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                             Oktober är en rosa månad. 
         En månad då vi tar gemensamma krafttag 
                 mot bröstcancer, denna den vanligaste 
     cancerformen hos kvinnor som drabbar 8 000     
                        svenskor varje år. Men hur mycket vet du   
             egentligen om dina två? WH ger dig en 
       snabbkurs i bröstologi.

    Text: EMELI EMANUELSON      

                 FOTO: LUCA MARA

MER ÄN 
BARA 

BRÖST som sexobjekt kontra mjölkproducenter 
har varierat under historiens gång och 
enligt Marilyn Yalom, som skrivit boken 
Bröstens historia, har kvinnorna själva inte 
haft så mycket att säga till om i frågan. 
Bröstens funktion och värde har snarare 
fastställts av män, som bestämt om de för 
stunden ska ses som goda, onda, erotiska 
eller ammande. Ofta har det varit ett sätt 
att kontrollera kvinnan: ammar hon kan 
hon inte jobba – och ammar hon inte, så är 
hon ingen riktig kvinna.

GER OCH TAR LIV
De första tuttavbildningarna dök upp 
redan på stenåldern, då i form av diverse 
bystiga fertilitetsfiguriner – hyllningar till 
moder jord och den livgivande moders-
mjölken. Men så kom de gamla grekerna 
med sina antika, olympiska gudar och 
fallossymboler – och det kraftfulla, 
religiösa bröstet sattes i skamvrån. 

Med spridningen av de tre patriarkala 
världsreligionerna – judendom, 
kristendom och islam – cementerades 
synen på kvinnokroppen som något 
syndigt och bara bröst likställdes med 
ondska, frestelse och förfall. Den diskret 
ammande jungfru Maria sågs som det 
främsta idealet i västvärlden. Det skulle 
dröja ända fram till renässansen innan 
brösten blev okej igen. Ja, så länge de 
trycktes upp av en korsett och slapp sugas 
ut av diande ungar förstås. Sådant hade 

man numera en amma till, i alla fall om 
man var rik. 

Vid tiden för franska revolutionen, i 
slutet av 1700-talet, skulle det plötsligt 
ammas igen. Denna gång i politiskt syfte, 
för folket och mot aristokratin, med 
barbröstade Marianne på barrikaderna.
    Enligt Marilyn Yalom var det först under 
andra halvan av 1900-talet som kvinnorna 
själva började lägga sig i bröstfrågan på 
allvar, hon syftar då särskilt på 60-talets 
behåbränningar och topless-
demonstrationer. 
    Men även om vi nu skriver 2014 har vi 
fortfarande inte samma rättigheter till vår 
överkropp som män, och kvinnor får än 
idag böta för att de ammar eller solar 

Brön. Tuttar. Pattar. Byst. Barm. Behag. 
Rattar. Bomber. Boobisar. Lökar. Meloner. 
Strutar. Valpnosar (öh…?). Jaa, bröst. Kärt 
barn har många namn, som man säger 
– även om flertalet är mindre smickrande. 
Nationalencyklopedin beskriver brösten 
som ”den pariga anatomiska struktur hos 
kvinnan som innehåller bröstkörtlarna och 
dessas gångsystem och i övrigt består av 
fettvävnad, bindväv och den överliggande 
huden med bröstvårta och vårtgård.” Men 
det finns förstås mycket mer än så att säga 
om denna vår pariga struktur.
    Brösten har två huvudfunktioner enligt 
Suzanne Lindström, auktoriserad 
sexualrådgivare och barnmorska. Dels 
producerar de bröstmjölk åt det nyfödda 
barnet och dels fungerar de som erogena 
zoner, särskilt bröstvårtorna. När bröstet 
stimuleras ökar produktionen av 
hormonerna oxytocin och prolaktin, som 
påverkar kvinnans fortplantningsorgan.

– När vi ammar det lilla barnet och 
släpper ifrån oss mjölk så känns det på ett 
sätt – och när vi stimuleras sexuellt känns 
det på ett annat. Det är fantastiskt att de 
kan ställa om från att vara matreservoarer 
till erogena zoner, säger hon.
    Våra bröst har också en inofficiell tredje 
funktion – som sexuella objekt. Framför 
allt i västvärlden. Synen på kvinnans bröst 

B
Hälsoboost



48 W O M E N S H E A LT H . S E  / Oktober 2014  W O M E N S H E A LT H . S E  / Oktober 2014 49

topless på stränder världen över. Lägg till 
detta att brösten på senare år har blivit en 
kommersiell handelsvara som säljs hejvilt 
till media-, nöjes-, mode- och porr-
industrin – vilket säkert bidrar till att allt 
fler kvinnor tar till kniven för att få större 
bröst.
    Sexualrådgivaren och barnmorskan 
Suzanne Lindström genomgick själv en 
bröstrekonstruktion efter fyra års intensiv 
amning och lägger ingen värdering i att en 
kvinna vill operera brösten. Dock tycker 
hon att det finns vissa saker som är värda 
att tänka på innan man bestämmer sig för 
att göra ett ingrepp.

– Så länge man bara lägger protesen 
under bröstmuskeln kan man fortfarande 
amma, men det finns alltid en risk att man 
kan förlora känseln i bröstet och därmed 
bli av med en erogen zon. Dessutom kan 
protesen i värsta fall kamouflera eventuell 
bröstcancer, säger hon.

Om brösten elva månader om året 
omtalas i samband med mjölk, sex eller 
kroppsideal har oktober blivit månaden 
som går mer på djupet. Det som ger liv kan 
nämligen även ta liv. Enligt Cancerfonden 
insjuknar omkring 20 kvinnor i bröst-
cancer varje dag, och ingen vet exakt 
varför. 

Kamila Czene, bröstcancerforskare vid 
Karolinska institutet, menar att det främst 
är våra gener som avgör vem som drabbas. 
Men en kombination av hormoner och 
olika livsstilsfaktorer påverkar också.

– Vi kan se att kvinnor som får 
östrogenbehandling mot klimakterie-
besvär, äter p-piller, har högt BMI eller 
alkoholproblem löper något större risk att 
drabbas av bröstcancer – medan kvinnor 
som får många barn tidigt i livet och som 
ammar länge löper mindre risk, säger hon.
    Men då läkare knappast kan rekom-
mendera att vi börjar ploppa ut ungar till 

höger och vänster för att skydda oss mot 
cancer, finns det idag inte mycket den 
enskilda kvinnan kan göra – annat än att 
träna regelbundet och gå på mammografi-
undersökningar när det väl är dags.

KÄNN EFTER SJÄLV
Att själv känna efter knölar hemma, så 
kallad palpation, döms av vissa forskare ut 
som verkningslöst. En rapport samman-
ställd av Cochrane, en ansedd internatio-
nell forskarsammanslutning som granskar 
den vetenskapliga grunden för medicinska 
behandlingar, påvisar att palpation inte 
leder till minskad dödlighet i bröstcancer.
    – Det stämmer, säger Kamila Czene. Men 
om det får kvinnan att känna sig lugnare så 
skadar det väl inte om hon undersöker sig 
själv då och då.
    Cancerfonden, som ställer sig tvek-
samma till dessa studier, rekommenderar 
fortfarande att kvinnor undersöker sina 
bröst regelbundet.
    – Eftersom många bröstcancerfall 
inträffar i åldrar då kvinnan inte inbjuds 
till mammografiundersökning så är det 
oerhört viktigt att ha en god kropps-
kännedom, säger Elizabeth Johansson, 
legitimerad sjukgymnast och kommu-
nikatör på Cancerfonden. 
    – Om man känner igenom brösten då och 
då hinner en eventuell bröstcancer 
förhoppningsvis inte sprida sig i kroppen 
och bilda metastaser innan den upptäcks. 
Att hitta en bröstcancer tidigt innebär 
oftast också att behandlingen kan bli 
skonsammare för kvinnan. Det är en 
mycket viktig aspekt i det här samman-
hanget,  där man ofta endast tittar på end 
point död, säger hon.
   Idag finns det kvinnor som går steget 
längre för att stilla sin oro, särskilt bland 
dem som har den ärftliga cancergenen 
BRCA1 och 2. Fenomenet omskrevs i fjol, 
då skådespelerskan Angelina Jolie lät 
operera bort sina friska bröst i förebygg-
ande syfte. Dock finns oftast möjligheten 
att – precis som Angelina – rekonstruera 
brösten efteråt. Ulrika Fallbjörk, sjuk-
sköterska och universitetslektor vid Umeå 
universitet, har i en studie specialiserat sig 

på detta ämne.
– I västvärlden är bröstet så starkt 

förknippat med vår identitet som kvinna 
och sexuell varelse, konstaterar hon. Att 
förlora ett bröst innebär inte bara att man 
förlorar den fysiska kroppsdelen – man 
förlorar även sig själv som person. Det blir 
lätt en paradox där man å ena sidan ska 
känna sig tacksam att man lever, samtidigt 
som man inte står ut med hur man ser ut. 

Men långt ifrån alla känner så här. Enligt 
Ulrika Fallbjörks studie väljer endast 30 
procent av bröstcancerdrabbade kvinnor 
att sätta in en protes.

– För många kvinnor har brösten helt 
enkelt inte så stor betydelse, utan det 
handlar främst om att överleva och hitta 
andra värden i livet. 

BÄST-FÖRE-DATUM                                                                         
Men oavsett hur du känner inför en 
rekonstruktion är det inte säkert att du 
är berättigad till en – särskilt inte om du 
är äldre. Men även om unga kvinnor är 
överrepresenterade bland de som väljer 
att sätta in en protes, finns det enligt Ulrika 
Fallbjörk fortfarande gott om kvinnor i 
50–70-årsåldern som vill ha sina bröst 
tillbaka. 

– Det finns en föreställning om att en 
kvinnas sexualitet har ett bäst-före-datum 
och att de äldre inte längre behöver sina 

På 20-talet var det poppis med en platt barm till en 
slank, pojkaktig kropp. På 50-talet gällde strutiga rattar 
och kurvor á la Marilyn Monroe. Idag ska vi helst ha en 
fast, välformad byst med C-kupa – kombinerat med både 
synliga muskler och sensuella, kvinnliga former. Det 
senare är ett ideal som i princip är omöjligt att uppnå på 
naturlig väg, menar hälsocoachen och personliga 
tränaren Tanja Djelevic.
    – Bröst består mest av fettmassa. Om du tränar för att 
gå ner i vikt så får du vara beredd på att brösten kommer 
att minska i storlek. Vill du snarare få större muskler utan 
att gå ner i fettprocent, så får du istället räkna med att gå 
upp en storlek över hela kroppen.

SVÅRT ATT INTE JÄMFÖRA
Såvida du inte har fenomenala gener är det alltså svårt 
att uppnå dagens ideal utan att skaffa silikonbröst, något 
som Tanja ser gott om i Los Angeles där hon jobbar.
    – Jag har generellt ingenting emot att folk opererar 
brösten, det beror lite på vem man är och varför man gör 
det. Det är skillnad på om man som 45-årig trebarns-
mamma vill återskapa något som man förlorat än om 
man som 17-åring vill extremförstora brösten och fixa 
näsan, tycker jag.

Bröstideal 
i tiden
23 000 f Kr

Bröstet är bart, 
yppigt, hängigt, 

livgivande, religöst 
och magiskt. Vi ser 
fortfarande spår av 

det naturliga, 
blottade bröstet hos 
naturfolk idag, där 
nakenhet är mindre 

laddat.

3200–1100 f Kr
Tutten har 

fortfarande hög 
ställning i 

Medelhavsländerna, 
och vi ser gott om 

barbröstade 
prästinnor med 

äppelformad byst på 
Kreta och Kykladerna 
samt uppåtstretande 

nosar i Egypten.

400–200 f Kr
Med införandet av 

demokratin i 
klassiska Grekland 
försvinner ironiskt 
nog det mesta av 

den kvinnliga 
självständigheten. 
Hon förpassas till 

hemmet, rejält 
påpälsad, medan han 

avbildas spritt 
språngande naken 
på torg och gator.

1200–1400-talet
På medeltiden 

avbildas syndfulla 
kvinnor med sargad 

eller stympad 
barm. Bröst 

ska ge 
föda åt 
bäbi-
sar, inget 

annat 
– något 

som 
jungfru 

Maria får stå 
modell för.

1500–1600-talet  
Bröstet blir erotiskt 

mot slutet av 
1400-talet. I konsten 
avbildas kvinnor med 

små, nätta bröst 
alternativt helt platt 

byst. 

1700-talet
Nu gäller höga och 

lockande kullar, 
hoppressade i styva 
korsetter med djupa, 

synliga klyftor. 
Debatten om de 

naturliga, ammande 

” D E T  Ä R  V I K T I G T  AT T  FÅ 
K Ä N N A  S I G  K V I N N L I G ”
Stora, små, likformiga, asymmetriska, hängiga, fasta, 
naturliga, silikonfyllda – våra bröst förekommer i alla 
former. WH har pratat bröst, ideal, hälsa och 
kvinnlighet med tre (oftast) stolta bröstbärare.

” D E N  PA R I G A 
A N AT O M I S K A 
S T R U K T U R  H O S 
K V I N N A N  S O M 
I N N E H Å L L E R 
B R Ö S T K Ö R T L A R N A 
O C H  D E S S A S 
G Å N G S Y S T E M  O C H 
I  ÖV R I G T  B E S TÅ R 
AV  F E T T VÄV N A D, 
B I N DVÄV  O C H  D E N 
ÖV E R L I G G A N D E 
H U D E N  M E D 
B R Ö S T VÅ R TA  O C H 
VÅ R T G Å R D.”

Brösten förklaras i 
Nationalencyklopedin

”J A G  Ä R 
F O R T FA R A N D E 

A N N A  O C H  J A G 
V I L L  VA R A  F I N 

ÄV E N  O M  J A G  H A R 
C A N C E R .  F O L K  FÅ R 

T Y C K A  AT T  M A N  Ä R 
FÅ FÄ N G ,  M E N  D E T  Ä R 

N Å G O T  J A G  S TÅ R  F Ö R .”
Anna Frummerin

    Tanja själv har alltid haft en liten byst med A-kupa, 
något som hon hade väldiga komplex över när hon var 
yngre. Idag känner hon sig tillfreds med hur hon ser ut, 
även om det är svårt att inte jämföra sig ibland.
    – Den som säger att man inte påverkas av 
omgivningen ljuger, särskilt här i Hollywood där alla ska 
se ut som 28-åringar. Man är inte mer än människa. Men 
jag har blivit bra på att ignorera och våga skita i 
normerna och trycket. På mitt förra gym kallades jag för 
”the natural one”, säger hon.
    Och det är något som Tanja promotar – att våga vara 
naturlig. Samtidigt skulle hon inte tveka inför att göra en 
rekonstruktion om hon skulle bli tvungen att operera 
bort brösten i samband med bröstcancer.
    – Även om jag har en liten byst så har jag i alla fall en 
byst, och jag vill fortfarande känna mig som en kvinna.

bröst, säger hon. Jag tycker att det är 
viktigt att se kvinnan bakom åldern och att 
vi istället anpassar erbjudandet om 
rekonstruktion efter individen. Vi vet ju 
inte hur just den här personen lever sitt liv, 
hur hon ser på sin kropp och påverkas av 
sammanhanget hon lever i. n
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brösten ställs mot 
bröst som vackra, 

erotiska 
överklassnjutningar. 

 
1800-talet 

1800-talet bjuder på 
antiken-inspirerade 
empiremodet, där 

brösten är i centrum 
och midjan slutar strax 
under bysten – följt av 
”skilsmässokorsetten”, 

en ståltriangel som 
skiljer brösten åt, och 

den heltäckande 
viktorianska eran. 

 
1920-talet 

Ett av de få decennier 
då kvinnor försöker 

minska sin byst, bland 
annat genom behåar 
som plattar ut. Den 

platta bysten 
symboliserar ökad 
frihet för kvinnor. 

 
1940-talet

Diors The New Look 
lanseras i Paris, en 

hyllning till 
timglasfiguren med 

smal midja och 
toppiga bröst. Bystiga 

kvinnor, vars byst 
kallas för bomber och 

torpeder, målas på 
stridsflygplan under 
andra världskriget.

1950–1960-talet 
I amerikanska filmer 

symboliserar 
storbystade kvinnor 
som Marilyn Monroe 

och Sophia Loren 
underklass, passion 

och erotisk lust – 
medan kvinnor med 
mindre bröst, som 

Audrey Hepburn och 
Katharine Hepburn, får 

spela eleganta 
överklasskvinnor. 

 
1960–1970-talet
Det naturliga bröstet 

gör återtåg. 
Behåbränning och 

topless-
demonstrationer utförs 
för att återta tuttarna 

från männen och 
porrindustrin. 

 
1980-talet–Idag

Stora, fasta, unga bröst 
har varit på modet de 

senaste 30 åren. 
Silikon blir allt mer 
accepterat, särskilt i 

samband med en 
slank, vältränad kropp. 

” S A M T I D I G T  F I C K  M I N 
M O R M O R  B R Ö S T C A N C E R 

N Ä R  H O N  VA R  9 0  Å R  O C H 
T Y C K T E  AT T  D E T  VA R 

J Ä K L I G T  S Y N D  N Ä R  H O N 
S K U L L E  O P E R E R A  B O R T  S I N A 

B R Ö S T  –  F Ö R  D E  VA R  J U 
FA K T I S K T  R ÄT T  S N Y G G A .”

Louise Flinck

Modebloggaren Louise 
Flinck tipsar!

Hitta rätt behå 
1. Ta reda på din storlek 
Det sägs att över 80 procent av 
kvinnor har fel behå-storlek, 
något som lätt kan åtgärdas 
genom att ta reda på dina exakta 
mått. Vänd dig till specialbutiker 
med utbildad personal.

2. Pröva olika varianter 

Vi har alla olika form på brösten 
där vissa passar bra i balconette 
medan andra passar bättre i 
push-up. Testa dig fram!

3. Gör ett skaktest 
Hoppa runt i 
omklädningsrummet. Slår 
brösten dig i hakan behöver du 
förmodligen en med bättre stöd.

4. Omkretsen räknas 
Brösten ska inte hängas upp i 
axelbanden, utan det är framför 
allt hur behån sitter kring ryggen 
som räknas.

5. Välj rätt färg 
En vit bh under en vit t-shirt syns 
tydligt. Välj istället en hudfärgad 
bh, alternativt en ljusrosa eller 
syrenlila om du föredrar något 
mer färgglatt.

6. Fynda på nätet 
Nätbutiker har ofta ett större 
utbud av snygga behåar för en 
billigare summa, särskilt för 
storbystade kvinnor.

7. Skippa plastbanden 
Genomskinliga axelband är både 
fula och synliga. Välj istället en 
axelbandslös behå alternativt en 
behå med snygga axelband som 
kan funka som accessoarer till 
din outfit.

●● Alla bröst är mer eller 
mindre ojämna. Mest ojämna 
är brösten i unga år och 
veckan före menstruation. 
Lär känna dina egna normala 
ojämnheter! Kvinnor som 
regelbundet undersöker sina 
bröst upptäcker lättare även 
mycket små förändringar. 

●● En knöl i bröstet eller i 
armhålan, allmän förstoring, 
ökad fasthet, apelsinhud, 
indragningar, blod eller 
vätska från bröstvårtan – kan 
vara symptom på cancer.

●● Men: De flesta knölar är 
inte cancer. Ofarliga knölar 
kan vara svullna bröstkörtlar 
eller knutor som bildas av 
normal bröstvävnad. Låt en 
läkare avgöra vad som är 
vad. Detsamma gäller smärta 
och ömhet i brösten som 
oftast har en helt naturlig 
hormonell orsak.

”JAG VILL INTE 
GÖMMA MIG”
Liksom Tanja tampas 
modebloggaren och 
journalisten Louise Flinck 
med dagens kroppsideal. 
Louise driver bloggen 
Big-ass Fashion där hon 
tipsar kurviga kvinnor om var 
de kan hitta piffiga plagg i 
större storlekar – något som 
är lättare sagt än gjort. 
Utbudet på behåar är särskilt 
dåligt, menar Louise. Att få 
tag på en snygg behå i 
storlek 85 E – med bra stöd 
för ett rimligt pris – är en 
rejäl utmaning. 
    – För kvinnor i min storlek 
och uppåt är det ofta 
tantbehåar som gäller, 
konstaterar hon. Stadigt och 
stort med jättebreda 
axelband. Vill du ha något 
snyggare får du gå till 
specialbutiker och betala 
600–700 kronor. 
    Trots synen på stora bröst 
som något eftertraktansvärt 
och sexigt skäms ofta 
kurviga tjejer över sina 
former, menar Louise – något 
hon försöker motverka med 
sin blogg.
    – Rundare kvinnor vill 
gärna gömma sig, gå klädda 
i stora tält och ha höghalsat 
istället för urringat. Men jag 
vill inte gömma mig. Många 
opererar sig ju för att få stora 
bröst, så om jag nu har 
naturligt stora bröst kan jag 
väl få visa lite klyfta! Det 
gäller att hitta det som är 
positivt med sin kropp och 
framhäva det; känner du dig 
fin så blir du oftast fin.
    På frågan om hur hon 
skulle känna inför att behöva 
operera bort ett eller båda 
brösten vid till exempel 

bröstcancer, svarar Louise 
att hon hade velat återställa 
dem.
    – I och med att jag själv är 
större så tycker jag att mina 
bröst passar till min kropp, 
och det vore ju tråkigt att 
helt bli av med dem. Men det 
beror nog lite på hur gammal 
man är. 
    – Samtidigt fick min 
mormor bröstcancer när hon 
var 90 år och tyckte att det 
var jäkligt synd när hon 
skulle operera bort sina 
bröst, för de var ju faktiskt 
rätt snygga. Så de kan 
tydligen betyda en hel del 
även upp i åldrarna. Jag tror 
helt enkelt att det är en del i 
att vara kvinna. Brösten står 
för något livgivande, även 
om du inte har barn själv.

EN TUFF PROCESS
Att förlora ett bröst är något 
som produktchefen och 
tvåbarnsmamman Anna 
Frummerin har fått uppleva i 
första hand. För snart ett år 
sedan fick hon diagnosen 
bröstcancer, något som hon 
skriver om på sin blogg 
”Fuck cancer – fjärde gången 
gillt!”. Efter två operationer 
och en cocktail på cellgifter, 
strålning och hormon-
behandlingar ser det idag 
ljust ut för Anna. Men det har 
varit en lång och tuff process 
– inte minst att förlora en 
kroppsdel.
    – De kunde lika gärna sagt    
att de skulle amputera benet. 
Så kändes det först när jag 
fick reda på att de skulle bli 
tvungna att operera bort 

hela bröstet. Jag hade 
jättesvårt att ta in det, säger 
hon.
    Till Annas stora glädje fick 
hon behålla sin bröstvårta 
och sätta in ett litet 
provisoriskt implantat i 
högra bröstet i väntan på en 
rekonstruktion. Men i Annas 
fall kan den inte göras förrän 
om ett par år, och eftersom 
brösten idag ser ganska olika 
ut i formen känner hon att 
urringat är mer eller mindre 
uteslutet fram till dess.
    – Jag var på väg att rensa 
ut alla mina klänningar och 
ge bort dem, för jag trodde 
aldrig jag skulle kunna ha 
dem igen. Det kändes helt 
overkligt. Men det var inget 
jag kände att jag kunde prata 
om. Vad gör ett bröst, du 
lever ju?! sa de runtomkring. 
Och visst, den glädjen kan 
man känna. Men det är 
fruktansvärt att bli av med 
ett bröst. 
    Den sexuella aspekten 
spelar också in, att känna sig 
attraktiv inför sin partner. 
    – Brösten är ju en del av 
kvinnokroppen och det är 
viktigt att få känna sig 
kvinnlig. Nu har det gått bra 
med min man, men jag är 
fortfarande Anna och jag vill 
vara fin även om jag har 
cancer. 
    – Folk får tycka att man är 
fåfäng, men det är något jag 
står för. För mig är det viktigt 
att ha bröst – precis som det 
är viktigt att ha ben, armar 
och fingrar. Det är känslan av 
att känna sig normal. Vad 
normal nu är. n
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Jag har fått värk i 
magen som kommer 
och går, oftast 
kommer det precis 
efter att jag har ätit. 
Värken sitter liksom 
i mellangärdet, 
mitt på. Har försökt 
att utesluta gluten 
och laktos, men 
ingen skillnad. 
Jag har googlat på 
magkatarr, det känns 
lite som det – men jag 
känner mig inte ett 
dugg stressad. Vad 
kan detta vara?

Sanna

Jag tror att du är inne 
på rätt spår när det 
gäller magkatarr. Det 
är en vanlig åkomma 
och behöver inte 
vara förknippad med 
stress. Däremot är 
nikotin, alkohol, koffein, 
antiinflammatoriska 
mediciner och kryddstark 
mat irriterande för 
magslemhinnan. 
    Magsäcken sitter ju 
mitt i magens övre del 
mellan revbensbågarna, 
och det är typiskt för 
katarr med smärta här 
efter måltid. Många kan 
också uppleva halsbränna 
och illamående. Vid 
laktosintolerans brukar 
besvären mer bestå i 
bubblig och svullen mage.
    Jag tycker att du 
ska testa Omeprazol 
1 tablett per dag i två 
veckor (syrahämmande 
magmedicin som finns 
receptfritt på apotek) 
och vid utebliven bättring 
söka upp vårdcentralen 
för en bedömning. 

” D E N  S O M  S Ä G E R  AT T 
M A N  I N T E  PÅV E R K A S  AV 

O M G I V N I N G E N  L J U G E R , 
S Ä R S K I LT  H Ä R  I  H O L LY W O O D 

D Ä R  A L L A  S K A  S E  U T  S O M 
2 8 - Å R I N G A R .  M A N  Ä R  I N T E 

M E R  Ä N  M Ä N N I S K A .”
Tanja Djelevic

1. Välj rätt 
träningsbehå

Särskilt om du har stor byst, 
så att du slipper skav och 
för mycket gung. På sidan 

52 hittar du ett urval av 
höstens modeller.

2. Förebygg friktion
Undvik såriga bröstvårtor, 

särskilt vid långdistanslopp, 
genom att använda 

bröstvårtsskydd, så kallade 
petals eller nipple covers – 
eller ett vanligt, hederligt 

plåster.

3. Förstora naturligt 
Om du är orolig över att 

dina bröst ska försvinna vid 
träning så kan du till viss del 

förstora och lyfta dem på 
naturlig väg – och även ge 
dem bättre stöd – genom 
att styrketräna och bygga 

upp bröstmuskeln.

Tränaren Tanja tipsar!  Bröst och träning 

5%
Kort  om  bröstcancer

AV DE KVINNOR SOM INSJUKNAR 
I BRÖSTCANCER ÄR YNGRE ÄN 40 
ÅR. DRYGT 80 PROCENT ÄR ÖVER 50 
ÅR OCH MEDIANÅLDERN ÄR DRYGT 
60 ÅR. 
Källa: Cancerfonden

90%
AV DE BRÖSTCANCERDRABBADE KVINNOR 
SOM DÖR, GÖR DET INTE PÅ GRUND AV SIN 
BRÖSTCANCER I SIG UTAN AV SPRIDNINGEN TILL 
ANDRA KÖRTLAR OCH ORGAN. 
Källa: Kamila Czene, cancerforskare på KI

80%
AV DE SOM INSJUKNAR I BRÖSTCANCER LEVER 
TIO ÅR EFTER SIN DIAGNOS. 
Källa: Cancerfonden

●● Röntgen av brösten, mammo-
grafi, kan påvisa cancertumörer som 
är så små att de inte går att känna. 
Men tio procent av alla cancer-
tumörer i brösten syns inte på 
röntgenbilden. De upptäcks nästan 
alltid av kvinnan själv när hon 
undersöker sina bröst.  

●● I 50-årsåldern tillbakabildas 
bröstkörtlarna och ersätts av fett. 
Brösten blir då mindre knöliga och 
lättare att undersöka.  

●● Bröstens storlek beror på hur 
mycket fett de innehåller, inte på 
antalet bröstkörtlar. Cancer 
förekommer lika ofta i små 
som stora bröst.  


