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En  ny  dansk  undersøgelse  fra  Odense  Sygehus  af  212  kvinder  med  brystkræft  finder,  at 
operationsmetoden ikke spiller den rolle, man tidligere har forestillet sig. I mange år har kirurgerne 
arbejdet på at udvikle brystbevarende operationer. Adskillige steder i landet - bl.a. i Fyns Amt og i 
København - søger man at få alle kvinder med til forebyggende brystkræftundersøgelser.

Psykologen  Birgitte  Edlefsen  undersøgte  den  fysiske  og  psykiske  tilstand  hos  de 
brystkræftopererede og fandt i lighed med tidligere udenlandske undersøgelser, at der ikke er den 
store forskel mellem de kvinder, der får fjernet hele brystet, og de kvinder, der får knuden fjernet og 
bevarer brystet. Der er en tendens til, at sidstnævnte gruppe har en lidt bedre kropsaccept, men 
kvinderne, der har fået brystet fjernet, har det bedre humørmæssigt. Birgitte Edlefsen mener, at de 
kvinder, der kun har fået kræftknuden fjernet, lever med en noget større angst for, om kræften nu 
også er væk.

De yngre kvinder, fra 25 til 47 år, er - uanset operationsmetode - mere kritiske over for lægernes 
behandling og information. De er bedre til  at give udtryk for deres vrede, men deres humør er 
dårligere,  og de oplever mere angst end de ældre kvinder.  Dette må ses i  lyset af,  at  de yngre 
kvinder oplever, at de stadig har en del til gode i livet. Det samme ses på det seksuelle område: De 
yngre kvinder fortsatte deres seksualliv uanset kropsaccept, mens flere af de ældre, som alle havde 
god kropsaccept, indstillede det.

De  fleste  kommer  i  en  langvarig  krise  ved  brystkræft  og  får  flere  'dyk',  bl.a.  når  støtten  fra 
omgivelserne mindskes. Først efter 3 år begynder det at gå rigtigt fremad igen.

Den præoperative lægelige information gives på et tidspunkt, hvor kvinden er i krise. Kvinderne 
oplever,  at  informationen  er  teknisk  god,  og  at  lægen  informerer  om  alt  det,  han  skal.  Men 
kvinderne oplever, at de blokerer for mere information, når de hører ordet kræft, og derfor ikke kan 
modtage den givne information adækvat. Det er på det tidspunkt, at man i hvert fald på nogle af de 
større  sygehuse  ønsker,  at  kvinden  skal  bestemme,  hvorvidt  hun  vil  have  fjernet  brystet  eller 
knuden. 

Undersøgelsens hovedkonklusion er. at det vigtigste for kvinderne med brystkræft ikke er, om de får 
fjernet brystet eller får fjernet knuden i brystet, men det faktum, at de lever med en sygdom, som er 
livstruende for dem. 
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