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Att få barn efter bröstcancer 
Anna Helleblad, bröstcancerpatient, Sundsvall.  
 
Flera av er har säkert sett de fina bilderna i Aftonbladet på Anna Helleblad med hennes son 
Olle där hon står med bar överkropp och ett bröst. Anna Helleblad var på konferensen för att 
berätta om hur hon och hennes sambo hade resonerat när de valde att få barn efter hennes 
bröstcancerbehandling. Och för alla som funderar i dessa banor var detta ett mycket 
hoppingivande samtal.  
 
När Anna fick besked om sin bröstcancer hade hon redan tre barn sedan tidigare och skulle 
inte ha fler barn. Hon levde i en ny relation och de var båda överens om att de inte behövde 
bekräfta den med ett barn. Anna berättade att hon under sin behandling tagit mycket intryck 
av författaren Bernie Siegel och det han skriver om att vara sann mot sig själv. Detta att vara 
sann mot sig själv fick henne att fundera på mycket i sin tillvaro och även omvärdera en hel 
del. Bland annat berättade hon att det blev så tydligt för henne att just det här med barn, familj 
och nära och kära är det bästa vi har och att det då kändes helt rätt att försöka få ett barn till. 
 
Anna Helleblad opererade bort sitt ena bröst och fick både cellgifter och strålning. Hon 
berättade att hon egentligen skulle ha haft hormonbehandling också efter strålningen eftersom 
hon hade en hormonkänslig tumör. Hennes läkare hade dock missat att informera henne om 
det och när Anna fick veta att hon skulle ha det i fem år kände hon med hela kroppen att hon 
inte skulle ha det. Hon upplevde även att hon genom att arbeta med att vara sann mot sig själv 
redan gjorde allt hon kunde för att förhindra återfall så efter moget övervägande tackade hon 
nej till hormonbehandlingen. Så arton månader efter avslutad strålbehandling blev Olle till.         
 
Före Olle blev till och innan han föddes berättade Anna att hon funderade en hel del på hur 
ansvarsfullt det egentligen är att skaffa ett barn till och sedan kanske dö i ett återfall. Efter att 
Olle var född berättade Anna att hon inte tänker så längre. Det är ju lika hemskt att dö ifrån 
sina tre tidigare barn som att dö ifrån Olle. Och som Anna säger, vi kan ju faktiskt dö vilken 
dag som helst när vi går på gatan. Det behöver inte vara cancern som tar livet av oss. Anna 
säger också att det är en del av hennes sätt att leva nu, att inte begränsa sig till vad som kanske 
kan hända, utan att göra det som känns rätt i magen.    
 
Det var inga problem att bara amma med ett bröst. Det gick jättebra och Anna berättar att hon 
hade mycket mjölk. Hon ammade helt i fem månader och slutade amma när Olle var elva 
månader. Det enda problemet, som Anna lite skämtsamt sa, var att hon fick byta till en större 
protes under graviditet och amning eftersom det kvarvarande bröstet blev så mycket större. 
För övrigt gick det smärtfritt, inga såriga bröstvårtor och inga mjölkstockningar. 
 

Om mediaexponeringen 
Det här att få barn efter en bröstcancerbehandling och föda upp ett barn på ett bröst är ju som 
alla vet inte så vanligt. De allra flesta är ju betydligt äldre när de får sin bröstcancer så att få 
barn inte längre är aktuellt. Detta har lett till att många tidningar har varit intresserade av både 
Annas historia och av bilder på henne med bebis. Anna fick en fråga om hur hon upplevde 
denna medieexponering och hon svarade att hon hade tänkt att om hon bara kunde ge en 
kvinna hopp genom att visa upp sig och berätta sin historia så skulle det vara värt det. Anna, 
som kommer från ett litet samhälle, berättade dock att det inte kändes så lätt att alla 
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hemmavid skulle få se bilderna. Att hela Sverige skulle se dom gjorde henne inget, men att 
alla grannar och andra bekanta skulle se dom kändes lite som att gå naken på Ica. Trots det så 
ställde hon alltså upp på att visa upp sig med bara ett bröst och med Olle i famnen i både 
Amelia och Aftonbladet. Inte bara en gång, utan året därpå ringde de igen och frågade om hon 
kunde vara med och Anna ställde upp. Anna berättar att hon har fått mycket positiv respons 
på dessa reportage och bilder. Många har kommit fram till henne och sagt att hon är modig 
och att de känt sig styrkta av hennes berättelse. Och det var ju det som var meningen för Anna 
med att ställa upp på bilder och reportage, att kunna ge någon hopp.  
 
Modig tycker nog de flesta att hon är och hon gav många av oss på konferensen både hopp 
och ett gott exempel på livet efter cancerbehandling att ta med oss hem till arbetet i våra 
bröstcancerföreningar.  


