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Sammanfattning
Kaiser Permanentes triangelformade vårdmodell visar att 80 procent av alla som har en kronisk
åkomma, så som lymfödem, kan lära sig att kontrollera sin sjukdom med terapeutstödd egenvård.
Det finns evidens för att ”vanlig vård” inte är optimalt effektivt för vård och skötsel av ett kroniskt
tillstånd. Målsättningen med artikeln var att undersöka, beskriva samt tydliggöra konceptet egenvård av lymfödem. Hitta svar på frågorna: Vad är viktigt vid inlärning och utlärning? Vad krävs för
att lära in och lära ut? Vad stärker patienten i att omvandla sin kunskap om lymfödemskötsel att
bli till en integrerad del av det dagliga livet? Studien bygger på utvärdering av frågeformulär
och intervjuer gjorda med lymfödempatienter i 10 år. Viktiga frågor att besvara var: Hur lärs egenbehandling ut? Vad förstår patienten av denna undervisning? Vad gör skillnad när patienten ska
omsätta sin kunskap till praktiskt kunnande och använda den i det dagliga livet? Resultaten visar
att patienter som får en genomgripande kunskap om hur de kan egenbehandla och sköta sitt lymfödem kan leva ett näst intill normalt liv.Studiens slutsats är att ett teamarbete mellan patient och
terapeut är viktigt att upprätthålla ända tills patienten har utvecklat den skicklighet som behövs för
att bli sin egen behandlare. Detta inkluderar även förmågan att kunna analysera och agera för att
stoppa en volymökning av lymfödemet.
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Introduktion

självständigt behandlingsansvariga för sitt lymfödem.

Personcentrerad vård och patienten i fokus har under de senaste
åren varit vanligt förekommande på agendan att diskutera i hela
världen. Hur alla inblandade samarbetar med dessa koncept är
viktigt för att hålla kostnaderna nere inom sjukvården. Ett öppet
sinne, transparens och samarbete mellan vårdpersonal och patienter förbättrar sjukvården (Miles, Mezzich, 2011). Kompetensen och
erfarenheten hos sjukvårdspersonalen bör således
användas tillsammans med kompetensen och erfarenheten hos
patienten i strävandet att få fram metoder som ger optimalt behandlingsresultat.

Dessa områden var:
• Lymfsystemets anatomi och fysiologi
• Djupandningsövningar
• Själv lymfdränage (SLD) och hudvård
• Olika kompressionstekniker
• Fysisk träning
• Kunskap om vad som påverkar svullnaden att öka/minska
• Emotionella reaktioner

Vad fungerar för att göra en patient ”behandlingsansvarig”?
Vad ligger bakom orden egenbehandling och egenvård?
Kaiser Permanentes triangelformade vårdmodell visar att 80% av
alla som har en kronisk åkomma så som lymfödem kan lära sig
kontrollera sin sjukdom med terapeutstödd egenvård (Morgan,
Moffatt, 2007). Följaktligen är det då väldigt viktigt hur kunskapen
om egenbehandling och egenvård lärs ut till patienten (Ridner, Fu,
Wanchai, Stewart, Armer, Cormier, 2012). Frågan är: Vad är det
som gör skillnad? Vad krävs för att lära in och lära ut? Vi började
med att analysera hur de fyra inlärningsstegen ser ut när det gäller
inlärning av egenvård av lymfödem och som är viktiga att förstå för
att kunna lära ut.

Det fyra inlärningsstegen
Patientbaserad erfarenhet har visat att för att en patient skall kunna utvecklas till en ”egenvårdare” av lymfödem så är det viktigt att
förstå de fyra inlärningsstegen (Burch, 1975). Kunskapen om dessa
fyra inlärningssteg skapar en förståelse för att inlärning tar tid
samt en förståelse för var man befinner sig i inlärningsprocessen.
När man är medveten om dessa steg skapar det delmål i inlärningen vilket ger upplevelsen att man hela tiden gör framsteg. Både
terapeut och patient upplever då tillfredsställelsen av att närma
sig målet vilket är att göra patienten så oberoende av terapeuten
som möjligt. Därför är det lika viktigt för patienten såväl som för
terapeuten att de båda förstår detta koncept.
Applicerad på egenvård av lymfödem innebär de fyra inlärningsstegen:
1. Omedveten omedvetenhet – ingen kunskap om att lymfödem
går att behandla
2. Medveten omedvetenhet – kunskap om att lymfödem kan
behandlas men inte hur
3. Medveten medvetenhet – kunskap om hur lymfödem ska
behandlas
4. Omedveten medvetenhet – man gör rätt saker för att behandla sitt lymfödem utan att tänka på att man gör det.
Det är lymfterapeutens ansvar att möjliggöra för patienten att
bli ”behandlingsansvarig” för sitt lymfödem. Evidens finns för att
”vanlig behandling” som endast utförs av den behandlande sjukvårdspersonalen inte är optimalt effektiv vid ett kroniskt tillstånd
(Damstra, 2012). Sjukvårdspersonalen bör inte fokusera på symtomkontroll utan agera som “coacher” och möjliggöra för patienten
att vara delaktig i problemlösningar för sin kroniska sjukdom
(Damstra, 2012). Med detta koncept som utgångspunkt kartlade vi
de olika kunskapsområdena som patienterna själva hade upplevt
vara till mest nytta för dem när det gällde att uppnå målet att bli
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Varje patient är unik när det gäller lymfödem delvis beroende på
hur stor underfunktionen är hos den enskilda individens lymfsystem, men även beroende på den enskilda individens kapacitet
att kunna ta emot kunskap och omsätta den i praktiskt handlande (Armer, Brooks, Stewart, 2011). Vi fann att undervisning och
coachning i de områden som finns listade här ovan (med de fyra
inlärningsstegen i åtanke) hjälper patienten att finna sin egen optimala nivå av behandlingsansvar när det gäller egenvård av lymfödem (International Society of Lymphology, 2013 and Lee, Andrade,
Angignani et al 2013 and Lymphoedema Framework, 2006):
Anatomi och fysiologi
De patienter som hade fått undervisning och fått en baskunskap om
lymfsystemets anatomi och fysiologi (Kubik, 2003) och om hur lymfsystemet kan aktiveras, var mer benägna att lära sig resten av egenvårdskonceptets delar som inkluderar djupandningsövningar, SLD,
hudvård, fysik träning och kompressionstekniker. Det ansågs också
värdefullt att man vid inlärningsmomentet använde sig av liknelser
som att ”kroppens avloppssystem” hade ”stopp i avloppet” och att
man liknade lymfsystemet vid en ”enkelriktad gata” och liknande.
Djupandningsövningar
Det negativa trycket, som uppstår vid expansionen av bröstkorgen
när man tar ett djupt andetag, gör att djupandningsövningar är
ett av de mest fundamentala sätten att aktivera de allra största
lymfbanorna med dess lymfhjärtan proximalt inne i bröstkorgen
(Mosely, Piller, Carati, 2005). Många lymfödempatienter lever ett
liv påverkat av stress – speciellt efter att ha gått igenom cancerbehandling, men även stressen över att de har en arm eller ett ben
som hela tiden svullnar (Moseley, Carati, Piller, 2007). När patienterna fått förståelse för hur viktig expansionen av bröstkorgen är
för att öka lymfflödet centralt och att stress påverkar andningen
negativt, underlättade det för dem att lägga in djupandningsövningar i sitt dagliga träningsprogram. Liknelsen att expansionen av
bröstkorgens lymfkärl vid djupandning är som ”att suga upp vatten
i en öronspruta” ökade förståelsen för denna effekt.
SLD och hudvård
Kunskapen om att blodcirkulationen konstant transporterar ut
vätska till kroppens alla delar och att det måste finnas en balans
mellan utflöde och återflöde varje dag gjorde det lättare att förstå
och inse vikten av att dagligen utföra egenbehandlingar med SLD
som aktiverar lymfsystemet.
Patienterna blev mer aktiva i att göra SLD när de blev visade hur
aktiveringen av de centrala lymfkärlen kunde ses på att hudens textur
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Kaiser Permanentes triangelformade
vårdmodell visar att 80 procent av alla
som har en kronisk åkomma, såsom
lymfödem, kan lära sig att kontrollera sin
sjukdom med terapeutstödd egenvård.
förändrades. Förståelsen för vikten av ”tryck-fas och noll-fas” när man
gör manuellt lymfdränage (MLD) samt att man till viss del med SLD
kan aktivera lymfsystemet genom kläderna, gjorde stor skillnad för
patienten att vänja sig vid att aktivera lymfflödet under dagen (Deuss J,
2003 and Abshire, Dupont-Versteegden, Kelly, Cunningham, Butterfield,
2010). Patienterna uppgav också att en eller två initiala behandlingar
med MLD utförda av en lymfterapeut, gjorde att de själva blev mer
medvetna om hur trycket och greppen i behandlingen skall utföras när
de gör sin SLD (Zuther 2005).
Liknelsen ”Huden fungerar som en barriär som skyddar oss mot
infektioner som annars kan belasta lymfsystemet” gjorde att man bättre
förstod vikten av hudvård (Fu, 2010).

Lyssna till din kropp
För att kunna bli ”behandlingsansvarig för sitt lymfödem” så var
det av stor vikt att patienten lärde sig att “lyssna till sin kropp” och
lägga märke till vad som påverkade deras lymfödem att förbättras
alternativt försämras (Armer, Brooks, Stewart, 2011). Efter att
inledningsvis under en tid medvetet ha frågat sig vad som kan ha
bidragit till en svullnadsökning under dagen, så märkte patienterna att de så småningom började göra lymfaktiverande insatser
omedvetet, såsom tåhävningar eller fotrörelser under stillasittande
vid möten, axelrörelser vid telefonsamtal, djupandningar i väntan
på bussen eller andra saker som de noterat haft en avsvällande
effekt på deras lymfödem.

Kompressionstekniker
Genomgång av konceptet att varken kläder eller kompression får
stänga av lymfflödet under dagen gjorde att patienterna kunde få
egenkontroll och bättre själva kunde analysera sådana händelser
samt vidta rätt åtgärder vid en ökad svullnad som inträffade under
dagen (Flour, Clark, Partsch et al, 2012). Att presentera flera olika
kompressionsalternativ att välja från (till exempel olika bandagerings- och strumptyper av olika färger och märken inklusive
alternativ som inte var subventionerade av landstinget) gjorde det
lättare för patienten att acceptera att kompression kanske skulle
behöva bli en permanent del av deras vardag (Sneddon, Queré,
2012). Patienternas ökade medvetenhet om hur deras kompression
fungerade vid en ökad svullnad under dagen, var till stor hjälp för
att prova sig fram till det mest optimala kompressionsalternativet
för var och en (Partsch, Damstra, Mosti 2011).

Sorgearbete
Flera av patienterna, speciellt de som plötsligt hade råkat ut för ett
sekundärt lymfödem, sörjde ofta funktionaliteten av den tidigare
friska kroppsdelen (Williams, Moffatt, Franks, 2004 and Passik, McDonald, 1998). Om de av sin lymfterapeut fått stöd och förståelse
för den sorgeprocessen, var det lättare för dem att sedan acceptera
sin lymfödemdiagnos. Patientens förändrade situation inkluderade
känslan av att vara beroende av en lymfterapeut och att dagligen
sätta på, ta av och sköta om sina kompressionsplagg, göra speciella
rörelseövningar med mera. Vi fann att ju mer oberoende patienterna kände sig, desto bättre blev skattningen av livskvaliteten. När
patienterna själva upplevde optimal kontroll över sitt lymfödem
kände de att de kunde göra saker som trädgårdsarbete, resa, eller
att utöva andra intressen som de tidigare varit rädda för att göra,
när de inte hade kunskap om egenvård.

Fysisk träning
Patienter som hade fått en förståelse för hur musklernas rörelser
påverkar lymfflödet, anpassade sig bättre till att genomföra sina
dagliga träningsprogram (Mosely, Piller, 2008 and Johansson,
Tibe, Weibull, Newton, 2005). Om patienterna fick pröva på olika
träningsformer och träningsprogram och sedan individuellt välja
vilket som passade dem bäst, upplevde de att det var roligare att
träna och det underlättade att sedan fortsätta träna (Tidhar, Drouin, Shimony, 2007 and Douglass, Immink, Piller, 2012). Slutsatsen
blev att “Träning måste vara roligt annars blir den inte av”.

Vad fungerar inte när patienten skall utbildas till ”behandlingsansvarig”
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I våra frågeformulär och intervjuer med patienter har Svenska
Ödemförbundet (SÖF) noterat att många metoder som används av
sjukvårdspersonal inte fungerar när det gäller att överföra kunskap
om egenvård till patienten (SÖFs tidskrift Lymfan, 2005-2012).
Några av kommentarerna var:
• Att lymfterapeuten lånar ut en film med hemska bilder av lymfödem och säger åt patienten att titta på filmen tillsammans med
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anhöriga och sedan göra som råden i filmen anvisar.
Att lymfterapeuten delar ut bilder med pilar på som visar i
vilken riktning man skall massera utan att visa hur man gör eller
försäkra sig om att patienten förstår exakt hur man skall göra.
Att kompressionsplaggen sänds hem till patienten, som sedan
själv måste ta ställning till om den är rätt utprovad och sitter
rätt. Många patienter sade sig uppleva att de fick mer svullnad i
perifera kroppsdelar som händer och fötter och därför blev kompressionen inte använd utan stoppades undan i garderoben.
Att lymfterapeuten är otålig och kräver att patienten skall
använda den tilldelade kompressionen fastän det gör ont att ha
den på och att perifera kroppsdelar blir mer svullna när kompressionen används.
Många upplever att kompression inte fungerar som enda behandlingsmetod. Patienter berättar om hur de följt alla rekommendationer och burit sin kompression dag och natt men att de
inte upplevt någon förbättring, förrän de lärt sig att även aktivera lymfsystemet med egenmassage och djupandningsövningar.

Vad som krävs för att lära in och lära ut
Målet för patienten är att återta kontrollen över sin kropp så mycket som möjligt. Målet för lymfterapeuten är att vägleda patienten
i att återta kontrollen över sin kropp (Brouwer, Zee, Anema et
al, 2010). Drivmedlet för denna process heter motivation. Ordet
kunskap är nyckeln till praktiskt handlande. Utan rätt kunskap är
det svårt för patienten att förstå vikten av egenvård av lymfödem
och patienten blir då mindre motiverad att göra något åt sin situation (Armer, 2010). För att överföra kunskap från en person till en
annan krävs ett samarbete (teamarbete). Eftersom varje lymfödem är
unikt, och varje patient har en unik bakgrund och en unik kropp som svarar på ett unikt sätt på olika behandlingar så krävs det en hel del tålamod
från både lymfterapeut och patient för att finna en optimal lösning i varje
enskilt fall. Endast patienten själv vet vilket sätt som passar den bäst när
den väl fått ta del av de olika metoderna som det finns att välja på samt
en kunskap om, inte endast att de olika metoderna påverkar lymfödemet,
utan även hur metoderna påverkar lymfödemet.
Lymfterapeuten kan vinna på att lyssna på patienten och försöka hitta
de lösningar som passar individen bäst. Det är också viktigt för lymfterapeuten att försäkra sig om att patienten verkligen är mogen att ta fullt
ansvar för att vara ”behandlingsansvarig” för sitt lymfödem. Detta genom
att låta patienten själv analysera, diskutera och komma med förslag på
lösningar och alternativ när det uppstår en situation av ökad svullnad
(Buckley, 2010).

ansvar för sitt lymfödem, får lymfterapeuten mer tid över till de
patienter som har en svårare underfunktion i lymfsystemet.
Den största utmaningen är hur man omvandlar teoretisk kunskap
till praktiskt handlande. Nyckeln till detta är att lymfterapeuten förstår
vad patienten inte förstår. Lymfterapeuten måste finna vägar att coacha
patienten steg för steg genom inlärningsprocessen tills patienten känner
att den kan kontrollera sitt lymfödem optimalt.
En del av patienterna i våra intervjuer upplevde det förnedrande att de
inte bli trodda när de uppgivit att introduktionen av MLD i behandlingskonceptet gjort en stor avgörande skillnad efter att de länge sökt hjälp för
att stoppa den progredierande ökningen av sitt lymfödem
(Bernas MJ, Daley, Summers, Witte, Witte 2010). Många av dem hade
då i åratal prövat kompression som enda åtgärd. Bland de kommentarer
som de hade upplevt var: ”Alla människor upplever väl att det känns det
bra att få massage” eller ”Det finns ingen evidens för att MLD hjälper”. De
patienter som hade en grav underfunktion i lymfsystemet var mer beroende av att erhålla regelbundna MLD-behandlingar av en lymfterapeut
för att lymfödemet inte skulle öka, medan andra patienter med lindrigare
underfunktion klarade sig med SLD när de väl genomgått undervisning
och fått den coachning de behövde för att klara sig själva.
Vid inlärning av SLD upplevde patienterna att det var mycket viktigt
att få individuellt stöd under inlärningstiden. Alla lymfödem är unika
beroende på svullnadens art. Trycket i behandlingen samt vilka lymfvägar
som skall stimuleras måste anpassas till den individuella patienten. Detta
gör att SLD-programmet måste anpassas till individens unika situation.
Många patienter antog att SLD i första hand skulle användas direkt på det
svullna området vilket gör att det är av största vikt att lymfterapeuterna
ser till att patienten förstår och anpassar sin behandling till att i första
hand aktivera de centrala lymfkärlen innan de går vidare till mer perifera
områden där de har ett lymfödem (Zuther, 2005).
För att patienten skall kunna behandla sig själv måste det klargöras
att de tillhör de 80% som kan klara detta utan att behöva regelbunden
behandling av lymfterapeut. Orsaken till att de cirka 20% i övre delen av
Kaiser Permanentes triangel inte klarar sig utan regelbunden behandling
av lymfterapeut, beror på att de har en svårare underfunktion av lymfsystemet. Andra orsaker kan vara åldern (de yngsta och de äldsta) och/eller
att de har ett flertal andra diagnoser, till exempel reumatism, som gör att
patienten har svårt att göra egenbehandling med SLD samt ta av och på
kompressionsstrumporna (Sneddon, Queré, 2012). Forskning har också
visat att psykosociala faktorer kan vara orsak till att patienten upplever
det svårt att genomföra sin egenvård, vilket man också måste ta hänsyn
till (Ridner, 2009 and Radina, 2014).

Resultat
Diskussion
Kaiser Permanentes triangelformade vårdmodell indikerar att
upp till 80 % av dem som har ett kroniskt tillstånd kan kontrollera
sin sjukdom med terapeutstödd egenbehandling. Det viktigaste i sammanhanget blir då hur man på ett effektivt sätt överför
teoretisk kunskap och praktiskt kunnande så att dessa 80 % kan få
full kontroll över sitt lymfödem och på så sätt endast behöver ett
minimum av assistans från en lymfterapeut. För denna grupp av
lymfödempatienter behövs dock alltid en viss regelbunden kontakt
med en lymfterapeut för att säkerställa att lymfödemet inte ökar
och för utprovning av kompression. Genom att finna och använda
sig av en effektiv inlärningsmodell för denna patientgrupp samt
individanpassat coacha patienten så att den själv kan ta optimalt
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För att patienten skall kunna ta på sig rollen som behandlingsansvarig för sitt lymfödem hellre än att vara en passiv mottagare av
vård, måste man förstå vad som krävs för att möjliggöra detta för
patienten. Vad som krävs för inlärning och utlärning. Vi fann att,
för att uppnå målet att omvandla teoretisk kunskap till praktiskt
handlande, så krävs det ett samarbete (teamarbete) mellan lymfterapeut och patient (Fu, Chen, Haber, Guth, Axelrod, 2010).
För att förstå vikten av och genomföra egenvård krävs att patienten:
• Accepterar diagnosen lymfödem
• Enkla förklaringar
• Coachning tills patienten kan klara att själv bedöma situationen
LYMFAN nr 4  2016

och vidta egenvårdande insatser.
• Feedback
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• Lyssnar på patientens upplevelser av egenvården
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• Förvissar sig om att patienten kan resonera och agera lymfo-logiskt när svullnaden ökat

hoedema service. In International Lymphoedema Framework Best
Practice for the management of lymphoedema (2nd edn) 3 16-21, The
International Lymphoedema Framework in association with the
World Alliance for Wound and Lymphoedema Care.
Deuss J (2003) Practial instructions for therapists – Manual lymph
Drainage according to Dr E Vodder. In: Foeldi M, Foeldi S, Kubik S
(eds) Textbook of Lymphology, Urban & Fischer, München. 496.
Douglass J, Immink M, Piller NB (2012) A Yoga intervention for breast
cancer-related lymphoedema; Lymphology, 45 (Suppl) 196-199.
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tur lägre sjukvårdskostnader. Kort sagt lymfo-logiskt tänkande.
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Sammanfattning
När det konstaterats att upp till 80% av dem som har ett kroniskt
tillstånd så som lymfödem kan kontrollera sin sjukdom med
terapeutstödd egenvård uppstår frågan: Hur lärs egenvård ut till
patienten? Vad förstår patienten? Hur får man egenvården att
införlivas i patientens vardag? Genom att fråga patienter vad som
fått dem att acceptera sin lymfödemdiagnos och anpassa sitt liv
till dagliga egenvårdande insatser för att kontrollera sitt lymfödem, fann vi några gemensamma synpunkter. De viktigaste var att
lymfterapeuten tog sig tid att förklara lymfsystemets funktion på
ett enkelt sätt genom att använda liknelser och att lymfterapeuten
hade tålamod vid coachningen av patienten under den inlärningsperiod som krävdes för att patienten skulle kunna ta över rollen
som behandlingsansvarig för sitt lymfödem och på så sätt bli mindre beroende av en lymfterapeut för att kontrollera sitt lymfödem.
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