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Trender och behandlingsmöjligheter 
Professor Jonas Bergh från Radiumhemmet höll denna föreläsning. Han började med att 
berätta om kända kvinnor i historien som haft bröstcancer. Bl.a. en kvinna i hushållet hos den 
kända konstnären Rembrandt tror man hade bröstcancer. Alexander Rodins ”Damen med 
slöjan” hade också bröstcancer. Jonas informerade oss om ett antal olika riskfaktorer för 
bröstcancer. Dessa har tidigare omnämnts i föredraget av Brita Arver. Jonas informerade om 
ett nytt projekt i Sverige och i Finland där man erbjuder kvinnor intensiv motion. Efter 10 år 
får vi veta hur det faller ut. Ca 1 miljon kvinnor får bröstcancer i världen varje år. Kina är en 
tickande bomb eftersom de får bara föda ett barn och de röker mycket. Det har också 
anammat det västerländska sättet att leva. Japanska kvinnor har låg frekvens av bröstcancer 
men när det flyttar till andra länder har de samma risk. Man kan inte säga vad av olika 
livsstilsaspekter som spelar roll.  
 

 
 

Jämför man Sverige med t.ex. östra Europa så ser man att risken att få bröstcancer är ungefär 
dubbelt så hög i Sverige.  
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Idag är prostatacancer större än bröstcancer i Sverige. Ca 9.000-10.000 fall av prostatacancer 
upptäcks varje år.  
 
Cancerförekomst i världen 
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Risken för att få bröstcancer i Sverige är ungefär dubbelt så hög om man är född 1960 jämfört 
med om man är född år 1930.  
 

 
 
När det gäller överlevnaden så är den ungefär konstant trots att det idag är mer än dubbelt så 
många som drabbas. 
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Jonas informerade oss om risk-nyttobalansen för olika preparat. Äter man t.ex. Nolvadex i två 
år jämfört med fem år så är risken att dö i hjärtinfarkt mindre. Det är alltid en svår balansgång 
att åtgärda cancern utan att skada annat.  
 
Vanliga biverkningar av aromatashämmare är led, muskel och skelettbesvär. Med Nolvadex 
är det klimakteriebesvär och viktuppgång.  
 
Frågor kom huruvida MR bör användas på unga kvinnor och Jonas informerade om att de kan 
ge många falska positiva svar.  
 
Diskuterades strålning när man efter operationen ger en hög stråldos. Det finns risk för 
komplikationer på sikt. Brachyterapi (BT avses strålbehandling som ges i direkt kontakt med 
cancertumören) kan vara en framkomlig väg i framtiden.  
 
Jonas jämförde bröstcancerbehandling med skor. Det finns inte ett par skor som passar alla. 
Samma gäller behandling av bröstcancer.  
 
Kan gendiagnostik i framtiden hjälpa oss att avgöra vilken typ av behandling vi ska få? Detta 
kommer nog mer och mer i framtiden. Idag finns MINDACT där får patienten en 30 sidig 
journal där man studerat generna. För komplicerat idag. Jonas visade bilder på gener som ser 
ut som ryamattor. Arvsanlagen kommer inom några år för att bättre kunna skräddarsy 
behandlingen. Per patient kostar en analys ca 10.000 kronor vilket lätt kommer att sparas in 
genom att man använder sig mindre av mediciner.  
 
HER2. Brösttumörer med övertryck av HER2 neu har en sämre prognos än andra tumörer. 
Ger överlevnadsvinster både vid adjuvant behandling och vid återfall. I HERA-studien kunde 
man visa att om man fick Herceptin i ett år så halveras risken att få återfall inom två år. 
Amerikansk studie finns som visar ännu bättre värden på längre sikt.  
 
Tamoxifen samt FEC halverar risken att dö i bröstcancer. Hur det är med hjärtdöd på sikt vet 
man i dagsläget inte.  
 
 


