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Inledning 
Helgen den 26 – 27 november 2005 bjöd BRO på en konferens för alla bröstcancerföreningar 
i Sverige. Konferensen vände sig till ordförande i respektive förening samt till en aktiv ung 
kvinna i varje förening. Konferensen var välbesökt och uppskattningsvis deltog ett 60-tal 
medlemmar från olika platser i Sverige.  
 

Program 
Programmet för de båda dagarna var följande: 
Lördagen den 26 november 
Kl. 10.10 Bemötandet av en ung kvinna som söker för knöl i bröstet. Karin Westlin, 

som varit med i undersökningen om tillgänglighet på www.renstig.com berättar 
om sina erfarenheter.  

Kl. 10.45 Om bröstcancer, behandling och ärftlighet m.m. Överläkare Brita Arver. 
Kl. 13.00 Krisreaktioner och bearbetning. Psykolog Inger Askansas, Stockholm. 
Kl. 14.30 Kaffe 
Kl. 15.00 Parallella workshops 

A. Sex och samlevnad. Karin Bergmark, gynekolog och gynonkolog, 
Radiumhemmet i Stockholm. 

B. Att få barn efter bröstcancer. Anna Helleblad berättar om sina 
erfarenheter.  

C. Att tappa håret – alternativ till peruk. Maria Llerena visar sätt att knyta 
turbaner. 

D. Ett fräscht utseende under tuff behandling. Jessica Larsson, Mary Kay. 
 
Söndagen den 27 november 
Kl. 09.00  Summering från lördagen.  
Kl. 10.00 Trender och behandlingsmöjligheter. Professor Jonas Bergh, Radiumhemmet, 

Stockholm.  
Kl. 10.45 Omformningsplastik vid bröstbevarande kirurgi. Ann-Christine Källström. . 
Kl. 11.45 Rekonstruktionskirurgi. Docent Marie Wickman, Karolinska 

Universitetssjukhuset, Stockholm.  
Kl. 12.30 Vad innebär vårdgarantin för bröstrekonstruktioner? Kerstin Wåhleman.  
Kl. 14.00 Summering och planering för det vidare arbetet för unga kvinnor inom 

BCF.  
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Bemötandet av ung kvinna som söker för knöl i bröstet.  
Karin Westlin från företaget Renstig berättade om den undersökningen de gjort år 2004. Hela 
rapporten kan laddas ner från följande adress:  
http://www.renstig.com/Raport-Studie_vid_100_kliniker.pdf   

Studien genomfördes tillsammans med Women’s Business Research Institute – WOMBRI 
(www.wombri.se) för Svenskt Näringsliv.  

Man undersökte 100 slumpmässigt utvalda sjukhus för fyra olika diagnoser och de parametrar 
man tittade på var följande: 

 Tillgänglighet 
 Bemötande 
 Väntetider 

Metoden var att man undersökte offentligt drivna sjukhus och kliniker. Man undersökte deras 
hemsidor utifrån symtom. Man ringde till de olika sjukhusens telefonväxel för att kontrollera 
huruvida man blev kopplad till rätt avdelning. Slutligen gav man betyg på det bemötande man 
fick vid telefonkontakt. Betyget var 1 – 4 och man använde sig av en ”snäll” bedömning. 
Remisskrav, väntetid till mottagning och väntetid till behandling undersöktes. 

För misstänkt Bröstcancer sade intervjuaren, en ung kvinna, att hon hittat en 
knöl i bröstet och var orolig för att detta kunde vara cancer, varför hon sökte 
hjälp via aktuell sjukhus växel. Totalt ringde man 25 olika sjukhus när det gällde bröstcancer. 
 
När det gällde bröstcancer så hade ett av tjugofem sjukhus en hemsida som var utformad 
utifrån behovet så att man lätt kunde hitta rätt utifrån de symptom som man hade. Bara ett 
enda av landets sjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, har en hemsida som hjälper och 
vägleder patienten, det vill säga som är utformad utifrån patientens behov. De andra 
sjukhusens hemsidor liknar mer företagspresentationer. Det går vare sig att få information om 
aktuell sjukdom eller att få råd till vilken klinik man som patient bör söka sig. En sökning på 
”bröst” och ”knöl” på Lasarettets i Motala hemsida ger exempelvis en träff på matsedeln! 

Växeln kunde inte koppla till rätt av delning. I genomsnitt krävdes 3 försök för att komma till 
rätt avdelning och det tog i genomsnitt 3 timmar och 22 minuter innan man kom fram till rätt 
avdelning.  23 av 25 sjukhus krävde remiss för att komma till mottagningen.  

Tid för att sedan boka in ett besök blev i genomsnitt 6 timmar och 6 minuter.  

Bemötandet hos bröstmottagningarna fick medelbetyget 2,7 (av 4). Väntetiden till 
mottagningen var i genomsnitt 4 veckor. Efter detta var det väntetid till behandling på ca 3 
veckor. Max var väntetiden 13 veckor och minst 4 veckor från telefonkontakt till att 
behandling påbörjas. Genomsnittlig väntetid inklusive remiss var 8 veckor.  

När man kontrollringde de olika sjukhusen och uppgav sig för att istället vara journalist så var 
väntetiden avsevärt mycket kortare. 
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Om bröstcancer, behandling och ärftlighet m.m.  

Överläkare Brita Arver från Radiumhemmet höll denna föreläsning. Brita började med att 
berätta om de olika tumörformerna hos kvinnor där bröstcancer är den klart största med över 
6.500 fall i Sverige per år. Därefter kommer tjock- och ändtarmscancer, sedan livmoder, 
lungor, hud, urinvägar, malignt melanom, äggstockar, lymfom och sist tumörer i centrala 
nervsystemet. Hon berättade att 12 kvinnor av 100 får bröstcancer under sin livstid.  

Incidensen, dvs. förekomsten av bröstcancer har ökat i Sverige. På 1960-talet var det ca 60 
kvinnor per 100.000 som drabbades av bröstcancer. År 2003 var motsvarande siffra ca 130 
per 100.000 kvinnor. Det innebär således mer än en fördubbling på drygt 40 år. Mortaliteten 
eller dödligheten är dock relativt konstant under tiden. Den ligger på strax under 40 per 
100.000 kvinnor och har legat där sedan 60-talet.  

Vid vilken ålder insjuknar svenska kvinnor i bröstcancer: 

 0,003 % insjuknar före 30 års ålder  
 1 % före 35 års ålder 
 3 % före 40 års ålder 
 7 % före 45 års ålder 
 16 % före 50 års ålder 
 29 % före 55 års ålder 
 44 % före 60 års ålder 
 56 % före 65 års ålder 
 68 % före 70 års ålder 

Varför får man då bröstcancer – vilka riskfaktorer finns det: 
 Kön, ålder, uppväxtort 
 Ålder vid första mens – ålder vid menopaus 
 Ålder vid första graviditet, antal barn, amning, P-piller. Infertila kvinnor har en högre 

risk att drabbas.  
 Hormonell behandling 
 Kroppsstorlek (BMI) 
 Socioekonomi 
 Alkoholmissbruk 
 Fysisk aktivitet 
 Mammografisk täthet 
 Cellförändringar 
 Joniserande strålning 
 Familjehistora 

 

Bröstcancer – symptom 
Bröstets utseende förändrat 
 Utbuktning 
 Indragning 
 Rodnad 
Bröstets konsistens förändrad 
 Knöl 
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Blodig vätska från bröstvårtan 
 

Bröstcancer – symtomlös 
Hittas vid hälsoundersökning med mammografi 
 Mikrokalk 
 Förtätning 
 Störd arkitektur 
Hos 1.000 kvinnor som mammograferas hittar man ungefär 3-4 cancertumörer.  
 
Därefter gick Brita igenom olika diagnostiska metoder för bröstcancer och berättade vad som 
händer på sjukhuset när man har konstaterat bröstcancer. Hon gick igenom de olika 
momenten av behandling såsom: 

 Kirurgi – bröstbevarande kirurgi, mastektomi 
 Axillutrymning (borttagning av lymfkörtlar i armhålan) – sentinel node biopsi 
 Strålning mot kvarvarande bröst, bröstkorgsvägg, lymfkörtelstationer 
 Cellgifter – FEC, Taxaner 
 Antihormonell behandling – Tamoixfen, aromatashämmare, Zoladex. Nästan 70 % av 

de bröstcanceropererade kvinnorna erbjuds hormonbehandling som vanligen pågår i 5 
år men kan utsträckas till 10 år.  

 Antikroppsbehandling - Herceptin 
 

Tumöregenskaper 
Brita berättade även om de olika egenskaper hos tumören som man tittar på och det är 
följande: 

 Tumörens storlek 
 Tumörtyp förstadium, invasiv, duktal eller lobulär 
 Malignitetsgrad ”Elstongradering” 
 Hormonreceptorer, ER, PR 
 Tillväxthastighet, Mib§ och Ki67 
 Her2 neu amplifiering 
 Lymfkörtelmetastaser 0, 1-3, 4 eller fler.  

 

Överlevnad 
Efter 5 år lever 86 % av kvinnorna som fått bröstcancerdiagnos och efter 10 år lever 75,5 %. 
Vid tidig diagnos är 5-årsöverlevnaden mer än 90 %.  
 

Familjehistoria och ärftlig bröstcancer 
Om man har en förstagradssläkting som insjuknat i bröstcancer före klimakteriet så har man 
en livstidsrisk på 15 - 20 % att få bröstcancer. Detta ska då jämföras med ca 8 % för andra 
kvinnor. Har man två nära släktingar varav en insjuknad före klimakteriet så har man en 
livstidsrisk på 20 – 30 %. Generellt sätt kan sägas att ju yngre släktingarna var när de 
drabbades desto större är risken. Risk finns även om släktingar haft ovarialcancer. Tyngden i 
släktträdet ökar vid: 

 Ökat antal drabbade släktingar 
 Låg insjuknandeålder 



BRO’s konferens för och om Unga Kvinnor 
 

M.Wiklund-Karlsson 2006-01-25 Sid 7(23) 
Å. Winfridsson  

 Dubbelsidig sjukdom hos släktingar 
 Äggstockscancer i familjen 

Denna riskberäkning görs även när man inte kan påvisa dominant ärftlighet.  
 

Hereditär bröstcancer (ärftlig bröstcancer)  
I dagsläget känner man bara till 2 gener BRCA1 och BRCA2. Totalt uppskattar man att den 
ärftliga bröstcancern står för ca 5 – 10 % av all bröstcancer. BRCA1 och 2 svarar för ca 50 % 
av dessa. Generell rekommendation är att dessa kvinnor bör vara försiktiga med P-piller om 
man tillhör en riskfamilj. Den ärftliga mutationen finns redan med i ägget eller i spermien. 
Det ärvs till ca 50 % mellan generationerna. Observera att både män och kvinnor kan vara 
bärare av den ärftliga genen. Den sporadiska bröstcancern svarar för mer är 90 % av all 
bröstcancer. Då är cellerna enbart påverkade i bröstet och sprids därifrån. Sporadisk 
bröstcancer ärvs på cellnivå men inte på individnivå.  
 

Onkogenetiska mottagningar 
Mottagningar där man kan göra ärftlig utredning finns på 5 olika platser i Sverige. En 
familjeutredning börjar alltid med att man ritar ett släktträd. Därefter införskaffar man 
journaler eller dödsbevis för släktingar. Sedan görs en bedömning om man har en ökad risk 
för ärftlig bröstcancer. Eventuellt sker en undersökning av bröstcancergenerna. De som 
erbjuds undersökning av BRCA1 och BRCA2-genen är följande: 

 Familj med bröst och äggstockscancer 
 Familj med två eller fler fall av äggstockscancer 
 Familj med tidig bröstcancer (3 personer 50 år, 2 personer 40 år eller 1 person 30 år) 
 Familj med bröstcancer varav en insjuknad är en man.  

 
Vi undersökning av bröstcancergenerna utgår man alltid från en bröst- eller 
äggstockscacerbehandlad individ.   
 
Hos familjer där ingen mutation påvisats kan det bero på flera olika orsaker: 

 Man kan vara bärare av annan ännu inte identifierad gen. 
 Tekniska orsaker 
 Fel individ har testats 
 Ingen lämplig individ finns att tillgå 
 Slumpmässig ansamling fall.  

 
Risken för bröstcancer vid BRCA1 är 56 – 80 % och vid BRCA2 28 – 80 %. Ökad risk finns 
även för äggstockscancer och i viss mån även andra tumörer.  
 

Uppföljning av kvinnor med ökad risk för bröstcancer 
De kvinnor som har en ökad risk ska gå på regelbundna kontroller. De får lära sig 
självundersökning av brösten. Klinisk undersökning görs regelbundet liksom mammografi 
och ultraljudsundersökning. Från 30 år kan dessa kvinnor erbjudas regelbunden mammografi. 
En studie pågår för närvarande i Stockholm där 600 kvinnor deltar under 6 års tid.  
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Krisreaktioner och bearbetning 
Inger Askanas har i sitt arbete som psykolog träffat många kvinnor som fått bröstcancer och 
även deras partners. Hon var inbjuden till konferensen för att prata om den kris som uppstår 
vid en bröstcancerdiagnos, vad som kan vara specifikt vid bröstcancer och hur vi kan göra för 
att bearbeta och gå vidare. Hon gav en del handfasta råd om hur vi kan prata med våra 
partners och även med barnen. Mycket av det hon sa är sådant som gäller generellt vid kriser, 
inte bara vid bröstcancer, men det är lika viktigt för oss ändå.   
 

Brösten och vår kroppsbild 
Hon menar att vi alla har ett stort inre liv med tankar, idéer och drömmar men att dessa har vi 
kontroll över. Vid en kris tappar vi kontrollen tillfälligt. Samtidigt har vår fysiska kropp stor 
betydelse för vårt intellekt så när krisen beror på bröstcancer påverkas vår självbild och 
kroppsbild. Kroppsbilden kan vara både medveten och omedveten, liksom den kan vara både 
realistisk och orealistisk. Vanligtvis är kroppsbilden ganska stabil i vuxen ålder, men 
bröstcancer ger oftast en ändrad kroppsbild. Det kan göra att vi inte känner oss hemma i våra 
egna kroppar. Sjukdomen kan liknas vid att vi fått inbrott i eller vandalisering av våra 
kroppar.  
 
Inger Askanas menar också att brösten är väldigt viktiga för oss kvinnor. Att de har betydelse 
för att vara kvinna, omedvetet eller medvetet. Från puberteten och framåt är vi upptagna av att 
vi håller på att bli kvinnor och där har bröstens utveckling en stor roll. Senare i livet är brösten 
exempelvis livgivande vid amning. Bröstens utseende och då särskilt avsaknaden av bröst 
pga. operation har därför betydelse för den totala kroppsbilden. Hon menar vidare att allt vi 
förlorar som är av värde för oss innebär en sorg. Om vi då förlorar bröstet och/eller andra 
kroppsfunktioner så måste vi sörja det. Därefter behöver vi träna oss in i denna nya situation, 
hur den påverkar oss och hur vi reagerar. Alla våra relationer med andra människor påverkas 
av vad vi är med om i livet. Ingers erfarenhet är dessutom att unga människor blir mer 
ensamma efter sådant som bröstcancer eftersom deras jämnåriga inte har samma erfarenheter. 
Åldern har således betydelse.   
 

Kris 
Inger Askanas berättade att det är vanligt att kriser väcker upp tidigare sorger. Gamla känslor 
väller fram på nytt. Det är dock viktigt att komma ihåg att en kris inte är statisk. Den varar 
inte för evigt, utan vi utvecklas tills vi kan hantera den situation vi hamnat i. Krisen innebär 
att vi för ett tag förlorar jämvikten i tillvaron och upplevs därför som ett hot mot vår existens. 
Men krisens uppgift är att hjälpa oss att få ett nytt förhållningssätt till den nya situationen. 
Detta nya förhållningssätt får vi inte genom att tänka intellektuellt, utan genom att känna efter 
vad som är våra behov. I början är det vanligt att vi mest ser problem och inte ser våra enorma 
egna resurser.  
 
Något som kan upplevas som väldigt jobbigt vid bröstcancer är att vi tvingas hålla på med 
flera krisreaktioner parallellt eftersom vi får flera olika besked i flera steg. Först får vi 
diagnos, sedan operation, ibland behandling före operation, efter operation får vi besked om 
tumörens storlek och aggressivitet och om det finns någon spridning, därefter ska vi förhålla 
oss till de efterbehandlingar som kan bli aktuella. Ett sätt för oss att klara av detta är chocken. 
När vi blir chockade hjälper kroppen oss att stänga av det vi för tillfället inte kan hantera. Det 
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är bland annat därför vi inte alltid hör allt som läkaren säger till oss. Viss information är allt 
för smärtsam och då hör vi helt enkelt inte den.  
 
En annan vanlig företeelse som många av oss känner igen är att vi blir tomma och otroligt 
trötta när vi varit på kontroller och undersökningar trots att vi får glädjande besked om att 
läkaren inte har hittat något avvikande. Inger Askanas säger att vi vid sådana tillfällen 
mobiliserar allt vi har för att försvara oss mot ett negativt besked. När det försvaret sedan inte 
behövs blir vi helt tomma och ofta trötta eftersom det gått åt väldigt mycket energi till den här 
mobiliseringen. Det är således förklaringen till att vi så ofta känner tomhet istället för glädje 
direkt efter ett positivt besked.                
 

Definition av psykiskt kristillstånd 
Johan Cullberg definierar ett psykiskt kristillstånd som när livssituationen är sådan att tidigare 
erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte räcker för att förstå och psykiskt bemästra den 
aktuella situationen. En kris väcker ofta upp tidigare sorger och besvikelser. Krisen är en 
process inte ett statiskt tillstånd. Kriser innebär en förlust av vår jämvikt och upplevs som ett 
hot. Krisens funktion är omställning och anpassning till svåra och traumatiska förändringar i 
livet. I krisens början upplever vi enbart problem, vi känner oss hjälplösa och inte den egna 
möjligheten att lösa problemen och komma vidare. Vi inser inte då våra resurser.  
 

 
Cullbergs diagram över krisens utveckling 

 
Chocken är till för att hjälpa oss. Detta är ett skydd för oss för att man inte orkar ta in mer.  

Faktorer som påverkar vår hantering av bröstcancer 
Hur vi påverkas och vad som upplevs som jobbigast varierar naturligtvis från person till 
person och hur ens liv ser ut. Några faktorer som Inger Askanas menar påverkar är om vi har 
barn, hur vi bor, om vi har arbete och hur vi trivs med det, vår ekonomi, vilken 
släkt/vänner/socialt nätverk vi har, vilken personlighetstyp vi är (öppen/sluten, 
introvert/extrovert), hur anpassningsbara vi är och vilken förmåga vi har att dela upp våra 
erfarenheter.  
 
Det som händer i familjen vid en bröstcancerdiagnos är att en ny situation uppstår.  
- Kan vi prata öppet om den eller berör vi den inte alls? 
- Rädsla; hur visar vi den, törs vi visa den? 
- Kan vi ge varandra verklig hjälp? 
- Ska det här med bröstcancern styra hela tillvaron? 
- Splittras vi eller blir det mer sammanhållning? 
- Varför blir vi så lätt arga numera? Ilska = försvar 
- Hur ska vi orka? 
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- Hur påverkas föräldraskapet och hur påverkas barnen? 
- Hur är de vuxna rustade att möta svårigheter? Vill de fly, ge upp eller biter de ihop?    
 
Inger Askanas listar också några faktorer som har betydelse för hur mannen i en relation kan 
reagera på sin partners bröstcancer. Det är  
- personligheten  
- försvarsstilen (flykt, lyssna, lugn, temperamentsfull).  
- Osäkerhet, hur hanterar han det? 
- Vill han delta? 
- Får han delta? Det är viktigt, menar Inger, att vi verkligen släpper in mannen och att vi till 

exempel inte klagar på hans sätt att göra hemarbetet.  
- Ansvar; hjälps ni åt att fördela det? 
- Vågar han visa sin trötthet och oro? 
- Hur ser han på sig själv? 
- Vad har han för tidigare erfarenheter av cancer? 
- Hur möter han dig kroppsligt? 
 

Kroppen, sexualiteten och hur vi kan prata om den 
Många som opereras för bröstcancer tycker att det är svårt att visa sig för sin partner med sin 
”nya” kropp. Man vill ha närhet och sex, men man vågar inte. Man är orolig för hur mannen 
ska reagera och man kan känna sig rädd för att bli bortstött. Mannen å sin sida vet inte hur han 
ska göra. Han är rädd för hur han ska reagera eftersom kvinnan beter sig så annorlunda. Han 
blir försiktig och det tolkas av kvinnan som avståndstagande. Båda är rädda för den andres 
reaktion. Det enda som hjälper att prata om det, men det är ju inte så lätt. Inger Askanas gav 
oss några konkreta tips och råd om hur vi kan prata om detta så svåra.   
 
Det är bra att börja prata om det som är minst laddat. Det minst laddade är ofta 
kroppsuppfattningen. Om man börjar med frågor om kroppsuppfattningen kan man sedan gå 
vidare och våga prata om mer känsliga saker. Exempel på frågor är 
- Hur upplever du din kropp nu? 
- Var du nöjd med din kropp tidigare? Om inte, varför? 
- Kan du sätta ord på hur operationen har påverkat din syn på dig själv och din kroppsbild? 
- Hur upplever du det att vara naken? I duschen? Framför spegeln? 
- Hur ser du på sex och lust numera? Någon skillnad mot förr? 
- Har du ändrat ditt beteende gentemot din partner? 
- Hur upplever du hans reaktioner? 
- Tror du han känner sig osäker? Bidrar du till det?     
   
 

Påverkan på barn och vad vi kan göra för att hjälpa 
Hur barnen påverkas av att mamma får bröstcancer är något som de allra flesta kvinnor undrar 
över. Även här beror reaktioner och påverkan på en rad faktorer. Några som Inger Askanas 
nämnde var ålder, kön, personlighet, möjlighet att förstå (intellektuell förståelse), 
känslomässig/psykisk mognad, tidigare erfarenheter, relationen mamma-barn och mamma-
syskon. Inger Askanas var noga med att poängtera att barn smittas av de känslor som omger 
dem och således påverkas alltid barnen även när föräldrarna försöker låtsas som ingenting. 
Reaktionerna ser naturligtvis olika ut beroende på i vilken ålder barnen är. Som exempel 
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nämnde hon att tonåringar kan vilja gå hemifrån och vara hos kompisar för att slippa undan. 
Det är även ganska vanligt att tonåringar pratar mer med andra om det som har hänt än med 
sina egna föräldrar. Barn i 9-10-års ålder har blivit medvetna om att det finns faror i livet och 
sjukdomen kan därför bli svår att hantera för dem.  
 
Att växa upp med en sjuk förälder påverkar också barnen, men denna påverkan ser ju olika ut 
i olika familjer. Några faktorer som enligt Inger spelar in är  
- när i barnets liv kom sjukdomen eller har den funnits hela tiden? 
- barnets ålder 
- om barnet fick veta vad som hade hänt och hur och av vem meddelades det 
- dominerar sjukdomen ditt och/eller familjens liv? 
- föräldrarnas inbördes relation – den friske förälderns livsutrymme och förhållningssätt 

viktigt 
- syskonens reaktion 
- kamrater och skolgång 
- vuxna i omgivningen – om det finns och hur de reagerar 
- vad barnet själv vill veta 
 
Slutligen gav Inger Askanas lite tips om hur vi kan hjälpa barnen med deras oro och 
reaktioner. Om barnet visar:  
- Ökad ängslighet är det bra med fasta rutiner och mycket fysisk kontakt. 
- Vrede. Hjälpa barnet att finna konstruktiva uttryck för sina reaktioner. Det kan till 

exempel vara att skriva eller rita.  
- Sömnstörningar. Fasta tider, vuxen närvaro som gradvis trappas ner, spela låg lugn musik.  
- Oro och överaktivitet. Kroppskontakt, hålla om barnet, beroende på ålder lära det sitta i 

ditt knä, ge massage, leka avslappning (exempelvis vem kan ligga längst?), prata med 
barnet och få det att känna att det kan säga vad det tänker och känner.    

 
Överhuvudtaget är fysisk kontakt bra för oss alla, särskilt om vi inte tycker att orden räcker 
till.    
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Sex och samlevnad  
med Karin Bergmark, gynekolog och gynonkolog, Radiumhemmet. 
Denna workshop om sex och samlevnad hade inga likheter med skolans sexualupplysning 
med rodnande och stammande lärare. Nej, här var det tvärtom en mycket kunnig kvinna som 
pratade om sådant som vi inte alltid har så lätt att prata om och det gavs även råd om både 
hjälpmedel och om hur vi kan försöka tänka i nya banor kring sex.  
 
Karin Bergmark jobbar på Radiumhemmet framför allt med gyncancerpatienter, men har även 
träffat många bröstcancerpatienter i samband med kom-igång-grupper. Hon menar att många 
som jobbar inom sjukvården inte har någon utbildning i sexologi. Den enda erfarenhet de har 
är den egna och den blir för privat att använda sig av i arbetet med patienterna. Dessutom tror 
många, både läkare och annan personal, att de måste sitta inne med alla svaren och av den 
anledningen är det få som tar upp frågan om sex och samliv med patienterna. Karin Bergmark 
upplever också att vi patienter gärna vill fråga våra läkare om detta, men att vi vill att läkaren 
ska vara den som tar upp frågan. Att läkaren så att säga bjuder in till samtal om dessa mer 
känsliga ämnen. Dessutom kommer ofta frågor om sexualitet långt ner på dagordningen i 
samband med behandlingarna. Oftast är det så mycket kring behandlingen att dessa frågor inte 
hinner tas upp under de få minuter vi träffar läkaren.  

 

Faktorer som påverkar vår sexualitet 
Karin Bergmark menar att sexualitet är så mycket. Det står för fysisk tillfredställelse, närhet 
och ömhet. Den ger även bekräftelse på att vi duger, att vi är attraktiva. Sexualitet kan även 
vara sensualism och sinnlighet, liksom att den lindrar vår ”skinnhunger” - att någon tar på en. 
Sex kan också kännas väldigt livsbejakande som kontrast till cancersjukdomen. Allt detta gör 
att sexualiteten ofta är viktig för oss. Samtidigt är det mycket som händer med oss när vi får 
en cancerdiagnos och behandlas för den, vilket påverkar vårt samliv och vår sexualitet. 
Oavsett om vi har en fast partner eller inte.           
 
Karin Bergmark visar att det är flera faktorer som påverkar varandra vid cancer. Vi förändras 
rent fysiskt genom operationer och behandlingar och det kan göra att vår förmåga att ha sex 
påverkas. Dessa fysiska förändringar påverkar också vår kroppsuppfattning, vår identitet. Vi 
kan även börja fundera över mer existentiella frågor som meningen med livet och vår syn på 
döden som får betydelse för vårt mående. Våra relationer med andra människor påverkas 
naturligtvis också av ett cancerbesked. Det är inte bara kontakten med eventuella partners och 
barn som påverkas utan även den med arbetskamrater, grannar, ja i stort sett de flesta som vi 
kommer i kontakt med i olika sammanhang.  
 
Vilket kulturellt sammanhang vi befinner oss i har också betydelse för hur vi påverkas av 
cancersjukdom. Ser vi exempelvis sjukdom som någon form av straff eller synd mår vi 
förmodligen annorlunda än de som inte har den uppfattningen. Karin Bergmark menar att alla 
dessa faktorer påverkar varandra i båda riktningarna. Till exempel kan ett försämrat 
självförtroende göra oss spända vid sex så att vi får svårt att fungera rent fysiskt eller att vi 
tappat lusten på grund av att vi skäms för att vi blivit sjuka. 
 
Naturligtvis skiljer sig våra reaktioner och vilka faktorer som påverkar oss mest beroende på 
när i livet vi blir sjuka. Enligt Karin har det betydelse i vilken fas i livet vi befinner oss, hur 
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gamla vi är, om vi har någon partner eller ej, vilken självbild och självförtroende vi har, vår 
personlighet, könsroller, våra tidigare erfarenheter både goda och dåliga, vilka normer vi lever 
efter och vilken kunskap vi har om vår kropp, om sjukdomen, behandling och om hur psyket 
fungerar. Allt detta spelar in och påverkar vårt liv.  
 
Karins erfarenhet är att många bröstcancerpatienter har det lite jobbigt med sin självbild, 
kroppsuppfattning och kvinnlighet efter operation och behandling. Något som kan göra 
samlivet besvärligt. Det kan vara att som kvinna känna sig defekt (befläckad eller 
stigmatiserad). Många upplever sig som mindre attraktiva. Kroppen har fått en massa ärr och 
bröstet/brösten har fått ett nytt utseende. Håravfall kan vara jobbigt, särskilt när även håret i 
underlivet faller av och man ser ut som en liten flicka. Nerverna kan ha påverkats så att 
känseln minskat eller ändrats, många har även ont. Karin berättade att ju mer nerver som finns 
i de områden som påverkas av operation eller annan behandling, ju större är risken för konstig 
läkning.  
 

Relationer 
Karin Bergmark kan naturligtvis inte ge något enkelt svar på när man berättar för en ny 
partner att man är bröstcanceropererad med allt vad det innebär, men hon bekräftade oss i att 
detta inte är någon lätt fråga. Det är inte någon bra raggningsreplik i baren att säga att man vill 
ha barn, men när säger man att man inte kan få barn? Hon konstaterar att det även kan vara 
svårt att avsluta ett förhållande som man lever i för att man är rädd för att inte kunna hitta 
någon ny. Men hon ser också många kvinnor där förhållandet till partnern stärks och man 
kommer varandra närmare efter allt man gått igenom.         
 

”Problem” med sexualiteten    
Om vi ser till de saker som händer både i kroppen och själen vid en bröstcancerdiagnos och 
påföljande behandling är det enligt Karin Bergmark ganska vanligt att vi får en del problem 
med sexualiteten och detta kan hålla i sig även efter att behandlingen är avslutad. Vi kan till 
exempel känna minskad lust, som i sin tur beror på flera saker. Lusten kan minska för att vi  

- har ett annat fokus för tillfället,  
- äter hormonmedicin,  
- är trötta och/eller har blodbrist, 
- är deprimerade, 
- har en ändrad kroppsuppfattning, t ex på grund av hur bröstet ser ut, lymfödem, 

håravfall, viktförändring. 
 
Hur våra slemhinnor fungerar efter behandlingarna har också betydelse för vår sexualitet. En 
personlig reflektion från Karin Bergmark är att cellgifterna kan ge nerv- och kärlpåverkan 
som i sin tur leder till minskad känsel och fuktighet. Hon beskrev det som att det blir nedsatt 
ledningshastighet i nerver och kärl. Det gör att det blir minskad blodfyllnad i underlivet och 
eftersom det är blodfyllnaden som ger fuktigheten blir vi helt enkelt inte lika våta när vi blir 
upphetsade som vi blev tidigare. Detta har inte studerats vetenskapligt på kvinnor, men det är 
påvisat hos män med testikelcancer. Karin Bergmark menade att nerv- och kärlfunktion inte 
skiljer sig mellan män och kvinnor och att det därför är troligt att detta påverkar även kvinnor.  
 
Hur vi upplever partnerns behov påverkar också vår egen sexualitet. Om vi ställer upp på sex 
fast vi inte har lust kan det påverka oss negativt.  
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Karin Bergmark menar också att det förekommer att kvinnor känner skuld eller skam för att 
de vill ha sex trots att de har cancer. Det händer också att det i tidningarna framställs som att 
cancer kan man få om man har varit otrogen (det gäller då främst underlivscancer). Det leder 
också till att det här med sexualitet blir skamfyllt.             
 

Tips och råd 
Som avslutning på sitt anförande gav Karin Bergmark oss lite tips och råd om hur vi kan 
förbättra vårt sexliv. Det var både tips om fysiska hjälpmedel och råd om hur vi kan förnya 
vårt sätt att tänka kring sex och samlevnad.  
 
Hon började med att gå igenom hur vi vanligen tänker kring sex och att ha sex. Då börjar vi 
med att bli attraherade, sedan känner vi lust och blir sexuellt tända, därefter kommer förspelet 
igång, våra kroppar reagerar fysiskt på tändningen och vi har sex. Karin Bergmark menar att 
detta tankesätt kan vara hämmande för oss och att ha sex inte alls behöver vara i den 
ordningen och vi behöver inte alls alltid ha samlag. Alla dessa delar med attraktion, lust, 
förspel osv. hänger ihop, men det behöver inte alls ske i den ordningen. Det kan lika väl börja 
med att vi längtar efter en kram. Då menar Karin Bergmark att vi måste bli lyhörda för vart 
det leder. Att vi är uppmärksamma på våra känslor, tankar och reaktioner. Kramen kan leda 
till att vi får lust. Det låter självklart, men tänk efter hur det började när du hade sex senast. 
Hur ofta börjar det inte med att vi känner attraktion och lust och slutar med samlag? Det är 
naturligtvis inte fel att göra så, men om man har svårt att känna lust är det lätt att det aldrig 
blir något om vi tänker att lusten måste komma först.  
 
Karin Bergmark menar att vi inte bara ska ha sex med vår partner utan också med oss själva, 
liksom ha sex i tanken och i fantasin. Att vi ska använda våra minnen och fantasier. Vi 
behöver ju inte dela detta med vår partner om vi inte vill.     
  
Slutligen gick Karin Bergmark igenom lite av de läkemedel som finns och som kan användas 
som hjälpmedel.  
Vaginalt östrogen, ex Vagifem (receptbelagt), Ovesterin (receptfritt). Denna typ av lokalt 
verkande östrogen tas inte upp tillräckligt av kroppen för att vara farligt även om man har 
hormonkänslig tumör. Detta ska tas oftare än vad som står på förpackningen om man står på 
anti-östrogen. 
Glidmedel.  Använd ej spermiedödande eftersom de är retande, utan använd  

- vattenbaserade ex Klick, Glid som båda finns på apoteket.  
- silikonbaserade ex BodyFluid som säljs på RFSU (www.rfsu.com) 

Vaginal gel. Hormonfri, ex Replens som finns på apoteket. Sprutas in i slidan och fungerar 
som en fuktkräm.  
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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.  
 

Att tappa håret – alternativ till peruk 
Denna workshop deltog vi inte i eftersom vi själva har haft Maria Llerena hos oss vid en 
föreläsningskväll. På Marias hemsida www.caramba.nu kommer det i framtiden att ligga tips 
och råd hur man knyter en turban. Du kan även ladda hem en artikel som ICA-kuriren hade 
för några år sedan som handlar om detta: 
http://www.amazona.se/Filer/Våga%20bära%20turban%20i%20vår1.pdf  
 

Ett fräscht utseende under tuff behandling 
Vi deltog inte heller i denna kurs eftersom vi varit med och startat igång projektet Look Good 
Feel Better som finns i Stockholm på SÖS och på Radiumhemmet. Du hittar ytterligare 
information här: http://www.lookgoodfeelbetter.se/  
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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.  
 



BRO’s konferens för och om Unga Kvinnor 
 

M.Wiklund-Karlsson 2006-01-25 Sid 18(23) 
Å. Winfridsson  

 
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.  
 

Omformningsplastik vid bröstkirurgi 
Denna föreläsning hölls av kirurgen Ann-Christne Källström. Hon började med att berätta hur 
operationerna gick till i början av 1800-talet. Då serverades man 1-2 glas vin som bedövning. 
Man använde sig av brännjärn som tog bort själva tumören. En kvinna vid namn Fanny 
Bruney skrev en dagbok om sin bröstoperation.  
 
Några historiska årtal om bröstkirurgi: 

 1846 – eter började användas 
 1864 – antiseptik – inga bakterier i såren, renlighet 
 1867 – tog bort hela bröstet och lymfkörtlar (Charles Moore) 

 
Halstead den som började operera hela bröstet. Umberto Veronesi guru inom 
bröstcancerkirurgi. Han var upphovsman till den bröstbevarande kirurgin i mitten av 80-talet.  
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Kosmetiken avgörs av tumörens storlek och bröstets storlek. Även lokalisationen i bröstet är 
avgörande. Ca 60 % av alla brösttumörer sitter i övre kvadranten av bröstet. Det är också där 
det är lättast att åstadkomma ett bra resultat. Nästan alla är nöjda med operationen när de 
samtidigt får en omformningsplastik gjord.  
 
Mot mitten av bröstet kan man ta lite och ändå inte få ett bra resultat. Utåt armhålan däremot 
kan man ta mer utan att det syns. Ett vertikalt snitt innebär att fler nervtrådar klipps av. 
Snittföring, adaption av körtelvävnad eller ej, serom eller hematom avgör resultatet.  
 
Vid den preoperativa planering tittar man på bröstets storlek, tumörstorlek, läge, patientens 
önskemål, m.m. Man planerar hudsnitt, typ av operation, mobilisering och sutur samt 
eventuellt en lokal lambå. Operationen tar ca 45-60 minuter. Protvaktsoperation är 
standardbehandling i armhålan om tumören är mindre än 3 cm. Man ritar på patienten både 
ståendes och liggandes. Vid operationen lyfter man bröstet från bröstkorgsväggen för att se 
var huden rynkar sig osv. Man försöker återskapa formen på bröstet.  
 
Ann-Christine visade bilder på olika operationssätt och hur resultatet blir beroende på 
lokalisation, storlek på bröst, m.m. Visade även bilder på reduktionsplastik. Tyvärr har jag 
inte tillgång till dessa bilder men det var helt fantastiskt bra resultat och man kunde knappast 
se att personerna opererats för bröstcancer. Tänk ändock om alla läkare kunde genomföra den 
här typen av operationer så mycket mindre skador det då skulle bli.  
 
Grisotti (osäker på namnet) har tagit fram en metod där man ”lånar” bröstkörtelvävnad från 
annan plats i bröstet och ersätter det man tagit bort. Man kan inte ta vävnad från andra bröstet. 
Skälet är att man inte bara vill ha fett i ett område som ska strålas utan man vill ha blodförsöjd 
vävnad.  
 
Man kan även fettsuga för att reducera det andra bröstet.  
 
Syftet om onkoplastisk kirurgi är att omforma och ge ett bra resultat på bröstet redan vid 
första operationen. Det är ett samarbete mellan plastikkirurgi och vanlig kirurgi. För att kunna 
utföra den här typen av operationer måste man göra rätt många bröstoperationer. Minst 150 
operationer för att bli ackrediterad samt viss utbildning i plastikkirurgi och onkologi krävs. 
Det krävs relativt långa inkörningstider. Tanken är att alla bröstkirurger ska kunna lära sig 
detta på sikt. I dagsläget är det bara ett fåtal bröstkirurger i Sverige som har denna kompetens. 
Enligt Ann-Christine så är urringningen jätteviktig och den ska vara snygg även efter en 
bröstoperation. Med små ansträngningar kan man göra stor skillnad. Ann-Christine varnade 
för att reduktionsplastik kan minska känseln i brösten.  
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Rekonstruktionskirurgi 
Docent Marie Wickman från Karolinska Universitetssjukhuset höll denna föreläsning. Hon är 
verksamhetschef för bröstrekonstruktioner på Karolinska.  
 
Primär rekonstruktion 
Marie informerade oss om primär och sen rekonstruktion. Bästa resultatet får man oftast om 
det görs direkt. Några fördelar med primär rekonstruktion är: 
 

 Skonsamt för patienten 
 Ingen ökad recidivrisk 
 Döljer ej recidiv 
 Bättre resultat än vid sen rekonstruktion 
 Kostnadseffektivt 

 
Primär rekonstruktion har gjorts sedan 1990. Vi har ett av de största forskningsmaterialen i 
världen. Mer än 650 patienter har rekonstruerats här. Många pågående studier. Man mäter 
bl.a. mjukheten i bröstet. En rekonstruktion innebär att man alltid lägger in protesen under 
bröstmuskeln. Droppformade proteser är de vanligaste.  
 
Marie informerade oss om olika material och vi fick känna på olika typer av proteser. 
Expanderprotes med silikon och koksalt är vanlig. Lättare att känna ett ev. recidiv med silikon 
och koksalt.  
 
Under åren 1990 – 1996 opererades 264 patienter. Medelåldern på dessa kvinnor var 54 år (19 
år yngst och 73 år äldst). 5 års uppföljning gjordes av dessa patienter med invasiv cancer. 13 
lokala återfall hittades.  
 
Förebyggande operationer 
För patienter som opereras i förebyggande syfte p.g.a. ärftlig benägenhet försöker man alltid 
att göra rekonstruktionen direkt. Anledningen till det är att det finns inget skäl att vänta 
eftersom dessa operationer sällan brådskar. I dagsläget opererar man 2 patienter per vecka 
profylaktiskt på Karolinska. Vid förebyggande operation erbjuds patienten följande: 

 Preoperativ information 
 Kontakt med tidigare patienter 
 Informationsbroschyr 
 Videofilm 
 Kontaktsjuksköterska 

 
Diep görs helst inte vid förebyggande operationer. Dock är det idealiska patienter för denna 
metod. Opererar ofta båda sidor samtidigt och det är oftast unga friska patienter.  
 
Vid förebyggande operationer blir det nästan inga ärr så det syns knappt. Även här gör man 
ofta reducering av bröstens storlek.  
 
Sen rekonstruktion 
Vid sen rekonstruktion använder man sig antingen av inplantat i form av protes men man gör 
även lambåer av kroppsegen vävnad. Olika typer av lambåer som görs är killambå, 
latissimuslambå, dorsilambå. En killambå tillsammans med en expanderprotes ger ofta bra 
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resultat. Den metoden är dock föga använd i andra länder. Vid Lattissimus och dorsilambå då 
tar man även med delar av muskeln. Patienter efter mastektomi som strålats bör rekonstrueras 
med kroppsegen vävnad. En TRAM-lambå är en stjälkad och fri lambå. Vid DIEP-lambåer 
används lite större blodkärl och metoden är därför lite säkrare. Operationen tar minimum 4 
timmar men 6-8 timmar är vanlig. Man får ett känslolöst bröst även om det är varmt.  
 
Marie visade även ett antal bilder på alla olika typer av rekonstruktioner. Hon visade oss 
också hur man rekonstruerar själva bröstvårtan.  
 

Vårdgaranti för bröstrekonstruktioner 
Kerstin Wåhleman höll detta föredrag och informerade oss om vårdgarantin generellt. Det 
som idag gäller är den s.k. 0-7-90-90-regeln och den innebär: 

0  Kontakt samma dag med vårdcentral 
7 Max 7 dagars väntan innan man får träffa läkare eller annan 

vårdpersonal 
90 Max 90 dagars väntan efter det att remissen har skickats 
90 Max 90 dagars väntan på ev. ytterligare behandling 
 

Diskuterades de prioriteringsfrågor som sjukvården har att tampas med och hur man ska 
kunna få ihop detta. Second opinion ingår inte i vårdgarantin. Kerstin uppmanade oss att 
kontrollera med våra respektive landsting för att höra vad som gäller om vårdgarantin för 
bröstrekonstruktioner inom varje landsting. Ett kökansli finns i varje landsting.  
 

Summering och planering 
Hur går vi vidare med arbetet för unga kvinnor i våra olika föreningar. Tips att vi lämnar ut 
information till sjukhusen om att vi har verksamhet för unga kvinnor. BRO kommer ev. att ta 
fram en hemsida för unga kvinnor.  
 
I USA finns ett nätverk för unga kvinnor med bröstcancer. Adressen till dem är:  
 

http://www.youngsurvival.org/ 
 

Vi fick även ett boktips när det gäller Bernie Siegels böcker som tydligen är slut på förlaget. 
Dessa kan man få tag i på följande adress: 

http://www.bokborsen.se/  
 

Vid pennan Åsa Winfridsson och Maria Wiklund-Karlsson 
 


