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Rosa boktips!

Hannamari var i sitt livs form, redo för prispallen på EM i bodybuildning, när livet ställdes på ända.
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u Rosa boken - 10 berättelser
om bröstcancer
Månpocket
När du köper boken där tio
kända och okända svenskar
berättar om sina erfarenheter av bröstcancer går hela
vinten till BRO - Bröcycancerföreningarnas riksorganisation. I boken medverkar bland annat bloggkändisen från Västerbotten Clara Lidström, mer känd som underbara
Clara, som mist sin mamma i sjukdomen
samt före detta luleåbon Linda Olofsson
som drabbades av bröstcancer vid 34 års
ålder.

Hon var en deltävling från drömmen om EM i bodybuildning när en
knöl i bröstet kom emellan. Inom loppet av några månader tog
sjukdomen henne från prispallen till sjukhussängen.
Bröstcancerdiagnosen har tagit henne igenom dödsångest och djup
depression, den har tagit ifrån henne båda brösten men gett henne
två nya och hoppet om att fortsätta leva igen. Nästan som förut.

Från prispallen
till sjukhussängen
Hannamari, 37, drabbades av bröstcancer
Vi sitter i den tomma kyrkan i Haparanda och talar om tro.
– Jag tror på Gud. Under min sjukdomstid har jag sökt många svar i bibeln och min bästa kompis som är präst
har varit ett stort stöd. Hon bor i Helsingfors men vi har suttit i telefonen
med varandra i timmar.
När hon fick sin diagnos var vännen
Annette den första Hannamari ringde
och det var väninnans reaktion som
gjorde att hon verkligen förstod hur
sjuk hon var.
– Annette grät, hon sa att hon inte
ville mista mig och jag insåg att jag faktiskt kan dö av sjukdomen.
Redan ett år före sin cancerdiagnos
kände Hannamari en konstig ”kaka”
i sitt ena bröst. Hon sökte privat vård
i Torneå, men doktorn lugnade henne och sa att det inte var något att bry
sig om, hon hade bara tät bröstvävnad.
Hannamari, som var mitt uppe i sin bodybuildningkarriär, litade på doktorns
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ord och fortsatte sin satsning mot EM.
– Jag var bara 33 år, min moster avled
av äggstockscancer men annars hade
jag ingen cancerhistorik i släkten och
doktorn sa att allt var ok ...
Ett år senare kände hon ännu en knöl
i bröstet, den här gången var det en ärta
som tagit plats bredvid den där kakan.
Hon fick åka till Sunderby sjukhus för
mammografi och ultraljudsundersökning. Doktorn valde dessutom att ta
ett vävnadsprov från bröstet. Provsvaret dröjde en vecka och varken Hannamari eller hennes man Matti minns
särskilt mycket av vad som sades i det
där mottagningsrummet på sjukhuset,
hon beskriver det som att ”jag förstod
allt de sa men jag förstod ändå ingenting”.

Min mamma var förtvivlad och
jag var helt
säker på att
jag skulle
dö...

SE MER PÅ

Det var cancer, hon hade två tumörer i
bröstet, hon skulle få en operationstid
snabbt och hela livet kullkastades.
– Jag kände bara att någon mås13 oktober 2012

te hålla sig kall och styra upp i kaoset,
säger Matti vars mantra genom hela
sjukdomstiden varit ”här och nu, steg
för steg”.
– Jag pratade jättemycket med Hannamari om att fokusera på en sak i taget
och att inte gå händelserna i förväg. Jag
vet att även om allt ser mörkt ut finns
det hopp. Min bror var för några år sedan med om en svår motorcykelolycka,
han svävade mellan liv och död då han
låg i koma under flera månader, men
han kom igen och reste sig till och med
ur rullstolen efter fyra år. Men man
måste ta en sak i sänder!
Hannamari kastades rakt ner i ett
svart hål, ett mörker som börjat redan
före diagnosen, ett mörker som inte
tycktes ha något slut.
–Min äldre bror dog i sviterna av sin
diabetes strax innan jag fick min diagnos och min andra bror fick veta att
han hade cancer i matstrupen veckan

Trippelnegativ
bröstcancer
u Mellan 10 och 15 procent
av all bröstcancer beräknas
vara trippelnegativ. Cancerformen är vanligare bland
yngre kvinnor (före klimakteriet), kvinnor som har en
ärftlig form av bröstcancer med mutation i bröstcancergenen och kvinnor
med afrikanskt ursprung.
Behandlingsalternativen
är färre än för andra bröstcancerformer, tumörerna
är varken känsliga för hormoner eller för antikroppen
Herceptin.

Pantherstudien
u Pantherstudien är en klinisk läkemedelsstudie av
cytostatikabehandling efter operation av nyupptäckt
bröstcancer med spridning
till lymfkörtlarna. Syftet är
att se om högre och tätare
dosering ger ökad effekt,
det vill säga minskar risken
för återfall. Studien utfördes
på 10 sjukhus i Sverige, på
ett tiotal kliniker i Österrike
samt på ett fyrtiotal sjukhus
i Tyskland.
Först opererades Hannamaris ena bröst bort,

efter. Mamma var förtvivlad och jag
var helt säker på att jag skulle dö.
Efter operationen fick Hannamari
veta att hennes cancer var trippelnegativ, mycket aggressiv och hade spridit sig till lymfkörtlarna. Det positiva var att cancern inte hunnit vidare
till skelett eller något inre organ. Hon
skulle behandlas både med cellgifter
och strålning och hon erbjöds att delta
i en studie där patienterna fick en dunderkur, cellgifterna skulle ges varannan vecka i 16 veckor istället för standardkuren som ges var tredje vecka.
Dessutom ville läkarna i samband med
bröstrekonstruktionen även ta bort
det friska bröstet i förebyggande syfte.
Detta eftersom cancern var av den aggressiva trippelnegativa sorten.
– Att mista brösten gjorde mig ingenting, för mig handlade allt om liv eller död. Jag grubblade och grät, kunde
inte sova på nätterna. Jag fick sömntabletter och antidepressiv medicin men

senare togs även det andra - i förebyggande syfte. Från början hade hon inte en tanke på bröstrekonstruktion - hon skulle ju dö! Nu är Hannamari glad över sina nya bröst.

den bästa hjälpen var alla samtal med
en kurator i Haparanda.
Hannamari fick sin behandling i Umeå,
det blev många och långa resor mellan hemmet och universitetssjukhuset. Många gånger följde Matti med
som stöd och sällskap, lika ofta ställde
deras ”styvson”, brorssonen Esa-Pekka upp. Annars hade Hannamari stor
glädje av andra tjejer som var i Umeå
för behandling. Det blev en viktig del
i rehabiliteringsprocessen att prata
med andra i samma situation och på
patienthotellet skaffade sig Hannamarie vänner för livet. Tjejerna, som kom
från hela norrlandsregionen, träffades regelbundet och följdes åt genom
behandlingsprocessen med cellgifter
och strålning. När det var dags för den
sista strålningen såg de tillsammans
fram emot att gå vidare i livet.
– Då fick en av mina vänner veta att
hon hade en spridning till hjärnan.

Vi skulle ju alla fortsätta med våra liv,
lämna sjukdomstiden bakom oss - men
två månader senare dog hon, säger
Hannamarie tyst.
Hon har fortsatt att kämpa mot depression och ångest men har med proffessionell hjälp tagit sig upp ur det
mörkaste hålet.
Familjens djur har alltid varit viktiga
för Hannamari och nu utökades flocken med en toypudel. Maken Matti skaffade Wilma för att Hannamari skulle få
något annat, roligt att tänka på. Wilma
blev hennes terapihund.
Ett viktigt steg har också varit att få
nya bröst, även om Hannamari från
början inte hade en tanke på att ersätta dem.
– Jag var ju helt säker på att jag skulle
dö. Men med tiden växte en önskan om
att få tillbaka brösten och nu känns det
som en jätteviktig del i tillfrisknandet.
Som många andra tävlande body-

Namn: Hannamari Lindén, 37,
filialchef.
Familj: Matti
Lindén, 39, behandlingsassistent, pudeln Wilma och katterna
Pulla, Emmy och
Mauri-Antero.
Bor: I Bostadsrätt i Haparanda.
Aktuell: Hannamari öppnar
i dag en zumbamässa som anordnas till förmån för den finska rosa bandetkampanjen (rosa
nauha) i Torneå.

13 oktober 2012

buildertjejer hade hon före sitt insjuknande funderingar på att förstora bysten. I dag är hon glad för att hon väntade.
– Tänk om implantaten hade gjort så
att jag inte upptäckte knölarna i tid?
Nu gläds hon åt sitt nya utseende och
åt att köpa snygga underkläder.
Bodybuildningkarriären har hon lagt
på hyllan, nu satsar Hannamari istället
allt på att bli bra på poledance. Träning
och hälsa har alltid tagit en stor plats i
Hannamaris och Mattis liv. Minst sex
gånger i veckan åker de till gymmet
och de är noga med vad de äter. Inget
socker på vardagarna!
Paret reser mycket, de ser just nu
fram emot en resa till Kuala Lumpur,
och de njuter av livet här och nu.
För livet går vidare och Hannamari har, mellan återbesök och kontroller, lämnat sjukdomstiden bakom sig.
Minnena finns förstås kvar och Han-
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namari säger att hon blir illamående
av att titta på bilder från sjukhustiden.
Andra bilder bär hon nära hjärtat - exempelvis de som fyller ett helt fotoalbum som väninnan och fotografen Eija I Petäjämaa gjort åt paret. Bilderna
föreställer en avklädd Hannamari, färdigbehandlad och hudlös tillsammans
med Matti.
Kvar finns också silikoninlägget Hannamari använde innan hon fick sina
nya bröst och stenen som hon bär med
sig.
– Jag skulle på en cancerkontroll och
stenen låg på marken precis framför
ingången till sjukhuset. Instinktivt tog
jag upp stenen och la den i min handväska, den blev min tursten och kommer att följa mig genom hela livet.
BIRGITTA LINDVALL-WIIK
birgitta.wiik@norrbottensmedia.se
0920/26 29 62
9

