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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Bröstcancer-relaterat lymfödem (BCRL) är en vanlig komplikation efter 

bröstcancerbehandling. Tidigare forskning visar varierande förekomst av BCRL, tillståndet 

tros vara underdiagnostiserat. Tidiga tecken kan beskrivas som en vag tyngdkänsla och/eller 

spänningskänsla. Detta kan leda till stora negativa konsekvenser vilket motiverar vikten att 

detektera BCRL i ett tidigt stadie då tidig behandling förbättrar prognosen.  

Syfte: Undersöka förekomst av tidiga besvär/symtom samt undersöka sambandet mellan 

patientrapporterade tidiga besvär/symtom och läkarens bedömning av besvär vid samma 

tillfälle.  

Metod: Kvinnor som genomgått kurativ behandling mot bröstcancer deltog i studien. 

Datainsamlingen skedde vid återbesöket på onkologmottagningen 3 månader efter avslutad 

behandling. Data samlades in med patientenkät (avseende besvär/symtom från armen) och 

läkarbedömning, inom ramen för ett kliniskt utvecklingsprojekt.   

Resultat: 61 enkäter ingick i studien. 22 deltagare upplevde besvär från armen på den 

opererade sidan. 70% av de 43 deltagarna som skattade symtom angav förekomst av ≥1 

symtom. I 76% av de 55 läkarbedömningarna hade bedömningen inga besvär gjorts. Samband 

kunde påvisas gällande frekvensen av patientrapporterade besvär och läkarens bedömning av 

armsvullnad (p=0,005) och handödem (p=0,003) samt mellan patientrapporterade symtom 

och läkarens bedömning av armsvullnad (p=0,008). I de fall patienten skattat besvär/symtom 

fanns en signifikant andel där läkaren bedömt att det inte förekom ödem/svullnad. I de fall 

patienten inte rapporterade besvär hade läkaren också bedömt frånvaro av ödem/svullnad.  

Konklusion: Det är vanligt att patienten upplever besvär/symtom från armen på den 

opererade sidan, och att patienter upplever symtom i större utsträckning än att läkaren gjort 

bedömningen att handödem, subcutant ödem eller armsvullnad förekommer.  

Keywords: Breast Cancer Related Lymphedema (BCRL), Patient Reported Outcome 

Measures, Detection, Objective Assessment, Screening.  

 

 



 
 

ABSTRACT 

Background: Breast cancer-related lymphedema (BCRL) is a complication following breast 

cancer treatment, it is probably underdiagnosed and the prevalence varies in previous studies. 

Early signs can be subtle sensations of heaviness and/or tightness in limbs. BCRL can have 

several negative impact, this motivates the importance of early detection because early 

intervention improves the prognosis.   

Aim: Investigate the prevalence of early signs/symtoms of BCRL and investigate the 

association between patient reported outcomes and the physician assessment of BCRL.  

Method: Women who underwent curative treatment of breast cancer was included. Data was 

collected at the follow-up 3 months after finished treatment in purpose for a clinical project. A 

questionnaire was used for the patient (regarding signs/symtoms from the arm) and physician 

rescpectively.  

Results: 61 participants were included. 22 participants reported signs from the arm on the 

affected side. 70% of those who reported symptoms, reported a presence of ≥1 symtoms. The 

physicians estimated no signs in 76% of 55 participants. There was an association between the 

frequency of patient reported signs from the arm and the physicians assessment of 

armswelling (p=0,005), hand edema (p=0,003) and between patient reported symtoms and the 

physicians assessment of armswelling (p=0,008). When the patient reported signs/symptoms, 

there was a significant proportion where the physician estimated no edema/swelling. In cases 

when the patient reported no signs/symptoms, the physician also assessed absence of 

edema/swelling.  

Conclusion: Patients often experience signs/symptoms from the arm on the affected side, and 

patients reports symptoms more frequent than physicians assess presence of early signs of 

BCRL.  

Keywords: Breast Cancer Related Lymphedema (BCRL), Patient Reported Outcome 

Measures, Detecting, Objective Assessment, Screening.  
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BAKGRUND 

Lymfsystemets anatomi och funktion 

Anatomiskt består lymfsystemet dels av lymfkärl och lymfatiska organ, dels av lymfatisk 

vävnad i slemhinnor (1). 

Lymfkapillärerna är de finaste och mest distala kärlen, belägna i nära anslutning till 

blodomloppets kapillärer. Från blodomloppets kapillärer sker kontinuerligt en filtrering av 

vätska till interstitiet (intilliggande vävnad) (2). Näringsämnen i vätskan tas upp av cellerna 

som sedan avger sina slaggprodukter. Vätskan bildar nu tillsammans med slaggprodukterna, 

fettmolekyler och delar av nedbrutna celler lymfa (1). Merparten av lymfan absorberas sedan 

av lymfkapillärerna och leds bort från extremiteten. De små lymfkapillärerna samlas till större 

lymfkärl, och mer proximalt i extremiteten blir lymfkärlen allt färre. Lymfan leds slutligen i 

två parallella kärl, och töms i det venösa blodflödet i vänster respektive höger venvinkel (2). 

Lymfsystemet har alltså till uppgift att transportera lymfan bort från extremiteterna och 

återföra den till det venösa återflödet. En nedsatt funktion i detta system kan ha många 

orsaker (se nedan) och medför en minskad transportförmåga. Följden blir en ansamling av 

lymfa i interstitiet, ett lymfödem bildas (1). 

Obalansen i filtration, absorption och borttransport av vätskan ger som nämnts en ökande 

mängd vätska i interstitiet, och snart börjar de proteiner som finns i lymfan att binda vatten 

vilket ger en ytterligare svullnad. Initialt är lymfödemet reversibelt men senare i processen 

sker det vävnadsförändringar som gör lymfödemet irreversibelt (3). Naturalförloppet från 

reversibelt till irreversibelt lymfödem kan variera och sker oftast över veckor till månader, 

men i vissa fall upp till år (4). 

Lymfödem 

En nedsatt funktion i lymfsystemet kan ha många orsaker, vilka kan delas in i primära och 

sekundära.   

Primära orsaker innebär en medfödd defekt eller en underutveckling av lymfsystemet. 

Debuten av tillståndet är individuellt och det finns utlösande faktorer som bidrar till 

utvecklingen av lymfödemet. Exempel på utlösande faktorer är ett mindre trauma, insektsbett 

eller graviditet (3).  
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Sekundära lymfödem uppkommer om lymfsystemet tidigare har varit fungerande men skadats 

av någon anledning. Exempel på sekundära orsaker kan vara trauma, infektion, 

strålbehandling eller en axillutrymning (ett kirurgiskt ingrepp där en/flera lymfkörtlar 

avlägsnas från axillen). Den vanligaste orsaken till sekundärt lymfödem är efter behandling av 

bröstcancer (3, 4). 

Bröstcancer-relaterat lymfödem (BCRL) 

Sekundärt lymfödem är en vanlig komplikation efter bröstcancerbehandling och tillståndet 

tros vara underdiagnostiserat (4). Flertalet studier visar en stor variation i förekomst av 

bröstcancer-relaterat lymfödem. De varierande resultaten kan ha många orsaker och kan till 

viss del förklaras av variation i mätningarna vad gäller tidpunkt efter behandling och val av 

metod för diagnostisering. Det faktum att det inte finns någon konsensus gällande definition 

är en annan förklaring. I en meta-analys från 2013 där det ingick 72 studier uppskattas 21,4 

procent drabbas av lymfödem efter bröstcancerbehandling (5).  

Riskfaktorer   

Risken att utveckla BCRL påverkas av flera faktorer, dessa delas in i behandlingsrelaterade- 

och individuella riskfaktorer. De enskilda behandlingsmetoder som medför störst risk är 

axillutrymning (ALND) och strålningsbehandling riktad mot lymfknutorna i axillen (4, 6). 

Om de två behandlingsmetoderna kombineras ökar risken att utveckla BCRL upp till 40 

procent (7). Risken att utveckla BCRL ökar också om det inte görs en bröstrekonstruktion i 

samband med mastektomi (ett kirurgiskt ingrepp där delar av/hela bröstet avlägsnas), risken 

minskar om rekonstruktionen görs så snart som möjligt efter ingreppet (8). Även 

cytostatikabehandling anses medföra en viss ökad risk att utveckla BCRL (6). 

Vad gäller individuella riskfaktorer så är ett BMI på 30 eller mer vid cancerinsjuknandet den 

främsta. Även en viktförändring +/- 4,5 kg/månad efter operationen medför en ökad risk, 

liksom celluliter och sub-kliniskt ödem (8). Vad gäller sub-kliniskt ödem varierar definitionen 

i litteraturen, men en volymökning av den påverkade armen med 3 procent eller mer 

återkommer (8, 9). 

Symtom och tidiga tecken 

De allra första symtomen på BCRL kan vara subjektiva och beskrivs då som en vag 

tyngdkänsla, spänningskänsla och/eller en känsla av obehag i extremiteten. Patienterna 

beskriver vanligtvis också subtila förändringar i hudens ytstruktur på handen eller armen. De 
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första objektiva symtomen utgörs vanligen av s.k pitting ödem (en mjuk svullnad som kan 

förskjutas med ett externt tryck). Lokalisationen för svullnadens uppkomst kan variera. 

Svullnad i skulderregion, armhåla eller bröst förekommer men det vanligaste är att det börjar i 

underarmen (4).  

Bio- psyko- sociala besvär som lymfödem medför 

När BCRL väl blivit irreversibelt upplever patienten vanligtvis flertalet negativa 

konsekvenser som i sin tur orsakar ett lidande för patienten. Dels på grund av att det är 

fysiologiska förutsättningar som förändras, dels finns det psykosociala aspekter som påverkas 

(7, 10).  

Fysiologiska förändringar som kan uppkomma är att huden får en träliknande struktur. I detta 

stadie har det även skett en fibrotisering i vävnader och högläge och/eller kompression har 

inte längre någon effekt på svullnaden (4). Lymfödemet medför en ökad infektionsrisk i den 

drabbade kroppsdelen och den vanligaste åkomman är rosfeber (1, 6). Andra symtom är 

nedsatt rörlighet, smärta, ökad känslighet kring extremiteten men även nedsatt funktion och 

svårighet att röra extremiteten (7, 10).  

Utifrån ett psykosocialt perspektiv finns det en mängd faktorer som påverkar upplevelsen av 

lymfödem och dess inverkan i det dagliga livet. Det som lyfts genomgående i studierna är 

lägre patientrapporterad generell livskvalitet jämfört med de som inte har BCRL (7, 10, 11). 

Det lyfts även en ökad risk att drabbas av depression, ångest, oro och social isolering. 

Exempel på faktorer som påverkar individens psykiska hälsa negativt är svårighet att få 

information om komplikationen, svårighet att hantera att det är ett livslångt tillstånd utan 

botemedel när det blivit irreversibelt samt att patienten upplever en förändrad kroppsbild och 

svårighet att hitta passande kläder. Många patienter är oroade för framtiden där 

arbetsförmågan samt förmågan att ta hand om hem och familj är huvudsakliga orosområden. 

Det är även vanligt att patienten ständigt blir påmind om sin tidigare cancerdiagnos vilket kan 

öka rädslan och oron för återfall (6, 10, 11). 

Kliniska undersökningsmetoder 

Det saknas konsensus kring definitionen av BCRL och vilka mätinstrument som ska användas 

i undersökningen, vilket försvårar utredning och diagnostisering (8). I huvudsak är det en 

bedömning av den påverkade armens storlek som ligger till grund för diagnos, och det finns 

flera olika objektiva mätmetoder att använda i syfte att mäta volymökning av armen (4). De 
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mest välanvända och traditionella mätmetoderna är undanträngning av vatten i en behållare 

och omfångsmätning med måttband (8). Vad gäller undanträngning av vatten så beräknas 

volymökning genom mängden vätska i ml som trängts ut ur en behållare då aktuell extremitet 

sänkts ner i vattnet, mätningen görs bilateralt och skillnaden i volym anges i procent (1). 

Gällande omfångsmätning med måttband anses det vara ett reliabelt och valitt instrument att 

använda (12). För mätning med måttband bör ett icke-töjbart måttband användas och armens 

omkrets bör mätas vid flera mätpunkter/arm, var fjärde cm rekommenderas (1, 7). En ökning 

av omkretsen med 2 cm är det vanligaste riktvärdet som används för definition av lymfödem 

(7, 10). Det finns också mer avancerad utrustning som kan ge en mer exakt bild av 

extremitetens volym och närvaro av extracellulär vätska, exempel på sådana instrument är 

perometer och bioimpedance spectroscopy/analysis (BIS/BIA). Med perometer används 

infraröd strålning och med BIS/BIA sänds en elektrisk ström genom extremiteten varpå 

resistensen kan användas i beräkningar av andel extracellulär vätska (8, 13).  

I vårdhandboken finns utförligt beskrivet vad utredningsprocessen bör innefatta vad gäller 

anamnes, inspektion, palpation och objektiva mätningar. I anamnesen är det främst bakgrund 

och symtombild som undersöks, och i inspektion och palpation uppmärksammas bland annat 

förändringar i hudfärg- och struktur, tecken på svullnad som avtryck efter klädesplagg eller 

smycken, sidoskillnader i kärlteckningen, hudens konsistens, eventuellt pitting ödem (genom 

att ett externt tryck läggs mot svullnaden under ca 60 sekunder, kan sedan pitting bedömas 

genom att det syns en fördjupning i vävnaden där subcutan vätska pressats åt sidan) och 

positivt Stemmers tecken (svårighet att med nyptag greppa hudveck vid fingerbaserna). Det 

enda mätinstrument som anges i Vårdhandboken för att ge någon form av subjektivt mått är 

Visuell Analog Skala (VAS), för att skatta tyngd/spänningskänsla i extremitet och smärta (1). 

Det finns befintliga mätinstrument som utformats i syfte att undersöka den subjektiva 

upplevelsen av BCRL. Ett validitets- och reliabilitetstestat exempel är lymphedema breast 

cancer questionnaire (LBCQ) (14). 

Behandling 

När ödemet blivit manifest finns inget bot och behandlingen, som främst består av 

fysioterapeutiska interventioner syftar till att minska de symtom som ödemet medför (4). De 

behandlingsmetoder som nämns mest frekvent i litteraturen är manuellt lymfdränage, 

lymfmassage, hudvård, bandagering med kompressionseffekt, patientutbildning samt fysisk 

aktivitet och träning (4, 8, 6). Vad gäller fysisk aktivitet och träning så är det viktigt med 
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ordentlig uppvärmning och nedvarvning hos patientgruppen, men fysisk aktivitet och träning 

uppmuntras (1). Syftet med behandling är i första hand att reducera omfång och i andra hand 

att bibehålla lymfödemets minskade storlek (6, 8). 

Det är en stor fördel att diagnostisera ett lymfödem i tidigt stadium eftersom det ger 

förutsättning för tidig behandling. Med tidig behandling förbättras prognosen och i vissa fall 

kan lymfödemet då behandlas så framgångsrikt att inga eller endast få symtom kvarstår (1, 7). 

Problemformulering 

Lymfödem är väldigt vanligt hos patienter som behandlats för bröstcancer, och ett utvecklat 

BCRL kan medföra ett stort lidande på många plan för den drabbade (1, 4, 6, 7, 10, 11). Det 

är av största vikt att patienter fångas upp tidigt i utvecklingen av lymfödem eftersom 

progressionen kan stoppas (1, 7, 8, 15). Som tidigare nämnts domineras undersökningen av 

objektiva mätmetoder vilket kan försvåra tidig diagnostisering, eftersom några av de tidigaste 

symtomen är subjektiva (4). Även klinisk erfarenhet hos initiativtagare till datainsamlingen 

som ligger till grund för det aktuella uppsatsprojektet visar att det är vanligt att patienter 

upplever symtom från armen innan de kan mätas objektivt. 

Vikten av att utreda subjektiva symtom som ett komplement till dessa objektiva mätningar 

lyfts i flera studier (4, 6, 7, 8), men det tycks saknas konsensus kring detta i praktiken. 

Förutom anamnestiska frågor och skattning med VAS, verkar inga subjektiva mätmetoder 

användas i klinik i nuläget.  

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka förekomst av tidiga besvär/symtom på lymfödem hos 

patienter som genomgått kurativ (botande, kurerande) behandling mot bröstcancer. Studien 

syftade även till att undersöka ett eventuellt samband mellan patientrapporterade tidiga 

symtom på lymfödem och läkarens bedömning av lymfödem vid samma tillfälle.  

Frågeställningar 

1. Hur ser förekomsten ut av tidiga självrapporterade besvär och symtom på lymfödem i 

armen hos kvinnor som genomgått kurativ behandling mot bröstcancer (mätt med enkät 3 mån 

efter avslutad behandling)? 
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2. Hur ser förekomsten ut av symtom på lymfödem (synlig/mätbar svullnad i hand/arm) hos 

kvinnor som genomgått kurativ behandling mot bröstcancer (mätt med läkarbedömning 3 

månader efter avslutad behandling)? 

3. Hur ser sambandet ut mellan självrapporterade besvär och symtom från armen och läkarens 

bedömning av hand/arm hos kvinnor som genomgått kurativ behandling mot bröstcancer 

(mätt 3 mån efter avslutad behandling)? 

METOD 

Design 

En kvantitativ, deskriptiv och korrelerande tvärsnittsstudie med datainsamling via 

patientenkät och läkarbedömning.  

En statistisk bearbetning bedömdes mest lämpad för den data som användes i studien, vilket 

motiverar en kvantitativ ansats (16). Studien var av deskriptiv samt korrelerande design då 

syftet var att beskriva förekomst av tidiga symtom samt att undersöka eventuellt samband 

mellan självskattade symtom och läkarbedömning. Eftersom data samlades in vid ett enda 

tillfälle och ingen uppföljning planerades så var detta en tvärsnittsundersökning (17). 

Urval 

Bekvämlighetsurval eftersom alla patienter med bröstcancer som kom på återbesök till 

onkologmottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala 3 månader efter avslutad kurativ 

behandling tillfrågades. 

Inklusionskriterier: 

- Kvinna > 18 år som genomgått kirurgisk behandling för bröstcancer på den aktuella sidan.   

- Avslutat behandlingen (kirurgisk eller kurativ tilläggsbehandling) för 3 månader sedan.  

Exklusionkriterier: 

- Patienter med metastaser. 

Genomförande och datainsamlingsmetod 

Under hösten 2017 samlades data in på onkologmottagningen på Akademiska sjukhuset i 

Uppsala inom ramen för ett kliniskt utvecklingsprojekt. Alla patienter som kom på återbesök 
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3 månader efter kurativ behandling mot bröstcancer fick två papper i receptionen, en enkät att 

fylla i själv och ett formulär som läkaren skulle fylla i.  

Patientenkäten (bilaga 1) och formuläret för läkarbedömningen (bilaga 2) utformades utifrån 

klinisk och vetenskaplig erfarenhet av sjuksköterska och läkare på den aktuella mottagningen. 

Datainsamlingsmetoderna var således inte validitets- eller reliabilitetstestade. I patientenkäten 

fanns frågor gällande besvär från armen på den opererade sidan respektive om personen haft 

någon infektion i armen (ja/nej). Om patienten svarade ”ja” uppmanades denne att även att 

skatta åtta olika typer av symtom vilka kan vara tidiga tecken på lymfödem. Skattningen 

gjordes på en fyrgradig skala (inga, lätta, måttliga eller svåra besvär). Läkarbedömningen var 

ett formulär som användes av läkaren som stöd när en objektiv bedömning av ödem gjordes 

vid samma tillfälle. I formuläret gjordes det en omfångsmätning samt bedömning gällande 

förekomst av handödem och subcutant ödem (ja/nej), armsvullnad (ingen, lätt, måttlig, 

uttalad) samt en sammanfattande läkarbedömning (inga, lindriga, måttliga eller svåra 

besvär). 

Databearbetning 

Data för bakgrundsvariabler sammanställdes med deskriptiv statistik. Ålder beräknades med 

medelvärde och standardavvikelse (SD) då data bedömdes vara normalfördelad. För 60 

deltagare fanns information om tid sedan diagnos samt tid sedan operation, och på dessa 

beräknades ett genomsnitt i antal år ut. Resultatet redovisades med median och kvartilavstånd 

eftersom datan innehöll uteliggare. Information om vilken sida som opererats beräknades i 

antal samt andel i procent för respektive sida. Ett genomsnitt för antal tilläggsbehandlingar 

per deltagare beräknades på de 60 deltagare där data fanns att tillgå, och redovisades med 

medelvärde och standardavvikelse eftersom datan bedömdes normalfördelad.  

För att sammanställa frågeställning 1 och 2 användes deskriptiv statistik och variablerna 

beräknades med antal samt andel i procent. Data bearbetades i Microsoft Excel och den 

tillhörande arbetsboken till Jonas Björks bok: Praktisk statistik för medicin och hälsa (17). 

För att besvara frågeställning 3 gjordes totalt sju sambandsanalyser och signifikansnivån 

sattes till p=0,05. För att undersöka samband mellan patientenkätens information om besvär 

från armen samt förekomst av patientrapporterade symtom med läkarens bedömning av 

handödem, armsvullnad respektive subcutant ödem gjordes totalt sex analyser med Fischers 

exakta test. Fischers exakta test användes vid hypotestestningen eftersom data var på 
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nominalskalnivå med binära utfall (17) och för att det inte fanns giltiga värden i en del av 

korstabellernas celler. För att undersöka sambandet mellan antal patientrapporterade symtom 

och den sammanfattande läkarbedömningen beräknades först en totalsumma av antalet 

patientskattade symtom ut för varje deltagare. Symtom med skattade svårighetsgrad lätta, 

måttliga eller svåra besvär adderades och maxsumman blev således 8 poäng. Data 

analyserades med Spearmans rangkorrelation eftersom båda variablerna var på 

ordinalskalnivå, samt att det förekom extrema värden.  

Etiska överväganden 

Patienterna fick information om att det samlades in data för ett kliniskt utvecklingsprojekt och 

vid återbesöket blev de tillfrågade om de vill delta i studien där alla som blev tillfrågade 

svarade ja. I det aktuella uppsatsprojektet saknades det till viss del uppgifter angående vilken 

information patienterna fick vid datainsamlingen samt hur de fick informationen. Författarnas 

bedömning är att deltagandet inte innebär någon risk för den enskilda patienten. När 

författarna fick tillgång till datan var den avidentifierad och för att garantera konfidentialitet 

överfördes all data till ett externt USB-minne.  

RESULTAT 

Deltagare och bortfall 

Totalt insamlades 62 enkäter, men en deltagare föll utanför inklusionskriterierna och 

exkluderades därför. Därmed var det totalt 61 patienter som uppfyllde kriterierna och 

inkluderades i studien, i samtliga frågeställningar förelåg det dock ett varierande antal interna 

bortfall där enkäterna var ofullständigt ifyllda, se sammanställning i figur 1. För karaktäristika 

av undersökningsgruppen, se tabell I och figur 2. Variabeln omfångsmätning med måttband 

som ingick i läkarbedömningen hade ett omfattande bortfall vilket resulterade i att data från 

denna variabel inte bearbetades eller redovisades i resultatet. 

Relaterat till det interna bortfallen så var det endast 40 deltagare som hade följt instruktionen i 

patientenkäten korrekt gällande besvär från armen och skattning av symtom. Av dessa hade 

22 deltagare angivit upplevda besvär och sedan gjort skattning av symtom och 18 deltagare 

hade angivit att de inte har besvär och inte heller skattat symtom. 21 deltagare hade dock fyllt 

i att de inte har besvär från armen eller lämnat blankt på frågan, men sedan ändå gjort 

skattningar av symtom vilket gör dem felaktigt ifyllda. Dessa patientenkäter inkluderades 

ändå i studien i syfte att fånga så många patienter med besvär och symtom som möjligt.  
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 Figur 1. Flödesschemat visar antal deltagare med valid data (n) för respektive frågeställning. Antalet interna 

bortfall presenteras inom parentes. Gula-, blå- och svarta linjer visar vilka variabler från patientenkät och 

läkarbedömning som ställts mot varandra i sambandsanalyserna till frågeställning 3. Den sista analysen (svarta 

streck) gjordes på det antal patientrapporterade symtom som respektive deltagare upplevde och läkarens 

sammanfattande bedömning.  

Tabell I. Karaktäristika för undersökningsgruppen.  

Variabel Resultat 

Ålder, medel (SD), min-max, år 
n=61 

64 (10,7) 37-87 

Tid sedan diagnos, median (QR), år 
n=60 

3 (5,50)   

Tid sedan operation, median (QR), år 
n=60 

3 (5,25) 

Opererad sida (%) 
n=61 

Höger 24 st (39)  
Vänster 31 st (51) 
Båda sidor 6 st (10) 

Antal tilläggsbehandlingar, medel (SD) 
n=60 

3 (1,1)  

QR=kvartilavstånd. SD=standardavvikelse.  
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Figur 2. Figuren visar hur stor andel (%) av deltagarna som har fått respektive tilläggsbehandlingar. N=60. En 

deltagare kan ha fått flera olika tilläggsbehandlingar.  

Förekomst av självrapporterade tidiga symtom på lymfödem 

På frågan om upplevda besvär från armen hade 22 deltagare (38%) svarat ja. 43 st av 

enkäterna innehöll skattningar av symtom, se förekomst av respektive symtom i tabell II. 

Samma grupp med 43 deltagare användes vid kartläggning av antal symtom (0-8 symtom). 70 

procent av dessa uppgav förekomst av ≥1 symtom, se sammanställning i tabell III. 30 st av 

deltagarna (49%) hade angivit upplevelse av lätta, måttliga eller svåra besvär vid skattning av 

symtom.  

Tabell II. Sammanställning av patientrapporterade tidiga symtom. Data presenteras som antal svar (n) samt hur 

stor andel detta utgör av de som svarat på frågan (%). 

  
 

Svullnad 
n=43 
(%) 

Tyngdkänsla 
n= 40 (%) 

Stelhet 
n=39 
(%) 

Domningar 
n=41 (%) 

Stickningar 
n=41 (%) 

Nedsatt 
rörlighet 
n=41 (%) 

Ömhet 
n=40 
(%) 

Smärta 
n=39 
(%) 

Inga 22 
(51,2) 

25 (62,5) 24 
(61,5) 

24 (58,5) 26 (63,4) 24 (58,5) 25 
(62,5) 

23 
(59,0) 

Lätta 11 
(25,6) 

10 (25,0) 9 
(23,1) 

10 (24,4) 9 (22,0) 12 (29,3) 12 
(30,0) 

12 
(30,8) 

Måttliga 8 (18,6) 4 (10,0) 4 
(10,3) 

6 (14,6) 5 (12,2) 3 (7,3) 2 (5,0) 3 (7,7) 

Svåra 2 (4,7) 1 (2,5) 2 (5,1) 1 (2,4) 1 (2,4) 2 (4,9) 1 (2,5) 1 (2,6) 
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Tabell III. Sammanställning av antal symtom som deltagarna upplever. Värden anges i antal och andel (%).  

Antal 
symtom 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

Antal 
deltagare 
n=43 (%) 

 
13 (30) 

 
5 (12) 

 
4 (9) 

 
2 (5) 

 
7 (16) 

 
2 (5) 

 
2 (5) 

 
2 (5) 

 
6 (14) 

Fyra stycken (10%) av deltagarna hade angivit att de haft infektion i armen (rosfeber). Av de 

deltagare som gjort skattning av hur mycket armbesvären påverkar deras förmåga att utföra 

dagliga aktiviteter hade 31 stycken (61%) gjort skattningen inte alls, 15 stycken (29%) lite, tre 

stycken (6%) ganska mycket och två stycken (4%) hade skattat väldigt mycket.  

Förekomst av tecken på lymfödem i arm/hand enligt läkarbedömning 

Handödem respektive subcutant ödem bedömdes finnas hos fem (9%) respektive tre (6%) 

deltagare. Armsvullnad bedömdes utifrån svarsalternativen ingen, lätt, måttlig och uttalad 

med resultaten 44 stycken (80%), sex stycken (11%), fyra stycken (7%) samt en (2%) 

deltagare. Det fanns totalt 55 korrekt ifyllda svar gällande den sammanfattande 

läkarbedömningen med svarsalternativ inga besvär, lindriga besvär, måttliga besvär eller 

uttalade besvär, se sammanställning i tabell IV.  

Tabell IV. Sammanställning av den sammanfattande läkarbedömningen. Data presenteras som antal svar (n) 

samt hur stor andel i procent (%). 

 Inga besvär Lindriga besvär Måttliga besvär Svåra besvär 

Sammanfattande 

läkarbedömning, n=55 (%) 

42 (76) 8 (15) 4 (7) 1 (2) 

Samband mellan självrapporterade tidiga besvär och symtom på lymfödem 

och läkarbedömning av hand/arm 

Det fanns ett samband mellan patientrapporterade besvär från armen och läkarens 

bedömning av armsvullnad (p=0,005) och handödem (p=0,003). I 31 fall (60%) upplevde inte 

patienten besvär från armen och läkaren hade inte heller bedömt att det fanns förekomst av 

armsvullnad. Resultat gällande handödem var liknande då patienten i 34 fall (65%) inte 

upplevde besvär från armen och läkaren hade också gjort bedömningen att inget handödem 



12 

 

fanns. Det fanns dock inget samband mellan fördelningen av patientrapporterade besvär från 

armen och läkarbedömd förekomst av subcutant ödem eller ej (p=0,237).  

Det fanns ett samband mellan patientrapporterade symtom och läkarens bedömning av 

armsvullnad (p=0,008). Läkaren bedömde att det inte fanns någon armsvullnad i 16 fall (41%) 

där deltagaren själv rapporterat symtom från armen. Inget samband kunde påvisas mellan 

förekomst av patientrapporterade symtom och läkarens bedömning av handödem (p=0,144) 

eller subcutant ödem (p=0,288). Se sammanställning av samtliga sex korstabeller i tabell V.  

Tabell V. Sammanställning av de sex korstabeller som användes vid sambandsanalyserna.  

   Läkare 

 

  Analys 1, n= 52 
Handödem  

p=0,003 

Analys 2, n=52 
Armsvullnad  

p=0,005 

Analys 3, n=50 
Subcutant ödem  

p=0,237 

 

  JA 
n (%) 

NEJ 
n (%) 

JA 
n (%) 

NEJ 
n (%) 

JA 
n (%) 

NEJ 
n (%) 

P
at

ie
n

t 
 

 

 
Besvär 

JA  
5 (10) 

 
13 (25) 

 
8 (15) 

 
10 (19) 

 
2 (4) 

 
14 (28) 

NEJ  
0 (0) 

 
34 (65) 

 
3 (6) 

 
31 (60) 

 
1 (2) 

 
33 (66) 

 Analys 4, n=38 
Handödem 

p=0,144  

Analys 5, n=39 
Armsvullnad  

p=0,008 

Analys 6, n=36 
Subcutant ödem 

p=0,288 

JA 
n (%) 

NEJ 
n (%) 

JA 
n (%) 

NEJ 
n (%) 

JA 
n (%) 

NEJ 
n (%) 

 
 

Symtom 

JA  
5 (13) 

 
21 (55) 

 
10 (26) 

 
16 (41) 

 
3 (8) 

 
20 (56) 

NEJ  
0 (0) 

 
12 (32) 

 
0 (0) 

 
13 (33) 

 
0 (0) 

 
13 (36) 

Mellan antalet patientrapporterade symtom och den sammanfattande läkarbedömningen om 

graden av besvär hos patienten kunde ett signifikant måttligt samband påvisas (r=0,611, 

p=0,000). Ju fler symtom patienten rapporterade desto mer besvär hade också läkaren bedömt 

att patienten har.  
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DISKUSSION 

Resultatsammanfattning    

Det är vanligt att patienten upplever armbesvär från den opererade sidan. Majoriteten av de 

deltagare som skattade symtom upplever ≥ 1 symtom och studien visar att svullnad är det 

vanligast förekommande symtomet. I de allra flesta fall hade läkaren gjort bedömningen att 

varken handödem, subcutant ödem eller armsvullnad förekom och i den sammanfattande 

läkarbedömningen bedömdes en klar majoritet inte ha några besvär relaterade till BCRL. Vad 

gäller besvär från armen var det god överensstämmelse mellan patientrapporterade ”nej” och 

läkarens bedömning att det inte förekom ödem/svullnad. Patienterna upplever dock symtom i 

större utsträckning än vad läkaren bedömer förekomst av handödem, armsvullnad eller 

subcutant ödem. En signifikant korrelation kunde påvisas mellan antalet patientrapporterade 

symtom och den sammanfattande läkarbedömningen. 

Resultatdiskussion  

Resultat visar att 38 procent (22/58) av deltagarna upplever besvär från armen på den 

opererade sidan efter genomgången kurativ behandling mot bröstcancer vilket kan vara ett 

tecken på begynnande lymfödem. Resultatet stämmer väl överens med tidigare studier som 

har gjorts på området i syfte att kartlägga förekomst av BCRL. Det är dock en stor varians i 

tidigare studiers resultat där de siffror som presenteras i olika sammanfattande studier visar att 

mellan 14-40 procent av de med genomgången behandling för bröstcancer har/kommer att 

diagnostiseras med BCRL (4, 5, 18). En anledning till de varierande siffror som anges i 

forskningsresultaten kan vara att studierna har genomförts på olika sätt där hänsyn exempelvis 

inte tagits till riskfaktorer eller vilka mätmetoder som använts för att undersöka samt bedöma 

förekomst av BCRL (5). I det aktuella uppsatsprojektet saknades information i bakgrundsdata 

gällande om/hur många av deltagarna som var diagnostiserade med BCRL vid 

datainsamlingstillfället, samt hur många som eventuellt fick en diagnos under studiens gång. 

Detta medför en osäkerhet kring hur deltagargruppen i det aktuella uppsatsprojektet är 

jämförbar med deltagargrupper i andra studier.  

Det framkom att 70 procent (30/43) av deltagarna upplever ett eller flera symtom från armen 

på den opererade sidan. Det svar med högst frekvens var dock att inte uppleva några besvär 

alls vilket enligt författarna kan grundas i att deltagarna inte följt instruktionerna och fyllt i 

enkäten korrekt. Det skulle kunna bero på bristande information till patienten vad gäller 
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innebörden av orden och formuleringarna som använts i enkäten, besvär är ett ospecifikt ord 

som ger utrymme för patienten att själv värdera vad ordet innefattar. Av de som skattat 

symtom var det vanligast att uppleva totalt fyra olika symtom. Författarna tolkar detta som att 

vid förekomst av ett symtom, förekommer ofta flera. Tidigare studier har undersökt det här 

fenomenet och fastställt att patienter med BCRL ofta upplever fler än ett symtom. I dessa 

studier är det dock inte fastställt hur många patientrapporterade symtom som är vanligast 

förekommande (11, 18).  

I en tidigare studie har Fu et al kartlagt patientrapporterade symtom från armen och resultatet 

visar att samtliga deltagare som diagnostiserats med BCRL har skattat en självupplevd känsla 

av svullnad (19). Resultatet i det aktuella uppsatsprojektet visar att svullnad var det symtom 

som skattades mest frekvent bland deltagarna. En anledning till att resultaten inte är fullt 

jämförbara är att deltagarna i den tidigare studien var diagnostiserade med BCRL medan den 

informationen saknades i det aktuella uppsatsprojektet. En tolkning av författarna är ändå att 

dessa resultat tillsammans belyser vikten av att symtomet uppmärksammas hos 

patientgruppen.  

Resultatet visade att läkaren i 22 procent (13/55) av fallen gjort den sammanfattande 

bedömningen att lindriga, måttliga eller svåra besvär av lymfödem förekom. Syftet med 

bedömningen var endast att uppskatta närvaro av besvär och syftade inte till att ställa diagnos. 

En tidigare studie av Terada et al visade att objektivt lymfödem förekommer hos 24,1 procent 

av deltagarna som genomgått ALND (13), vilket är en riskfaktor för att utveckla BCRL (4, 6). 

I det aktuella uppsatsprojektet är det inte kartlagt hur stor andel av deltagarna som genomgått 

den typen av kirurgi. Resultaten överensstämmer väl, men både deltagargrupp och 

mätmetoder skiljer sig åt i de båda studierna. I Terada et al´s studie (13) användes två mer 

exakta mätmetoder (omfångsmätning och BIA) än läkarbedömningen i det aktuella 

uppsatsprojektet. Det faktum att det finns oklarheter kring vad som egentligen ingick i den 

sammanfattande läkarbedömningen är troligtvis en anledning till de förhållandevis höga 

siffror som presenteras i denna studie, det finns exempel där den sammanfattande 

läkarbedömningen måttliga besvär gjorts trots att varken handödem, subcutant ödem eller 

armsvullnad bedömdes förekomma i det aktuella fallet. En stor skillnad mellan studierna som 

gör att resultaten inte är fullt jämförbara är att studierna syftade till att undersöka två olika 

tillstånd, förekomst av besvär respektive förekomst av diagnostiserat BCRL.   
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Resultatet visar att patienter som genomgått behandling för bröstcancer och som upplever 

besvär och skattar symtom på BCRL gör det i högre utsträckning än vad läkaren gör 

bedömningen att handödem, subcutant ödem eller armsvullnad förekommer. Terada et al (13) 

presenterar ett liknande resultat där samband mellan subjektiva och objektiva mätmetoder har 

undersökts. Den subjektiva upplevelsen undersöktes genom en egenkomponerad patientenkät 

som bland annat innehöll delar ur ett befintligt validitets- och reliabilitetstestat formulär. Den 

objektiva undersökningen gjordes med omfångsmätning och BIA (13). Resultaten i de båda 

studierna är samstämmigt vilket skulle kunna motiveras med att en liknande metod använts, 

subjektiva och objektiva mätningar har gjorts i syfte att undersöka sambandet. I en tidigare 

studie (20) användes en liknande metod men den subjektiva mätmetoden (egenkomponerad 

patientenkät) kombinerades med manuella metoder där “pitting ödem” samt “pinch-test” 

ingick i undersökningen och genomfördes med hjälp av en erfaren kliniker, och den rent 

objektiva mätmetoden som användes var BIS. Sambandet undersöktes mellan den 

kombinerade metoden och BIS, och resultatet visade att den kombinerade varianten kunde 

detektera lika många patienter med BCRL som undersökning med BIS kunde göra (20). 

Dessa tre studiers resultat visar tillsammans på att det är fördelaktigt att använda både 

subjektiva och objektiva mätmetoder för att detektera ett begynnande BCRL.  

Resultatet visar en måttlig signifikant korrelation mellan antal upplevda symtom (0-8 stycken) 

och den sammanfattande läkarbedömningen: ju fler antal patientrapporerade symtom desto 

högre sammanfattad läkarbedömning gjordes. I en tidigare studie av Comier et al 

presenterades ett liknande resultat, att det finns en signifikant korrelation mellan ett ökat antal 

patientrapporterade symtom och en ökad armvolym mätt med perometer (21). Dessa resultat 

framkom dock genom två olika objektiva mätmetoder där perometer var en rent objektiv 

metod medan läkarens sammanfattande bedömning i detta uppsatsprojekt lämnar visst 

utrymme för läkarens subjektiva tolkning. Författarna anser trots det att resultaten är 

jämförbara med motiveringen att båda är någon form av objektiv bedömning som inte 

innehåller patientens upplevelse av ett eventuellt BCRL.  

Metoddiskussion  

Studiens design kan anses vara adekvat för att besvara frågeställningarna eftersom de besvär 

och symtom som deltagarna rapporterade även har rapporterats i tidigare studier (4, 18). En 

prospektiv design med en uppföljning i syfte att erhålla information angående om/hur många 

av deltagarna som senare utvecklade lymfödem hade dock varit fördelaktigt för att undersöka 
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om besvären som deltagarna upplevde i denna studie var relaterade till BCRL. En prospektiv 

design hade också gjort resultatet mer jämförbart med andra studier.  

Studien kan däremot ha bristande intern validitet, relaterat till systematiska fel i 

datainsamlingsprocessen (17). I patientenkäten finns otydligheter i frågeformuleringar och 

instruktion vilket också kan vara en bidragande orsak till det stora antalet ofullständigt och 

icke-korrekt ifyllda svar. Även i läkarbedömningen finns otydligheter i formuleringar och det 

saknas instruktion om hur bedömningarna ska göras samt definition av de olika variablerna, 

vilket kan vara en anledning till att en stor del av formulären saknade svar. I tidigare studier 

har en mer standardiserad metod använts, det har funnits både instruktion om hur 

undersökningen ska utföras samt en definition på tillståndet (13, 20). Detta kan vara mer 

fördelaktigt eftersom det underlättar bedömningen och ökar troligtvis test-retest reliabiliteten.  

Det stora antalet icke-korrekt ifyllda patientenkäter är nödvändigtvis inte enbart en följd av 

bristande instruktion eller otydlig formulering. En annan orsak kan vara att den mer specifika 

frågeformuleringen där deltagaren gör skattningar av olika typer av symtom från armen är 

mer sensitiv än den inledande mer generella frågan har du besvär från armen på den 

opererade sidan? och därför fångar fler patienter med besvär. Detta kan vara en del i 

förklaringen till att flera deltagare svarade nej på den första frågan men sedan ändå gjorde 

skattningar i den andra frågan.  

Den stora variationen i interna bortfall för respektive variabel samt det faktum att författarna 

saknar information om hur läkaren gjort sina bedömningar och vad som ingått i respektive 

bedömning medförde svårigheter i tolkningen av data och gör resultaten osäkra. För att få så 

stort underlag som möjligt när frågeställningarna skulle besvaras, användes all befintlig data 

till respektive kartläggning/analys. Det faktum att det saknas definition av variabler samt 

instruktion angående hur bedömningarna ska göras skapar också stort utrymme för läkare att 

grunda bedömningarna på subjektiva tolkningar av tillståndet, vilket författarna ser som en 

begränsning med studiens ”objektiva” mätmetoder som användes till resultatredovisningen.   

En stor svaghet med studien är att mätmetoderna inte är standardiserade samt att 

enkäterna/bedömningarna inte är validitets- och reliabilitetstestade, eftersom enkät och 

formulär som användes i den aktuella studien inte är etablerade utan utformades för detta 

specifika ändamål. Det finns exempel på tidigare studie där datainsamling skett på liknande 

sätt vad gäller en egenkomponerad patientenkät (13, 20), men det finns mer beprövade 
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enkäter som författarna rekommenderar bör användas och som är validitets- och 

reliabilitetstestade, ett exempel på det är LBCQ (14). Enligt författarnas kännedom finns det 

inga tidigare studier som enbart använder läkarbedömning som objektivt mått på lymfödem.  

Relaterat till datainsamlingsmetoden uppkom även svårigheter då frågeställning 3 skulle 

besvaras. Utformningen av patientenkät och läkarformulär skilde sig åt gällande variablernas 

skalnivåer, vilket påverkade val av analysmetod. Samband fick därför undersökas med hjälp 

av korstabeller och uttalanden om samband mellan variablerna utifrån dessa analyser kan 

endast göras med stor försiktighet. Ytterligare en faktor som ger ett osäkert resultat är att 

studien hade relativt få deltagare, vilket i sin tur kan påverka den externa validiteten negativt 

och därför bör resultatet endast generaliseras till en större målgrupp med stor försiktighet.  

Ett förslag på förändring i genomförandet som skulle öka studiens tillförlitlighet samt minska 

risken för den typ av informationsfel som beskrivits ovan är att använda standardiserade, 

validitets- och reliabilitetstestade metoder vid datainsamlingen istället för de 

egenkomponerade och obeprövade metoderna.  

Förslag på framtida studier 

Ett förslag på framtida studier är att standardisera instruktionerna och undersöka validiteten 

och reliabiliteten hos patientenkäten och läkarformuläret som användes vid datainsamlingen.  

Det är också av värde att vidare undersöka vilken typ av frågor och formuleringar som är mest 

effektiv, och som kan användas i ett screeningverktyg för att fånga så stor del som möjligt av 

de patienter som har besvär relaterade till BCRL. 

Det tycks inte vara fastställt hur många/svåra symtom på lymfödem patienten ska uppleva för 

att vidare utredning ska göras. Forskning visar att BCRL kan hindras med tidig intervention 

(1, 7, 8, 15), dock tycks det inte vara fastställt hur tidigt interventionen behöver påbörjas för 

att nå effekt vilket motiverar vidare forskning på området.   

Etisk diskussion, klinisk och samhällelig nytta  

Relaterat till det stora interna bortfallet som förekom i studien samt de brister som nämnts 

kring mätmetoderna finns en risk att upplevelser av besvär/tidiga symtom inte 

uppmärksammades hos samtliga deltagare.  
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I dagsläget tycks det saknas etablerade subjektiva mätmetoder inom vården som undersöker 

patientens upplevelse av tidiga symtom på BCRL. Det är viktigt att de subjektiva 

upplevelserna uppmärksammas eftersom några av de tidigaste symtomen på BCRL är 

subjektiva (4). Studiens resultat tyder på att det är av stor relevans att använda sig av en 

patientrapporterad mätmetod som ett komplement till en objektiv bedömning för att kunna 

identifiera tidiga tecken på utveckling av BCRL hos en patient. Den slutsatsen stämmer väl 

överens med resultat som Fu et al (18) samt Terada et al (13) presenterar. Fu et al menar att 

objektiva mätmetoder inte kan detektera BCRL i ett tidigt stadie vilket motiverar subjektiva 

mätmetoder som ett komplement (18). Terada et al menar att det finns en begränsning i att 

endast använda subjektiva eller objektiva mätmetoder för att detektera BCRL (13), vilket 

motiverar att båda perspektiven bör tas i beaktande.  

Vidare studier behövs på ämnet för att kunna fastställa den mest optimala metoden för 

screening av BCRL hos patientgruppen i ett tidigt stadie. Tidigare studier har visat att tidig 

diagnos och intervention kan förhindra uppkomst av manifest lymfödem (1, 7, 8, 15). Att 

införa ett screeningmoment med både subjektiva och objektiva mätmetoder efter avslutad 

behandling skulle troligtvis bidra till att fler patienter uppmärksammas i ett tidigare stadie. 

Det skulle också kunna leda till en större medvetenhet hos vårdpersonalen angående BCRL, 

vilket i sin tur ger en mer informativ patientutbildning. Blir båda dessa grupper mer medvetna 

och får en vidare kunskap kring tillståndet så kan det bidra till ett minskat lidande på lång sikt 

för patienten och vården blir mer kostnadseffektiv.  

Konklusion 

Resultatet visar att det är vanligt att patienter upplever någon typ av besvär/symtom från 

armen på den opererade sidan efter genomgången kurativ behandling mot bröstcancer. I de 

fall där patienten inte upplever besvär eller symtom är läkarens bedömning samstämmig med 

patientens skattning. Resultat visar dock också att det finns en stor andel patienter som 

upplever symtom men där läkaren gjort bedömningen att handödem, subcutant ödem eller 

armsvullnad inte förekommer, vilket belyser vikten av att använda subjektiva mätmetoder 

som ett komplement till de etablerade objektiva metoderna. Avslutningsvis behövs det mer 

forskning på området, bland annat vad gäller optimal metod för att effektivisera detekterandet 

av tidiga tecken på BCRL.   
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