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Brystkræftgruppen 

- Dit netværk til støtte 

 

 

 

 

Jeg vil gerne hjælpe kvinder i en 
lignende situation til at se de posi-
tive sider, kræft også kan give til 
ens liv. Alt er bestemt ikke lyse-
rødt, der er også nogle virkelig for-
færdelige tider, men jeg har lært at 
få mig selv op af det sorte hul 
igen. Det at kunne tale med én, 
der selv har mærket kræft på sin 
egen krop, har været meget given-
de for mig.  

Gertrud, født i 
1958, bor i  
Hvidovre 

Jeg fik konstateret 
forstadier til bryst-
kræft i højre bryst 
ved en screening i 

2012 og fik fjernet brystet. Samti-
dig fik jeg påbegyndt rekonstrukti-
on af brystet med ekspander. I 
sommeren 2013 blev ekspanderen 
skiftet ud med en blivende protese 
og i efteråret 2014 var brystvorten 
lavet og tatoveret. Det var en lang 
proces, men resultatet var flot. Jeg 
arbejder fortsat med at blive lige 
stærk i begge sider og får hjælp 
fra en fysioterapeut med speciel 
viden om brystkræft. Og det skal 
nok lykkes. 

Jeg deltager i arbejdet i Bryst-
kræftgruppen, fordi jeg gerne vil 
bruge min oplevelse og erfaring 
konstruktivt til glæde for andre. 
Jeg har selv indimellem savnet at 
tale med nogen, der har prøvet 
samme tur. De kan langt bedre 
forstå, hvad jeg prøver at fortælle. 

 

 

Barbara, født i 
1961, bor i Char-
lottenlund 
 

I 1997 fik jeg kon-
stateret brystkræft 
og fik fjernet mit 
venstre bryst. 

Kræften havde spredt sig til to 
lymfeknuder og derfor kom jeg i 
efterfølgende kemo- (CMF) og 
strålebehandling. Jeg har stadig 
ikke fri bevægelighed i min ven-
stre side og går derfor regelmæs-
sigt til behandling hos en osteo-
pat. 
 

I 2011 fik jeg tilbagefald i to lymfe-
knuder over venstre nøgleben og 
kom derfor i behandling med Zo-
meta i ca 2,5 år, Vinorelbine 
(kemo) i 1 år, Herceptin og efter 
kemo startede jeg med aromasta-
sehæmmer Exemestan.  
Hospitalet anbefalede mig at både 
at få fjernet æggestokkene og at 
få en genetisk rådgivning om ar-
velig brystkræft. Jeg sagde ja til 
begge tilbud og har ikke fortrudt 
det. 

Jeg er frivillig i Brystkræftgruppen 
for at dele de erfaringer, jeg har 
gjort gennem de mange år, jeg 
har haft kræft inde på livet, med 
andre i samme situation. Sygdom-
men har lært mig, hvor kostbart 
livet er. Hvor mit liv førhen ofte 
kørte på automatpilot, lever jeg nu 
med større bevidsthed, frihed og 
glæde.  



Hvad er Brystkræftgruppen? 

I Lyngby er vi nogle frivillige vejlede-
re, der alle har været gennem et 
brystkræftforløb. Vores forløb har 
været meget forskellige. Du vil der-
for næsten altid have mulighed for at 
tale med en kvinde, der har været 
gennem et forløb, der minder om dit. 
 

Vi ved af egen erfaring hvor mange 
tanker, man gør sig. Det gælder, 
hvad enten du er i starten af et be-
handlingsforløb, midt i det, eller bag-
efter har behov for at tale om alt dét, 
der ”fylder”. Selvom man har et godt 
netværk og familie, kan det være 
svært for dem, der ikke selv har prø-
vet det, at sætte sig ind i alle de tan-
ker, følelser og praktiske spørgsmål, 
der optager én.  
 

Nogle kvinder kontakter os, når de 
står foran operation, kemobehand-
ling, strålebehandling, eller anden 
efterbehandling. Vi taler også med 
kvinder, der har behov for at tale om 
en forestående rekonstruktion eller 
som har problemer med senfølger.  
Vi kan mærke, hvor meget støtte 
disse samtaler giver kvinder, der 
står midt i et kræftforløb.  
 

Hvem er vi? 

I folderen kan du læse om os, der er 
vejledere i Lyngby. Vi fortæller om 
vores diagnose og behandling, hvad 
der har været vigtigt for os gennem 
vores sygdomsforløb, samt hvorfor 
vi nu har valgt at arbejde som frivilli-
ge i Kræftens Bekæmpelse.  

Personlig samtale og telefonråd-
givning 

Hvis du har behov for at tale med 
en vejleder, kan du ringe til Kræft-
rådgivningen i Lyngby på telefon 
7020 2655 eller sende en mail 
med dine kontaktdetaljer til lyng-
by@cancer.dk. 
 

Kræftrådgivningen sørger for, at du 
bliver kontaktet af en frivillig vejle-
der. Kontakt rådgivningen på 70 20 
26 55 eller lyngby@cancer.dk. 

Wellness for kvinder i  
kemoterapi 
 

Et arrangement målrettet kvinder, 
som skal eller er i gang med kemo-
terapi. Nogle af Danmarks største 
udbydere af parykker, hovedbe-
klædning, brystproteser, specialun-
dertøj og make-up fortæller om 
produkter, der kan gøre hverdagen 
med kemoterapi lidt lettere.  
 

Her får du mulighed for at se, 
mærke og prøve de forskellige pro-
dukter, der bruges under og efter 
kræftbehandling.  
 

En erfaren kosmetolog og sygeple-
jerske demonstrerer, hvordan man 
kan lægge en flot make-up. Under-
vejs serverer vi kaffe og te, frugt 
og en bid brød, og der bliver mulig-
hed for uformelt og hyggeligt sam-
vær. Tilmelding er nødvendig på 
lyngby@cancer.dk eller telefon 
70202655. 

Vibeke, født i 
1946, bor i 
Rungsted 
 
I 2004 fik jeg 
konstateret 
østrogenfølsom 
brystkræft, og jeg 

fik fjernet brystet. Der var ingen 
spredning til lymfekirtlerne, og jeg 
blev sat i forebyggende antiøstro-
genbehandling. Ca. 2 år efter fik 
jeg i samme side en ny østrogen-
følsom knude, og efter operation 
fik jeg strålebehandling. Jeg har 
ialt fået antiøstrogen i 7 år, og har 
ikke haft væsentlige bivirkninger.  

I 2012 fik jeg en ikke antiøstro-
genfølsom knude i mit ar, og ope-
rationen blev efterfulgt af forebyg-
gende kemobehandling. De for-
skellige behandlinger har betydet, 
at jeg har problemer med min 
arm. Jeg går regelmæssigt til fy-
sioterapi for at sikre optimal be-
vægelighed, og for at holde mit 
lymfødem under kontrol.  
 

Jeg har meldt mig som frivillig, 
fordi jeg har lyst til at dele mine 
erfaringer med kvinder, der har 
en brystkræftdiagnose, da der er 
emner, som det tit kan være 
svært at tale med ens allernær-
meste om. 
 

I dag får jeg ingen medicin, jeg 
har det godt, og er taknemmelig 
for at have forstået, at hver dag 
er en gave, som man skal bruge 
på bedste måde.  

Ida, født i 1975, 
bor i KBH. Ø. 

I efteråret 2013 fik 
jeg konstateret 
brystkræft i det 
venstre bryst. Knu-
den var lille, og den 
blev fjernet ved en 

brystbevarende operation. Jeg 
gennemgik derpå 6 runder fore-
byggende kemoterapi. Undervejs 
i behandlingen blev jeg genetisk 
testet, da både min mor og mor-
mor havde haft brystkræft. Det 
viste sig, at jeg er bærer af det 
arvelige brystkræftgen og dermed 
i højrisiko for at få brystkræft og 
æggestokkræft.  

Derfor valgte jeg at få fjernet beg-
ge bryster efter kemoterapien og 
få en rekonstruktion. I efteråret 
2014 valgte jeg også at få fjernet 
mine æggestokke. Det var en 
sværere beslutning, da jeg ikke 
har fået børn. Inden kemoterapien 
fik jeg taget æg ud, og de kan 
måske en dag bruges til reagens-
glasbehandling.  

Jeg har valgt at blive frivillig i 
Brystkræftgruppen for forhåbent-
lig at kunne spejle nogle af de 
tanker og bekymringer, kvinder i 
behandling, eller på den anden 
side behandling, gør sig. Da jeg 
selv stod midt i det, var det guld 
værd at tale med en, der vidste, 
hvad det gik ud på. 


