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- Smärta 

- Ödem/inflammation 

- Lymfsträng 

- Nedsatt rörlighet/stramhet 

- Serom 

 

- Uppmärksamma nytillkomna smärtor / ödem 

 



- Ca. mammae op får instruktion i töjning av 
bröstmuskeln efter op. 

- Uppföljning ca 4-6 veckor efter operationen 
axillutrymda, mastektomi och 
primärrekonstruktion. 

- Viktigt med regelbunden rörlighetsträning 
under strålbehandling. 

 - Under ”normala omständigheter” återfår man 
normal rörlighet inom 2-3 mån. 

 
- Ärrbehandling. 
- Myofasciell behandling. 

 





- Symptom: Trötthet, spänningskänsla, 
”pitting”, ödem (ringar, armband osv..) 

- Långsam ansamling av lymfa . 

- Lymfödem börjar oftast proximalt. 

- Debut av lymfödem vanligast efter avslutad 
onkologisk behandling (6 mån-2 år efter 
operationen). 

 

 

    

 



 Symptom: Ödem, smärta, rodnad, 
värmeökning,”spänd hud”. 

 Ev. kompressionsbehandling vid kvarstående 
ödem. 

 



- Ödem,rodnad, värmeökning, feber,  

   smärta,spänd hud 

- Antibiotikabehandling 
Om trycket tolereras kan man fortsätta  

med kompression. 

 



 Ödem, smärta, rodnad 

 ”Apelsinhud” 

 Ipren 

 Lymfödembehandling? 

 



- Uppmuntra till träning/aktivitet under och 
efter behandling. 

- Träning minskar risk för återfall. Lahart mfl 2015 

- Träning minskar fatigue, smärta, oro och 
förbättrar sömn och livskvalitet. Mishra mfl 2012 

- Övervikt ökar risken för att utveckla 
lymfödem. Dominick mfl 2013 

- Styrketräning eller ”tungt arbete” ökar inte 
risken för att utveckla ett lymfödem. 

   Stuiver mfl 2015, Kwan mfl 2011 

 

 

 



- Infektionsrisk. Viktigt med god hudvård. 
Använd handskar vid trädgårdsarbete. 

 

  - Blodprovstagning, blodtrycksmätning i den 
opererade sidans arm och flygresor ökar inte 
risk att utveckla lymfödem. Ferguson mfl 2015 

  

 

 



- Fatigue 
- Nedsatt styrka/ kondition 
- Illamående vid cytostatikabehandling 
- Vallningar / svettningar 
- Smärta 
- Nedsatt rörlighet/stramhet efter 

strålbehandling 
- Ödem/Lymfödem 
 



 "Pitting" 

 Reversibelt/ 
irreversibelt 

 Tidig diagnos och 
behandling viktig. 

 



 Information/ rådgivning om hudvård, fysisk 
aktivitet. 

 Utprovning av kompression 

 Instruktion egenbehandling lymfdränage 

 

 ” Intensivbehandling” , manuellt lymfdränage 
+ bandagering under en begränsad 
tidsperiod. Huang mfl 2013, McNeely mfl 2011 

 Kompressionspump. Feldman mfl 2012, Shao mfl 2014 



 Bra passform, olika 
storlekar. 

 Relativt lätt att ta av 
och på. 

 Snabb leverans 





 Individanpassad 

 Vid övervikt 

 Konformade armar 

 Känsliga armbågsveck 



 Easy slide och 
gummihandskar! 

 Butler 



 När det finns 
möjlighet till stor 
ödemreduktion. 

 Vid sårproblematik  

 Vätskande ödem? 





 

 Vena cava superior syndrom 

 Akut hjärtsvikt 

 Smärta 



 

 

 

 Cytostatika 
 RT 
 Kortison 
 Diuretika 

 
 
 
 

Ödem kan vara tecken på tumörprogress 



 Symptom lindring 

 Funktion 

 



 


