kan dessa grundantaganden rämna. Hela situationen blir 

hotfull och man behöver trygghet och skydd. Man söker något att knyta an till och sjukvården 

kan ses som en ”säker hamn”.  
 

När den täta kontakten med uppföljningar på sjukhuset avslutas, flyttas fokus från att överleva till 

att leva vidare. Patienten ska då ta sig tillbaka till andra sammanhang som arbete och familjeliv. 

Att återgå till vardagen kan bli mera eller mindre svårt och kan bero på hur patientens liv såg ut 

innan man blev sjuk. Graden av biverkningar patienten fått av behandling kan också påverka hur 

möjligt det blir att komma vidare och livet har många gånger fått ett annat perspektiv.  
 

Vad som kan vara ”läkande”är att kunna återgå till ett liv som är bekant. Det blir viktigt och 

läkande att ta tillbaka uppgifter man tidigare haft innan sjukdomen. Der ger en känsla av att återfå 

trygghet, kontinuitet och kontroll. Arbetets betydelse beror på olika omständigheter och värdet 

man sätter på arbetet kan variera över tid. Här kan frågor behöva ställas om vad som motiverar att 

gå tillbaka till arbetet och vad är det som inte motiverar. Är arbetet en börda eller livlina? För 

många skapar arbetet en ordning i kaoset och blir en normalzon. De flesta strävade tillbaka till 

arbete även om biverkningarna ”ställde till det”. Strävan tillbaka var ofta väldigt stark. Många 

gånger hade de patienter som behandlats med cytostatika längre sjukskrivningstid vilket är 

förklarligt.  Att arbeta eller vara sjukskriven varierar och är väldigt individuellt. Här behöver man 

se hela livssammanhanget.  



 

Hur man värderar sitt liv några år efter behandlingen är olika. De som menade att livet blivit 

sämre var i regel yngre och drogs med mycket biverkningar och kroppsliga förändringar. När 

fokus inte längre handlar om att överleva blir man av kroppen och biverkningar påmind om 

sjukdomen. 
 

Oron för återfall försämrade livet. Man kan inte längre hålla fokus och får leva vidare med en 

ständig oro som skuggar. 
 

För andra blev livet förändrat där bröstcancern gav både positiva och negativa konsekvenser. 

Man kunde se på livet och värdera livet på ett annat sätt. Livet var väldigt annorlunda men det var 

svårt att avgöra om det var bättre eller sämre. 
 

En liten grupp tyckte att sjukdomen förändrade livet till det bättre. Ofta var det dessa som innan 

sjukdomen haft en svår livssituation. Sjukdomen fick en positiv betydelse som förändrade livet 

och det gav en paus till eftertanke vilket ledde till kraft att göra viktiga livsförändringar. Det 

gjorde gott att bli sedd och bekräftad.  
 

För en annan grupp började livet tidigt kännas som förr. Man kunde ganska snabbt komma 

tillbaka till vardagen. Dessa patienter var ofta äldre, hade lindrigare biverkningar eller inga 

biverkningar alls. Ofta var dessa kvinnor bättre psykiskt rustade genom tidigare genomgångna 

svårigheter i livet.  
 

”The nightmare is over, but what do I do with the day?” 
 

Mastektomi eller mastektomi med direktrekonstruktion- Inverkan på kvinnornas 

kroppsuppfattning 

Matilda Appelgren, leg sjuksköterska, Bröstcentrum, Södersjukhuset, Stockholm  
 

Presenterade resultat ur sin magisteruppsats ”Mastektomi med eller utan direktrekonstruktion”. 

Först lite historik. Under 2012 opererades 30% av kvinnor med bröstcancer med mastektomi. 7% 

genomgick bröstrekonstruktion.  Det finns stora skillnader i Sverige avseende andelen kvinnor 

som genomgår bröstrekonstruktion. Kvinnor som genomgår bröstrekonstruktion är oftare yngre 

och har högre utbildning. Det finns behov av mer kunskap om hur kvinnor skattar livskvalitet och 

kroppsuppfattning tidigt efter operation.  
 

Magisteruppsatsen ”Mastektomi med eller utan direkrekonstruktion” var en kvalitativ 

tvärsnittsstudie på 251 kvinnor. Studien var en jämförande studie mellan de som genomgått 

mastektomi och mastektomi med direktrekonstruktion. De som genomgick bröstrekonstruktion 

var yngre.  
 

Resultat upp till 6 veckor efter operationen visade inga signifikanta skillnader i hälsorelaterad 

livkvalitet, kroppsuppfattning, och självkänsla mellan de som gjorde mastektomi och mastektomi 

med direktrekonstruktion.  
 



Slutsatsen är att mastektomi med eller utan direkrekonstruktion har en påverkan på kvinnornas 

kroppsuppfattning och livskvalitet efter genomgången operation. Vi inte ska ta för givet att 

direkrekonstruktion ger patienterna en bättre kroppsuppfattning. 
 

Kontaksjuksköterskan har möjligheten att inför operationen samtala med patienten avseende 

kroppsuppfattnig och tankar inför kommande förändring av kroppen som mastektomi och 

mastektomi med direktrekonstruktion innebär. Här finns en möjlighet att fånga upp vilka tankar 

och känslor som finns. 
 

Området behöver studeras ytterligare och föreläsaren ansåg att det vore intressant att följa dessa 

kvinnor 1 eller 2 år efter operationen. Djupintervjuer skulle kunna visa på nyanser där resultatet 

skulle kunna användas i utarbetandet av riktat individuellt stöd  till kvinnor beroende på 

operationsmetod.  
 

Barn som anhöriga i cancervården  

Pernilla Arvidsson, kurator, leg psykoterapeut, Skånes onkologiska klinik, Malmö (blommig kjol 

och långt hår). 
 

En röd tråd i föredraget var hur sjukvården kan hjälpa och stötta barn i sorg. Målsättningen ska 

vara att det ska bli så bra som möjligt för barnet. Barn mår bra av lagom dos med information och 

stöd, det ger barnet en känsla av kontroll i den svåra situationen som i sin tur kan göra att det blir 

lättare i skolan.  
 

Sedan 2010 finns ett tillägg i HSL som lyfter fram barns behov av information, råd och stöd om 

barnets förälder eller någon annan vuxen som barnet varaktigt bor tillsammans med blir allvarligt 

sjuk eller skadad. Det är först på senare tid man tydligt börjat arbeta med området. När man idag 

inom Onkologi pratar om barn som anhöriga ligger fokus på uppmärksamhet och delaktighet.   
 

I en svår situation kan barn uppleva att de inte kan prata med någon i familjen då familjen redan 

är utsatt för en stor belastning. Det kan underlätta att få berätta sin historia och beskriva hur man 

har det för någon utanför familjen. Sjukvården kan hjälpa genom att ge information, stöd och 

genom att göra barnen delaktiga i det som händer i familjen och i en förälders sjukdom. 

Sjukvården kan även hjälpa till att skapa goda minnen i en svår situation.  I sjukvården behöver 

vi även tänka på att det behöver finnas en god miljö för barn. Sjukvården kan också behöva 

förmedla kontakt med skolan. Studier visar att skolan har en stor betydelse. Att lyckas i skolan 

kan ibland bara innebära att bara vara där, här har barnen kompisar, finns i ett sammanhang och 

mycket påverkas positivt av att det fungerar bra i skolan.  
 
Vårdpersonal bör redan vid cancerbesked alltid ställa vissa frågor samt dokumentera: 

 Finns minderåriga barn i familjen? 

 Vilket år är barnen födda? 

 Vem eller vilka är barnens vårdnadshavare? 

 Hur tänker föräldrarna, ska man berätta för barnen att föräldern är sjuk, när och hur? 

 Är barnen biologiska? 

 Är familjen nybildad familj med barn från tidigare förhållanden? 
 



En samtalskontakt med kurator bör alltid rekommenderas i familjer med minderåriga barn. I de 

fall patienten avböjer samtalskontakt med kurator bör sjuksköterskan/läkaren föreslå att patienten 

kan diskutera med kurator om vilken kontakt man ska ha, innan patienten avböjer.  
 

I de fall sjukvården misstänker att barn far illa ska sjukvårdspersonalen göra en anmälan till 

Socialförvaltningen och detta ska dokumenteras i journalen. Känner man osäkerhet om en 

anmälan sen tidigare är gjord är det inte fel att göra en anmälan till. Om en förälder vårdas på 

sjukhus och i de fall barnet endast har en vårdnadshavare ökar risken att barnet far illa.  
 

Pernilla avslutade föredraget med att berätta om ”våldsamma familjer”. Mellan 5-10% av alla 

barn i Sverige tros växa upp i en familj där det förekommer eller har förekommit våld. I en stor 

majoritet av de familjer där våld förekommer utsätts även barnen för våld. Forskning visar att det 

får lika stora konsekvenser för barn att leva i en familj med våld som att själva misshandlas.  
 

Vidare betonades vikten av att även prata med väldigt små barn när svåra situationer uppstår i 

familjen. Ett 9 månaders barn förstår väldigt många ord och små barn reagerar på tonfall och 

uppmärksamhet. Även om små barn inte alltid förstår alla ord så kan de uppfatta att något viktigt 

händer. När barnet blir äldre och ställer frågor om exempelvis en förälders död är det värdefullt 

att kunna säga att man som förälder berättat och att barnet fick vara delaktiga. Det blir lättare att 

leva vidare när man vet att man fått vara delaktig och inte bortglömd.  
 

Pernilla lämnade några lästips:  

Stiftelsen allmänna barnhuset har bra information för att uppmärksamma barn som anhöriga. 

Tove Bylund Grenklo avhandling ”Teenagers losing a parent to cancer: Experiences, modifiable 

risk-factors and long-term outcome” 

Elisabeth Cleve  ” En stor och en liten är borta”  

Susanne Sjöqvist  ”Du är hos mig ändå”.  

Min minnesbok ”Så länge jag minns finns du” utgiven av Rädda Barnen 
 

Utveckling av patientrapporterade utfallsmått (PROM)för implementering i nationella 

kvalitetsregister för bröstcancer 

Lena-Marie Petersson, Fil dr, leg sjuksköterska. Institutionen för klinisk neurovetenskap, 

sektionen för försäkringsmedicin, Karolinska institutet & RCC Stockholm Gotland 
 

Syftet med kvalitetsregister är att vara en bas för kvalitetssäkring, statistik och forskning. Idag 

finns 107 kvalitetsregister i Sverige, och det kommer ständigt fler. Sveriges kommuner och 

landsting (SKL) har tillsammans med regeringen tecknat en överenskommelse för en utveckling 

av nationella kvalitetsregister. Att delta i kvalitetsregister är för patienten frivilligt.  
 

PROM (patient reported outcome measures) fokuserar på patientens upplevelse av vårdens 

resultat. Det ger kunskap om utfall av behandling och eventuell påverkan på livskvalitet. Genom 

att införa PROM i kvalitetsregister möjliggörs ett bättre underlag för utveckling av vården vilket 

gör att registren blir mer användbara för forskning.  
 

PREM (patient reported experience measures) kan användas för att patienten ska göra sin röst 

hörd och kunna påverka vården.  
 



Lena-Marie Petersson, Yvonne Wengström, Kerstin Sandelin och Christofer Lagerros ingår i en 

grupp som har jobbat med utveckling av PROM till Nationella Kvalitetsregistret för bröstcancer. 

De lyfter fram behovet av att patienterna är med i valet av kvalitetsindikatorer så att dessa blir 

relevanta och meningsfulla. 
 

Efter en intressant eftermiddag  bjöds det på mingel och middag. Det är alltid lika trevligt och 

värdefullt att träffa kollegor från andra delar av Sverige som jobbar inom bröstcancervården! 
 
 

Torsdagen den 2 oktober 
 

Mammografisk täthet moderator Irma Fredriksson 
 

Täta bröst- vad bör klinikern och mammografidoktorn veta?  

Andreas Pettersson, Med dr Onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset 
 

Mammografisk täthet är ingenting nytt. För mammografiläkarna är detta känt sen många år och 

mammografisk täthet är vanligt. Mammografisk täthet innebär ökad risk för att utveckla 

bröstcancer och svårigheter att ställa diagnos. Det pratas idag mera om mammografisk täthet i 

allmänhet, TV och i dagspressen.  
 

Föredragshållaren har mammografisk täthet som ett av sina forskningsintressen och han gav oss 

en översikt över vad täta bröst är. Man kan mäta täthet på väldigt många sätt och det är ett eget 

forskningsfält. Wolf var först att beskriva mammografiskt täta bröst 1976.  Det finns en semi-

automatisk metod att räkna ut absolut täthet och procentuell täthet. Vanligtvis pratar man om 

procentuell täthet. 
 

Potentiella mekanismer  

Har man ett tätt bröst är det svårare att upptäcka en maligntumör 

Mammografiskt täthet speglar 

- Antalet celler ” at risk” att utveckla bröstcancer. Om man har täta bröst har man mer körtelceller 

och det är fler celler som kan utveckla cancer. Det är en ganska intuitiv hypotes. 

-  Den kombinerade effekten av mitogena och mutagena faktorer men det är svårt att leda i bevis. 

-  Östrogenproduktion, men den är ej ledd till bevis. 
 

Kan vi då använda mammografisk täthet för att riskstratifiera patienter? 

- Annan screeningmodalitet är en diagnostisk fråga 

- Annan screeningintensitet är en fråga om riskprediktion 

- Primär prevention är en fråga om riskprediktion 

 

Idag kan man inte förutspå vilken risk kvinnor med täta bröst har att utveckla bröstcancer. Ska 

dessa kvinnor genomgå MR? Ska de screenas oftare? Ska dessa kvinnor erbjudas primär 

prevention? I USA har man hamnat i det läget att man inte vet vad man ska göra när en kvinna 

har täta bröst förutom att hon ska informeras. Vetenskaplig evidens håller på att byggas upp och 

ytterligare forskning behövs. 
 

När kan MR och andra tekniker bidraga?  



Karin Leifland, Med dr, Radiolog, Unilabs 
 

Beskrev vad mammografiläkaren kan göra för att förbättra diagnostiken. Den enda bevisade 

metoden är idag mammografi. Den är billig, snabb och bra metod att använda vid screening.  Det 

är bevisat att mammografi är en bra metod för att sänka dödligheten. Det är lättare att se maligna 

tumörer i fettomvandlade bröst jämfört med i så kallade täta bröst. Det finns idag ingen evidens 

för screening med ultraljud.  
 

Svårigheter med mammografi:  

 Vid hög parenchymtäthet 

 Vid lobulär cancer 

 Vid postoperativa förändringar 
 

Vad kan man göra för att förbättra diagnostiken vid täta bröst ? 

 Lägga till ultraljud 

 Tomosyntes, där bilder tas i sekvens som ger 3 D-bild. Denna undersökning ger dubbelt så 

mycket strålning som digital mammografi. Granskningstiden är dubbelt så lång som att granska 

en vanlig mammografi.  

 Spektralmammografi (kontrastmammografi). Kostar en tiondel av en MR-undersökning. Skulle 

kunna användas som komplement till oklara mammografifynd., vid palpabla förändringar som 

inte ses på mammografi och ultraljud samt för de patienter som ej kan genomgå MR-bröst. 

Spektral mammografi kan ej ersätta mammografi men däremot vara ett komplement.  

 ABUS,  3D automatisk bröst-ultraljud. Tillverkas för screening. Görs av sjuksköterskor. Det tar 

15-20 min. Granskningen tar lång tid. Det finns ingen evidens att ABUS sänker dödligheten. 
 

För patienter som menstruerar bör MR utföras mellan 5-15 dagar efter mens första dag.  
 

Generella rekommendationer för att använda MR 

 MR- bröst ska utföras vid radiologiska bröstenheter med stor erfarenhet av radiologisk 

bröstdiagnostik 

 Komplement till klinisk undersökning och mammografi/ultraljud 

 I samarbete med patologisk verksamhet 

 Minst 150 undersökningar ska utföras per år 

 Minst 10 MR-ledda vakum-biopsier ska utföras/år 
 

MR-bröst kan vara av värde för selekterade grupper. Den enda gruppen där man sänker 

dödligheten med MR är vid BRACA 1 och BRACA 2 och ”risk-anhöriga”. Rekommendation kan 

även gälla andra högriskpatienter som vid ockult primär bröstcancer (1% av alla bröstcancrar) 

och för att monitorera effekten av neoadjuvant kemoterapi.   
 

Det gäller att selektera vilka patienter som bör genomgå MR-bröst och man ska ta i beaktande att 

MR är dyrt, tar lång tid och har låg specificitet. 
 

POMB-studien (Pre Operativ MR- Bröst) 

Brita Wasteson Arver, Med dr, Onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset 

tillsammans med Anders Karlsson, Överläkare Radiolog, Capio St Görans sjukhus  



 

440 patienter inkluderades i en ålder under 56år med nydiagnostiserad bröstcancer. Dessa 

randomiserades till preoperativ MR eller till kontrollgrupp. Några av frågeställningarna var, 

påverkas den primära behandlingen? Kan andelen reoperationer minska? Kan onödiga 

mastektomier minska? Vi fick ta del av intressant material från den ännu ej publicerade studien. 
 

Sammanfattning  

 Den primära handläggningen påverkades i knappt 20% 

 Det sågs en signifikant minskning av antalet reoperationer i bröstet 

 MR ledde till att 10% av patienterna planerade för bröstbevarande kirurgi konverterades till 

mastektomi 

 Fyra patienter konverterades till neoadjuvant behandling pga MR 

 Ingen skillnad i antalet mastektomier mellan grupperna som slutligt ingrepp 
 

Fortsättningvis behöver man titta på kostnader, lokalrecidiv och livskvalitet.  
 
 

Neoadjuvant terapi - Framtiden eller kejsarens nya kläder? Moderator Lisa 

Rydén 
 

Att ge neoadjuvant behandling är etablerat redan på 80-talet för head and neck patienter. Man vill 

starta behandling av mikroskopisk sjukdom så tidigt som möjligt.  
 

Inför neoadjuvant behandling med kemoterapi tas hänsyn till  

 Tumörstorlek, 

 Tumöregenskaper  

 Lymfkörtelstatus 
 

Patologisk komplett remisson (pCR) eftersträvas. 
 

Nedan följer sammanfattning av två föredrag där ett var för och ett mot neoadjuvant behandling.  
 

För-neoadjuvant behandling  

Tomas Hatschek, Docent, Onkologiska Kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset 
 

”Den nya trenden” är neoadjuvant kemoterapi. I riket ses en ökande trend.  
 

Klinisk betydelse av neoadjuvant behandling: 

 Preoperativ behandling har inte visat sig försämra prognosen jämfört med adjuvant teapi 

 Fler kan göra bröstbevarande kirurgi  

 Det är inte farligt att ge preoperativ behandling 

 Behandlingseffekten kan tydligare följas 

 Behandlingsbyte kan göras om effekt uteblir 

 Nya mediciner kan bedömas i tidigt skede 
 



Det är framförallt trippelnegativa tumörer och Her2+ tumörer där man har nytta av patologisk 

komplett remission.  
 

Mot- neoadjuvant behandling  

Henrik Lindman, Med dr, Onkologiska Kliniken, Akademiska Sjukhuset  
 

Preoperativ behandling leder ej till bättre överlevnad jämfört med postoperativ behandling vid 

operabel bröstcancer (Cochrane 2007) 
 

Vågar man göra sektorresektion efter ha krymt T3/T4 tumör?  
 

Det är bara vid trippelnegativ cancer som det prognosmässigt är en stor fördel.  
 

Vi går miste om den viktigaste prognosinformationen- antalet positiva lgll primärt.  
 

Hur hanterar vi den stora majoriteten som ej får patologisk komplett remission (pCR)? Ge mera 

cytostatika eller inte? Bättre pCR ger i många fall ingen effekt på överlevnad.  
 

Det kan finnas en risk för överbehandling och det kan vara psykologiskt svårt att vänta med att ta 

bort tumören.  
 

Det är en fördel med mer adjuvant cytostatika, men pCR signalerar inte att mer var bättre. pCR 

fungerar ej som prognosfaktor vi luminal A eller B och värdet är även tveksamt vid HER2-pos 

bröstcancer. Således är pCR normalt ej en bra surrogatmarkör för överlevnad inom studier.  
 

För sjukvården innebär den neoadjuvant kemoterapin extraarbete. Det kräver fler 

läkarbedömningar för monotorering av tumörrespons. Minst två patologiundersökningar, dels 

före och dels efter operationen. Det blir mindre tumörvävnad att spara till tumörbanker och fler 

bedömningar krävs på multidiciplinär rond.  
 

Därefter var det paneldiskussion med Jonas Bergh, professor, Irma Fredriksson Med dr, Fredrik 

Wärnberg Docent och Maria Sundqvist Med dr. 
 

Bristande respons ska föranleda regimbyte. Neoadjuvant behandling bör kunna leda till ökat antal 

patienter som kan genomgå bröstbevarande kirurgi. Med en bra selektion av patienter innebär 

bröstbevarande kirurgi efter neoadjuvant behandling ingen risk. 

 

Vi har inte kommit till vägs ände gällande neoadjuvant behandling utan detta behöver 

följas ytterligare inom studier! 
 

Onkoplastikkirurgi och axillkirurgi- Vad är state of the art? Moderator professor 

Jan Frisell 
 

Axillarutrymning eller inte- uppdatering av kunskapsläget och information om de aktuella 

randomiserade studierna  

Jan Frisell, Bröst och Endokrinkirurgiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset  
 



Onkoplastikkirurgi kan definieras som en kombination av cancerkirurgi och estetiskkirurgi. 
 

Axillkirurgi varför gör vi den? 

 Viktigaste prognosfaktorn 

 Underlag för adjuvant behandling 

 Minskar risken för regionala återfall 

 Minskar risken för att dö i bröstcancer? 
 

Metoden kvarstod till slutet av 90-talet 

 Utrymnig nivå I och II 

 >10 körtlar som mål  
 

Utan känd spridning till axillen är sentinel node standard. Vid sentinel node utan tumörväxt 

behövs ingen axillutrymning utföras. Det innebär att Sverige varje år undviker att göra 5000 

axillarutrymningar i ”onödan” vilket har lett till att andelen patienter med armbesvär (stickningar, 

domningar, trötthet, lymfödem) minskat. 
 

Indelning av tumörceller i axillen: 

 < 0.2mm Isolerade tumörceller 

0.2-2mm  Mikrometastaser 

>2mm Makrometastaser 
 

Om sentinel node visar mikrometastas behöver man inte utrymma axillen men patienten ska 

inkluderas i en kohortstudie. 
 

Om sentinel node visar makrometastas ska patienten axillarutrymmas till dess att data finns som 

talar mot axillarutrymning. Axillstudien ”SenOMac” som startar 2015 och kommer att studera 

detta. 
 

Primär rekonstruktion- State of the art  

Maria Mani, Med dr, Plastikkirurgiska kliniken, Akademiska sjukhuset (gul kavaj) 
 
En grundregel är att bröstrekonstruktion aldrig får gå före onkologiska aspekter. 
 

Det finns flera sätt att göra bröstrekonstruktion. Genom att förstå vävnadshantering och 

kärlförsörjning kan man genomföra säker cancerkirurgi med vävnad som klarar rekonstruktion. 

Vid direktkonstruktion använder man i 95% av fallen implantat.  
 

Trender som ses idag är att fler unga drabbas av cancer samt att antalet som lever med sin 

diagnos ökar. Idag hittas fler gener och vi har säkrare operationstekniker. Det ses även ett ökat 

kunnande bland patienterna och efterfrågan på bröstrekonstruktion ökar.  
 

Rökare och kvinnor med BMI över 30 har högre komplikationsrisk vid bröstrekonstruktion. I 

Sverige är man restriktiv i dessa fall och egenvävnadsrekonstruktion bör om möjligen väljas. 
 

En förutsättning för gott operationsresultat är att den kirurg som ska utföra ingreppet har god 

kunskap. När man ska välja ingrepp behöver hänsyn tas till resurser, ingrepp och prioriteringar i 



vården. Rekonstruktion ska ske till rätt patientgrupp, nationella riktlinjer behöver följas och 

tillgängliga metoder ska erbjudas rättvist i hela landet.  
 

Dagen avslutades med mingel, bubbel och en god middag ute på Solliden! 

 

 

Fredagen den 3 oktober 
 

Bröstcancer och sexualitet- Var står vi idag? Moderator professor Yvonne 

Brandberg 
 

Gynecological and sexual issues in young women with breastcancer  

Alessandra Graziottin, Professor, Center of Gynaecology and Medical Sexology at the H. San 

Raffaele Resnati, Milan, Italy 
 

Föredraget hölls på engelska. Vi lever längre men lever inte lika länge med bibehållen hälsa. En 

bröstcancersjukdom påverkar kroppen och behandling kan medföra tidigare klimakterie, 

depression och osteoartrit, samt andra besvär. Detta påverkar sexualiteten och livskvaliteten som 

helhet. Besvären kan upplevas som väldigt dramatiska. Vi fick en grundlig genomgång om vad 

som händer med kroppens kvinnliga hormoner vid bröstcancerbehandling och vilka symtom och 

besvär som drabbar den unga kvinnan med bröstcancer.  
 

40-70% av unga bröstcancerpatienter upplever sexuella problem i anslutning till sin 

cancerbehandling. Dessa kvinnor behöver hjälp och stöd av sjukvården för att tillsammans med 

sin partner återfå sin sexuella identitet. Inom sjukvården har vi en viktig uppgift att 

uppmärksamma och samtala med patienten om sexualitet. 
 

Vilka är de speciella problemen hos den postmenopausala patienten  

Karin Bergmark,Med dr Jubileumskliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset  
 

”Numera är stunderna få när jag inte tänker på döden. Då jag inte är belägrad av det som väntar. 

När jag älskar är ett sådant tillfälle. Då upphör allt annat att existera. Då försvinner vi i ett trassel 

av kroppar och blir höga av varandra”  / Kristian Gidlund.  
 

Vi fick en beskrivning hur kroppen påverkas av kirurgi, strålbehandling och kemoterapi. 

Kvinnorna känner sig defekta, oattraktiva, tappar håret, får en förändrad kropp, känner skuld och 

skam. Det leder till en påverkan på kvinnans självkänsla, kroppsuppfattning och kvinnlighet.  
 

Efter bröstcancerbehandling uppges hälften ha sexuella problem, men föreläsaren anger att 

troligen är denna siffra högre. Med dagens goda prognos vid bröstcancer innebär det att över 

90.000 kvinnor lever efter bröstcancerdiagnos idag och då innebär det att minst 45.000 kvinnor 

sexuella problem. Detta behöver uppmärksammas i större utsträckning! 
 

Det finns få studier som studerat risk för lokal behandling med östrogen efter 

bröstcancerbehandling. Ytterligare studier behöver göras och idag finns inte tillräckligt evidens 

för att inte använda lokalt östrogen.    



 

Patienten kan informeras om att fortsätta att ha sex och närhet om det är något som känns 

bekvämt och stärkande. Att kvinnan och hennes partner vågar röra vid varandra och prata om vad 

som är möjligt i sin relation kan leda till ett bibehållet acceptabelt sexliv för båda parter trots 

sjukdom.   
 

Viktiga nya Onkologiska läkemedel moderator Docent Johan Ahlgren 
 

Anti- Her2 läkemedel  

Jonas Bergh Professor  
 

Här får vi en genomgång av ett flertal studier.  
 

Patienter som har en Her2 positiv tumör har sämre prognos pga dessa tumörer delar sig snabbare 

och metastaserar lättare.  Det finns idag olika antikroppsbehandlingar som på olika sätt blockerar 

funktionen för Her2. Vid återfall av bröstcancer är det bättre att fortsätta med Her2 blockad än att 

sluta. Det är uppenbarligen bra med patologisk komplett remission. Adjuvant terapi är fortfarande 

1 år. Traztuzumab som tillägg till kemoterapi förlänger överlevanden vid återfall av Her2 positiv 

bröstcancer.  
 

Läkemedel för trippelnegativ bröstcancer  

Niklas Loman, Med dr, Onkologiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus  
 

Det finns en genetisk instabilitet i trippelnegativ bröstcancer och det finns en avsaknad av 

distinkta läkemedel för denna typ av tumör. Typiskt är tidiga recidiv. Om inte tumören 

recidiverar är det en god nyhet. Är man recidivfri efter 5 år är det troligt att man fortsätter att vara 

recidivfri. Ca 8% av all bröstcancer är trippelnegativ. De trippelnegativa bröstcancrarna är 

framförallt ”basallike”. Trippelnegativ bröstcancer är dock inte samma sak som basallike 

bröstcancer. Det finns 6 olika ”typer” av trippelnegativ bröstcancer och dessa kan ha olika 

prognos. Kemoterapi är rekommenderad bas för behandling av trippelnegativ bröstcancer.  

Det går ganska bra för många patienter med trippelnegativ bröstcancer om de får kemoterapi.  
 

Pågång är Olympia-studien för BRCA-bärare med trippelnegativ bröstcancer. Fler studier på 

trippelnegativa tumörer behöver göras.  

 

Endokrina läkemedel  

Tommy Fornander, Docent, Karolinska Institutet och Södersjukhuset Stockholm 
 

Östrogen är en av de fundamentala orsakerna till att vi får bröstcancer. Tamoxifen är nog det 

läkemedel som räddat flest patienter från bröstcancer under åren.  
 

Vad vet vi idag är att oophorektomi, aromatashämmare och tamoxifen fungerar. 

Aromatashämmare är något bättre än tamoxifen och att sekventiell behandling med 

aromatashämmare följt av tamoxifen fungerar bäst.  
 

Ett adjuvant behandlingsförslag presenterades som förmodligen kommer att påverka kommande 

riktlinjer.  



 

Varför lever patienter med spridd sjukdom längre?  

Theodoros Foukakis, Med dr, Onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset  
 

Vid metastaserad sjukdom kan ny receptorstatus, Ki67 och andra markörer behöva analyseras 

igen då dessa kan ändras från primära data. En förändrad tumörbiologi kan leda till ändrad 

behandling. Nya läkemedel har utvecklats som visar överlevnadsvinster. 
 

Någon ökad överlevnad i metastaserad bröstcaner är inte uppbenbar vid tidigare 

populationsbaserade studier. Förbättrad överlevnad ses först i början av 2000-talet och begränsas 

till yngre patienter. Nya studier/uppdateringar är viktiga för att visa om trenden till förbättring 

fortsätter.  
 

Långt liv med spridd sjukdom- omvårdnadsaspekter  

Tina Bondesson Chefssjuksköterska 
 

Att leva med progressiv sjukdom innebär att leva i ovisshet och i svängningar med ständig 

uppmärksam på hur man mår.  
 

Tina beskrev olika förlopp. Cancer förändrar allt och ett återfallsbesked kan många gånger vara 

svårare än det primära beskedet. Patienten har en önskan om kontroll och att allt ska vara 

normalt. Man saknar information om olika behandlingsalternativ och önskar skriftlig information 

som är tillförlitlig.  Det finns önskemål om tydlig översikt om vad som kommer att hända och 

patienten önskar behålla sin roll i familjen. Närstående är det viktigaste stödet men belastningen 

på relationer kan leda till separation.   

 

Fatigue och smärta är de vanligaste symtomen och kan uppkomma av sjukdomen eller efter 

behandling. Symtombördan påverkar livskvaliten och behöver kartläggas och underliggande 

faktorer som går att behandla ska behandlas. Många tycker att det känns bra att träffa andra i 

samma situation. 
 
Riktlinjer vid avancerad cancersjukdom: 

Vården ska ske multidiciplinärt och kontaktsjuksköterskor är en del av teamet.  

Information om sjukdomen ska ges till patienten och den ska vara individuell.  

Patienten behöver känna att de är delaktiga i vården och ålder ska inte vara avgörande för 

behandlingsplanen. 
 

Validerade instrument för bedömning av symtom och biverkningar behövs. De ska vara lätta att 

fylla i och kunna underlätta patientens kommunikation med vården.  
 

Tidig introduktion av palliativ vård med symtomkontroll ska prioriteras och brytpunktsamtal ska 

hållas när det inte längre är möjligt att bromsa sjukdomen.  
 

Prognostiska och prediktiva faktorer moderator professor Jonas Bergh 
 

Allmänna principer för prognostik och behandlingsprediktion  

Mårten Fernö, Professor,  Onkologiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus 



 

Varje patients prover ska baseras på rätt analysresultat som leder till lämpligaste behandling för 

att kunna svara på frågorna, vilka patienter som ska ha behandling och vilka patienter som har 

högre risk för återfall?  

 

Faktorer man tar hänsyn till: 

 Lymfkörtelstatus 

 Överuttryck av östrogen/progesteron 

 Tumörstorlek 

 Grad 

 Her2 

 Tumörens delningsfas, Ki67 

 

Ny analys bör göras om tumören återkommer då tumörbiologin kan ha ändrats vilket kan leda till 

nya möjligheter att behandla. 

 

Bröstcancer är en komplicerad sjukdom där det är svårt att hitta bra biomarkörer, men arbete 

pågår.  
 
 

Nya och lovande markörer  

Åke Borg, Professor, Lunds Universitet  

 

 Gen-uttryck och genomiska förändringar. Bröstcancer är en heterogen sjukdom med molekylära 

subtyper, tumörstroma och ”hostfactors” 

 Somatiska mutationer  

 Konstitutionella/ genomlike mutationer och varianter 
 
 

Nya markörer versus gamla markörer  

Theodoros Foukakis, Med dr, Onkologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset 

 

Sammantaget kan man idag säga att nya markörer studeras men kan ej ännu ersätta gamla 

markörer.  
 

Kvalitetskontrollrapport för nu använda markörer  

Mårten Fernö, Professor, Onkologiska kliniken Skånes Universitetssjukhus 

 

Förkortningen SweQa står för Swedish quality assurance eller Svensk kvalitetskontroll. Här 

beskrevs hur man arbetar med kvalitetsarbete. Målsättningen är att varje patients prover ska 

baseras på rätt analysresultat. 
 
 

Sammanfattningsvis var SOTA-dagarna för bröstcancer en mycket inspirerande och givande 

konferens som aktualiserade det senaste inom bröstcancervården idag. Att olika 

yrkeskategorier får möjlighet att träffas och inhämta ny kunskap samt dela erfarenheter är en 



viktig grundsten för fortsatt utveckling av teamarbete inom bröstcancervården i Sverige. Nästa 

SOTA-möte arrangeras hösten 2016 i Umeå.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


