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ALE. Det gråa höst-
mörkret till trots går 
oktober månad alltid i 
rosa.

Cancerfondens 
världsomfattande 
Rosa Bandet-kampanj 
pågår i ytterligare två 
veckor och alla kan 
vara med och bidra för 
att uppmärksamma och 
bekämpa bröstcancer.

Varje dag får 20 kvinnor i 
Sverige veta att de har bröst-
cancer, vilket betyder att var 
nionde kvinna drabbas någon 

gång i livet. 
Annica Lager från Älv-

ängen, som för snart två år 
sedan fick diagnosen bröst-
cancer, har startat insam-
lingen ”För framtiden” hos 
Cancerfonden.

På sin insamling skriver 
hon:

”Cancer är inte längre något 
som bara drabbar andra. Det 
drabbar oss alla förr eller senare. 
Kanske inte du personligen, men 
troligtvis någon i din familj. 
Alla är berörda. Alla känner 
någon.” 

Antalet bröstcancerdiag-

Den livsviktiga färgen
– Rosa Bandet-kampanjen pågår för fullt

noser i Sverige ökar, samtidigt 
som allt fler överlever. Det är 
tack vare forskningen, som är 
direkt beroende av insamlade 
pengar från privatpersoner, 
företag och föreningar.

Det hela började 2003 med 
en klassisk brosch i form av ett 
rosa band, sedan blev det rosa 
plastkassar i mataffären. Nu 
har Rosa Bandet-kampanjen 
tagit allt större proportio-
ner och numera finns en hel 
uppsjö av ”rosa” varor i buti-
kernas sortiment. Allt från 
handdukar, disktrasor, blom-
mor och lypsyl till kanelbul-

lar, frukostflingor och ägg har 
under oktober månad fått en 
ny rosa design som talar om 
att en del av intäkten går till 
bröstcancerforskningen. 

Det gör det lätt för den 
enskilda konsumenten att 
bidra till cancerforskningen 
– det gäller bara att välja rätt 
färg och betala några kronor 
extra. 

BRÖSTCANCER
•  Bröstcancer är den vanligaste 

cancersjukdomen bland kvinnor.
•  I Sverige får drygt 7 000 kvinnor 

diagnosen bröstcancer varje år.
•  Varje dag får 20 kvinnor i Sverige 

diagnosen bröstcancer.
•  Var nionde kvinna i Sverige får 

någon gång i livet diagnosen 
bröstcancer.

•  Även män kan få bröstcancer. 
Cirka 40 män får sjukdomen 
varje år.

•  I dag överlever drygt 80 procent 
av dem som får bröstcancer.

•  Medianåldern vid bröstcancer är 
64 år.

•  I Sverige erbjuds alla kvinnor i 
åldern 40 till 74 år mammogra-
fi screening vilket leder till tidig 
upptäckt och därmed större 
möjlighet till bot.
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•  Sedan starten 2003 har Rosa-

Bandet-kampanjen samlat in 

närmare 404 miljoner kronor till 

cancerforskningen.
•  Under samma tid (2003-2012) har 

Cancerfonden sammanlagt delat 

ut frygt 448 miljoner kronor till 

bröstcancerrelaterad forskning. 

•  Dessa pengar har fi nansierat 164 

forskningsprojekt eller forskar-

tjänster. 
•  Under 2012 års Rosa-Bandet-kam-

panj samlades närmare 50 miljoner 

kronor in.
•  Rosa bandets huvudsponsorer är 

Ica, Lindex, Apoteket och Supreme 
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När livet sattes på paus
– På väg tillbaka efter att ha besegrat bröstcancern
ÄLVÄNGEN. Endast 38 
år gammal fi ck Annica 
Lager från Älvängen 
ett chockbesked.

Knölen hon hade 
hittat i sitt ena bröst 
visade sig vara cancer.

Efter två års kamp 
mot den ovanliga 
sjukdomen metaplas-
tisk bröstcancer har 
hon vunnit kriget, men 
priset blev högt.

Det fick bara inte vara sant. 
Det var tanken som gick 

genom Annica Lagers huvud 
när hon den 7 september 
2011 plötsligt kände en knöl 
stor som en clementin i sitt 
ena bröst.

– Jag fick fullständig panik 
och kände och kände och 
kände. 

Hon förstod direkt att 
något inte stod rätt till och 
slängde sig på telefonen 
för att försöka få en tid för 
undersökning. 

Året innan hade hennes 
make Marcus behandlats för 
cancer och att familjen skulle 
utsättas för ännu en svår 
prövning kändes bara för 
osannolikt. 

Efter mammografi, ultra-
ljud och biopsi var läkarna 
först säkra på att det var en 
ofarlig cysta och att Annica 
inte behövde oroa sig, men 
att cystan ändå skulle opere-
ras bort.

Efter operationen visade 
det sig emellertid att den 
innehöll en tumör och hon 
fick då diagnosen metaplas-
tisk bröstcancer, en sällsynt 
form av aggressiv cancer som 
kan vara svår att upptäcka.

Beskedet kom som en 
chock. 

– Det var på en fredag, 
två dagar innan min sons 
födelsedag och jag minns 
att det enda jag kunde tänka 
på var hur jag skulle orka 
hålla humöret uppe på kala-
set. På måndagen gick jag 
till jobbet, för vad skulle jag 
annars göra? 

Livet sattes på paus och 

en ny vardag tog vid, ett krig 
mot det onda, det livsfarliga. 
Med operationer, cellgiftsbe-
handling och strålning som 
främsta vapen skulle cancern 
besegras och Annica stålsatte 
sig.

– Jag har framför allt 
kämpat för mina barns skull, 
för att de inte ska bli utan sin 
mamma. Det är där jag har 
hittat motivationen och styr-
kan som tagit mig igenom 
detta.

Humor viktig
Behandlingen gick hårt åt 
hennes kropp och biverk-
ningarna avlöste varandra. 

– Det är inte cancern man 
mår dåligt av utan cellgif-
terna och strålningen. Gick 
jag ut på en promenad fick jag 
stanna efter 200 meter efter-
som jag fick sådan andnöd. 
Man kände sig ungefär som 
en 80-årig hjärtsjuk.

Att mitt i allt elände fort-
farande kunna skratta och 
skoja är något som Annica 
och hennes familj värderar 
högt.

– Man försöker skämta 
även när det är tufft. Humorn 
är en väldigt viktig bit för att 
man ska orka. Bara en sådan 
sak som att prova ut en peruk, 
det kändes som man skulle gå 
på maskerad. 

Annica vann kampen mot 
cancern, men priset blev 
högt och oron för återfall är 
ständigt närvarande.

– Jag mår fortfarande inte 
helt bra och är sjukskriven. 
Man går och känner efter 
hela tiden och blir orolig för 
minsta lilla. Det kommer jag 
att få lära mig leva med, men 
just nu vill jag bara lägga allt 
detta bakom mig och inte 
gå och tänka på cancer hela 
tiden. 

Insamling
Våren 2012 startade Annica 
Lager insamlingen ”För 
framtiden” hos Cancerfon-
den där man hittills samlat in 
25 650 kronor. Omkring 14 
000 samlades in i samband 
med förra årets upplaga av 

fotbollscupen Janne Heros 
Pokal i Nödingehallen, som 
årligen arrangeras av maken 
Marcus Lager.

– Då var jag på rehabilite-
ring och blev jätteglad över 
att de lyckades samla in så 
mycket pengar till Cancer-
fonden. Nio av tio cancerbe-
handlingar avbryts i förtid. 
Även om man blivit frisk från 
själva cancern är man oftast 
inte frisk psykiskt. Man har 
varit med om ett krig och ett 
stort trauma som man behö-
ver bearbeta. Sedan tycker 
jag att det saknas stöd för 
barn till cancersjuka föräld-
rar, säger Annica.

Hon menar också att det 
saknas medel för att följa upp 
och i tid upptäcka återfall och 
den årliga kontrollen är inte 
tillräcklig.

Familjen Lager har några 
minst sagt tuffa år bakom sig 
som oundvikligt har föränd-
rat dem, både på gott och 
ont.

– Allt sätts på prov och 
man har fått en hel del 
nya perspektiv. Jag älskar 
mig själv mer nu än innan, 
mycket eftersom jag fått 
se hur mycket andra älskar 
mig. När det har varit som 
jobbigast har jag inte alltid 
orkat prata, men det betyder 
mycket att bara hålla kontak-
ten via Facebook. Genom 
min blogg har jag fått utlopp 
för mycket känslor samtidigt 
som folk runt omkring har 
kunnat följa vad som händer.

Även om det fortfarande 
är en bit kvar innan hon är 
helt återställd har Annica 
börjat blicka framåt. 

Att få diagnosen bröstcan-
cer redan innan hon fyllt 40 
väckte många tankar och nu 
vill hon uppmana andra kvin-
nor att regelbundet under-
söka sina bröst. 

– Ju tidigare man upp-
täcker förändringarna, desto 
större chans har man att sätta 
in behandling i tid.
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Kom ihåg att köpa 
Premieobligation 13:2 

senast 22 oktober 

Senast den 22 oktober kan du köpa Premieobligation 13:2, en sparform 
där räntan samlas i en gemensam pott och blir en mängd olika vinster. 

Du kan vinna en miljon skattefritt och när alla dragningarna är över får 
du tillbaka varenda satsad krona. Med andra ord, man måste inte våga 

för att vinna! Börja spara på www.riksgalden.se/spara, 020-780 250 
eller hos vissa banker och fondkommissionärer. 


