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••• RCC i samverkan

”Provtagningen 
räddade mitt liv”

Mikael Sirén tänkte först strunta i uppmaningen att delta i 
screeningen för tjock- och ändtarmscancer genom att lämna 
ett avföringsprov. Idag är han otroligt glad över att han blev 
övertalad att inte sticka huvudet i sanden.
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Efter många år som egen företa-
gare inom värme, vatten och sa-
nitet bestämde sig Mikael Sirén 

för att trappa ned och sälja företaget. 
Det hade varit många slitsamma år och 
det kändes i kroppen. Nu skulle han få 
tid över till fiske, jakt och naturupple-
velser. Han såg också fram emot att 
tillbringa mer tid med sin nyfunna kär-
lek Linnéa. Men så plötsligt fick han ett 
besked som skakade om livet i grun-
den.

– Det var verkligen en chock. Jag 
hade inga symtom och kände mig väl-
digt frisk. Det fanns inte på kartan att 
det kunde vara någonting fel, säger Mi-
kael.

I april 2021 fick han ett brev med 
erbjudande om att delta i det nystartade 
screeningprogrammet i Dalarna. Bre-
vet innehöll en instruktion, en provtub 
och ett svarskuvert.

– Jag tänkte först strunta i det, pre-
cis som många av mina vänner gjorde. 
Men min dotter som är läkare på Falu 
lasarett övertalade mig att göra provet 
och skicka in det med svarskuvertet.

Redan efter några dagar fick han ett 
provsvar. En laboratorieanalys hade vi-
sat att det fanns blod i avföringen, det 
var ytterst små mängder som inte hade 
kunnat upptäckas med blotta ögat. Mi-
kael blev därför kallad till mag-tarm-
mottagningen vid Falu lasarett för en 
koloskopiundersökning (kameraunder-
sökning) av tjocktarmen.

Mikael Sirén var 60 år när han fick ett erbju-
dande om provtagning för att tidigt kunna 
upptäcka tjock- och ändtarmscancer. Bara 
några dagar efter att han skickat in provet för 
analys blev han kallad till Falu lasarett för 
kolo skopiundersökning.
– Jag är så otroligt tacksam att sjukvården så 
tidigt hittade min tumör och kunde bota mig 
från cancer.
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– Jag var till en början inte särskilt 
orolig utan tänkte att blodet kanske be-
rodde på hemorrojder eller ändtarms-
sprickor. Väl på sjukhuset fick jag vara 
med under hela undersökningen och på 
en monitor se bilder av tjocktarmens 
insida, det var otroligt fascinerande.

STRESSFYLLD VÄNTAN

I samband med koloskopiundersök-
ningen hittades en åtta millimeter stor 
polyp i tarmen.

– Den såg nästan ut som en liten jul-
gran i formen, säger Mikael.

Polypen togs bort. För att ta reda på 
om den var god- eller elakartad skickades 
den i väg till patologen för mikroskopisk 
undersökning och diagnostik (PAD).

– Bara några dagar senare ringde te-
lefonen. Min läkare berättade att de 
hade hittat cancer. Den goda nyheten 
var att tumören var jätteliten och satt i 
toppen av polypen, risken för spridning 

bedömdes därför som väldigt låg. Men 
för att vara på den säkra sidan fick jag 
snabbt tid för att göra en skiktröntgen 
av bukhålan och bröstet. 

Vid den första undersökningen var 
lymfkörtlarna något förstorade. Det 
var svårt att avgöra vad det betydde, 
därför gjordes en ny skiktröntgen tre 
månader senare. Den visade dock inga 
avvikelser, allt såg bra ut.

– Det var en jobbig väntan den som-
maren. Jag vaknade på nätterna och 
tankarna gick i alla möjliga riktningar. 
Det går knappt att beskriva den lättnad 
jag kände när jag fick beskedet att allt 
såg bra ut. Det bara brast och jag grät 
glädjetårar. Jag upplevde en enorm 
tacksamhet över att man så tidigt hade 
upptäckt cancern, det kändes som att 
jag fått mitt liv tillbaka. Jag törs inte 
tänka på vad som hade hänt om jag 
hade väntat eller inte skickat in provet 
alls, säger Mikael.

Nyfunna kärleken Linnéa är en 
stor del av Mikael Siréns nya liv 
som också handlar en hel del 
om att skaffa hälsosammare 
livsvanor.

”Det var underbart att få beskedet att allt såg bra ut – då grät jag glädjetårar.”
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Tjock- och ändtarmscancer (kolorek-
talcancer) är idag den tredje vanligaste 
cancerformen hos män och kvinnor 
och drabbar över 6 000 patienter per år 
i Sverige. De flesta, 75 procent, är över 
65 år när de får sjukdomen. Ungefär 
fem procent är under 50 år. 

Tidig upptäckt är livräddande. Can-
cerformen kallas ibland för den tysta 
sjukdomen eftersom det kan dröja flera 
år innan den ger symtom. 

– Jag ser screening som en livförsäk-
ring. I mitt fall hittade man polypen i 
ett tidigt stadium innan tumören hade 
hunnit sprida sig vidare in i kroppen. 
Hade jag väntat ett år eller längre hade 
jag kanske fått genomgå strålbehand-
ling och kirurgi och sedan fått en sto-
mi, om jag nu hade överlevt. 

I januari fyllde han 61 år. Han bor i 
Smedjebacken, en bruksort strax utan-
för Ludvika i Bergslagen. Hit flyttade 
han från Stockholm och ett stressigt 
arbetsliv för cirka 20 år sedan. På nära 
avstånd bor hans två döttrar med fa-
miljer och strax utanför Smedjebacken, 
i ett renoverat skolhus med kakelugnar, 

bor Linnéa som Mikael träffade efter 
sin skilsmässa för drygt tre år sedan. 

– Det jag har lärt mig är att inte ta nå-
got för givet. Jag klarade mig med blotta 
förskräckelsen och har verkligen insett 
hur skört livet är och hur viktigt det är att 
ta tillvara varje dag som kommer.

FÖRÄNDRAT LIVSSTILEN

När Mikael fick cancerbeskedet be-
stämde han sig för att förändra vissa 
delar av sin livsstil. I dag har han valt 
bort snabbmat och dragit ned rejält på 
rött kött, alkohol och rökning. Han 
äter också mer frukt och grönt.

– Jag mår bättre av att äta fisk och 
kyckling framför rött kött. Det finns ju 
en hel del kunskap om hur viktig livs-
stilen är för att förebygga cancer. Jag 
kämpar fortfarande med några kilon 
för mycket, men jag försöker röra på 
mig mycket mer och tänker att jag suc-
cessivt ska gå ned i vikt.

Mikael går på regelbundna uppfölj-
ningar och till våren ska han göra en ny 
koloskopi. 

– Jag känner mig inte orolig längre. 
Jag vet att cancern är borta och jag 
kommer att gå på kontroller livet ut. Jag 
känner mig så väl omhändertagen, vil-
ket jag är tacksam för. Om det är något 
jag skulle vilja förmedla är det att verk-
ligen ta chansen att tacka ja till erbju-
dande om provtagning, det är ett en-
kelt prov och det räddar verkligen liv. 
Screening är en investering både för 
individen och för samhället.
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Tjock- och ändtarmscancer är den 
tredje vanligaste cancerformen 
bland kvinnor och män i Sverige. 
Varje år drabbas cirka 4 100 perso-
ner av tjocktarmscancer och 2 100 
av ändtarmscancer. Genom att införa 
allmän screening för tjock- och änd-
tarmscancer för alla mellan 60 och 
74 år beräknas 300 liv per år kunna 
sparas.

Nu är det Mikael Siréns egen tid som gäller. Det framgår tydligt av ”omskyltningen” av hans firmabil från åren som egenföretagare.




