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Stödpersonverksamhet  

Tack för ditt intresse för BCF Amazonas stödpersonverksamhet. Att vi har stödpersoner 

som finns tillgängliga för bröstcancerdrabbade och deras närstående är mycket 

värdefullt. Stödpersonverksamheten är en del av föreningens ansikte utåt och är ett 

mycket betydelsefullt uppdrag. Våra erfarenheter av att leva med cancer är ett viktigt komplement till 

sjukvården. Tillsammans tar vi ansvar för en aktiv, väl fungerande stödpersonverksamhet.  

1. Varför har vi stödpersonverksamhet?  

En person som får diagnosen bröstcancer och som genomgår behandling upplever i allmänhet en stark känsla 

av ensamhet, rädsla och otrygghet. Familjemedlemmar och vänner kan till viss del vara till stöd när 

svårigheter kommer. Kvar står dock att det kan vara svårt för dem att dela den känslomässiga upplevelsen, 

oron för sjukdomens förlopp och följder ur patientens perspektiv. De står själva med sina tankar och sin oro 

och behöver ofta axla ett stort ansvar för att vardagen skall fungera.  

Många stödpersoner minns vad de saknade under det akuta skedet av sjukdomen – någon att tala med som 

förstod vad de kände. Därför vill många som kommit igenom de svårigheter sjukdomen medför stödja andra 

som har eller står bredvid bröstcancer och få dela med sig av sina erfarenheter. 

Stödpersonverksamheten hos BCF Amazona innefattar, förutom bröstcancerdiagnostiserade som är 

färdigbehandlade, även personer med pågående förebyggande behandlingar såsom t.ex. antihormonell 

behandling och de som behandlas för kronisk bröstcancer samt ett fåtal närstående som stått bredvid cancer.   

I våra gemensamma stadgar som är högt ställda finns vår vision, mission och medlemslöfte. Tillsammans 

kan vi arbeta mot vår vision och för varje person som möter en engagerad stödperson så bidrar ni till ett 

bättre liv för bröstcancerdrabbade och deras närstående.  

 Vår vision att ingen ska drabbas av bröstcancer.  

 Vår mission är att alla i Sverige ska ha rätt till bästa kända bröstcancervård.  

 Vårt medlemslöfte innebär att ingen ska behöva vara ensam med sin bröstcancer. 

 

 2. Vad är en stödperson?  

En stödperson, SP, är en bröstcancerbehandlad person, eller en närstående till någon som haft bröstcancer, 

som är medlem i en bröstcancerförening och har genomgått en särskild utbildning för SP-uppgiften anordnad 

av Bröstcancerförbundet 1. En SP har sin bröstcancer diagnos/erfarenhet minst två år bakom sig, har 

bearbetat sin egen kris samt kommit i fysisk och psykisk balans. Efter genomgången SP-utbildning arbetar 

SP ideellt och har moralisk tystnadsplikt.  

En stödperson är en resurs som kompletterar sjukvårdens insatser utan att till någon del ersätta dessa. 

Beträffande medicinska frågor som kan komma upp hänvisar SP alltid till sjukvårdspersonal. I BCF 

Amazona har stödpersonerna en aktiv roll genom att de medverkar vid minst två temamöten varje termin. 

Dessa temamöten leds oftast av vårdpersonal. Oftast tjänstgör två SP och en värdinna vid BCF Amazonas 

olika temakvällar.  

Stödpersoner kan ge hjälp och stöd genom att lyssna och dela med sig av sina egna erfarenheter som 

bröstcancerbehandlade eller närstående. SP visar med sin närvaro och existens att man kan leva ett bra liv 

även som bröstcancerbehandlad.  

                                                             
1 Eller av Bröstcancerförbundet godkänd likvärdig utbildning anordnad av en lokal bröstcancerförening. 
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3. Utbildningens syfte 

Stödpersonutbildningen skall ge deltagaren tillfälle att få bekräftat att de egna upplevelserna är bearbetade så 

att de kan fungera som stödjande medmänniska.  

Deltagaren skall göras väl förtrogen med den egna bröstcancerföreningens arbete, och speciellt 

stödpersonverksamheten.  

Deltagaren skall få översiktlig kunskap om sjukvårdens organisation liksom de vanligen förekommande 

diagnos- och behandlingsmetoderna. Denna kunskap är att betrakta som en bakgrundskunskap som kan vara 

väsentlig för att öka förståelsen och känna sig säkrare i rollen som SP.  

4. Utbildningens innehåll 

BCF Amazonas grundläggande stödpersonutbildning omfattar ca 60 timmar. BCF Amazonas planerade 

utbildning 2018 är förlagd till Villa Långbers i Leksand under perioden 23 – 26 augusti 2018. En återträff 

planeras i Stockholm under hösten 2018. Efter praktik tillsammans med en erfaren SP deltar du i våra 

gemensamma träffar och den vidareutbildning som erbjuds alla våra stödpersoner.  

Kriser och krisers förlopp. Deltagarna får här berätta om sina egna erfarenheter av upplevelser från 

sjukdomen och får samtidigt genom att lyssna på andra i gruppen fördjupade insikter om olika sätt att 

uppleva sjukdomen. Utbildaren summerar deltagarnas upplevelser och jämför dem med teorier om krisens 

naturliga förlopp. Här kan diskuteras frågor som: 

 Dina närståendes reaktion? 

 Din förutfattade mening om cancer? 

 Fick du stöd från någon? Var det värdefullt för dig? 

Bröstens betydelse. Hur förändringarna i bröstet kan hanteras beror såväl på det fysiska obehaget som kan 

uppstå, den sociala situationen och de känslor som kan upplevas kring sin könsidentitet. Flera personer 

känner sorg och ett fåtal har så stora besvär att de behöver psykoterapeutisk hjälp för att komma tillrätta med 

sina problem. Här kan nedanstående frågor diskuteras: 

 Ser du annorlunda på din bröstförlust idag än efter operationen. 

 Känslan av saknad kan ibland projicera på bröstet men det kan vara mycket annat man saknar 

och som är svårt att sätta ord på. 

Den nya livssituationen. Att drabbas av bröstcancer är en omvälvande händelse, som kan påverka hela 

livssituationen. Deltagarna i utbildningen har haft ett par år eller kanske mer på sig att fundera över denna 

upplevelse. Här diskuteras kring nedanstående frågor: 

 Ser du annorlunda på cancer idag? 

 Vad innebär transition för dig? Vart har din cancer resa tagit dig? 

Samtal om döden. En fråga som är svår men nödvändig att behandla är den om döden. En Stödperson 

måste vara beredd att den frågan kan komma upp vid samtal och verkligen orka möta den och ta upp den. 

Utbildningen ger beredskap att möta en av våra största livsfrågor. 

Samtalsmetodik. Stödsamtal sker dels per telefon och dels vid personliga möten. Under denna punkt 

diskuteras personlighetsdragens betydelse för hur SP och patienten skall nå varandra. 

Tystnadsplikt. Under utbildningen får deltagarna information om SPs moraliska tystnadsplikt.  
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Medicinsk information och sjukvårdens organisation. Sjukvårdens organisation behandlas i korthet. 

Våra olika bröstcentra, diagnoscenter, privat vård, regionalt Cancercenter Stockholm Gotland, rehabilitering, 

viktiga vårdfrågor för BCF Amazona, m.m. går vi igenom under utbildningen.   

Grundläggande information ges om bröstcancer och dess behandling. Hur bröstcancervården styrs och 

viktiga dokument att känna till för att veta vad sjukvården kan erbjuda. Vi orienterar oss i olika resurser inom 

vården som kan vara bra att referera till, fysioterapi- och lymfödembehandling, kuratorer samt betydelsen av 

fysisk aktivitet för att stödja det psykiska och fysiska tillfrisknandet. Vi sätter oss in i hur och var man 

rekvirerar proteser och peruker och vilka regler som gäller.   

Läkare och andra medicinskt kunniga personer informerar om aktuella diagnos- och behandlingsmetoder 

löpande vid temakvällar hos BCF Amazona.  

Vi ger en kort orientering i var man hittar information om patientens rättigheter och vilka vägar som finns för 

att anmäla ev. skador i vården. Vården som erbjuds varierar mycket över landet och patienten har möjlighet 

att välja den vård som bäst motsvarar deras behov inom ramen av de nationella riktlinjerna. Rätten till 

second opinion går vi igenom under utbildningen.   

Att vara stödperson. Under utbildningen berättar SP-ansvarig om hur olika SP-uppdragen kan se ut i 

Stockholm och hur vi kan dra nytta av och lära av varandra. 

 Hur stödpersonverksamheten är organiserad inom BCF Amazona.  

 Arbetsplanerna för SP-verksamheten och deras utvecklingsbehov. 

 Hur verksamheten presenteras för sjukvården och övriga intressenter. 

 Om möjligheten till professionell handledning för SP. 

 Om betydelsen av att delta i fortbildning anordnad av BCF Amazona och Bröstcancerförbundet. 

 Utöver detta medverkar en erfaren stödperson och delar sina erfarenheter. 

Mötet mellan ”nya” och ”gamla” Stödpersoner i föreningen. Det är viktigt för gemenskapen att nya 

stödpersoner får möjlighet att integreras i föreningens SP-grupp. Syftet är att nyutbildade skall få möta 

övriga SP i föreningen för att kunna ta del av deras erfarenhet och bidra med sin nyvunna kunskap från 

utbildningen.  

Ett villkor för att gamla och nya stödpersoner skall få verka som stödpersoner är att de deltar i fortbildningar 

som kontinuerligt anordnas av föreningen, regionalt och centralt. 

 

5. Litteratur 

Gemensam litteratur för utbildning samt förslag på lämpliga böcker lämnas vid utbildningen.  
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6. REGLER för stödpersonverksamheten BCF Amazona  
Kvinnors önskan att stödja nya patienter var det ursprungliga upphovet till att bröstcancerföreningen 

Amazona bildades. En stödperson är en resurs och komplement till sjukvårdens resurser men ersätter inte 

dessa.  Förutsättningen för att nya patienter skall få kunskap om våra stödpersoner är att sjukvårds-

personalen är positiv till stödpersonverksamheten och informerar och stimulerar patienterna att ta kontakt. 

Löpande kontakter med sjukvården är därför en viktig del av verksamheten.  

Vem kan bli Stödperson? Den som vill komma ifråga för utbildning till stödperson (SP): 

 Är själv bröstcancerbehandlad och medlem i en bröstcancerförening. 

 Skall ha sin diagnos minst två år bakom sig. 

 Skall ha arbetat sig igenom sin egen kris och vara i fysisk och psykisk balans. 

 Skall bedömas lämplig för uppgiften och vara ett positivt ansikte utåt för SP-verksamheten. 

 Skall vara beredd att genomgå den grundläggande SP-utbildningen och delta i  kontinuerliga 

fortbildningar anordnade lokalt och regionalt.  

Fem saker är viktiga att framhålla 

 Stödpersonen är en bröstcancerbehandlad och medlem i BCF Amazona. 

 Stödpersonen är utbildad för sitt uppdrag genom Bröstcancerförbundet och/eller av BCF Amazona  

och håller sig kontinuerligt uppdaterad genom fortbildningar anordnade av Bröstcancerförbundet 

och/eller BCF Amazona. 

 Stödpersonen har moralisk/etisk tystnadsplikt och får inte yppa något de erfar. 

 Stödpersonen har tid för att engagera sig i samtal och föreningens verksamhet.  

 Stödpersonen deltar i handledning med övriga SP för deras och egen del.  

Regler för Stödpersoner (SP) 

 SP har rätt att till handledning och ska bidra till erfarenhetsutbyte med andra stödpersoner. 

 Vid återfall/påfrestande livssituation är man skyldig att göra uppehåll i SP-tjänstgöringen.   

 Insatsen görs på ideell bas och arvoderas inte. 

 Föreningen kan ge ersättning för utgifter som SP har för t ex resor. 

 SP är ett komplement till sjukvården. 

 SP skall alltid hänvisa till läkare och sjukvårdspersonal i medicinska frågor.  

 SP skall inte påverka patienten partipolitiskt eller religiöst.   

 

BCF Amazona förväntar sig att jag: 

 tjänstgör två tillfällen varje termin och på två aktiviteter under Rosa Oktober. 

 vidareutbildar mig vid föreläsningar och temamöten genom att närvara.  

 framför förslag till vidareutbildning och studiebesök för verksamheten. 

 respekterar sekretessen som SP. 

 vid förhinder, vid schemalagd SP–närvaro, ordnar vikarie och meddelar kansliet. 

 utför de arbetsuppgifter som gäller vid vissa aktiviteter, till exempel vid temamöten.  

 inte svarar på medicinska frågor, hänvisa dessa till läkare.   

 meddelar SP-ansvariga om jag stöter på hinder i mitt arbete som SP.  

 meddelar SP-ansvariga om jag får återfall eller p.g.a. annan livssituation inte kan tjänstgöra som SP.  

Välkommen som stödperson hos BCF Amazona! 


