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menn med brystkreft
Menn kan også få brystkreft

Symptomer

Brystkreft er en diagnose som ofte assosieres med kvinner,
men menn har også brystvev hvor det kan utvikles kreftsvulster. Hvert år er det cirka 15-35 tilfeller av brystkreft hos
menn i Norge.

En smertefri kul i brystet er ofte det eneste symptomet
på brystkreft hos menn. Det er vanligst at kulen er nær
sentrum av brystet, tett opptil brystvorten, men svulster
kan også oppstå et stykke unna brystvorten.

Menn som får diagnosen kan oppleve det utfordrende å
snakke om sykdommen med andre. Dette kan gi en følelse
av ensomhet i en allerede krevende situasjon.

Det er viktig at slike kuler ikke bagatelliseres som fettkul,
muskelknute eller lignende uten nærmere undersøkelse.

Ved å henvende deg til Brystkreftforeningen kan du
komme i kontakt med andre menn som også har erfaring med brystkreft. Å snakke med andre med lignende
erfaringer er til god hjelp for mange. Det kan bidra til både
forståelse og mestring, og redusere følelsen av ensomhet.
Brystkreftforeningen kan kontaktes på telefon 02066 eller
per epost post@brystkreftforeningen.no

Årsaker

For å fastslå om du har brystkreft gjennomføres en trippeldiagnostikk. Det består av manuell legeundersøkelse
av brystet og området rundt, mammografi og eventuelt
andre billedundersøkelser, samt vevsprøve.

Behandling
Ved brystkreft hos menn kan man benytte de samme
metodene for behandling som ved brystkreft hos kvinner.
Operasjon, strålebehandling, antihormonbehandling og
cellegift kan være aktuelt. Individuelle vurderinger og den
enkeltes situasjon avgjør hvilken behandling som gis.

Årsaken til brystkreft er som oftest ukjent, men kraftig
overvekt, stort alkoholforbruk og ubalanse i forholdet mellom østrogen og androgene hormoner kan spille en rolle.
Cirka ti prosent av brystkrefttilfellene hos menn antas
å henge sammen med arv. Menn med den medfødte
sykdommen Klinefelter’s syndrom har cirka 20 prosent økt
risiko for å utvikle brystkreft sammenlignet med menn
uten syndromet.
Personer som tidligere har fått strålebehandling mot
brystregionen har høyere risiko for å utvikle brystkreft.

Illustrasjon: Mastektomi hos en mann med brystkreft

Faktorer som svulstens størrelse, kreftcellenes egenskaper og om kreftcellene har spredd seg til nærliggende
lymfeknuter er av betydning når de ulike behandlingsalternativene vurderes. Alder og almenntilstand har også
betydningen for hvilken behandling som gis.
Det første steget i behandlingen er som regel kirurgisk
fjerning av svulsten med brystvorte og omkringliggende
brystvev.
Det er behandler som er den viktigste kilden til informasjon om diagnosen, hvilken behandling som gis og hvorfor.

Etter behandling
Etter en periode med hjelp og omsorg fra helsepersonell,
familie og venner, avtar oppmerksomheten når behandling er over. Det kan gi en følelse av tomhet. Dette er helt
naturlig.
Det kan ta tid å finne tilbake til hverdagen etter en brystkreftdiagnose. Gi deg selv den tiden du trenger.

Åpenhet
En kreftdiagnosen kan gjøre at noen personer vil ha vanskeligheter med å vite hva de skal si. Åpenhet fra din side
vil som oftest gjøre situasjonen bedre.
Åpenhet kan gjøre det lettere for andre å se hva de kan
gjøre for deg. Åpenhet kan også forebygge mistforståelser.
Du avgjør selv hvor mye du vil dele og med hvor mange.
For noen er det nok å ha én person å snakke fortrolig med.
Det viktigste er at du slipper å bære alt det vanskelige
alene.

”Noen ganger følte jeg det litt pinlig
å si at jeg hadde brystkreft. Før

trodde jeg at bryst var noe kvinner

hadde, og at de stakk minst 5 cm ut

fra brystkassen. Det inkluderte ikke
meg”

-David, England
”Brystkreft var ikke noe som menn

ble rammet av. Det fantes ingen litteratur om det for menn. Jeg har
aldri sett en mann på tv si at han
har brystkreft”

-Peter Criss, Sverige,

tidligere trommeslager i Kiss

brystkreftforeningen
Hvert år får mer enn 3300 kvinner og om lag 30 menn diagnosen brystkreft i Norge.
Brystkreftforeningen jobber med å sikre at alle brystkreftberørte i Norge skal få en
presis og rask diagnose, en individuelt tilpasset behandling og en god
rehabiliteringsfase. Foreningen driver blant annet landsomfattende likepersonsarbeid, lokalforeninger og arrangerer nyttige kurs og samlinger. Brystkreftforeningen
er assosiert medlem av Kreftforeningen og står sammen om Rosa sløyfe-aksjonen
hver oktober.
Ønsker du å melde deg inn i Brystkreftforeningen eller har spørsmål om likepersonsarbeidet, se www.brystkreftforeningen.no. Våre likepersoner og tillitsvalgte i
lokalforeningene tar også i mot nyinnmeldinger.
Ønsker du å støtte Brystkreftforeningens arbeid kan du benytte Vipps 98087
eller starte en innsamlingsaksjon på Facebook.
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