behandlingstillfälle tar bara några minuter. Efter de sista
behandlingarna kan huden bli röd och irriterad, som vid
stark solbränna. Viss svullnad kan föreligga efteråt i mer
än ett år. Några generella biverkningar behöver man inte
befara. Viss trötthet kan dock förekomma ibland.

Kontroller

Efter operationen kommer du ingå i ett individuellt utformat kontrollprogram där årlig mammografiundersökning
ingår. Mammografier inom det allmänna hälsokontrollprogrammet kan också vara ett alternativ.

Kontaktpersoner

Sektionschef/ansvarig överläkare: Lars Löfgren.
Kirurgläkare: Petra Nåsell, Mia Fahlén, Sophie Norenstedt, Rizgar Haidar, Ebba Swedenhammar, Roland
Fernstad och Anna Brodin.
Plastikkirurger: Peter Emanuelsson, Jessica Gahm.
Psykiatriker: Ullakarin Nyberg.
Kurator: Victoria de Villiers, Kontakt förmedlas via
Bröstcentrum 08-58701360.
Kontaktsjuksköterskor på bröstmottagningen:
Maria Gränström (vårdenhetschef),
Katrina Thingvall, Susanne Hellqvist-Larsson,
Isabella Wassberg-Bure, Sandra Bengtson, Sandra
Carlsson-Springare och Johanna Fredman.
Tel. 08-5870 1360.

Bröstcancerföreningen (BCF) Amazona

Amazona erbjuder dig olika aktiviteter som föreläsningar
och temakvällar samt rehabiliteringsinsatser för att du
snabbt ska komma i form igen. Amazonas mötesplats
ligger på Frejgatan 56, där kan du komma i kontakt
med andra kvinnor som behandlats för bröstcancer
och dit är du välkommen varje dag, kl. 10.00-14.00.
Tel. 08-32 55 90, www.amazona.se.

Kvalitetsregister

Vi registrerar kontinuerligt resultaten av vår verksamhet.
Analyser av kvalitetsregistreringen ger oss redskap att
förbättra och utveckla behandlingsmetoder och omvårdnad. Din identitet skyddas i registren genom sekretess på
samma sätt som i din journal. Om du inte vill vara med
i registret, som inte hör till dina ordinarie journalhandlingar, ska du meddela din läkare.
Vill du ha mer information om kvalitetsregister?
Se Regionalt cancercentrums hemsida:
http://www.cancercentrum.se/sv/stockholmgotland/
VP_register

Anteckningar

Kontakt med din läkare, tel. 08-5870 1360 och boka en
telefontid då läkaren ringer upp dig.
Mammografiavdelningen, tel. 08-5870 1791.

Capio S:t Görans Sjukhus, Kirurgkliniken
Sankt Göransplan 1, 112 81 Stockholm
tel 08-5870 1000, www.capiostgoran.se
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Till dig som ska
bröstopereras

Till dig som ska bröstopereras
Vi vill med denna folder informera dig om den planerade
bröstoperationen och vilka personer som har ansvar för
din vård och behandling. Informationen vänder sig till dig
som skall opereras för bröstcancer eller misstänkt cancer.
Du kommer att vistas på avdelning 38 eller u ndantagsvis
avdelning 36 eller 39.

Kirurgi

Den kirurgiska behandlingen syftar till att ta bort en
tumör eller misstänkt tumör med tillräcklig marginal.
Vid de flesta bröstcanceroperationer räcker det att bara
ta bort tumörområdet men ibland måste hela bröstet
opereras bort. Om tumörens storlek, läge eller antalet
tumörer leder till att man måste ta bort hela bröstet,
finns det ofta goda möjligheter att återskapa bröstet med
plastikkirurgisk teknik, antingen vid samma eller vid ett
senare tillfälle. Vilket ingrepp som skall göras kommer
du och din läkare överens om. Det är viktigt att du inte
tar mediciner som leder till ökad blödningsrisk inför
operationen. Du får en lista med sådana mediciner vid
bokningen av operationen.
På operationsdagen träffar du den ansvarige läkaren,
som då markerar med tuschpenna på ditt bröst vilket
ingrepp som skall utföras.
Vid bröstcanceroperationer avlägsnas - förutom tumören - också någon eller några lymfkörtlar i armhålan
för analys. Ofta kan man nöja sig med att enbart ta bort
den s.k. portvaktskörteln, som ibland kan innehålla tumörceller som den fångat upp från brösttumören. För att
identifiera den injicerar man före operationen två olika
ämnen i bröstet som söker sig till denna körtel. Målet
med den här tekniken är att minska risken för biverkningar efter ingreppet eftersom man kan undvika att ta
bort fler lymfkörtlar om portvaktskörteln är normal. Det
pågår f.n. studier i Sverige där man i vissa fall undviker
att ta bort flera lymfkörtlar även om portvaktskörteln
innehåller tumörceller. Du kan komma att tillfrågas om
du vill delta i en eller flera studier. Ibland måste man
dock bort fler lymfkörtlar ifrån armhålan. Det medför
att du kommer att ha en tunn dränageslang som avleder

sårvätska ut genom huden under en eller några dagar
efter operationen. Dränaget ger inte mycket obehag och
går lätt att ta bort utan att det gör ont.
Ibland deponeras ett 5 mm stort titanclips inne i bröstet
under operationen. Detta görs för att markera var tumören
satt, vilket är bra om man ska få strålbehandling. Då kan
man rikta strålningen speciellt mot det området. Clipset
ger inga besvär och är inget hinder för t.ex. magnetkameraundersökning eller flygplatskontroll.
De flesta operationer sker i narkos, vilket vanligen inte
ger några biverkningar efteråt men i enstaka fall leder till
ett lätt illamående efter uppvaknandet. Du får tala med en
narkosläkare om dessa och andra frågor före operationen.
Bröstkirurgi ger inte upphov till någon svår smärta
efteråt. Skulle du få ont får du naturligtvis smärtstillande
tabletter eller sprutor. Under en lång tid efter operationen
kan man dock ibland uppleva olika fenomen från operationsområdet, t.ex. smärta, hugg, stick eller en brännande
känsla. Detta är helt normala sårläkningsfenomen och
går över så småningom.
Ibland kan det samlas sårvätska under huden, sk.
serom, framför allt om man har tagit bort hela bröstet.
Om det blir mycket vätska kan man behöva tappa ut den.
Det görs på Bröstmottagningen.
Överarmens insida känns ofta bedövad efter ingrepp i
armhålan, beroende på att några känselnerver till huden
har blivit avskurna vid operationen. Det är inte farligt
och brukar minska så småningom. Armsvullnad efter
operationer i armhålan är ovanligt numera. Du kommer
att informeras av våra sjukgymnaster om hur du skall
undvika detta.

Tiden på avdelningen

Om flera av armhålans lymfkörtlar eller hela bröstet
tas bort får du ligga kvar natten efter operationen. Vid
mindre ingrepp är det vanligen planerat för hemgång
samma dag. Om man har tagit bort flera lymfkörtlar i
armhålan eller hela bröstet, kommer en sjukgymnast och
besöker dig dagen efter operationen för att hjälpa dig att

komma igång och ge råd inför framtiden. Du får också
träffa din läkare i samband med utskrivning.

Sjukskrivning

Sjukskrivning efter bröstoperationer varierar från några
dagar för de mindre ingreppen till 3-6 veckor efter en
lite större operation, beroende på din arbetssituation. Vid
tilläggsbehandling med strålning eller cytostatika kan en
längre tids sjukskrivning vara motiverad. Det kommer
ofta en trötthetsreaktion efter de större ingreppen, vilket
är helt naturligt. Du bör därför använda sjukskrivningstiden till att hämta nya krafter.

Återbesök

Vid återbesöket 10-12 dagar efter operationen får du svar
på den analys som gjorts av den borttagna vävnaden och
besked om behov av ytterligare behandling. Vid alla ingrepp sys huden ihop med en teknik som innebär att man
inte behöver ”ta bort stygnen”. Ibland finns dock några
fria trådändar, som enkelt klipps bort vid återbesöket.

Tilläggsbehandling

Om diagnosen är bröstcancer får du vid återbesöket
besked av din läkare om rekommenderad tilläggsbehandling för att minska riskerna för återfall, s.k. förebyggande
behandling. Dessa rekommendationer är resultatet av en
diskussion på den bröstkonferens, som äger rum varje
vecka mellan kirurg, mammografiläkare, patolog och en
onkolog (cancerläkare). Efterbehandlingen kan innebära
strålning mot bröstområdet, antihormonell behandling
eller cytostatika, s.k. cellgifter. Ofta kombineras behandlingarna.
Vid det mindre ingreppet för bröstcancer, då endast
en bit av bröstet tas bort, ges som regel strålbehandling
mot själva bröstet efteråt. Strålbehandling rekommenderas ibland även efter att bröstet tagits bort och
ibland ges strålning också mot lymfkörtlarna i bröstets
närhet. Strålbehandlingen ges på Radiumhemmet eller
Södersjukhuset med början ca 1,5-2 månader efter operationen och pågår varje vardag under 3-6 veckor. Varje

