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Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering  - yttrande 
 
Svenska Ödemförbundet (SÖF) uppskattar utvecklingen av vårdprogrammet. Vi anser att det 
är nödvändigt att regioner och verksamheter hörsammar vårdprogrammets 
rekommendationer för att säkerställa att fler patienter klarar ett liv efter eller med cancer. 
Varje patients rehabiliteringsbehov bör kartläggas individuellt och cancerrehabiliteringen bör 
leda till eventuella åtgärder i överenskommelse med patienten/närstående.  
 
Synpunkter gällande kap 9.8 Lymfödem 
Rekommendationerna är i stort mycket bra.  
Andra punkten bör understrykas ytterligare. SÖF får många klagomål som gäller att man 
inte ens på onkologiska och kirurgiska mottagningar nämner risken för lymfödem.  

• Det vore lämpligt att ge varje patient en skriftlig information om riskfaktorer, symtom 
och kontaktadress för eventuell behandling för lymfödem. Att informera patienterna 
om riskfaktorer, tidiga symtom, var behandling kan ges jämte vad som främjar ett 
hälsosamt lymfflöde gynnar patientgruppen att själv kunna vara delaktiga i sin hälsa. 

•  Patienten bör kunna träffa lymfterapeut där cancervård bedrivs. Det är mycket 

centralt att antalet lymfterapeuter med adekvat tilläggsutbildning ökar för att 

kontinuerligt möta behovet. SÖF har erfarit under ett antal år att tillgång på 

medicinska lymfterapeuter inom olika medicinska verksamheter fluktuerat, ofta 

beroende på organisatoriska upphandingsförfaranden snarare än på medicinska 

behov. 

• Regionerna bör utforma riktlinjer för ansvarsfördelning när det gäller behandling av 

lymfödem. Detta stämmer och det är en egen diagnos, som är kronisk och behöver 

hanteras kontinuerligt inom ramen för patienters löpande framtida hälsa. Det kan 

inte ses som en tillfällig biverkan. 

• Regler för förskrivning av hjälpmedel samt patientens eventuella egenavgift bör av 

jämlikhetsskäl samordnas nationellt. SÖF erfar att förskrivning av hjälpmedel för 

kroniska ödemsjukdomar varierar mellan regionerna. Regionernas förmåga att ha 

rekommendationer som är jämlika över landet och som motsvaras av de hjälpmedel 

som faktiskt förskrivs har tyvärr brister. 

Under 9.8.1 
Det står lymfa på flera ställen i kapitlet. Det är mer tydligt om det står lymfvätska. 
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De flesta fall av lymfödem uppstår som följd av cancersjukdom eller cancerbehandling. I 
perspektivet, ”upptäckta i Sverige och västvärlden” sägs det stämma. (Dock framgår det av 
Lymphatic Research and Biology vol.17 nr2 2019 att olika kroniska ödem är en grupp 
sjukdomar som ofta har missats). 
 
9.8. 2 Diagnostik 
Det står "ödematösa sidan jämfört med icke-ödemsidan"; bör stå "ödematösa sidan jämfört 
med icke-ödematösa sidan". Står på flera ställen i punkterna 1.2.3  
  
Patientens behandlande läkare och kontaktsjuksköterska, alternativt legitimerad personal 
med kunskaper om lymfödembehandling, ska i förekommande fall informera om lymfödem, 
och undersöka patienten även om symtomen är diskreta. Föreligger lymfödem bör patienten 
bedömas av lymfterapeut.  Har tiden gått och patienten får symtom av lymfödem efter 
längre tid är det primärvården som initialt ska initiera ovan förfarande. SÖF erfar att ett stort 
behov av ökad kunskap i primärvården föreligger. Jämte detta är det av högsta prioritet att 
bristen av medicinska lymfterapeuter i Sverige fylls.   
 
9.8.3 Behandling  
En förutsättning för ett gott behandlingsresultat är tidig diagnostik samt att patienten får 
kunskap om egenvård, förstår och förmår att genomföra sin egenvård samt använder sina 
kompressionshjälpmedel på rätt sätt. SÖF erfar att det bör understrykas att lära ut egenvård 
korrekt medför att patienter kan uppleva ökad grad av egenkontroll!!!  
 
Tre rader ovanför punktsatserna: "bandagering kan i vissa fall kompletteras med ....." Bort 
med i "vissa fall"  
 
Patientundervisning är en viktig del av behandlingen. Den beskriver lymfsystemets   
anatomi och fysiologi, samt behandlingen. Undervisningen kan ske som gruppundervisning 
kompletterad med individuellt anpassad rådgivning och bör ske muntligt, skriftligt och 
praktiskt". I patientundervisningen ingår även egenbehandling och egenvård. 
Självlymfdränage (SLD) har visat goda resultat för många patienter som klarar att leva med 
lymfödem i vardagen tack vare en god patientundervisning. För att lära sig SLD bör MLD 
användas så patienten kan lära sig hantera sin egenbehandling.  
 
9.8.4 Tilläggsbehandlingar 
MLD kan ibland ges som tillägg då kompressionsbehandling, viktreduktion och fysisk aktivitet 
inte gett tillräcklig effekt [47], Behandlingsresultatet ska utvärderas objektivt. MLD kan ses 
inte bara som ett komplement till kompressionsbehandling, viktreduktion och fysisk aktivitet. 
Det kan också ses som modellinlärning för SLD egenbehandling.  
 
9.8.5 Uppföljning och utvärdering  
Uppföljning och utvärdering bör ske regelbundet och frekvent, särskilt innan steady state 
uppnåtts. Stryk innan steady state uppnåtts. Det är viktigt med kontinuerlig uppföljning och 
utvärdering av lymfödemets och patientens tillstånd. I dag får många personer med 
lymfödem endast uppföljning av en sköterska i primärvården som ska mäta lymfödemet för  
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förskrivning av kompression. Det resulterar i många fall av felmåttade och felsydda 
kompressionsplagg. Personer med felsydda kompressionsplagg  får problem med smärta, 
skavsår och utvecklar större lymfödem vid felmåttade kroppsdelar. En felsydd 
kompressionsstrumpa är värre än ingen strumpa alls.  
 
Vid första uppföljningen görs en kontroll av lymfödemets volym, kompressionsdelarnas 
passform och patientens eventuella egenbehandling. Uppföljning av ödemet är viktigt. En 
god uppföljning ger patienten möjlighet i att öka sin upplevelse av deltagande i sin 
behandling, vilket ökar benägenheten att klara sig själv. Lymfterapeuten ses då som ett 
besök i patientens liv i stället för tvärtom. Målet med behandlingen ska vara att coacha 
patienten att lära sig klara sig själv till ett bra liv. 
 
Med vänlig hälsning 
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