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Rekonstruksjon etter en brystkreftoperasjon
Foreningen for brystkreftopererte (FFB) er en pasientforening tilsluttet Kreftforeningen. Vårt
formål er bl.a. å fremme de brystkreftoperertes interesser overfor myndigheter, sykehus etc.
Vi har i dag ca. 13 000 medlemmer på landsbasis.
En av våre merkesaker gjennom flere år er rekonstruksjon.
Viser til tidligere korrespondanse vedrørende saken, og siste svar fra departementet av 18.
mars 2005.
Ca 2700 kvinner får diagnosen brystkreft hvert år. Heldigvis er det så mange som ca 50 %
som får mulighet og tilbud om en brystbevarende operasjon.
Hvorfor brystrekonstruksjon?
Å fjerne et bryst er for mange en svært traumatisk opplevelse i tillegg til å få en kreftdiagnose.
Et bryst er forbundet med seksualitet, kroppsbilde og er ikke relatert til alder. Våre
medlemmer som har fått rekonstruksjon gir tilbakemeldinger om en betydelig økning i
livskvalitet. Dette er også en viktig årsak til at disse operasjonene ikke skal være en
salderingspost slik vi føler det er i dag.
Ingen rettighetspasient
Kvinner som ønsker å få bygget opp brystet sitt igjen må i dag vente på dette i mange år. Vi
anser en slik operasjon som en viktig del av rehabiliteringen og kan ikke akseptere at kvinner
må, i noen tilfeller, stå på venteliste opptil fire år før de får bygget opp et nytt bryst. De må
ha nødvendig rett til helsehjelp, være rettighetspasient, som innebærer en rett til behandling
innen en nærmere angitt tid.

Volum gir økt kompetanse
Rekonstruksjonsmetodene har blitt mer og mer komplisert og krevende. En av følgene av
den internasjonale utviklingen har ført til en viss sentralisering. Operasjonene utføres likevel
i dag på flere sykehus landet over med mer eller mindre vellykket resultat. På grunn av stor
utskifting av plastikkirurger, får sykehusene ikke den kompetansen og ekspertisen som er
nødvendig for å få gjennomført en vellykket rekonstruksjon. Ved mange sykehus har de heller
ikke leger som har erfaring med de forskjellige metodene. Det er derfor svært viktig med et
inspirerende og faglig sterkt miljø der de nyeste rekonstruksjonsmetodene blir utført.
Foreningen for brystkreftopererte ser det derfor som en selvfølge at fagmiljøet samles og at
kompetansen blir lagt til færre sykehus i Norge.
Vi ønsker at departementet griper fatt i denne viktige saken og at det også blir tatt opp ved
hvert regionale helseforetak.
Ønskes ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med undertegnede.
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