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Bröstcancerförbundet
Bröstcancerförbundet driver de bröstcancerdrabbades frågor i samhället. Detta omfattar de som
drabbats och deras närstående, de som i framtiden kan komma att drabbas av bröstcancer samt de
som på grund av ärftlighet riskerar att drabbas av bröstcancer.
Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer hos kvinnor i Sverige. Varje timme får en kvinna sin
bröstcancerdiagnos som är den vanligaste cancerformen. Varje vecka får en man samma besked.
Bröstcancerförbundet är Sveriges enda intresseorganisation som fokuserar enbart på bröstcancer –
och som stöder både forskning och medlemmar.
1. Vad vill er organisation uppnå?
Vision, mission och medlemslöfte som antagits av Bröstcancerförbundet kongress 2017
VISIONEN är att ingen ska drabbas av bröstcancer.
MISSIONEN är att alla i Sverige ska ha rätt till bästa kända börscancervård.
MEDLEMSLÖFTET är att ingen ska behöva vara ensam med sin bröstcancer.
Bröstcancerförbundets uppgifter enligt stadgar
Bröstcancerförbundets uppgift är att samordna föreningarnas insatser genom att verka för:
- Tidig upptäckt
- Bästa vid varje tidpunkt kända behandling och terapi
- Allas rätt till rehabilitering
- God palliativ vård i rätt tid
- Psykosocialt stöd till drabbad och närstående
- Preventiva åtgärder
- Internationell samverkan.
Samt att även driva frågor och genomföra:
- Opinionsbildning
- Informationsinsatser
- Utbildning
- Insamlingsverksamhet
- Anslag och bidrag till forskning, utveckling och stöd.
Bröstcancerförbundets insamlingsverksamhet bedrivs genom Bröstcancerfonden, som är en del av
förbundets verksamhet. Fondmedel kan användas för att främja Bröstcancerförbundets ändamål.
Främst har insamlande medel 2017 använts till att:
- Stödja forskning och utveckling genom bidrag och stipendier
- Stödja verksamhet inom bröstcancerområdet
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- Möjliggöra rehabilitering
- Lämna stöd till bröstcancerbehandlade och närstående
- Driva opinionsbildning
Långsiktiga mål för Bröstcancerförbundet är att öka allmänhetens kunskap om bröstcancer i Sverige
och att påverka beslutsfattare och vårdprofession för en samverkan så att bästa möjliga
förutsättningar för att bedriva forskning möjliggörs i Sverige. Senaste forskningsrön om bästa
behandling måste göras tillgänglig oavsett bostadsort för personer som får en bröstcancerdiagnos.
Bröstcancerförbundet har under drygt tio år drivit tre frågor som varierat enligt verkligheten. Under
2017 har de tre prioriterade frågorna varit:
1) Alla ska ha tillgång till jämlik bröstcancervård oberoende av bostadsort.
Rapporter har visat att patienter behandlas olika beroende på var de bor.
2) Kvalitetsregister och tillgång till rehabilitering för patienter med spridd bröstcancer är en
högprioriterad fråga för Bröstcancerförbundet, då detta inte finns idag.
3) Individanpassad mammografi ska erbjudas.
Alla kvinnor mellan 40-74 år har nu, tack vare Bröstcancerförbundets mångåriga påverkansarbete,
genom regeringsbeslut gratis mammografi fr.o.m. 1 juli 2016 men bilderna granskas inte alltid som
rutin av två av varandra oberoende specialister överallt i landet. Dagens 70-åringar är gårdagens 50åringar varför den övre gränsen för mammografi bör höjas eller helt tas bort. Dessa tre prioriterade
frågor skickades till alla riksdagsledamöter och när motionstiden gick ut i oktober hade en motion om
bl.a. kvalitetsregister vad gäller spridd bröstcancer lämnats, samt fyra motioner om den övre
åldersgränsen 74 år för mammografiscreening.
På kortare sikt har Bröstcancerförbundet verksamhetsmål över tre till fem år. Sedan 2014 har målen
varit större synlighet för att öka den allmänna kunskapen om bröstcancer, som är den cancersjukdom
som drabbar flest kvinnor i Sverige samt att visa att även män drabbas. Bröstcancerförbundet har
även drivit frågan om tidig upptäckt, för oavsett förbättrad diagnostik och behandlingsterapier, då är
det tidig upptäckt som räddar flest liv.
Självundersökning är en viktig åtgärd för tidig upptäckt. En ”kläm-app” lanserades i samband med
Almedalsveckan 2016, re lanserades 2018. Där finns information om vikten av tidig upptäckt och hur
man undersöker sina bröst. Framför allt ger ”kläm-appen” möjlighet att bestämma en dag i månaden
som ”klämdag” då man får påminnelse om självundersökning. Denna kläm-app på svenska kan laddas
ner via AppStore och GooglePlay. Senare har denna ”kläm-app” även lanserats på engelska och nu
översätts kläm-appen till ytterligare språk, som bl.a. arabiska, somaliska och turkiska för att nå de
kvinnor som inte är svenskspråkiga. Detta är del i förbundets påverkansarbete och krav om att
särskilda informationsinsatser bör genomföras för utrikesfödda kvinnor.

Spridd bröstcancer
Antalet kvinnor som drabbas av metastatisk/spridd bröstcancer ökar och vi vet att den här gruppens
behov inte blir tillgodosedda. Det gäller främst tillgång till läkemedel och psykosocialt stöd, tillgång
till kliniska prövningar och löpande återhämtningsveckor/dagar i någon form av rehabilitering. I Mars
2016 lanserade Bröstcancerförbundet rapporten ”Bröstcancerkvinnorna som världen glömde –
spridd bröstcancer”.
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På riksplanet är det Bröstcancerförbundet som driver frågor alltifrån prevention, genom bland annat
förbättringar i systemet för mammografiscreening och angående den ojämlika vården för att
bröstcancerdrabbade ska få samma vård och behandling oberoende av bostadsort. Vi talar om
tillgångsfrågorna; oavsett bostadsort ska alla ha samma tillgång till vård/behandlingsterapier och
läkemedel, psykosocial hjälp, rehabilitering samt palliativ vård och inte minst tillgång till deltagande i
kliniska prövningar.
Stöd åt bröstcancerdrabbade och deras närstående är en kärnfråga för Bröstcancerförbundet som
patientorganisation och därför utbildas årligen nya stödpersoner för att bättre kunna svara mot
behoven. Dessa stödpersoner talar inte i medicinska frågor och har moralisk tystnadsplikt.
Under 2017 och 2018 har förbundet satsat på ytterligare opinionsbildning för gruppen kvinnor med
spridd bröstcancer. Bröstcancerförbundet driver kampanjen Ospridd sanning som är en kampanj som
syftar till att höja kunskapsnivån bland beslutsfattare om spridd bröstcancer. Under Almedalsveckan
2018 genomfördes tre rundabordssamtal med tre politiska partier där ledande politiker deltog.
Under hösten 2018 kommer samtalen att fortsätta med syfte att utjämna behandlingsklyftorna som
finns i landet för kvinnor med spridd bröstcancer.
2. I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation?
Bröstcancerförbundet är riksorganisation för 33 bröstcancerföreningar med ca
11 000 medlemmar över hela Sverige. Bröstcancerförbundet driver frågor på nationell nivå, de lokala
bröstcancerföreningarna driver frågor på lokal nivå. Gemensamt beslutade frågor drivs över landet
och så har skett under många år genom de tre prioriterade områden som Bröstcancerförbundet
drivit och delvis förändrat genom att mål uppnåtts. Bröstcancerförbundet stöder de lokala
föreningarna i deras påverkansarbete, genom bland annat utbildningsinsatser och årliga möten samt
vid tematiska delar av konferenser. De lokala bröstcancerföreningarna är de som dagligen möter de
kvinnor (och män) som fått en bröstcancerdiagnos och genom Stödpersonsverksamheten får stöd
som efterfrågas. Lokalföreningarna anordnar olika lokala aktiviteter i både friskvårdande och
stödjande syfte.

Svenska
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Bröstcancergruppen
Bröstcancerförbundet deltar som medlem i Svenska Bröstcancergruppen, SweBCG, som är den
sammanslutning av bröstcancerspecialister inom samtliga discipliner inom bröstcancervården som
sedan 2000 har arbetat fram konsensusdokument om nationella vårdprogram för bröstcancer.
Deltagare i SweBCG väljs in och för att arbetet ska ha en tydlig nationell prägel väljer man in
representanter från hela landet för att minska regionala skillnader och olikheter i vården.
Cancerförbund i Samverkan
Bröstcancerförbundet medverkar i ett nätverk av andra cancerpatientförbund under samlingsnamnet
Cancerförbund i Samverkan, CiS. Namnet antogs 2012 för att i gemensamt publicerade artiklar i
gemensamma frågor tydliggöra vilka som vara avsändare. CiS fattade 2012 beslut om att på liknande
sätt som Bröstcancerförbundet bedriver långsiktiga frågor driva tre gemensamma frågor:
1. Följa verksamheten i Regionala CancerCentra, RCC, som inrättades som följd av den Nationella
Cancerstrategin (SOU 2009:11)
2. Förutsättningar för att klinisk forskning kan bedrivas i Sverige
3. Den ojämlika vården
Bröstcancerförbundet är medlem i Handikappförbunden och samverkar därigenom med samtliga där
ingående förbund.
Nordiskt samarbete
Bröstcancerförbundet har initierat ett utökat nordiskt samarbete. Sedan många år genomförs en
Nordisk Konferens vartannat år. Från konferensen 2012 togs initiativ till en samverkan även mellan
dessa konferenser. Samarbetet har under åren därefter stärkts och under 2015 formaliserats, då
beslut togs vid ett möte på Färöarna i augusti 2015 om att driva gemensamma frågor med hjälp av
informationsutbyte om hur dessa frågor hanteras i övriga nordiska länder. Gemensamt beslutade
frågor drivs nationellt, men data och information om sjukvårdssystemens organisation och
verksamhet i övriga nordiska länder förstärker det nationella påverkansarbetet. Informellt
samarbete pågår kontinuerligt mellan ländernas riksorganisationer.
Europa Donna
Bröstcancerförbundet är medlem av den europeiska bröstcancerkoalitionen, Europa Donna.
Medlemskapet ger Bröstcancerförbundet centralt ökad kunskap och möjligheter till ett vidare
påverkansarbete inom Sverige även i samverkan med andra medlemsländer. Då
Bröstcancerförbundets medlemmar ges möjlighet att delta i utbildningar, konferenser och
sammankomster får Bröstcancerförbundet generellt ett utökat kontaktnät inom den europeiska
unionen. Det är av stor vikt med den kunskapsökning detta innebär i lokala bröstcancerföreningar,
vilket ger förbättrade möjligheter att driva frågor på lokalplanet. När Riksorganisationen och de
lokala föreningarna arbetar mot gemensamma mål ökar möjligheterna till förbättring inom
bröstcancervård och dess grundförutsättning - forskningen. Genom ett aktivt deltagande i Europa
Donna är Bröstcancerförbundet representerat i ett flertal internationella forskningssammanhang.
Det nätverk och den kunskap det ger har mycket stor betydelse för det nationella påverkansarbetet
då det är faktisk kunskap som kan förändra genom att förklara konsekvenser ur ett
patientperspektiv.
Bröstcancerförbundets kansli
Från Bröstcancerförbundets kansli drivs den dagliga verksamheten, med utgångspunkt från beslut av
Bröstcancerförbundets styrelse på uppdrag av kongressen. Vid kansliet hanteras omvärldsbevakning,
kommunikation, service till lokala bröstcancerföreningar och allmänhet. Insamlingsverksamhet
genom samarbetspartners sköts också av Bröstcancerförbundets kansli. Bröstcancerfondens
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administration avseende forskningsanslag, stipendier och övriga bidrag enligt fondens stadgar
hanteras av kansliet. Under 2018 har kansliet förstärkts med ekonomiansvarig.
Styrelsens arbetsgrupper fördelas så att samtliga medlemmar deltar i någon grupp. Fördelningen är
gjord utifrån särskilda intressen och/eller kompetenser.

Utdelning av insamlade medel
Under 2017 delades totalt drygt 9,5 miljoner kronor från Bröstcancerfonden till olika kliniska
forskningsprojekt. Bröstcancerfonden är Bröstcancerförbundets insamlingskanal och har till uppgift
att samla in medel för att stödja förbundet ändamål, bl.a. forskning och utveckling genom anslag och
stipendier, stödja verksamhet inom bröstcancerområdet, möjliggöra rehabilitering och lämna stöd till
bröstcancerbehandlade och närstående samt för opinionsbildning.
Bröstcancerfonden delar årligen ut bidrag till forskningsprojekt inom patientnära klinisk forskning till
olika angelägna projekt inom bröstcancerområdet. Bröstcancerförbundets forskningskommitté, där
ledande bröstcancerspecialister inom olika discipliner inom bröstcancervård/forskning ingår, samt tre
styrelseledamöter från Bröstcancerförbundet, ger årligen rekommendationer om utdelning efter
ansökan till Bröstcancerfonden. Diagrammet visar utvecklingen av stöd till patientnära klinisk
forskning på bröstcancerområdet de senaste fem åren. Forskningsmedel från Bröstcancerfonden
delas enbart ut till klinisk bröstcancerforskning.
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Från bröstcancerfonden utdelades även resebidrag för forskare, stipendier för
Bröstcancerförbundets medlemmar och sjukvårdpersonal för deltagande i kompetensutvecklande
konferenser inom bröstcancerområdet, genom särskild ansökan delas bidrag för ”flärd” (bl.a. inköp
specialbaddräkt, special-BH, tatuering av ögonbryn, tandvård och friskvård) till
bröstcancerbehandlade medlemmar.
3. Vilka strategier har er organisation för att uppnå mål?
Strategier för att uppnå mål är ökad synlighet för Bröstcancerförbundet som organisation, länkat till
att vi driver påverkansarbete för de frågor som Bröstcancerförbundet driver enskilt, tillsammans med
lokala bröstcancerföreningar och/eller andra organisationer. De frågor vi har drivit i vårt
5

påverkansarbete över tid är
1) Tidig upptäckt genom förbättrade förutsättningar för mammografiscreening
2) Jämlik vård oavsett bostadsort inklusive individuella behandlingsplaner och tillgång till
rehabilitering
3) Synliggörande av den växande grupp som lever med en spridd bröstcancer och behöver livsvarig
behandling.
Arbetet drivs genom deltagande i de organisatoriska sammanhang inom vilka Bröstcancerförbundet
verkar.
Utbildning av stödpersoner
Bröstcancerförbundet utbildar stödpersoner som verkar i de lokala bröstcancerföreningarna. Det är
både ett strategiskt och ett behovsbeslut då det på det lokala planet är bröstcancerföreningarna som
genom utbildade stödpersoner får synlighet genom det arbete som utförs med stöd till
bröstcancerdrabbade och deras familjer. Medlemmar i de lokala bröstcancerföreningarna får
synlighet lokalt genom det påverkansarbete de utför för att förbättra vården i sina egna
landsting/regioner.
Oktoberkampanjen
Under oktober, som är den officiella bröstcancermånaden, bedrivs i alla lokala bröstcancerföreningar
ett intensivt arbete, den så kallade Oktoberkampanjen, med syfte att fästa uppmärksamheten på
bröstcancerfrågor. Här utgör prevention en väsentlig del. Bröstcancerförbundet har tagit fram
material, delvis genom samarbete med den europeiska bröstcancerkoalitionen, Europa Donna, som
vänder sig till alla för att informera om att daglig motion och hälsosamma val har betydelse för att
minska risken för att insjukna i bröstcancer. Detta projekt startade då forskning visade att det fanns
ett samband mellan ökad motion och minskad risk att insjukna i bröstcancer. I samband härmed
riktar Bröstcancerförbundet även uppmärksamheten mot just vikten av att möjliggöra forskning om
prevention och förebyggande verksamhet.
En annan strategi är att samverka i olika konstellationer för att dels öka Bröstcancerförbundets
faktakunskap för att på ett förtroendefullt sätt kunna bedriva påverkansarbete, dels skapa nätverk i
vilka vi kan ingå för att öka möjligheter att få gehör för de frågor Bröstcancerförbundet driver.
Stöd till klinisk forskning
Genom utdelning av forskningsmedel till patientnära klinisk forskning inom Bröstcancerområdet
skapas ökad synlighet för vikten av att klinisk forskning kan bedrivas för påskyndande av förbättrade
behandlingsterapier och vikten för patienter att kunna delta i kliniska forskningsstudier. För vissa
patientgrupper kan det utgöra en livsavgörande faktor.
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4. Vilken kapacitet har er organisation för att uppnå mål?
Bröstcancerförbundet finansieras via medlemsavgifter, statsbidrag och insamlade medel.
Intäkternas fördelning 2017:
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Nettoomsättning
En förutsättning för att verksamheten ska kunna bedrivas med framgång är en ekonomi i balans.
Bröstcancerförbundets kostnadsmedvetenhet är hög och det finns ett aktivt arbete för att inte
kapital ska urholkas samt en placeringspolicy för att säkerställa att kapitalet skyddas på både kort och
lång sikt. Uppföljning av ekonomi, budget och olika projekt görs vid varje styrelsemöte.
Daglig löpande verksamhet bedrivs av Bröstcancerförbundets kansli. Den kapacitet som är nödvändig
för att Bröstcancerförbundets verksamhet ska kunna möta förändringar som skett under de senaste
åren med bland annat en ökad efterfrågan på patientorganisationers medverkan i olika sammanhang
och därmed ökade förväntningar från såväl lokala bröstcancerföreningar, som omvärlden i stort, är
nu inne i ett skede av anpassning/kapacitetsuppbyggnad för framtiden.

5. Hur vet vi att organisationen gör framsteg?
Ökad synlighet är ett viktigt incitament för att nå ut med budskap och göra Bröstcancerförbundets
stämma hörd. Under året har vi gjort särskilda satsningar för att finnas med i debatter och synas
genom olika aktiviteter. Rapporten om spridd bröstcancer blev väl mottagen och synliggjorde en
grupp som tidigare har varit osynlig. Rapporten genererade debatt och synlighet i både TV, radio och
sociala medier.
Bröstcancerförbundet har jobbat målmedvetet med att nå ut i nya kanaler och våra följare på
Facebook har ökat under året.
Bröstcancerförbundet var även i Almedalen 2018, med eget tält.
Insamlingsresultatet till Bröstcancerfonden gick ned 2016 men tappet från 2015 togs delvis igen
2017 men prognosen för 2018 visar en ökning och det finns stor vilja att stödja
bröstcancerforskningen och stort engagemang för Bröstcancerförbundets frågor.
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Bröstcancerförbundet har länge drivit frågan om Mammografiscreening då vi vet att Tidig upptäckt
av bröstcancer leder till att färre avlider i sjukdomen. En av de prioriterade frågor som drivits i vårt
påverkansarbete under många år är att alla kvinnor i åldersspannet 40-74 år ska ha tillgång till
mammografiscreening. Påverkansarbetet har skett genom riktade skrivelser till samtliga
riksdagsledamöter och vi vet att ett antal motioner som lagts fram har använt sig av den text som
Bröstcancerförbundet sänt ut varje år. I dag kallar samtliga landsting kvinnor i åldrarna 40-74 år till
mammografiscreening. Avgiften har varierat från 0 till 200 kr i landsting och regioner. Avgiftsfri
mammografi har visat att deltagandet i områden med låg socioekonomisk status ökat. Ett av
Bröstcancerförbundets krav 2014 och 2015 var att mammografiscreening ska vara gratis av denna
anledning och från 1 juli 2016 är mammografiscreening avgiftsfri.
Framstegen i behandling av bröstcancer samt nya mediciner har under senare år skett snabbt. Ett
problem är att skillnaderna i tillgång till bästa behandling är ojämlik över landet. Tillgång till bästa
behandling för alla bröstcancerdrabbade har Bröstcancerförbundet belyst under året, bl a genom att
ta fram en rapport och belysa och skapa opinion mot den ojämlika vården. Frågan har därmed
debatterats och belysts i media under året. Bröstcancerförbundet har genom rapporten bjudits in av
riksdagsledamöter där vi beretts möjlighet att direkt föra en dialog om den ojämlika vården.
Rehabilitering, som kan ha olika innehåll beroende på olika behov, är ofta mycket svår att få del av
oavsett var i landet man bor. För att underlätta återgången till ett fullgott liv efter operation och
behandling för bröstcancer arbetar Bröstcancerförbundet för att individuella program upprättas. För
den växande gruppen kvinnor som lever med en spridd bröstcancer finns ett mycket stort behov av
att få en återhämtningsvecka då och då.
Rehabiliteringserbjudanden bör omfatta sjukgymnastik, kunskap om lymfterapi, fysisk träning och
psykologisk bearbetning. Det är givetvis otillräckligt men det Bröstcancerförbundet för närvarande
kan bidra praktiskt med. Bröstcancerförbundet belyser avsaknaden av rehabiliterande åtgärder i
samband med möten och symposier där vi deltar. Bröstcancerförbundet väcker frågan och belyser
den ur olika perspektiv och vi söker synlighet för att en patientorganisation gör det som borde vara
en del av vården.

8

6. Vad har er organisation åstadkommit såhär långt?
Sedan Bröstcancerförbundet bildades 1982 har stigmat om bröstcancer i stort försvunnit. Kvinnor
som drabbas vågar oftast - och kan prata om sin situation och mycket stöd och psykosocial hjälp har
utvecklats. Det är någonting som Bröstcancerförbundet började arbeta med vid starten och som
även vårdprofessionella vilka var engagerade i verksamheten, antingen direkt eller indirekt, varit
behjälpliga att förändra. Det är inte bara tidsandan som medverkat till den här förändringen.
Bröstcancerförbundet har satt ett tydligt avtryck och samverkan med vårdprofessionen från starten
har också inneburit att förändringarna har kunnat gå snabbare. Den växelverkan som
Bröstcancerförbundets verksamhet i nätverk och andra sammanhang där vårdprofessionella
medverkar och finns har inneburit att bröstcancervården har gått i bräschen för många andra
cancerformer. Det gäller beträffande vårdprogram och inte minst inom forskningen.
Avgiftsfri mammografi har visat att deltagandet i områden med låg socioekonomisk status ökat. Ett
av oktoberkraven 2015 var att mammografiscreening ska vara gratis av denna anledning. Genom
riksdagsbeslut är mammografi för kvinnor mellan 40 och 74 år nu avgiftsfri.
Nu övergår vårt arbete till att påtala att alla mammografiundersökningar ska granskas av två
radiologer, som har erfarenhet genom krav på ett minsta antal granskningar per år, att alla som
uteblir från mammografiundersökning ska få påminnelser, att verka för att även kvinnor över 74 år
ska kallas till mammografiundersökning, allt på evidensbaserad grund.
Individuella behandlingsplaner är en fråga som drivits av Bröstcancerförbundet och som har
genomförts inom de flesta landsting, även om formen för hur den meddelas inte ser likadan ut och
dess användbarhet även varierar. Frågan har drivits flera år och den har inneburit en förändring i
positiv riktning. Arbetet kommer att fortsätta.
Under året har Bröstcancerförbundet arbetat i enlighet med våra ändamål för att informera
om, och marknadsföra, Bröstcancerförbundet och Bröstcancerfonden. Kommunikationen riktar
sig till våra lokala bröstcancerföreningar och de förtroendevalda som arbetar där, men även till
en bred allmänhet – givare, potentiella medlemmar, politiker och profession.
Kommunikation
Bröstcancerförbundets digitala månadsbrev sändes ut vid elva tillfällen till samtliga
bröstcancerföreningar, med viktig information om vad som är på gång och viktiga datum och
händelser som föreningarna behöver beakta i sin verksamhet.
På vår webbplats har vi löpande publicerat nyheter och vad som är aktuellt inom ramarna
för den verksamhet som Bröstcancerförbundet bedriver. Här finns mycket information, bland
annat fakta kring bröstcancer, kontaktvägar till lokala bröstcancerföreningar, medlemskap,
evenemang som anordnas, rehabiliteringsaktiviteter, hur man skänker gåvor till Bröstcancerfonden,
presskontakter och vår webbshop.
Sociala medier
Via sociala medier – Facebook, Instagram och Twitter – har vi kommunicerat med våra följare
flera gånger i veckan. Vi publicerade bland annat nyheter knutna till Bröstcancerförbundet
och verksamheten, aktuella artiklar inom bröstcancerområdet, ny forskning och personliga
berättelser. Under Rosa Oktober presenterade vi här våra företagssamarbeten och stora privata
givare. Dessutom spred vi information om tidig upptäckt via självundersökning – vilket var vårt
huvudbudskap under den internationella bröstcancermånaden 2017.
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Almedalen
Även i vårt rosa tält i Almedalen i juli, fokuserade vi på att sprida kunskapen om tidig upptäckt.
Vi uppmanade till nedladdning av vår app Klämdagen, vi delade ut informationsbroschyrer
och vi anordnade ”klämskolor” för en mängd kvinnor (och även män) varje dag under
veckan. Vi diskuterade också andra hjärtefrågor, inte minst våra tre prioriterade frågor med
besökarna, framför allt rätten till jämlik vård.
I samband med Almedalsveckan 2017 släppte vi rapporten ”Introduktion av nya läkemedel”,
som redogör för den ojämlika förskrivningen av läkemedel över landet. Rapporten sammanfattas
med Bröstcancerförbundets fyra krav för smidigare och mer jämlikt införande av nya
bröstcancerläkemedel i Sverige:
1) Bröstcancerförbundet kräver att staten tar sitt ansvar för en jämlik bröstcancervård över landet.
2) Bröstcancerförbundet kräver ett snabbare införande av nya bröstcancerläkemedel.
3) Bröstcancerförbundet kräver att spridd bröstcancer inkluderas i det nationella kvalitetsregistret.
4) Bröstcancerförbundet vill se en ambition från myndigheternas sida att inleda samarbete med de
övriga nordiska länderna med syfte att samordna införandet av nya bröstcancerläkemedel och
harmoniera prissättningen.
Rosa Oktober
Under Rosa Oktober hade vi många företagssamarbeten som inte enbart genererade insamling,
utan via vilka vi fick möjlighet att sprida information och kunskap om tidig upptäckt –
som stod i fokus även här. I den stora kampanjen tillsammans med Risifrutti ”Kolla en extra
gång”, uppmanades till självundersökning och till nedladdning av appen Klämdagen. Appen
skickar ut en påminnelse i mobilen om att en gång varje månad själv undersöka sina bröst
Den 13:e oktober delades Bröstcancerförbundet två årliga utmärkelser ut. Kala Hatti Önnerfält
fick utmärkelsen Årets Bröstsjuksköterska för sin kompetens, sitt varma engagemang och den
verkliga skillnad som hennes arbete dagligen innebär för kvinnor som drabbats av bröstcancer.
Årets utmärkelse
Bröstcancerförbundets Utmärkelse tilldelades Lena Myrskog, överläkare och bröstcancerkirurg,
som genom ett systematiskt arbete och stort personligt engagemang har gjort ovärderliga
insatser och drastiskt kortat operationsköer för bröstcancerdrabbade kvinnor i Kronobergs län.
Broschyr om lust
I oktober lanserades också skriften Ta hand om din lust, skriven av gynekolog Boel Bahr.
Syftet med denna angelägna skrift om sexualitet och bröstcancerbehandling, är dels att hjälpa
patienterna, dels att underlätta för behandlande läkare att samtala om kvinnans eventuella
sexuella biverkningar i samband med en bröstcancerbehandling. Lanseringen uppmärksammades
stort på svt Nyheter på webben, samt i ett långt inslag i Rapport. Två medlemmar ur
Bröstcancerföreningen Amazona Stockholm, berättade i media om sina egna erfarenheter.
Opinion
Den 2 oktober, publicerade SvD Debatt den uppmärksammade debattartikeln ”Slopad kontroll
kan öka dödsfall i bröstcancer”. Artikeln skrevs på initiativ av Bröstcancerförbundet med dåvarande
ordförande, Elizabeth Bergsten Nordström, i spetsen. Men den togs fram i samarbete
med – och undertecknades även av – Maria Ekholm, överläkare Svensk Bröstonkologisk Förening;
Fredrik Wärnberg, docent och överläkare Svensk Bröstkirurgisk Förening; Mårten Fernö,
professor SweQA; Jan Frisell, professor och överläkare Svenska Bröstcancergruppen samt
Jonas Bergh, professor och överläkare Nationella Vårdprogrammet för bröstcancer.
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DN Debatt publicerade den 19 oktober debattartikeln Slopa åldersgräns för mammografi.
”Cancer har ingen åldersgräns”, skrev här Barbro Westerholm, riksdagsledamot; Wanja LundbyWedin, ordförande Cancerfonden och Elizabeth Bergsten Nordström, dåvarande ordförande
Bröstcancerförbundet.

Webbplatsen bröstcancerförbundet.se
Startsidan har under 2017 haft 32 895 besökare och webbplatsen i sin helhet har haft totalt
196 789 besök. I snitt har bröstcancerförbundet.se haft ca 16 400 besökare per månad, men
i oktober ökade antalet besök till ca 32 500. Under oktober hade startsidan 6 507 besök och
flest besök under oktober, efter startsidan, hade Stöd oss Bröstcancerfonden med 1 651
besök. Den 6:e oktober var den mest välbesökta dagen på året, då med totalt 1 741 besökare.
De tio mest besökta sidorna (i antal sidvisningar) under helåret, exklusive startsidan, är:
Stöd oss Bröstcancerfonden 5 166
Verksamhet Bröstcancerföreningar 4 397
Stöd oss Ge en gåva 4 287
Bröstcancer Fråga om bröstcancer(”Frågepanelen”) 4 232
Bröstcancerföreningar Bröstcancerföreningen Johanna Göteborg Bohuslän 4 061
Bröstcancer Vanliga frågor 3 173
Verksamhet Stipendier och bidrag 2 736
Fakta om bröstcancer Statistik 2 569
Stöd oss Minnesgåva 2 515
Statistiken är hämtad ur analysverktyget Google Analytics.
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