


DET ÄR BRA MED informa-
tion om hur man minskar pro-
blemen under strålbehandling 
(BROfästet nr 3, 2012) men alla 
människor tål inte silikon på 
huden. 

nterna/kunderna.
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KVINNOR

Bröstcancer är en av de 
vanligaste dödsorsakerna 
hos medelålders kvinnor 
i Sverige. Den relativa 
överlevnaden i sjukdomen 
tio år efter diagnosen är 
dock betydligt bättre i dag 
än för 40 år sedan, drygt 80 
procent.

◗  Cirka 9 730 kvinnor fick 
under året en bröstcancer-
diagnos. 

◗ Varje dag får 26 kvinnor 
bröstcancer, ca en kvinna 
varje timme.

◗ Relativ 10 årsöverlevnad = 
80 % Relativ 5 årsöverlev-
nad = 88 %

◗  Bröstcancer utgör 30,3 % 
av all cancer som drabbar 
kvinnor.

◗ Drygt 80 % är 50 år eller 
äldre när de får diagnosen.

◗  3,3 % är under 40 år. 

◗ 5–10 % av all bröstcancer 
beror på ärftliga faktorer.

◗ I Sverige lever cirka 95 000 
kvinnor med en bröstcan-
cerdiagnos. (Cancerfonds-
rapporten 2014)

◗ Ökningstakten är 1,4 % per 
år under de två senaste 
decennierna. 

◗ Cirka 1 459 kvinnor dör 
årligen i bröstcancer (ca 4 
dödsfall/dag) under 2005–
2015.

MÄN

◗ 41 män fick under året en 
bröstcancerdiagnos. (2012)

 

EUROPA

Nära 494 076 kvinnor får 
diagnosen bröstcancer varje 
år. Det är nästan en kvinna i 
minuten.

◗ Var 1,2:e minut får en 
kvinna bröstcancer.

◗ Var 4:e minut dör en  
kvinna i bröstcancer.

◗ 20–30 % är under 50 år och 
mitt i livet med familjebild-
ning och yrkesliv. 

◗ 37 % är mellan 50–64 år.
 

MER INFO
Uppgifterna bygger på 
Socialstyrelsens senast 
publicerade statistik och
avser förhållandena år 2014.

www.socialstyrelsen.se/ 

publikationer2014/2015-12-26

 
www.breasthealthday.org/

breast-cancer-facts (avser  

förhållandena år 2012)

det kan bli skvaller”, ”jag är ju frisk, varför 
ska jag gå till ett sjukhus?”, ”min man vill 
inte passa barnen, så jag kommer inte iväg”.

– Jag kan förstå att det finns mycket mot-
stånd. Det kan vara språk, rädsla, okunskap, 
dåligt stöd från man och barn. Men det enda 
vi kan göra är att aldrig sluta försöka.

Så fort Fatemeh får en inbjudan så pack-
ar hon sin väska och åker iväg. I den finns 
foldrar, peruker och ”knölbröstet”. Det sist-
nämnda är en bröstkopia av silikon som 
gömmer fyra exempel på förändringar som 
man bör vara uppmärksam på. 

– Det väcker alltid stort intresse, både hos 
kvinnor och män, säger Fatemeh.

Fatemeh blev kvar i Hjällbo i många tim-
mar och hon åkte hem glad och nöjd med 
förvissningen om att hon nått fram bra den-
na gång.

Gruppen från Hjällbo har redan bestämt 
tid för att komma på besök hos BCF Johan-
na inne i Göteborg.
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