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Redaktör: Inger Nilsson, inger.nilsson@comhem.se telefon 0706-78 37 02 

Ett fång blommor 

 
 
och Tack till er som skänkt proteser mm till våra systrar i Estland 
102 proteser, protesskydd, 3 peruker, 2, perukhållare, 28 hand- och ärmstrumpor, 
13 Behå, gördlar, schampo balsam  mm 
Merike Värik: Thank You!  Thank You!  Thank You!  
 

Tack!  
Perssons resor för att ni transporterar våra insamlade proteser mm till Estland 
utan kostnad för föreningen, vi skulle inte kunna göra detta utan ert stöd. Sista 
transporten gick i juni 2016. 
                                                                                  
                

 

             Unga Kvinnor 
Du som vill komma i kontakt med vår grupp Unga Kvinnor som finns i Gävle kan kon-
takta någon av nedanstående. Unga kvinnor i vårt sammanhang räknas till ca 50 år 
Åsa Magnusson, 070-318 08 08, asa.emag@hotmail.com  
Elin Gyllenhammar, 070 324 60 77, Elin_Gyllenhammar@hotmail.com  
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Ordförande har ordet …….. 
 
 
Jag hoppas innerligt att sommaren varit varm och skön för oss alla.  När jag skri-
ver detta i slutet av maj så regnar och blåser det kallt och intensivt!!!  Men det 
vänder som allt annat här i livet. Det kan bara bli bättre när det är som sämst! 

Nu till ett glädjande beslut. Den 1 juli i år röstade riksdagen ja till regeringens förslag om avgiftsfri 
mammografi för alla kvinnor mellan 40 och 74 år. Ett viktigt steg i att upptäcka och behandla bröst-
cancer hos fler kvinnor i tid. Detta är ett krav som BRO kämpat länge för och nu har politikerna lyss-
nat. Drygt 80 % av kvinnorna i Gävleborg kommer till mammografin. Det är därmed trots allt många 
kvinnor som uteblir. Ekonomiska skäl och lång resväg är en del av hindren.  I den rapport som BRO 
tog fram förra våren om mammografi visade det sig att bl.a. kvinnor med annan etnisk bakgrund inte 
kom till screening i samma utsträckning som kvinnor födda i Sverige. Dessutom är risken att dö i för-
tid ca 25 % högre för dessa kvinnor. Detta är naturligtvis negativt och vi måste på olika sätt bidra till 
att alla kvinnor nu kommer till screeningen. Inom BRO pågår ett projekt om hur vi når dessa kvinnor 
och vi hoppas mycket på deras resultat. 
 
Bröstcancer är en sjukdom med huvudsakligen god prognos där den stora majoriteten botas. Detta 
tack vare mammografin och omfattande forskning världen över. Det är viktigt att vi stödjer forsk-
ningen på alla sätt för att den i framtiden kan hitta orsak och botemedel till cancer.  Forskningen har 
också under senare år allt mer riktat in sig på mer individualiserad cancerbehandling för att undvika 
överbehandling och svåra problem för drabbade. 
 
BRO släppte i april i år sin tredje rapport om bröstcancer, som handlar om 5 500 kvinnor med spridd 
bröstcancer idag. Man tror att det är en fördubbling jämfört med för 20 år sedan. Nya läkemedel 
kommer fram hela tiden men tillgången till dessa läkemedel ser olika ut i olika landsting. Där har vi en 
viktig uppgift att driva frågan om tillgång till det senast godkända läkemedlet från Socialstyrelsen.  En 
annan viktig fråga är vilket stöd och bemötande dessa kvinnor får från vården. I föreningen försöker 
vi stödja dessa kvinnor med hjälp av våra stödpersoner och andra personer i föreningen. I september 
kommer vi i Gävle att ha en träff med vårdprofessionen om den enkät som kvinnor med spridd bröst-
cancer deltog i från Gävleborg.  
 
I detta nummer finns ett antal aktiviteter och träffar som vi hoppas ni ska finna intressanta. Vi åter-
kommer nu med en HÄLSODAG i Gävle den 1.10 med bl.a. medverkan av skådespelare och sångerska 
Regina Lund, bördig från Gävle. Se preliminärt programinnehåll längre in i tidningen. Vi vet ju alla att 
vi ska motionera, äta sunt med mycket frukt och grönt och inte röka. Och dricka måttligt med alko-
hol.  Allt för att uppnå en god hälsa. Syftet med en hälsodag är att inspirera till goda levnadsvanor 
och ett gott liv, som vi alla har glädje av. Oavsett om vi drabbats av cancer eller inte. Och det viktig-
aste är att vi inte skuldbelägger oss, då varken vi eller forskningen vet exakt vad som förebygger can-
cer. Ett tips: gå in på www.sundkurs.se . Där finns de Nordiska kostråden och en del goda råd om hur 
man förbättrar sin livsstil. 
 
Vi i styrelsen vill gärna få in synpunkter och förslag på aktiviteter i föreningen. Det är ni medlemmar 
som är vi är till för. Vad är bra och vad saknas! Svara på den enkät vi skickat ut via e-posten. Frågorna 
finns också i detta nummer så alla kan vara med och svara. Hör gärna av er till kansliet eller på vår e-
post adress. Eller diskutera med våra styrelsemedlemmar vid något av våra möten. Jag hoppas få se 
många av er under hösten.  
 

Yvonne Bäckius   
   ordförande   
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 Lena Öberg               
    

              
 
Jag fick bröstcancer 2008 opererade bort min 
centimeterstora knöl i april samma år.  
Fick diagnosen trippelnegativ bröstcancer. Fick 6 
gånger cytostatika och 17 gånger antikropp 
(Avastin) Jag hade turen att ingå i en studie vilket 
innebär extra behandlingar och extra undersök-
ningar, extra besvär men också extra omsorg. 
 
Jag kom med i Bröstcancerföreningen nästan på 
en gång. Det kändes bra med den systerskap och 
den gemenskap man kan känna i en förening som 
vår.  
Vår upplevelse av bröstcancer är nästan för alla 
att plötsligen drabbas av något livshotande utan 
förvarning. Ordet cancer är för de flesta av oss 
omgärdat av stress, kris och ond bråd död. Det 
kändes som att få en stekpanna i huvudet.  
Jag anmälde mig som stödperson ganska snart 
efter avslutad behandling och kom med i styrel-
sen 2012  
Sedan några år är jag Stödpersonsansvarig och 
Studieorganisatör.  
Jag tror på verksamhet i alla hörn av vårt län. Jag 
tror på mötesplatser, studiecirklar, program eller 
bara fikastunder. Jag tror på en verksamhet som 
ska passa alla åldrar och skeden i livet och i sjuk-
domen. 
Ingen ska sitta ensam, ledsen och förtvivlad med 
bröstcancer (utan att välja det själv)  
Vi behöver vara många för att förverkliga detta. 
Vi behöver informera om att vi finns och bli flera 
aktiva.  
 
 
 

 Britt-Marie Ståhl 
                           

                           
 
Mitt namn är Britt-Marie Ståhl är 67 år. Född och upp-
vuxen i Sandviken. Är gift, två barn och tre barnbarn. 
Efter lite om-och tillbyggnad flyttade vi för några år se-
dan ut till vår sommarstuga vid Storsjön i Årsunda.  
Jag fick diagnosen bröstcancer första gången oktober 
2008, samma månad som jag fyllde 60 år. Vi hade plane-
rat en utlandssemester tillsammans med barn och barn-
barn. Efter operation och olika undersökningar och jag 
mådde, trots allt, bra kunde vi åka på den planerade 
resan. Vid hemkomst blev det strålbehandling 25 ggr. 
Jobbade som vanligt under strålbehandlingen och hade 
inga större besvär av behandlingen.  
 
Blev sedan kallad till mammografi varje år efter operat-
ionen. Oktober 2014, sex år efter, fick jag åter diagnosen 
bröstcancer. Var väl lite naiv och trodde att det skulle bli 
som förra gången. En vävnad av bröstet skulle opereras 
bort, strålning. Hade svårt att ta in och det var ett om-
tumlande besked att ha drabbats av en allvarlig sjuk-
dom. Hela bröstet skulle avlägsnas. Även operation gick 
bra. En lymfkörtel opererades bort. Har accepterat min 
bröstprotes och försöker lägga det som hänt bakom mig 
och blickar framåt. 
 
I samma veva gick jag i pension. Hade då arbetat 33 år 
som ekonom på Sandvikens kommun. Sista arbetsdagen 
var en fredag, operation måndagen efter.  
 
Gick med i BCF Maria ganska snart efter upptäckt ef-
tersom jag kände några som var med. Sedan 2015 varit 
ledamot i styrelsen. Vid årsskiftet 2016 fick jag förtroen-
det som kassör. Ser fram emot uppdraget. 
 
Som pensionär gläds jag åt att disponera tiden lite mer 
fritt. Skjutsa barnbarnen. Såsom nya projekt hemma. 
Umgås med vänner. Möjlighet att resa mer. Försöker 
hålla kroppen i trim med vattengymnastik, yoga och 
regelbundna promenader.  
 
Sist men inte minst. Njuta av livet och leva här och nu! 
Försöker att spendera tid och kraft på det som ger mig 
positiv energi. 

Presentationer 
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Reviderad cancerplan 2016-2018  
för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion  
 
Cancerplanen 2014-2015 har under hösten  
varit föremål för en översyn, i enlighet med  
samverkansnämndens beslut.  

Det mesta i planen är av långsiktig strategisk karaktär så den  
är fortfarande rent principiellt hållbar.  
Nytt är bakgrundskapitel med aktuella siffror, ett avsnitt om  
standardiserade vårdförlopp (SVF) är inlagt med fokus på  
RCC:s roll som stödjande funktion till alla sju landsting.  
Förtydliganden har gjorts under avsnittet om nivåstruktur  
och forskning och innovation. Läs mer   
http://www.cancercentrum.se/uppsala-orebro/om-oss/nyheter/cancerplan-2016-2018/  
 
               
 
 
 
 
 
Söka stipendium  
Stipedier från Bröstcancerfonden kan sökas av alla medlemmar som vill bevista konferenser, åka till Provence, 
bidrag till rehabilitering och/eller inköp av t.ex baddräkt.  
Läs mer på BROs hemsida www.bro.se.  
Det går bra att beställa ansökningsblanketter på telefon 08-546 405 30.  
Ansökan om stipendier skall vara inne senast 7 januari varje år. 

Cancerrapport 2016 
 
Cancer idag och imorgon 
Minst var tredje person som lever i Sverige idag kom-
mer att få ett cancerbesked under sin livstid. 2014 var 
det första året då fler än 60 000 personer i vårt land 
fick en cancerdiagnos. Vanligaste är prostata och 
bröstcancer. För kvinnor har det blivit lungcancer som 
flest kvinnor avlider av och fler kvinnor än män insjuk-
nar i lungcancer. 
 
Bröstcancer utgör drygt 30 % av all kvinnlig cancer. År 
2014 registrerades 9 730 tumörer hos 8 023 kvinnor, 
vilket innebär att kvinnor hade två eller flera tumörer i 
bröstet. Cirka tre fjärdedelar av tumörerna upptäcktes 
hos kvinnor som var 55 år eller äldre. Antalet fall för 
kvinnor över 75 år var så stor som 1 986 och yngre än 
40 år var det 387 fall. Bröstcancer fortsätter att öka, ca 
2,6 % per år. Befolkningsökningen är en orsak, att vi 
helt enkelt blir fler i Sverige. Risken för kvinnor att 
insjukna i bröstcancer är ca 10 %.  
 
Du som vill läsa mer, kan gå in på Cancerfon-
den.se/Cancerrapport 2016 
 
 

”Marias” unga vuxna Gävleborg 
 
 

                                     
 
Så kallar vi oss på Facebook. Och vilka är vi då?  
För drygt ett år sedan var vi några tjejer som bör-
jade ses lite mellan behandlingarna. Allt eftersom 
tiden gick anslöt sig fler och fler och vi insåg 
snabbt att vi hade ett behov av att träffa andra i 
samma situation, mitt i livet, karriären, med små 
barn och en vardag som ska fungera trots att man 
är sjuk och inte klarar allt som man gjorde tidi-
gare.   
 
Även om det finns vänner, familj och kanske en 
respektive som gärna vill stötta och hjälpa till så 
räcker inte det alltid. Den som inte gått igenom 
det vi har kan aldrig helt förstå och det är lite det 
som är kärnan i vårt gäng, alla vet och förstår. Vill 
man prata om det så gör man det och vill man inte 
så är det helt ok. Vi har högt till tak, bryr oss om 
varandra och respekterar varandra. 
 
När vi ses försöker vi göra det enkelt för oss, 
ibland har vi setts hemma hos någon och ibland 
ute på något café, oftast kvällstid eftersom det 
funkar bäst med jobb och familj. Och helst en 
veckodag. Ibland ses vi ofta och ibland sällan, helt 
beroende på hur vi har det och kan. Vi är ett 20-tal 
unga kvinnor under 50 år just nu i vår grupp ut-
spridda i länet. Vill du vara med så kontakta mig!  

Åsa Magnusson 
        asa.emag@hotmail.com  

 

Vad vill du att vi ska ha för aktiviteter i BCF Maria?   
Skicka ett mail till kansli@bcfmaria.se och berätta.  
Eller ring in på telefonsvararen 026 - 14 31 80. 
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Hälsodag 

1 oktober i Gävle Kulturhus 
(gamla fa ngelset Hamiltongatan 1) 

Kl 09.00 Kaffe och tilltugg 
Kl 10.00 - 10.30  Välkommen  
Kl 10.30 - 11.00 Mat med kvalité "Gävligt gott" Peter Ågren 
Kl 11.00 - 11.30 Cancer mitt i livet och livskvalitet, Hanna Bergman  
Kl 11.30 - 12.30 "En nål för hälsan" Om kinesisk läkekonst Margareta Lindblad 
   
Tid för lunch på egen hand   prova gärna "Gävligt gott " 
Kl 13.30 - 14.15  Om Chi Ball med prova på, Veronica Waller  
Kl 13.30 - 14.15  Prova på "Lätt Zumba Gold " Hanna Bergman ( Korpen  
   Bergsgatan) 
Kl 15.00-16.00     

Regina Lund 
min bro stcancerhistoria 

  Liten Hälsomässa 
 Barn aktiviteter    
Kostnad: 75 kr för medlemmar 150 kr för icke medlemmar förmiddagskaffe ingår, ej lunch 

Lunch från "Gävligt gott" kan beställas. Ange kött, fisk eller vegetariskt när du anmäler dig. 
Buss från Hudiksvall 7.30 Söderhamn 8.15 hemåt efter avslutad dag (anmäl vid anmälan om 
du önskar åka buss )  

 
Anmäl till kansliet 026-14 31 80 eller e-post kansli@bcfmaria.se senast den 15 september 
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Resor 2016 
 
 
SPA-resa till Pärnu i Estland 27/9 2016 
 

Vivianne Bengtson och Inger Nilsson kommer att åka 7 dagar med avresa 
den 27/9 2016 
Du kan väl hänga med, ta med  
din bästa vän, make, fästman, fästmö, partner, syskon, kusin, barn, 
mamma, pappa, sambo, iblandbo, särbo, delsbo, dumbo, mambo, smygbo 
eller någon annan du vill resa med. 
 

 
27/9, 7 dagar åter 3/10 eller 9 dagar åter 5/10 från 4.595 kr  
 
 
På Tervis ingår:  

Rum med helpension och inträde till SPA- och bastucentret 06.30-17.00, mor-
gongymnastik, grundläggande hälsounder-sökning och goda råd från läkare. På 9 
dagars resa ingår ytterligare ett läkarbesök för uppföljning.  
3 behandlingar eller träningar om dagen efter läkarens rekommendationer ur 
följande lista:  
Klassisk massage 23 min, ört-pärlebad, duschmassage under vatten, paraffin-

ozokeritbehandling, gyttjeterapi, gyttjebad för fötter, Charcot’dusch, cirkulärdusch, virvelbad för fötter, salt-
kammare, stretchterapi, kryoterapi, ultraljudsterapi, magnetterapi, elektroterapi, inhaleringsterapi, majsena-
massage för händer, paraffinmask för händer, ljusterapi, energigivande gruppträning, vattengymnastik, sjuk-
gymnastik eller styrketräning.  
 
Tilläggspaket finns t ex: Skönhetspaket för 850 kr som innehåller, Ansiktsbehandling 45 min, Kroppsbehandling 
45 min och Manikyr eller pedikyr 60 min. 
 
 
 
I priset ingår:  
Båtresa med del i insides 2-bäddshytt (B2-hytt med golvstående sängar) inkl frukost t/r, bussresa Tallinn-Pärnu 
t/r, logi 4 eller 6 nätter med del i dubbelrum, helpension (frukost, lunch och middag) på hotellet från och med 
lunch ankomstdagen till och med lunch avresedagen, läkarbesök (2 besök vid resor mer än 7 dagar), 3 behand-
lingar eller träningar om dagen, tillgång till SPA- och bastucentret varje dag 06.30-17.00, uppiggande morgon-
gymnastik, välkomstkaffe, guidad rundtur i Pärnu samt reseledares tjänster. Vi har alltid en reseledare med på 
resan, denne tar emot i Värtahamnen dag 1 och tar farväl sista dagen i Värtahamnen. 
Tillägg för t ex enkelrum, avbeställningsskydd mm 
 
Bussanslutning till Värtahamnen kostar mellan 120 – 200 kr 
Då vi numera har resenärer från nästan hela Sverige gäller alla priser från Stockholm. Anslutningstillägg till-
kommer alltid på resans pris, vi bokar gärna in er på de olika anslutningsbussarna. Tar man sig till Värtahamnen 
på egen hand blir det inget tillägg. En buss väntar på oss i Värtahamnen i Stockholm där man kan lägga det 
stora bagaget och endast ta nattväskan med ombord, ingen behöver bära sitt stora bagage av och på båten, ej 
heller det man handlar i Tallinn på hemresan. 
 
Här kan du läsa mer: 
www.perssonsresor.se/medical-spa-tervis  
 
Boka gör du här, Perssons resor telefon: 026-12 00 00, tala om att du ska åka tillsammans med BCF Maria 
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Aktiviteter hösten 2016 
 
Detta händer i Bollnäs/Ovanåker 
 
Vattengympa 
Edsbyn Celsiusbadet torsdagar kl 13.30, start 8 september, Sonja Rask 0702-68 58 67 eller 0271-215 60 
 
 
Måndag 12 september kl 18.30 

Cafékväll i ABF-lokalen Bollnäs 
Vi inleder kvällen med att Kaj Sjödin låter oss prova på Qi Gong – spännande!  
Sedan bjuder vi på lite fika med ”prat”. 
Särskilt välkomna hälsar vi våra nya medlemmar från Bollnäs och Ovanåker! 
Jättebra om vi får veta hur många som kommer. 
Hör av dig till: Sonja Rask 0271-215 60, 070- 68 78 57 eller 
Liselotte L Olsson 0730- 53 67 15, senast 11/9 

 
 
Nytt!!!!! 
Vattengympa i Bollnäs i det varma mysiga badet på Karlslund 
Om intresse finns träffas vi varannan onsdag, start 14 september kl 18.00 
Anmälan till: Bibbi 070-633 64 43 eller Lotta 0730-53 67 15 senast 9/9 
Vi kommer att hjälpas åt med att leda vattengympan. 
 

 
Torsdag 27 oktober kl 18.00 

Cafékväll i Bollnäs, lokal meddelas vid anmälan 
Kvällens tema: Mindfulness  
Särskilt välkomna hälsar vi våra nya medlemmar från Bollnäs och Ovanåker! 
Anmälan till: Sonja Rask 0271-215 60, 070- 68 78 57 eller Liselotte L Olsson 0730- 53 67 15 

 
 

Detta händer i Gävle 
 

 
Café kväll 
 
Onsdagen den 7 september kl. 18.00 på ABF Brunnsgatan 56 i Gävle 

Kvällens tema:  Om meditation, Qigong och mindfulness  
Hur kan vi ta hjälp för att finna ro i vardagen?  
Föreläsning och enkla övningar 
Kaffe och tankar.   Välkomna, ingen föranmälan  
 

 
Café kväll 

 
Onsdagen den 9 november kl. 18.00 på Tullbomsgården, Gävle 
Om FN :ns deklaration för mänskliga rättigheter 

Margareta Lind från HSO Gävleborg berättar.  
Kaffe och tankar  Välkomna, ingen föranmälan  
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Studiecirkel om Bröstcancerboken  
3 tillfällen under hösten 
 
Cirkelledare:  Yvonne Bäckius och Lena Öberg  
Anmäl om du är intresserad att vara med, så startar vi så snart vi har deltagare,  
till Kansliet kansliet@bcfmaria.se  eller telefon 026-14 31 80 

Anmäl om du vill gå på dag eller kvällstid  
 
    Är du intresserad av att bli studiecirkelledare?  
I samarbete med ABF har vi gjort ett nytt studiecirkelmaterial.  
Kom igång efter cancer "Kick för livet"  
Är du intresserad av att bli cirkelledare och gå en Studie- cirkelledarutbildning. 
Start: Sent i höst                        Ledare: Lisbeth Pedersen m.fl.   
Anmäl intresse till kansliet 026-14 31 80 eller kansliet@bcfmaria.se  
 
 

Medicinsk Yoga med Maria Westerman 
6 ggr med start den 16 september kl 18.00 och 
6 onsdagar framåt 
Plats: Tullbomsgården 
Kostnad: 500 kr / person 
Anmälan till Kansliet senast den 5 september 

 
 

 

JJUULLFFEESSTT  
MMÅÅNNDDAAGGEENN  DDEENN  55  DDEECCEEMMBBEERR    KKLL  1188..0000  

TTUULLLLBBOOMMSSGGÅÅRRDDEENN  II  GGÄÄVVLLEE  
  

Musikunderhållning, julgröt, skinka, kaffe och lotteri. 
Vinster mottages tacksamt 

 
Anmälan gör du till kansliets telefon 026-14 31 80  

eller kansli@bcfmaria.se 
 

Medlemmar 50 kr – ej medlem 100 kr 
Hjärtligt välkomna alla! 
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Detta händer i Hudiksvall 
 
Cafékvällar 
Måndagar 26/9, 31/10 och 28/11. Lokal ej klart, se annons 
 

Vattengympa som börjar onsdagen den 28 september kl. 16.15 OBS tiden! 10 gånger till 7 december 

 
Under sommaren har vi även promenader. Kontakta någon från vattengympan. 
 
Hälsodag den 1 oktober i Gävle. Buss avgår från Hudiksvall. Se sid 6 
 
Under Funktionshindersveckan finns vi i Guldsmeden (någon dag under vecka 40) 
 
 
Detta händer i Sandviken 

Yogan pågår 7 gånger slut 17 oktober uppehåll 12/9 
Varje tillfälle ca 1 timme. Kursen kostar 500 kr. 
Plats: Plangården, Plangatan 11. OBS! Begränsade antal platser, först till kvarn 
Anmälan till Inger Nilsson, inger.nilsson@comhem.se eller 0706-78 37 02 
 

 
Onsdagen 14 september på Herrgården i Kungsgården 

 
 
 
 

Hälsar Marianne Wennergrund till ett provapåtillfälle hos MW EnergiHarmoni 
 
Vi samåker i bilar och träffas kl 11.30 vid Lidl i Sandviken för avfärd till Kungsgården 
Begränsat antal, först till kvarn, max 12 personer 
 
Börjar med sopplunch på Berglunds Bageri kl 12.00 
Lunchen innehåller, soppa, bröd, smör, tillbehör samt kaffe och kaka för 60 kr 
 
Kl 13.00 – 16.00 
Vi börjar med Meditation med Healing (Marianne vägleder in meditation och avslutar meditationen med att gå 
runt och ger fysisk healing till var och en i gruppen).  
 
Efter det visas Naturlig Facelift (en behaglig och avslappnande ansiktsmassage som löser upp muskel-
spänningar och stärker ansiktsmusklerna) och Avslappningsmassage (en mjuk och varsam oljemassage som 
hjälper spända muskler att slappna av, den stimulerar kroppens produktion av oxytocin, kroppens "lugn och ro" 
hormon). 
 
Vi avslutar sen eftermiddagen med Qigong och Avslappning. 
(Zhineng Qigong är en kraftfull medicinsk qigong som är bra för både kropp och själ. Det är en metod som kan 
hjälpa dig att bli av med spänningar, värk, ökad rörlighet och stärkt immunförsvar, hjälper dig också att släppa 
stress och finna en inre stillhet). 
Anmäl dig senast 1/9 till Inger Nilsson telefon 0706-78 37 02 eller inger.nilsson@comhem.se  
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Söndagen 9 oktober kl 15.00 i Sandviken  
Du som ännu i år inte hunnit äta den goda fisken från norr eller aldrig får nog 
 

Surströmming på Plangården, Plangatan 11  
100 kr per person medlem som icke medlem. 
Ingår, surströmming, mandelpotatis, tunnbröd (hårt o mjukt) hackad  
röd lök, gräddfil, tomat samt kaffe o kaka. Egen dryck medtas själv. 
Anmälan till Inger Nilsson, inger.nilsson@comhem.se  eller  0706-78 37 02 

                        Välkomna! 
 

 
Onsdagen den 16 november 2016 kl 18.00 
 

Vinprovningskväll   
 
på Racine´s Restaurang, Sandviken Spångvägen 10 (följ marschallerna) 
 
Vinprovningskväll 
Nybörjare eller proffs - Vi provar 4 viner under kunnig ledning från  
vinsällskapet Munskänkarna och avslutar med en smaklig måltid.   

         Pris: 500 kr  
Samma kostnad för medlemmar och icke medlemmar 
Det måste vara minst 10 deltagare 
 
Anmälan senast 1 november till Inger Nilsson, inger.nilsson@comhem.se eller 0706-78 37 02 
Avgiften sätts in på BCF Marias konto Pg 8 85 15 – 2, glöm inte skriva avsändare 
Kom ihåg att anmälan är binandande 
 
 
 

 Detta händer i Gävleborg
 
 
 
Vattengymnastiken 
 
Plats och kontaktpersoner 
Delsbo simhall tisdagar kl 19.30, Ingrid Jacobsson 0706-15 47 22 
Edsbyn Celsiushallen torsdagar kl 13.30, Sonja Rask 0702-68 78 57 
Hudiksvalls sjukhus onsdagar kl 16.30, Kerstin Edmundsson 0650-178 52 
Söderhamns sjukhus måndagar kl 17.00, Ingeli Lundh 0702-98 70 67  
Sandvikens sjukhus torsdagar kl 18.00, Inger Nilsson 0706-78 37 02  
Gävle sjukhus tisdagar kl 17.00 och 18.00, Lillemor Nilsson 0705-45 17 92 
 
Vattengymnastiken är till för bröstcanceropererade medlemmar i BCF Maria. I mån av plats kan andra medlemmar delta en 
termin i taget. Fördelning av platser sker varje termin och medlemmar som är bröstcanceropererade ska prioriteras. 
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Hör av dig till kansliet! 
 

 
Alla medlemmar önskas en härlig höst och en skön vinter. Du skall aldrig tveka att höra av 
dig till kansliet om det är något du undrar över. Det vi inte kan, tar vi reda på. 
 
 

 
Årsrapport 2014 från Nationella Bröstcancerregistret är utgiven av styrgruppen för  
Regionala Cancercentrum i Samverkan 
Rapporten kan beställas via mail från inger.nilsson@comhem.se  
 
 
BCF Maria har medel där medlemmar kan söka bidrag 
Vända dig också till kansliet för att få hjälp med olika ansökningar såsom t ex stipendium mm.   
Tveka inte utan ring 026-14 31 80 eller e-post kansli@bcfmaria.se  
 
 
Mariabladets manusstopp 
Vill du ha med något i Mariabladet till våren 2017 är manusstopp 1 december 2016.  
Skicka i så fall det du vill ha med via e-post, till inger.nilsson@comhem.se  
 
 
BCF Maria på Facebook 
Där liksom på hemsidan försöker vi ha aktuell information samt sådant som tillkommer efter Maria-bladets 
tryckning.  
Vår adress på Facebook är Bröstcancerföreningen Maria i Gävleborg 
Hemsidan är www.bro.se/gavleborg     
 
 
Ge en gåva via telefon = PayByCall 

 
Ring 0939-100 00 25 så skänker du 25 kronor till Bröstcancerfonden. Kostnaden dras på din telefonräkning. 
Uppringningskostnad tillkommer. 

 
 

Efterlysning: Redaktör för Mariabladet 
Du som har ett brinnande intresse för att redigera, designa och sammanställa 

Mariabladet, hör av dig till mig på telefon 0706-78 37 02 eller via e-post 
inger.nilsson@comhem.se  

 
 

Närståendeboken 
När någon får en cancersjukdom, förändrar det livet. Inte bara för patienten, utan för alla runt omkring. Alla berörs, familj, 
släkt, vänner, arbetskamrater och många flera. För er har vi tagit fram ”Närståendeboken”. Förordet är skrivet av professor 
Roger Henriksson, chef Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland. Det är vår förhoppning att Närståendeboken kan 
underlätta livet för alla er cancerberörda, att stödja er som står nära, vara en hjälp att söka vidare efter mer information.  

  Nätverk mot cancer 
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Ställ dig frågan? 
Varje människas upplevelse är intressant, den är inte självklar för oss andra, kanske inte 
ens för oss själva? Hur tolkar du denna bild, fundera?  
(Denna fråga ställdes jag inför på Tate Modern i London juni 2016) 
 
 

1. Är hon vacker som en bild 
2. eller klar som kristall 
3. eller ren som en lilja 
4. eller svart som natten 

 
 
 
 

Stort tack till våra sponsorer som på olika sätt stödjer vår verksamhet. 
  

ABF Gävleborg, Joe Hill Platsen 3, Gävle, tfn 026-60 01 60 eller abf.gavleborg@abf.se    
ABF Hälsingekusten, Trädgårdsgatan 17, Hudiksvall tfn 0650-542430 abf.halsingekusten@abf.se 
ABF Gästrikebygden Sandviken, Köpmangatan 5-7, Sandviken, 026-27 09 15 abf.sandviken@abf.se  
Sök bland kurser, studiecirklar, föreläsningar och evenemang. Kasta dig ut på ett äventyr. 
Gör en annan värld möjlig.  

 
BJÖRK & BERRIES är ett ekolyxvarumärke inom skönhetsvård med ursprung i den 
svenska naturen och traditioner. Det hela började med handplockade björklöv som 
omvandlades till en naturlig parfym, och idag förädlar våra experter svenska ingredien-
ser och omvandlar dem till produkter för ansikte, kropp och hem – för den medvetna 
kunden. 
BJÖRK & BERRIES strävar efter att främja en hållbar natur och hög kvalitet genom hand-
plockade, naturliga och ekologiska ingredienser med dokumenterade resultat. Alla våra  
ekolyxprodukter tillverkas enligt våra ”Ecoluxury Criteria”. www.bjorkandberries.com 
 

 
 
  

Vi erbjuder snygga, funktionella och prisvärda huvudbonader uppsydda i Sverige. Många av våra produkter är 
helt ekologiska. I min butik hittar du även smycken, presenter och hudvård. 
Mail: kagarpdesign@gmail.com, Butik: Drottningholmsvägen 1, Stockholm, Mobil: 0708 29 78 05,  
Hemsida: www.kagarp.se 
 

The Body Shop, sponsrar bl a våra sminkkurser, butik på Drottninggatan 9, Gävle, 
026-14 15 81  www.thebodyshop.se  

 
 

Presenter från Gävle Skönhetsinstitut 
Sofie Söder som äger Gävle Skönhetsinstitut AB vill tillsammans med några kolle-
gor glädja alla våra medlemmar med en ”Godispåse”.  
Påsen innehåller bl a en värdecheck på en Mineralögonskugga att hämta ut samt en 
kostnadsfri personlig Makeupkonsultation.  
För att just du skall få din ”Godispåse” hämtar du den på kansliet på Gävle sjukhus när 
vi har öppet tisdagar och torsdagar kl 10.00-13.00.  
Grupptider går att boka så ni kan gå flera samtidigt, om ni vill det på Makeupkonsultat-
ionen. Det ingår också kostnadsfri hudvårdsrådgivning för er som önskar hjälp med 
huden. Passa på att bli lite bortskämda och unna er en skön lärorikstund. 
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Stödsamtal och information hos Cancerrådgivningen 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Helena Cramér, onkologisjuksköterska på Cancerrådgivningen. Foto: Håkan Flank  Text: Anette Bodinger   
 
Stödsamtal och information för dig som berörs av cancer. Du är välkommen som patient, närstående eller om 
du bara har funderingar. 
 
På Cancerrådgivningen får du prata med specialistsjuksköterskor som har bred kunskap och lång erfarenhet av 
att möta människor i olika livssituationer i samband med cancer. Alla har utbildning i samtalsstöd. Du som 
ringer eller skriver kan vara anonym. 
 För personligt besök och information finns cancerrådgivningen i Radiumhemmets entré, Karolinska Universi-
tetssjukhuset Solna. Där träffas onkologisjuksköterskan Helena Cramér, anställd av fonderna. Öppettider var-
dagar mellan klockan 8.30 – 16.00, stängt för lunch. 
 Cancerrådgivningen drivs inom Regionalt cancercentrum (RCC) med Radiumhemmets Forskningsfonder som 
delfinansiär.  
 
Kontakt  Telefon: 08-123 138 00   E-post: cancerradgivningen@sll.se  
 
Prostatacancer – Råd, rön, möjligheter 
Prostatacancer är mannens vanligast förekommande cancerform. Den upptäcks varje år hos 9 000 män i vårt 
land och utgör en tredjedel av all cancer hos män. 
Idag lever ca 88 000 svenska män som har fått en prostatacancerdiagnos. 
Den populära broschyren om prostatacancer handlar om prostatacancerns uppkomst, diagnos och förlopp och 
behandlingsalternativ. Broschyren vänder sig till patienter, anhöriga och vårdpersonal. 
En uppdaterad version kommer att tryckas under sommaren och kan framöver beställas på vår hemsida 
www.rahfo.se  eller tel 020-255 355. 
 
De tio vanligaste cancersjukdomarna 2014 
Prostatacancer  10985  
Bröstcancer  9791  
Hudcancer exkl. malignt melanom  6907  
Tjocktarmscancer  4306  
Lungcancer inkl. cancer i bronker  4063  
Malignt melanom i huden  3752  
Urinblåsecancer och cancer i övriga urinvägar  2967  
Maligna lymfom  2558  
Ändtarmscancer  1991  
Hjärntumörer och cancer i övriga nervsystemet  1457 
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Kvinnors hälsa efter bröstcancer fokus för nationell studie 
 
Pressmeddelande   •  Maj 23, 2016 09:00 CEST  

                                       
Bilden till vänster: före rekonstruktion, till höger bröst efter rekonstruktion med egen vävnad, så kallad DIEP lambå  
 
Hur mår egentligen kvinnor som diagnostiserats och opererats för bröstcancer när det gått några år? Är det 
någon skillnad om man genomgått bröstrekonstruktion eller inte? Det ska en nationell studie ledd från Aka-
demiska sjukhuset ge svar på. Studien är den mest omfattande någonsin i Sverige av sitt slag. 
 
– I dag saknas kunskap om hur kvinnor som opererat bort sitt eller sina bröst på grund av bröstcancer eller risk 
för bröstcancer mår på lång sikt. Vi vill studera hur de upplever sin livskvalitet och sitt allmänna hälsotillstånd. 
Vi vill ta reda på om livskvalitet och hälsotillståndet påverkas av om de genomgått en återuppbyggnad av brös-
tet eller inte. Ett viktigt syfte är också att se om återuppbyggnaden av brösten påverkar kvinnornas fortsatta 
vårdbehov och chanser att komma tillbaka i arbete, säger Maria Mani, plastikkirurg på Akademiska sjukhuset 
och ansvarig för studien. 
 
Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor i Sverige. Cirka 9 000 får diagnos varje år. Den mest 
förekommande bröstrekonstruktionen görs med implantat, men rekonstruktion kan också ske med egen väv-
nad från exempelvis buken eller ryggen. I en del fall återskapas bröstet i direkt anslutning till canceroperation-
en, men det är vanligare att detta sker vid en separat operation vid ett senare tillfälle.  
 
Målgruppen för den nya studien, SweBRO, är cirka 9 000 kvinnor runtom i landet. Gemensamt för kvinnorna är 
att de haft en bröstcancerdiagnos eller opererat bort minst ett bröst under något av åren 2000, 2005 eller 
2010. Även kvinnor med ärftlighet för bröstcancer omfattas eftersom de ofta rekommenderas att ta bort båda 
brösten i förebyggande syfte.  
 
Samtliga personer som ingår i studien får ett informationsbrev där de inbjuds att delta genom att besvara en 
enkät på webben eller brevledes. I en senare del av studien kommer hälsoekonomi, till exempel vårdbehov och 
återgång till arbete att kunna studeras relaterat till olika operationsmetoder.  
 
Studien genomförs i samverkan med Regionalt Cancer Centrum (RCC) Uppsala-Örebro och den nationella 
svenska bröstcancergruppen (SweBCG). I studiens arbetsgrupp finns representanter från samtliga sjukvårdsreg-
ioner. 
 
FAKTA: Bröstrekonstruktion vid bröstcancer  
* Görs vanligen med implantat, alternativt med egen vävnad. 
* Görs antingen i direkt anslutning till bröstcancerkirurgi eller efter en tid.  
* Statistik saknas nationellt för hur många kvinnor som gör en bröstrekonstruktion i ett senare skede. För de 
som gör rekonstruktionen direkt efter operation är de regionala skillnaderna stora: I Stockholmsregionen rör 
det sig om cirka en femtedel, i landet i övrigt mindre än 10 procent. 
* Uppdatering av det Nationella vårdprogrammets riktlinjer för bröstrekonstruktion är på gång. I framtagandet 
medverkar bl.a. specialister inom bröstcancerkirurgi och plastikkirurgi vid Akademiska sjukhuset. 
* På Akademiska har bröstcancerkirurger och plastikkirurger sedan en tid ett tätare samarbete och gör numera 
ett stort antal bröstrekonstruktioner med egen vävnad, så kallade DIEP-lambåer. 
 
Mer information: 
Maria Mani, överläkare i plastikkirurgi på Akademiska sjukhuset och huvudansvarig för studien SweBRO, e-
post: maria.rydevik.mani@akademiska.se, tfn: 0738-670475 
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Måste bli bättre på att individ-anpassa cancerbehandling 
 
  

                                            
                                                                   Text: Anette Bodinger, Foto: Håkan Flank  

 
Svetlana Bajalica Lagercrantz, överläkare, docent vid Karolinska Institutet och ST-chef vid onkologkliniken. 
– Idag botas den stora majoriteten av alla cancerpatienter, men fortfarande blir många under- eller överbe-
handlade. Min forskning syftar till att vi ska bli bättre på att ge rätt behandling, och rätt mängd behandling, till 
varje patient, säger Svetlana Bajalica Lagercrantz. 
 
Bröstcancer är en sjukdom med huvudsakligen god prognos där den stora majoriteten botas. Men för att vara 
på den säkra sidan överbehandlas idag många patienter. Problemet är att cancerterapier ofta är krävande och 
kan ge oönskade biverkningar som allvarliga infektioner, hjärtpåverkan, trötthet och minnessvårigheter samt, i 
enstaka fall, öka risken för sekundär cancer. 
 – Min forskning syftar till att vi ska bli bättre på att ge rätt behandling, och då rätt mängd behandling, till varje 
patient. Ett led i det arbetet är att karakterisera primärtumören för att sedan kunna förutsäga tumörens poten-
tiella aggressivitet och hur sannolikt det är att den kommer att sprida sig, säger Svetlana Bajalica Lagercrantz, 
överläkare, docent vid Karolinska Institutet och ST-chef vid onkologkliniken med ansvar för rekrytering av fram-
tidens onkologer. 
 
Teknikplattform 
 För att klara detta krävs en teknikplattform som kan detaljanalysera stora mängder gener på en och samma 
gång. 
 – Vi har kommit så långt att vi gjort primäranalyser och har publikationer som visar vilken prognostisk bety-
delse olika genetiska kombinationer ger. Vi vill nu implementera kunskapen i klinik, ta tumörprover och analy-
sera dem, för att sedan i samarbete med forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm utveckla en 
teknisk plattform där vi kan analysera hela paneler av gener i detalj. 
 Tanken är att få till ett snabbt flöde från diagnos till tumörprov och analys, och att resultatet sedan ska imple-
menteras i behandlingsrekommendationen för varje enskild patient. 
 – Det övergripande målet är att med hjälp av genanalys kunna styra behandlingen. Om allt går som jag hoppas 
och tror på kan detta vara verklighet i klinik inom tio år. 
 En stark drivkraft i Svetlana Bajalica Lagercrantz forskning är att hon för några år sedan själv drabbades av 
bröstcancer. 
 – Jag vet vad man som cancerpatient kan behöva gå igenom i form av tuffa behandlingar och vad de för med 
sig. Att kunna individanpassa terapin är något jag verkligen brinner för. Om vi på molekylär väg kan förutsäga 
prognos och behandlingssvar kan vi optimera behandlingen och spara onödigt lidande. Grundforskningen har 
genererat mycket data under de senaste decennierna och mitt mål är att få in den molekylärgenetiska kun-
skapen i kliniken så att den kommer patienterna till godo. 
 
Publicerad: 19 maj 2016 på Radiumhemmets Forskningsfonder 
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Innovativ metod för bröstcancerbehandling 
 
 
 
 
 
             
       
 
 
                                                                                         Företagspresentation   
 
  
En ny metod kan hjälpa tusentals kvinnor att behandla bröstcancer utan kirurgi. Med hjälp av radiofrekvent 
energi värms tumörceller upp och dödas utan att påverka de friska cellerna i närområdet. Metoden är effektiv, 
smärtfri och kräver endast en timmes sjukhusvistelse. 
 
I Sverige drabbas varje år omkring 9 000 kvinnor av bröstcancer. Forskning har visat att det finns två typer av 
bröstcancer: dels lågrisk-tumörer, som utvecklas mycket långsamt och dels högrisk-tumörer, som snabbt ut-
vecklas till aggressiv cancer med förmågan att sprida cancerceller till andra organ. 
 Lågrisk-tumörerna står för hälften av alla cancerfall och drabbar främst äldre kvinnor. Forskning visar entydigt 
att tidig diagnos och behandling av lågrisk-cancer resulterar i över 95 procent tioårsöverlevnad. Majoriteten av 
dessa patienter utsätts idag för överbehandling, som är belastande för patienterna och samtidigt kostnadskrä-
vande. 
 Tillsammans med Karolinska Institutet har prof. Gert Auer visat att lågrisk-bröstcancer är genomiskt relativt 
stabil, medan högrisk-bröstcancer är genomiskt höggradigt instabil. I samarbete med Danderyds sjukhus och S:t 
Görans sjukhus har prof. Hans Wiksell utvecklat och kliniskt testat en ny metod, vilken möjliggör behandling av 
icke-aggressiv bröstcancer. 
 Behandlingen inleds med lokal-bedövning, varefter en tunn behandlingselektrod genom mekaniska mikroim-
pulser placeras med extremt hög precision. Vid införandet av elektroden skapas ytliga värmepulser som för-
hindrar att levande tumörceller sprids. I behandlingsfasen värms tumören med radiofrekvens till 70°C under 
noggrann kontroll. 
 Idag arbetar NeoScience tillsammans med forskare för att vidareutveckla metoden och ta fram utrustning för 
lansering på marknaden. Målsättningen med dagens cancerterapi är att erbjuda varje cancerpatient en indivi-
duell och effektiv behandling. För detta krävs en noggrann klinisk, högupplösande, bildanalytisk och ultrakänslig 
biomarkörba
serad diagnostik. Våra resultat hittills visar att cirka 
50 procent av alla kvinnor med tidigt upptäckt 
genomiskt stabil bröstcancer kan behandlas indi-
vidspecifikt. 
NeoScience 
 
Bröstcancer drabbar cirka 9 000 kvinnor i Sverige 
varje år. I de flesta fall kan bröstcancer som 
dia-gnostiseras tidigt behandlas med radiofrekven-
sablation. Tumören hettas upp till 70°C och tumör-
celler dödas med värmen. Metoden är effektiv, 
snabb, smärtfri och kräver inte någon efterbehand-
ling. 
www.neoscience.se  
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Ordlista  
ur Nationella Bröstcancerregistret 

 

 
Adjuvant behandling 
Förebyggande medicinsk efterbehandling i form av 
strålbehandling, cytostatika, hormonell tilläggsbe-
handling och/eller målsökande behandling. Sköts 
vanligen av onkologkliniker baserat på nationella 
eller regionala riktlinjer. 
 
AKI 
Arbetsgruppen för Kvalitetsregister och IT. 
 
BRO 
Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation. 
 
Bröstbevarande operation 
En del av bröstet tas bort i samband med cancer-
operationen, lämplig metod vid små och medel-
stora tumörer. Följs av strålbehandling mot kvarva-
rande bröst. 
 
Bröstrekonstruktion 
Återskapande av en bröstform efter mastektomi 
med eller utan sparande av bröstvårta/vårtgård. 
Cancer in situ CIS - Duktal cancer in situ DCIS 
Förstadium till cancer där cancercellerna ligger 
inuti bröstets utförsgångar och körtlar. Per definit-
ion sker ingen spridning. Efterföljande strålbehand-
ling är vanligt efter bröstbevarande operation. 
 
Cytostatikabehandling 
Läkemedel som direkt kan döda cancerceller. Är 
mest verksamt på snabbväxande celler och innebär 
mer eller mindre alltid biverkningar. 
 
ER 
Östrogenreceptor. Tumörer som har östrogenre-
ceptorer är vanligen hormonkänsliga. 
 
EUSOMA 
European Society of Breast Cancer Specialists, 
definierar standard för bröstsjukdomars utredning 
och behandling. 
Den europeiska samarbetsorganisationen för 
bröstcancer där både profession och patientföre-
ningar ingår. 
(http://www.eusoma.org/). 
 
HER2 
En tillväxtfaktor som stimulerar cancerns tillväxt. 
En tumörbiologisk variabel som anges vid den 
mikroskopiska vävnadsanalysen från cancern. Ses i 
ökad mängd hos cirka 10 % av all bröstcancer. 
 
 

 
Hormonell tilläggsbehandling 
Ges i princip till alla patienter med hormonkänslig 
bröstcancer. Består av hormonblockerande sub-
stanser t.ex. tamoxifen, aromatashämmare. Ges 
oftast under fem till tio år. 
 
INCA 
Informationsnätverk för Cancervården. 
 
Invasiv cancer 
Cancercellerna infiltrerar i bröstkörtelns stödje-
vävnad och kan sprida sig via lymfa eller blodbanan 
till andra organ. 
 
Ki-67 
Tumörer med högt Ki-67 och där cellerna delar sig 
oftare är mer snabbväxande. Omvänt, lågt Ki-67 
mer långsamt växande tumör. 
 
KVAST 
Kvalitets- och standardiseringskommittén inom 
Svensk Förening för Patologi 
 
Luminal A + B 
”Vanlig bröstcancer”. Tumörer som har östrogen-
receptorer (ER) och/eller progesteronreceptorer 
(PgR) men inte 
överuttrycker HER2 kallas Luminala, där A är vanli-
gare och mer långsamväxande än B. 
 
Mammografiscreening 
Socialstyrelsen rekommenderar att alla kvinnor 
40–74 år bjuds in till allmänt program med mam-
mografi, dvs enbart den organiserade screeningen 
av kvinnliga bröst i intervallerna 18-24 månader. 
 
Mastektomi 
Borttagande av all bröstkörtelvävnad tillsammans 
med bröstvårta och vårtgård. 
 
MDT 
Multidisciplinära terapikonferenser före och efter 
behandling av bröstcancer. 
 
Neoadjuvant behandling 
Behandling med cytostatika i första hand eller 
hormonell tilläggsbehandling som ges innan oper-
ation. Används i första hand främst vid omfattande 
lokal tumörväxt och stora tumörer. 
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Onkoplastikkirurgi 
Omformning av bröstet/brösten i samband med 
eller efter bröstbevarande kirurgi i syfte att för-
bättra utseende och/ eller skapa symmetri. 
 
Palliativ 
Behandling som i första hand inte är botande utan 
snarare livsförlängande och symtomlindrande 
kallas palliativ. 
 
PgR 
Progesteronreceptor. Tumörer med höga värden 
anses ha bättre prognos. 
 
PREM 
Patient reported experience measures. Patientrap-
porterade upplevelse av och tillfredsställelse med 
vården. Detta kan 
innefatta bemötande, delaktighet, information, 
förtroende för vårdgivaren och tillgänglighet. 
 
PROM 
Patient reported outcome measures. Patientrap-
porterade utfallsmått är skattningar från patienter 
om hur de själva i samband med sjukdom bedömer 
sina symtom, funktion och livskvalitet. 
 
RCC 
Regionalt Cancercentrum 
 
Sentinel node operation 
Då identifieras den första lymfkörteln ”port-
vaktskörteln” i lymfavflödet från bröstet. Påvi-
sande av tumörceller leder vanligen enligt gällande 
riktlinjer i Sverige till att ytterligare 
lymfkörtlar avlägsnas i armhålan. 
Analysen av portvaktskörteln sker oftast under 
pågående operation. Om den är fri från cancer 
undviks borttagande av friska lymfkörtlar vilket är 
en stor fördel då risken för biverkningar med arm-
besvär till exempel i form av armsvullnad minskar. 
 
SFBK 
Svensk Förening för Bröstkirurgi 
 
SKL 
Sveriges Kommuner och Landsting, en arbetsgivare 
och intresseorganisation förlandets alla kommu-
ner, landsting och regioner. 
 
SVD 
Strukturerad vårddata 
 

SweQA bröstcancer 
Swedish Qualiaty Assurance, arbetsgrupp som 
utför kvalitetsarbete rörande de faktorer (ER, PgR, 
HER2, Ki-67 och histologisk grad), som rutinmässigt 
utvärderas vidbröstcancer i Sverige. 
 
SweBCG 
Svenska Bröstcancergruppen 
 
TNM 
Är ett system för stadieindelning av cancer, som 
skall klarlägga utbredningen av patientens cancer. 
Parametern T relaterar till storlek och utbredning 
av primärtumören, N till utbredning i regionala 
lymfkörtlar och M till förekomst av fjärrmetastaser. 
 
Trippelnegativ 
Tumörer som saknar östrogenreceptorer (ER), 
progesteronreceptorer (PgR) och inte överuttryck-
er HER2. Dessa är inte hormonkänsliga eller käns-
liga för behandling riktad mot HER2-receptorn. 
 
 
 
 
Länkar som kan besökas: 
 
www.1177.se/cancer 
Besök denna webbplats som är landstingens och 
regionernas gemensamma webbplats för informat-
ion om cancer. Webbplatsen är informativ, både 
för drabbade och närstående och vårdpersonal. 
 
www.brca.se  
Hemsidor som uteslutande handlar om ärftlig 
bröstcancer. Nätverk för personer med ärftlig can-
cer. 
 
www.bro.se  
Bröstcancerföreingarnas Riksorganisation (BRO) 
där finns information om bland annat Bröstcancer-
fonden, konto Plusgiro 90 05 91-9 eller Bankgiro 
900-5919, där kan du ansöka om olika stipendium 
Spridd bröstcancer med metastaser – råd till patienter 
och anhöriga som också finns på ytterligare 13 språk: 
 
www.bro.se/gavleborg  
Bröstcancerföreningen (BCF) Maria Gävleborgs län, 
din lokalförening 
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Styrelsen fram till årsmötet 2017 
          Organisationsnummer 885001-3197 
 
Ordförande Yvonne Bäckius ybackius@hotmail.com  0702-47 74 85 
 

Vice ordf Liselotte Lindblad-Olsson borjelotta46@gmail.com  0730-53 67 15 
    

Sekr Kerstin Tillemar kerstin.tillemar@nasviken.hjart-lung.se 0650-300 74 
   0706-61 46 10 
 
Kassör Britt-Marie Ståhl brittmariesstahl@gmail.com  0722-29 69 90 
 
Ledamöter Kerstin Lindy-Gustavsson kerstin.lindy-gustavsson@hotmail.com  0703-58 00 11 
 Sonja Rask sonja44rask@gmail.com  0271-215 60 
   0702-68 78 57 
 Lena Öberg (SP-ansvarig) lenaoberg50@gmail.com  0738-08 60 86 
 
Suppleanter Madelene Karlsson maddekarlsson64@gmail.com  0702-85 56 86 
 IngBritt Lundqvist ingbritt.lundqvist@bredband.net 026-18 40 72 
 Åsa Magnusson asa.emag@hotmail.com 0703-18 08 08
 Anita Nordin mormorfarmor2008@live.se  0650- 210 64 
   0768-47 40 90 
 Tali Yifhar t.yifhar@telia.com 0707-68 65 67 
 
Valberedning fram till årsmötet 2017 
Vivianne Bengtson Vivianne@taktbo.se  0706-20 91 20 
Kerstin Edmundsson kerstin.edmundsson@telia.com  0650-178 52 
 
Någon att tala med 
Våra stödpersoner 
 
AVESTA Vivianne Bengtson vivianne@taktbo.se  0706-20 91 20 
 
BOLLNÄS Elisabeth Olander skalabisa@yahoo.se  0706-70 23 33 
 
EDSBYN Liselotte Lindblad-Olsson borjelotta46@gmail.com 0730-53 67 15 
 
DELSBO Ingrid Jacobsson ingrid.jacobsson@bredband2.com  0653-107 61 
     
GÄVLE Yvonne Bäckius ybackius@hotmail.com 0702-47 74 85 
 
 Inga-Maj Sundell inga_majsundell@hotmail.com 0702-27 91 59 
 
 Lena Öberg (SP-ansvarig) lenaoberg50@gmail.com  0738-08 60 86  
 
SANDVIKEN Inger Nilsson inger.nilsson@comhem.se  0706-78 37 02 
 
 
Kansliet  kansli@bcfmaria.se 026-14 31 80 
Gävle Sjukhus, Uppgång 14, hiss 5 tr + 1 trappa upp 
 
BCF Maria Plusgiro 8 85 15 – 2 Bröstcancerfonden Plusgiro 90 05 91-9 eller Bankgiro 900-5919 


