KROPPEN
Utskriven. Fri. Då börjar ett nytt elände.
Här skriver Karin Björkegren Jones
om hur det är att leva – efter ”frisk”förklaringen. Hennes önskan:
Att vården hade frågat henne vad
hon behöver nu.
Av Karin Björkegren Jones Foto Anneli Hildonen
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Stora jordbävningar följs alltid av en lång rad
efterskalv. Det blev jag så smärtsamt varse
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Yogaläraren och journalisten Karin Björkegren
Jones har under åren lärt
M:s läsare att yoga. Och
just yogan har varit
avgörande för henne, inte
minst under och efter
cancerbehandlingarna.
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Allt det där som jag läste att tanter får.

procent
– så mycket ökar

-

bröstcancer/år

boken Knip för bättre hälsa

”I vårt land finns
det en oskriven
regel; en sorgeperiod är ett år,
sedan förväntas
man vara tillbaka”

Den här bilden fick störst
genomslag på min blogg. Jag
har aldrig känt mig så sliten.
Det var dagen efter att mitt
högerbröst opererats bort.
Min man försökte uppmuntra
mig. Han sa gång på gång hur
vacker jag var.

anses som skämmigt.
-

min vädertå som känner av alla känslor
-

relation som förmodligen blivit satt lite
-

-

-

rädslan som aldrig verkar
-

-

”Man vill ju
vara tacksam.
Men tacksam
står mig upp
i halsen”

-

-

återfall.
-
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snälla cancervården,
tänk om ni hade frågat mig:

-

vad hade du
behövt?

-

som det är viktigt att männen snabbt
kommer tillbaka till sitt virila till-

ändå är det en av de vanligaste biverk-

kvinnor alltså äter i onödan i någon
-

-

bare tillbaka till arbetet men kanske
främst till livet.

SEXLUSTEN: Ta fram ett kvinnligt
Viagra. Ge oss glidmedel utan tillsatser. Prata om sexlusten, informera oss
om att det är vanligt att den försvinner,
men hjälp oss att hitta tillbaka till den
genom att forska på vad vi kan behöva.
ANTIHORMONER: Alldeles för många
kvinnor äter antihormoner i preventivt
syfte i onödan. Ta reda på vilka kvinnor
som blir hjälpta och låt de andra
slippa. Informera oss om biverkningar.
Prata om minskad sexlust, en av
biverkningarna av antihormoner.

kan man veta att kvinnor ska äta dem

förstå.
var då jag själv avvägde om

HJÄRTSVIKT: Är en vanlig biverkning
under en cancerbehandling, informera
oss om denna! Kolla våra hjärtan var
tredje månad under cancerbehandlingen men också efter alla behandlingar. Hjärtsvikt kan bli kronisk, men
många dör också av den.

-

DEPRESSION: Nästan var femte
kvinna är sjukskriven på heltid tio
månader efter operationen. Att få
cancer är ett existentiellt hot och
många lider av posttraumatisk stress
flera år efter bröstcancern. Lymfödem, depression, ångest, minnesoch koncentrationsstörningar är
vanliga orsaker till att man inte kan
arbeta heltid.

det vara en rimlig fråga att

Här är jag på tre veckors rehab på Vidarkliniken, den alternativa vården har kommit
mycket längre vad gäller eftervård.
Nr 8 2016

LYMFÖDEM: Mät armar och ben före/
efter operation och sedan regelbundet,
så att lymfödem kan åtgärdas i tid. När
vi får lymfödem, ge
oss möjlighet till
lymfmassage på
frikortet och informera oss om
supramikrokirurgi
(där man syr ihop
lymfkärl med ett
blodkärl) och fettsugning av lymfödemet. Forska på preventiva åtgärder
och på träning och behandlingar som
kan hjälpa drabbade. Forska på lymfsystemet, som numera anses som en
kroppsdel. Utbilda fler lymfexperter.
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