
Vid en bröstrekonstruktion gör man ofta en operation 
även på det friska bröstet, detta för att det ska passa 
bättre till det rekonstruerade bröstet. De  
korrigeringar man gör är: 

• Lyft 
• Förminskning 
• Förstoring 

Subcutan mastektomi. Med detta menas att man  
lämnar hud med bröstvårta och att man tar bort  
körtlar m.m. Det blir då en rekonstruktion även  
av det friska bröstet 
 
Vid en sen (sekundär) rekonstruktion kan man 
använda sig av: 

• Protes 
• Protes + lambå 
• Expanderteknik 
• Expanderteknik + lambå 
• Egen vävnad 

 
Lambå betyder att man tar en hudflik från t. ex.  
ryggen och använder som ”behållare” för protesen. 
Man kan även använda sig av en muskel och vävnad 
från ryggen och på så vis bygga upp ett nytt bröst. En 
annan teknik som används är att använda hud och 
fettvävnad från magen. Vilken av dessa metoder som 
används beror på olika faktorer. En enkel sekundär 
rekonstruktion med protes görs ofta när patienten har 
friska, ej strålskadade mjukdelar och när patienten 
samtycker till bröstrekonstruktion med främmande 
material. 
 
En rekonstruktion med kroppsegen vävnad görs t.ex. 
när patienten har en ovilja att acceptera främmande 
material i kroppen, har en strålskadad hud eller när 
det har blivit komplikationer av en koksaltprotes 
(kapselbildning.) 
 
Metodjämförelse 

 

Den 14/3-05 anordnade BCF 
amazona en föreläsning om 
bröstrekonstruktioner. Föreläsare 
var Birgit Stark som är överläka-
re vid kliniken för rekonstruktiv 
plastikkirurgi på Karolinska  
Universitetssjukhuset i Solna. 
 
Bröstrekonstruktion är ett ämne 
som brukar vara populärt. Så var 
det även denna gång. Vi var 

många som fick höra en intressant föreläsning. Birgit 
började med att berätta att 1990 upptäcktes 5 630 nya 
fall av bröstcancer i Sverige. År 2003 hade den siffran 
stigit till 6 849 fall per år. 70-75 % av patienterna  
genomgick bröstbevarande kirurgi och 25-30 % var 
tvungna att ta bort hela bröstet (ablatio). Cirkla 650 
patienter/år genomgår en bröstrekonstruktion. 
 
I ett bröstcancerteam ingår: 

• Bröstkirurg 
• Kurator 
• Onkolog 
• Patolog 
• Plastikkirurg 
• Radiolog 
• Sjuksköterska, koordinator 

 
För varje patient görs en behandlingsplan. När det 
gäller rekonstruktion kan man göra en primär eller 
sekundär rekonstruktion. En primär rekonstruktion 
görs samtidigt med bröstcanceroperationen och en 
sekundär rekonstruktion görs en tid efter bröstcancer-
operationen. Birgit betonade att det är mycket viktigt 
att ta hänsyn till varje patients egen vilja. Både när det 
gäller om man vill göra en primär eller sekundär  
rekonstruktion och även på vilket sätt man vill göra 
rekonstruktionen.  
 
Vid en direktrekonstruktion kan man använda sig 
av: 

• Protes med koksaltlösning 
• Protes + hudreduktion 
• Expanderteknik 
• Egen vävnad 

 
Expanderteknik betyder att 
man successivt fyller på 
protesen tills man fått den 
storlek man önskar. Det 
görs med en påfyllnings-
knapp som opereras in un-
der huden. 
Målsättningen är att alltid använda sig av den enklaste 
metoden som ger ett bra resultat. 
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Protes: Kroppsegen vävnad: 

Enkel metod Komplicerad metod 
Kort operation och re-
habilitering 

Lång operation, risk för 
allvarliga komplikatio-
ner 

Metoden begränsad
  

God metod vid rätt indi-
kation 

Många nöjda vid kor-
rekt indikation 

Mycket naturligt resul-
tat 

Främmande material Egen kroppsvävnad 
Risk för kapselbildning/
ruptur (muskelbristning) 
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Slutsats 
Bröstrekonstruktion är ett samarbete mellan patient 
och plastikkirurg och ett individuellt beslut. 
 
Till sist vill jag rikta ett stort tack till den modiga 
kvinna som drog av sig tröjan och visade sitt nya 
bröst för oss alla. Tidigare har de som har gjort en 
bröstrekonstruktion vid vissa tillfällen klätt av sig  
ute i Hamburgersalens kök och visat dem som är  
intresserade. Nu fick vi alla, kvinnor som män  
(några få) se hur fint resultatet kan bli! 
 
 

Siv Pettersson 

TEMAMÖTE / FORSKNINGSRÖN - FAKTA 

Temamöte -  bröstrekonstruktioner 

Femar – ny typ av behandling minskar risken för återfall  

Svenska Läkemedelsverket godkänt användning av 
Femar (letrozol) för att skydda mot återfall av tidigt 
upptäckt bröstcancer hos kvinnor som har passerat 
klimakteriet, efter det att de har genomgått en  
femårig hormonell behandling med tamoxifen.  
Hittills har det inte funnits någon effektiv skyddande 
behandling efter avslutad femårig standardbehand-
ling med tamoxifen trots att hälften av alla återfall 
sker efter denna period. I Sverige avslutar uppskatt-
ningsvis 4 000 kvinnor i år sin tamoxifenbehandling. 
Femar har visat sig minska risken att drabbas av 
återfall för denna grupp med 42 procent.   
 
Behandling med Femar innebär en statistiskt  
signifikant förbättrad chans att slippa få återfall för 
dessa kvinnor (42 procent). Femar har även visat sig 
specifikt minska risken med 39 procent för den typ  
av allvarligare återfall då cancern spritt sig till övriga 
delar av kroppen. Denna nya behandling är därför ett 
viktigt kompletterande skydd mot återfall för framför 
allt de kvinnor som bedöms ha en högre risk för åter-
fall, säger docent Nils Wilking vid bröstmottagningen 
på Sophiahemmet i Stockholm.  

Redan rekommenderad behandling i Danmark 
Med anledning av de nya överlevnadsdata som pre-
senterades på ASCO beslutade Sundhedsstyrelsens 
cancergrupp, danska motsvarigheten till Socialstyrel-

sen, omgående att komplettera rekommendationerna i 
sitt vårdprogram. Samtliga patienter som avslutat sin 
femåriga behandling med tamoxifen mot bröstcancer 
som vid diagnos spridit sig till lymfkörtlarna förordas 
ges denna nya typ av behandling. 
 
Om Femar 
Femar är en aromatashämmare som har funnits i  
Sverige sedan 1997 och har hittills haft indikationer 
för behandling av pågående och påvisbar  
hormonberoende avancerad bröstcancer hos kvinnor 
som passerat klimakteriet. Femar är godkänt i mer än 
80 länder världen över. I USA godkände FDA redan i 
oktober 2004 den nya förlängda behandlingen, det 
vill säga att ge Femar efter fem år med tamoxifen. 
Den vanligaste typen av biverkningar är blodvall-
ningar, muskel-, led- och skelettsmärtor. Andra  
vanliga biverkningar är huvudvärk, trötthet,  
sjukdomskänsla, yrsel, viktökning, ökad aptit,  
svullnad i händer, vrister eller fötter, anorexi,  
illamående, kräkning, magbesvär, förstoppning,  
diarré, håravfall, hudutslag, ökad svettning. Femar 
ska inte användas av gravida eller ammande kvinnor. 
Inte heller av kvinnor som fortfarande menstruerar 
eller tidigare har haft någon ovanlig eller allergisk 
reaktion mot letrozol eller något av övriga  
innehållsämnen i Femar. 
 

Delar ur pressrelease från Novartis mars 2005 

I GLÄDJE ELLER SORG 
STÖD BCF amazona MED EN GÅVA 

Ditt bidrag behövs för att kunna bedriva vår  
verksamhet att hjälpa bröstcancerdrabbade kvinnor. 


