LUST–
JAKT

I Sverige lever i dag
nära 100 000 kvinnor
som någon gång haft
bröstcancer. Över
9 000 kvinnor får
diagnosen varje år. Alla
dessa kvinnor är vår
målgrupp. Många av dem
når ni via Magasin B.
Dessutom deras anhöriga,
sjukvårdpersonal,
forskare och folkvalda
runt om i landet. Även
personer på tongivande
tidnings-, radiooch TV-redaktioner
läser tidningen.
En annons i
Magasin B gör
skillnad för
många.
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Nu börjar
kvinnors
sexualitet tas
på allvar

bout sex
Nu börjar
vård
På flera stäl en lyfta kvinnors lu
st
len finns se
xologer. .

”Jag vill
känna mnig
som e
segrare”

Leva med
bröstcancer
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ng
Katarina Hultli der
un
åkte Tjejvasan
behandlingen
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Let's talk a

– JAG KAN
LUG NT

säga att
varit dåliga
på att prata vi läkare
om lust och
sex vid brö
stca
kompetens ncer. Vi har dålig
krin
Vi måste skär g vad vi ska göra.
pa oss, säge
Lidbrink,
r Elisabet
öve
på Karolin rläkare och onkolog
ska sjukhus
et i Stockholm.
Att många
läkare inte
frågan om
sexualitet tagit upp
tror
delvis han
dlar om förd hon
omar krin
äldre kvin
g
nor
Lidbrink vill s sexualitet. Elisabe
t
mer kunskap att onkologerna ska få
uppdraget och att det ska ingå i
att fråga om
sex.
Att kvinnor
med
bröstca
cer får min
dre informa ntion om
sexuell lust
och funktio
önskar, visa
n än de
r
Else-Marie även sexologen
Rasmusson
på Skånes
universitet
ssjukhus i sin
licentiatup
psats.
Södra Sve
rige: I Skå
Magasin B
ne, Blekinge
södra Hall
and jobb
, Kronob
ar cancerr
har ringt run
erg och
ningarna
ehabiliterin
t
med sex
gsm
ualitet och
till någ
gen Else
större sjuk
cancer, men ottag-Marie Ras
hus för att ra
musson
sexolosjukhus kon
fråga om
de kan erb
på Skånes
staterar att
juda kvinnor
universitets
bröstcance
bröstcance
med
– Av de pati
rpa
r stöd. Sam
enter jag
tinerna är
träffar är
patienterna
tidigt
som flera vitt
få.
inte bröstca
den största
ncerskapen och nar om att kunen stor gru
gruppen,
även om
pp på klin
stödet är efte
de är
iken. Om
sköterskor
satt börjar
rinte läka
och annan
det hända
re,
sjuk
sake
vård
om sexuell
flera landstin
r
personal
hälsa och
lyfter fråg
g och regione i
bröstcance
an
självklarhet
r.
r är
att

Hjälpen
informat finns men
ionen br
ister

BROfästet
i ny form

Frisk
utan flum!

Guide bland
myter och 30
vetenskap
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Forskar om
stöd via we
bb

en

Stockholm
: 2016 öpp
nade
Centrum
för cancerr
ehabiliterin
och där finn
g
s sjukskö
terskor med
specialiser
ing inom
sexologi.
– Det kan
finnas mån
till bristand
ga orsaker
e sexuell
lust efter
diagnos,
operatio
n och beh
ling. Vi bör
andjar alltid
med att
utreda det
ordentligt,
säger verk
samhets
chefen Mar
ia Hellbom
På Karolins
.
ka institut
et pågår
också en
studie om
cancer, sex
ualitet och
fertilitet
för person
mellan 18
er
och 39 år
där bröstcancer är
den största
diagnosgruppe
n. Forskarn
a testar
bland ann
at ett inte
rnetbaserat
program
för att min
ska sexuell
problem
a
och fertilite
tsoro.
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det finns

det inte en
patienten
gör det.
Jag tror att
ett stort
mörkertal,
säger hon
.
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UPPLAGA, RÄCKVIDD & MÅLGRUPP
Magasin B trycks i 13 500 ex och distribueras
direktadresserad 4ggr/år till läsare i Sverige,
delar av övriga Norden och Europa. Genom
Magasin B når ni drygt tio procent av alla
bröstcancerbehandlade i Sverige, deras
anhöriga, sjukvårdspersonal över hela landet
samt sjukvårdsansvariga på lokal- och riksnivå.
Även forskare, folkvalda och handläggare inom
kommuner och landsting, på departement,
myndigheter och institutioner läser Magasin B,
dessutom personer på tongivande tidnings-,
radio- och TV-redaktioner.

OM BRÖSTCANCERFÖRBUNDET
Bröstcancerförbundet är en partipolitiskt
och religiöst obunden ideell patientorganisation med 33 bröstcancerföreningar över hela landet. Vi har nära
11 000 medlemmar, till största delen
bröstcancerbehandlade kvinnor.
Ansvarig utgivare: Susanne Dieroff Hay
Telefon, kansli: 08-546 40 530
E-post: info@brostcancerforbundet.se
Hemsida: www.bröstcancerförbundet.se
Organisationsnummer: 80 20 10-42 64
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Öppnar ny
mottagn
ing

Uppsala
: Akadem
iska sjuk
planerar
huset
att utveckla
en mottagning för
sexuell häls
a för
patienter
i år. Där kom cancermer det
också att
finnas inte
rnutbildning
om sexolog
i för person
Fatane Sale
alen.
hi är ans
varig för
sjukhusöve
den
rgripande
cancerrehabilitering
en och står
utrednin
bakom
gen som
lett fram
beslutet.
till
– När jag
började 201
de person
5 vågaalen kna
ppt prata
sexualitet
om
eftersom
de inte viss
vart de sku
te
lle hänvisa
patienterna. Nu pra
tar vi öpp
et, säger
hon.
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Sexualite
i vårdens t ingår
bedöm

ningar

Umeå: På
Norrlands
universitets
torn Sara
sjukhus mär
Lilliehorn
att det pra
ker kuracancer. Äm
tas mer om
net finns
sex och
med på olik
och i de
bedömn
a internu
ingar som
tbildning
gör av pati
ar
läkare och
enternas
sjuksköters
rehabiliterin
kor
gsbehov.
har också
Sexualitet
förts in i
de struktur
bedömn
erade
ingar som
läkare och
sköterskor
sjukgör.
– Det ske
r i kölvattn
et av den
nationella
cancerstrat
egin som
lanserad
es av reg
eringen 200
i och med
grammet
9 och
det natione
där sexuali
lla vårdpro
tet tas upp
och patientf
. Många
öreningar
patienter
har också
Sara Lilli
ehorn.
lyft frågan,
säger

”När jag bö
rjade
vågade pe
knappt prrsonalen
at
a
om
sexualitet
. Nu pr
vi öppet” atar
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