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Att leva med spridd bröstcancer  
Att få veta att du har spridd bröstcancer är omtumlande. Du kan känna rädsla och oro över att 
sjukdomen inte går att bota. Du kan också vara orolig för hur kroppen ska klara att leva med 
cancerbehandlingen.  

Men många lever länge med spridd bröstcancer, tack vare nya behandlingar. Under perioder 
lever många utan tecken på sjukdom. När vi väljer behandlingar beaktar vi hela din livssituation 
och det som är viktigt för dig. Målet är att du ska kunna behålla så hög livskvalitet som möjligt, 
så länge som möjligt. 

Spridd bröstcancer är inte en enda sjukdom utan många olika. Dessa skiljer sig åt i symtom, 
sjukdomsutveckling och behandling.  

Samtalsstöd och föreningsstöd 

Det är viktigt att du får det stöd du behöver, för att må så bra som möjligt.  

Många tycker att det är givande att prata med en kurator eller psykolog. Om det är något du vill 
prova, be om en remiss. 

Det kan också vara bra att kontakta den lokala bröstcancerföreningen. Att möta andra i samma 
situation kan göra att du får perspektiv på din livssituation, och att du känner dig mindre ensam. 
Din lokala förening hittar du på Bröstcancerförbundets webbplats.  

Närståendestöd 

Även närstående befinner sig ofta i en egen sorg och kris. Kontakt med en kurator eller 
patientförening kan vara viktigt för både det emotionella och praktiska stödet. 

Närstående kan behöva stöd både med och utan den som är sjuk. I enskilda samtal kan de 
våga ställa frågor som de kanske undviker när den sjuka är med. Om närstående har en 
realistisk bild och vet om det förväntade förloppet, brukar det bidra till trygghet. 

Närstående kan också behöva praktiskt stöd kring ekonomi eller juridik.  

Arbete och cancer 

Att leva med spridd bröstcancer kan påverka ditt arbete och dina relationer. Diagnosen och 
behandlingen innebär oftast en mycket påfrestande tid. Hur du reagerar är väldigt individuellt. 
Det är också individuellt om du kan fortsätta arbeta. Stödet på arbetsplatsen är viktigt för 
många. Vissa kan och vill arbeta samtidigt som de behandlas, medan andra inte kan det.  

Om du inte kan arbeta ska du inte ha dåligt samvete. Du är inte ensam om det. Du kan läsa mer 
om att arbeta vid cancer på Bröstcancerförbundets webbplats. 

Maten 

Det finns flera saker du kan göra för att ta hand om dig själv. Ofta 
behöver du anpassa dina matvanor, för att tillgodose ditt behov av 
näring och energi, och för att hålla en stabil vikt.  

Om du får besvär med att äta, kan du få råd av en dietist om hur du 
ska anpassa din mat.  

Om du redan har goda matvanor, försök att fortsätta med dem. 

 
       Försök att äta näringsrikt 
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Fysisk aktivitet  

Att bli sjuk och få behandling kan göra dig osäker på vad kroppen klarar. Det kan påverka hur 
mycket du rör på dig. Men försök att röra på dig, eftersom det kan lindra till exempel trötthet, oro 
och ångest.  

Du kan få stöd av en fysioterapeut och en arbetsterapeut. Be om råd om hur du kan lägga upp 
din fysiska aktivitet. All rörelse räknas: promenader, trädgårdsarbete och att ta trapporna i stället 
för hissen.  

Det är viktigt att du utgår från dig själv och dina egna förutsättningar, och hittar ett sätt att vara 
fysiskt aktiv som fungerar för dig och som du trivs med. 

 

 Läs mer på bröstcancerförbundet.se 

 Läs mer på ungcancer.se 

 Cancerkompisar ger närstående från 13 år möjlighet att få kontakt med andra i samma 
situation.  

Webbplats: cancerkompisar.se.  

 Cancerrådgivningen erbjuder råd och stöd av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet 
av cancervård.  

Webbplats med chatt: cancercentrum.se. Sök på cancerrådgivningen. 
Telefon: 08-123 138 00 

 Cancerlinjen, Cancerfonden erbjuder råd och stöd av legitimerad vårdpersonal med lång 
erfarenhet av cancervård.  

Webbplats: cancerfonden.se. Sök på cancerlinjen. 
Telefon: 010-199 10 10 

 Kyrkan finns på nästan alla sjukhus och ger stöd på olika sätt. Flera församlingar inom 
Svenska kyrkan har samtalskontakter. De kan även förmedla kontakt med andra 
trossamfund. Du behöver inte vara kristen eller troende för att söka stöd genom 
sjukhuskyrkan. 

 Läs mer på 1177.se. Sök på Palliativ vård – att förlänga livet eller lindra symtom och Så äter 
du hälsosamt.  
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