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Oklart hur sentinel nodes utanför axillen ska handläggas

Träning av föräldrakompetens
förebygger psykisk ohälsa hos barn efter skilsmässa

❙ ❙ Med anledning av en studie i British
Journal of Cancer, som behandlade vär-
det av att diagnostisera »sentinel nodes«
utanför axillen vid bröstcancersjukdom
[1], har vi skrivit en översikt i ämnet som
publicerades i samma nummer av tid-
skriften [2].

För kvinnor utan axillmetastaser
kommer sannolikt sentinel node-tekni-
ken att revolutionera kirurgin i axillen.
Lymfskintigrafi sker preoperativt, som
ett led i sentinel node-biopsi, och då vi-
sualiseras körtlar med radioaktivt upp-
tag utanför axillen hos cirka 10 procent
av alla kvinnor. Endast ett fåtal av dessa
sentinel nodes har metastatisk växt, och
värdet av att upptäcka en sådan körtel-
metastas är oklart. Avgörande är om kör-
teln är den enda metastasen eller om
även axillkörtlarna är engagerade. Be-
slut om cytostatika- eller annan tilläggs-
behandling tas dock inte enbart på

grundval av lymfkörtelmetastasering
utan även andra tumörkarakteristika har
betydelse.

Förmågan att upptäcka sentinel no-
des utanför axillen beror bl a på vilken
teknik man använder för att injicera iso-
topen. Injicerar man peritumoralt visua-
liseras extraaxillära körtlar i 15–30  pro-
cent av fallen, och injicerar man sub-
areolärt eller subdermalt påvisas sällan
några extraaxillära körtlar. Även tid-
punkten är av betydelse; intradermalt in-
jicerat bläck dräneras t ex snabbt och
kan vara borta när primärtumören är ex-
ciderad och axillkirurgin genomförd.

Det är inte klart hur ett fynd av en ex-
traaxillär sentinel node vid preoperativ
lymfskintigrafi skall handläggas. Bety-
delsen av att diagnostisera metastaser i
extraaxillära körtlar är ännu oklar. Innan
vi kan studera vad fyndet av extraaxillä-
ra sentinel nodes har för värde och hur

dessa bäst handläggs måste först värdet
av sentinel node-biopsi i sig avgöras.
Flera sådana studier (däribland svenska)
pågår för närvarande.
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❙ ❙ Tonåringar med frånskilda föräldrar
har i amerikanska studier visat sig ha
mer av psykiska problem, framför allt av
utagerande art, än andra tonåringar. De
misslyckas oftare i skolan och blir ofta-
re gravida. 

I syfte att finna medel att förebygga
detta har man testat två typer av behand-
lingsprogram i anslutning till skilsmäs-
san. Det ena riktade sig till ensamståen-
de mödrar tillsammans med barnen och
det andra till mamman enbart. Båda pro-
grammen innefattade elva gruppträffar
och två möten med familjemedlemmar-
na ensamma. En första utvärdering gjor-
des under året efter insatsen och visade
positiv effekt. Man har nu undersökt bar-
nen efter sex år, när de hunnit bli 15–19
år gamla. Skilsmässoregistreringar i rät-
ten var utgångsmaterialet, och barn i ål-
dern 9–12 år var förutsättningen. Barnen
fick inte befinna sig i någon form av psy-
kiskt inriktad behandling, behandlas
med psykoaktiva läkemedel eller ha på-
gående depression eller suicidtankar.
Inte heller mödrarna fick vara under nå-
gon form av psykiskt inriktad behand-
ling. Programmen riktade sig således till
psykiskt friska barn och föräldrar. 

Till undersökningen rekryterades
240 familjer; 36 procent av dem som
uppfyllde uttagskriterierna. Mödrarna

hade bättre utbildning, högre inkomst
och färre barn än den totala grupp de re-
kryterades från. Familjerna fördelades
slumpmässigt till endera av de två be-
handlingsgrupperna eller till en kontroll-
grupp utan behandling. Utvärderingen
gjordes med hjälp av skattningsskalor
riktade till föräldrar och ungdomar gäl-
lande både utagerande och känslomässi-
ga symtom. Ungdomarna fick själva re-
dogöra för antal sexpartner och använd-
ning av alkohol och droger.

Ungdomarna i de båda behandlings-
grupperna hade sex år efter behandlings-
insatsen det bättre ställt vad gällde psy-
kisk ohälsa totalt och utagerande beteen-
de i synnerhet än ungdomarna i kontroll-
gruppen. De hade haft färre sexualpart-
ner och missbrukade alkohol och droger
i mindre utsträckning än kontrollgrup-
pen. I fråga om depression och ångest
fann man däremot inga skillnader. Den
positiva effekten av behandlingen var
störst för de ungdomar som hade varit
mest symtombelastade när programmet
inleddes.

I en post hoc-analys kunde man inte
finna någon skillnad i effekt mellan de
två behandlingsprogrammen, även om
gruppernas skillnader gentemot kon-
trollgruppen inte var lika stora i alla av-
seenden. Detta är av hälsoekonomiskt

intresse, eftersom insatserna i den be-
handling där barnen deltog var betydligt
mera resurskrävande. Det förefaller vara
så att föräldrakompetensträning är den
verksamma faktorn. 

En helt annan studie, där insatserna
riktades till ensamstående mödrar och
främst deras eget välbefinnande, har inte
visat positiva resultat vad gäller barnens
utveckling. 

Resultaten är inte helt generaliserba-
ra eftersom de deltagande mödrarna till-
hör en grupp som har det bättre ställt ut-
bildningsmässigt och socialt än genom-
snittet och därmed kan antas ha lättare
att tillgodogöra sig en behandling. Det är
dock lovande att just de barn som hade
sämst utgångsläge har vunnit mest på
behandlingen. 
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