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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Lymfödem är en besvärande komplikation efter bröstcancerkirurgi. Det kan leda 

till svullnad, smärta och rörelseinskränkningar i den drabbade armen. Det är ett kroniskt och 

svårbehandlat tillstånd. 

Syfte: Att sammanställa vetenskaplig litteratur som beskriver omvårdnadsåtgärder utförda av 

sjuksköterskan och metoder för egenvård utförda av patienter för prevention och behandling 

av lymfödem efter bröstcancerkirurgi.  

Metod: PubMed användes som databas för insamling av artiklar under februari 2016. Fyra 

kombinationer av sökorden “blood draws”, “lymphedema”, “self-management”, “nurse”, 

“breast cancer” samt “knowledge” användes. Artiklarna sammanställdes och 

kvalitetsgranskades. 

Resultat: Tio relevanta vetenskapliga originalartiklar identifierades; sju med kvantitativ 

metod och tre med kvalitativ metod. Blodprovstagningar, infusioner, blodtrycksmätningar, 

trauma och flygresor innebar inte en ökad risk för lymfödem trots rådande rekommendationer 

om att detta bör undvikas. Patientundervisning från sjuksköterskan och egenvård var viktigt 

för att förebygga och behandla lymfödem. Patientundervisningen upplevdes emellertid som 

bristfällig av flertalet patienter och sjuksköterskor måste utveckla sin kompetens inom detta 

område. Majoriteten av patienterna var medvetna om egenvårdens betydelse, men trots detta 

utfördes den inte av alla. Bristande kunskap och stöd var två svårigheter som identifierades. 

Regelbunden träning minskade risken för lymfödem. 

Slutsats: Vissa rekommendationer om omvårdnadsåtgärder relaterade till lymfödem bör ses 

över. Patientundervisning tycks vara en förutsättning för egenvård och bör få större utrymme. 

Egenvård har visat sig effektivt, och strategier för att hantera olika hinder behövs. 

Sjuksköterskan kan ses som en resurs i omvårdnaden av denna patientgrupp och har en viktig 

funktion som ansvarig för såväl medicinsktekniska procedurer som patientundervisning och 

stöd vid egenvård.  

 

Nyckelord: Lymfödem, bröstcancer, omvårdnad, förebyggande hälsovård, egenvård.  

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Background: Lymphedema is a feared complication after breast cancer surgery, causing 

swelling, pain and restriction of mobility in the affected arm. This condition is chronic and 

difficult to treat.  

Aim: To compile scientific literatur describing nursing activities and methods for self care 

performed by patients for prevention and treatment of lymphedema after breast cancer 

surgery. 

Methods: The PubMed database was used for data collection during february 2016. Four 

combinations of the search terms “blood draws”, “lymphedema”, “self-management”, 

“nurse”, “breast cancer” and “knowledge” were used. A quality review and an analysis of the 

results were conducted.  

Results: Ten relevant scientific original articles were identified; seven using a quantitative 

design and three using a qualitative design. Blood sampling, infusions, blood pressure 

measurements, trauma and air travel did not increase the risk of lymphedema despite current 

recommendations that this should be avoided. Patienteducation by nurses and self care were 

important to prevent and treat lymphedema. However, the education was perceived as 

inadequate by several patients, suggesting that nurses must expand their knowledge in this 

area. Although most patients were aware of the importance of self care, it was not performed 

by everyone. Lack of knowledge and support were two difficulties identified. Regular 

exercise decreased the risk of lymphedema. 

Conclusions: Some recommendations concerning nursing care related to lymphedema should 

be reconsidered. Patienteducation seems to be a condition for self care and should be given 

greater emphasis. Self care has been proven effective, and strategies for dealing with 

difficulties are needed. The nurse may be considered as a resource in nursing care for this 

group of patients and has an important function as responsible for blood sampling, injections 

and blood pressure readings as well as patienteducation and self care support.  

 

Keywords: lymphedema, breast neoplasms, nursing care, preventive health services, self 

care. 
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BAKGRUND 

Cancer innefattar olika tumörsjukdomar som kan finnas i hela människokroppen. Tumör 

betyder ”knöl” från latinets tumor (Malmquist, i.d.) och delas in i elakartade och godartade 

tumörer. Godartade tumörer växer isolerat och bildar inga metastaser, det vill säga 

dottertumörer. Utmärkande för en elakartad tumörcell är att dess normala celldelning har 

rubbats vilket resulterar i en okontrollerad tillväxt, bildning av metastaser och spridningar till 

andra organ än det ursprungligt drabbade (SBU, 2014). 

 

Bröstcancer 

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor. Vetenskapligt erkänd orsak till 

denna sjukdom saknas. Ett flertal riskfaktorer har identifierats som exempelvis ålder och hög 

alkoholkonsumtion (Kluttig & Schmidt-Pokrzywniak, 2009). Sjukdomen drabbar fram för allt 

kvinnor över 60 år, men kan även förekomma hos män. Kvinnor instrueras att själva 

undersöka sina bröst regelbundet för att tidigt upptäcka förändringar. Symtom som kan tyda 

på cancer är exempelvis knölar i bröstet eller armhålan, hudförändringar, svårläkta sår eller 

klar eller blodtillblandad vätska från bröstvårtan. Mammografi är en effektiv 

undersökningsmetod som utförs både vid misstanke om bröstcancer och som en 

screeningmetod hos symtomfria kvinnor. Det är en röntgenundersökning där bröstet läggs 

mellan två plattor som trycks ihop och ger en bild av bröstkörteln i flera skikt och synliggör 

eventuella tumörer. Diagnostiken av bröstcancer innefattar en klinisk undersökning, 

mammografi samt cellprov, då en bit vävnad tas från bröstet för analys (Almås & Myklebust 

Sorensen, 2002). 

 

Behandling och behandlingsrelaterade komplikationer vid bröstcancer 

Behandlingsalternativen vid bröstcancer är operation och eventuellt tillägg av 

cellgiftsbehandling, strålbehandling och/eller hormonell behandling. Förbättrade vårdformer 

har lett till ett ökat antal överlevande vilket resulterat i fler, ibland livslånga, 

behandlingsrelaterade komplikationer. Vanliga komplikationer efter genomgången 

bröstcancerbehandling är kronisk trötthet, viktuppgång, koncentrationsproblem samt 

lymfödem. Även ångest och depression kan förekomma (Juvet et al., 2009). 
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Lymfödem 

Sedan radikal mastektomi, ett kirurgiskt borttagande av hela bröstet samt lymfkörtlar i axillen 

(Järhult & Offenbartl, 2013), infördes som behandlingsalternativ vid bröstcancer har 

lymfödem varit en besvärande komplikation (Ay, Kutun & Cetin, 2014). Lymfödem kan 

uppstå då lymfkärlen vid axillen, armhålan, skadas i samband med operation eller 

strålbehandling. Den proteinrika lymfvätskan kan då inte längre dräneras normalt utan 

ansamlas i den interstitiella vävnaden i armen, det vill säga i utrymmet mellan cellerna. Detta 

leder till svullnad och tyngdkänsla i den drabbade extremiteten (Gärtner, 2014). Lymfödem 

uppstår oftast mellan ett till fem år efter bröstcancerkirurgin, men kan även uppstå flera 

årtionden senare (Cemal, Pusic & Mehrara, 2011). Följderna av lymfödem kan bland annat 

vara smärta, känselbortfall, rörelseinskränkning, infektioner, psykosocial stress samt 

försämrad livskvalité (Ay et al., 2014). Den ibland extrema svullnaden kan leda till en 

vanställning av armen och allvarliga komplikationer (Cemal et al., 2011). 

 

Behandling av lymfödem 

Lymfödemsbehandling pågår hela livet och består ofta av sjukgymnastik med manuellt 

lymfdränage och åtsittande kompressionsstrumpor på den drabbade armen. Den kostnad och 

det obehag som förknippas med detta kan leda till låg följsamhet av behandlingen (Cemal et 

al., 2011). Manuellt lymfdränage innebär att huden på armen masseras lätt med syfte att 

stimulera transporten av lymfvätskan. Kompressionsstrumpor är en form av 

kompressionsbehandling som gör att vävnaden trycks ihop. Strumpan består av en bit elastiskt 

tyg som träs över armen, kompression går även att uppnå genom bandagering av armen. 

Kompression är en standardbehandling vid lymfödem, och goda effekter genom minskning av 

lymfödem har setts i samband med manuellt lymfdränage (SBU, 2005).  

 

Aktuella rekommendationer om förbyggande och behandling av lymfödem bygger på 

anekdoter och ett fåtal äldre studier med låg vetenskaplig evidens. En vanlig rekommendation 

är att patienter, som genomgått bröstcancerkirurgi, ska undvika nålpunktion av huden på den 

arm där det finns en risk för lymfödem. Anledningen skulle vara att risken för infektion, vilket 

skulle kunna leda till att lymfödem uppstår eller förvärras, ökar. Detta råd efterföljs oftast, och 

patienterna kan ha speciella armband på den drabbade armen för att undvika att hälso- och 

sjukvårdspersonal av misstag exempelvis tar venprover eller ger injektioner i armen. Den 

vetenskapliga evidensen för denna rekommendation är låg, då riktlinjerna bygger på ett litet 

antal studier med få deltagare och tvetydiga resultat (Cemal et al., 2011). 
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Riskfaktorer för utveckling av lymfödem 

En annan rekommendation är att undvika stas av den riskdrabbade armen, exempelvis genom 

att undvika blodtrycksmätningar och att bära klädesplagg med åtsittande ärmar. Anledningen 

beskrivs vara att blodtrycket då höjs i armen vilket orsakar en ökad produktion av lymfvätska, 

samt att åtsittande kläder leder till fibros och stenos av lymfkärlen vilket försämrar 

lymfkärlens möjlighet att leda bort lymfvätskan. Även detta saknar grundlig vetenskaplig 

evidens. Rekommendationen kan även anses kontraindicerad av en annan vanlig 

rekommendation som är att patienterna ska bära en kompressionsstrumpa på armen, vilket kan 

liknas vid både blodtrycksmätningar och åtsittande klädesplagg. Samma bristande evidens ses 

då rekommendationerna om att undvika flygresor undersökts. Det långa stillasittandet och det 

låga kabintrycket skulle leda till att lymfödem uppstår, eller att ett redan befintligt lymfödem 

förvärras. Även detta resultat vilar dock på ett fåtal studier med låg vetenskaplig evidens 

(Cemal el al., 2011). 

 

Övervikt har setts öka risken för lymfödem. Kvinnor som genomgår bröstcancerkirurgi med 

borttagande av lymfkörtlar i axillen rekommenderas därför att bibehålla en normal kroppsvikt 

(Cemal et al., 2011). Ett BMI, body mass index, på över 25 kg/m2  anses som övervikt 

(Strömberg, 2009). Till skillnad från övriga rekommendationer bygger denna på studier med 

stark vetenskaplig evidens (Cemal et al., 2011). 

 

Sjuksköterskans arbete 

Enligt Ternestedt och Norberg (2009) bör de praktiska arbetsuppgifter som vårdpersonal utför 

väljas med hänsyn till bästa tillgängliga vetenskap samt tillförlitlig erfarenhet med en strävan 

att arbeta evidensbaserat. Evidensbaserat underlag skapas genom vetenskapliga studier som 

undersöker effekten av olika interventioner (Socialstyrelsen, i.d). När hälso- och 

sjukvårdspersonal arbetar med evidensbaserad vård innebär det att de utgår från aktuell 

forskning med relevanta och välgrundade resultat (Nilsson Kajermo & Wallin, 2009). 

 

Enligt svensk lag framförs i 2 § av Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) att den hälso- 

och sjukvård som bedrivs ska uppfylla särskilda krav, för att säkra att den vård som ges är av 

god kvalité. Det innebär bland annat att vården utförs med hög standard på hygien, att vård 

och behandlingar uppfyller patientens behov av trygghet, att den är lättillgänglig samt att den 

tillgodoser patientens säkerhet och kontinuitet inom vården (SFS, 1982:763). 
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Sjuksköterskans arbete kan vara mycket varierande beroende på verksamhetsområde. 

Arbetsuppgifterna involverar emellertid alltid att aktivt förebygga och identifiera olika 

hälsorisker, att ta tillvara på det friska hos patienten samt att vid behov motivera till att 

förändra ohälsosamma levnadsvanor (Willman, 2009). Willman (2009) lyfter även fram att 

det är sjuksköterskans uppgift att bedöma och identifiera patientens egna resurser och 

möjligheter till att utföra egenvård. Sjuksköterskan ska även stödja och undervisa såväl 

patienten själv som deras närstående med målet att eftersträva hälsa och förhindra ohälsa.  

 

Teoretisk referensram 

Utifrån Dorothea Orems omvårdnadsteori är målet med omvårdnadsarbete att stärka patienten 

till att bli så självständig som möjligt i sina dagliga aktiviteter. För att uppnå detta menar 

Orem att sjukvårdspersonalen ska uppmuntra patienten till egenvård i så stor utsträckning som 

möjligt. Patienten ska vidare utföra egenvårdshandlingar och ta ansvar för sitt eget läkande 

(Orem, 2001). Egenvård är ett begrepp som enligt Socialstyrelsen (2013) innebär att ett en 

person, självständigt eller med stöd av någon annan, utför en hälso- eller sjukvårdsåtgärd på 

sig själv. Sjuksköterskan har här en viktig roll i att stötta patienten och finnas till hands när 

det behövs (Orem, 2001).  

 

Orems teori delas in i tre olika element; egenvård, egenvårdsbrist samt omvårdnadssystem. 

När ordet egenvård används i Orems teori handlar det således om handlingar som patienten 

själv utför för att främja hälsa, liv och välbefinnande. För att utföra egenvård krävs att en plan 

läggs upp för omvårdnaden, så att såväl patient som personal vet vad patienten behöver för att 

utvecklas i en positiv riktning. Egenvårdsbristen beskriver patientens kapacitet och 

begränsningar till att utföra egenvård, vilken bland annat är beroende av patientens tidigare 

erfarenheter och nuvarande hälsotillstånd. Omvårdnadssystem redogör för hälso- och 

sjukvårdens strukturella uppbyggnad, vårdgivarens kompetens samt samspelet mellan 

vårdgivare och vårdtagare (Orem, 2001).  

 

Egenvård är en omvårdnadshandling som speciellt lämpar sig för patienter som lider av 

kroniska sjukdomstillstånd, vilket exempelvis lymfödem är. Detta beror på att patienten 

kommer att vara i behov av att fortsätta sin vård även utanför sjukhuset. Sjuksköterskan är en 

av de som ger patienten nödvändig kunskap och verktyg för att detta ska vara möjligt (Orem, 

2001).  
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Problemformulering 

Då lymfödem kan ses som en av de mest besvärande komplikationerna efter 

bröstcancerkirurgi är det viktigt att denna uppmärksammas. Lymfödem kan ha en negativ 

inverkan på patientens liv och det är därför angeläget att förebygga att denna komplikation 

uppstår eller förvärras (Ay el al., 2014). Dagens rekommendationer om förebyggande och 

behandling av lymfödem förefaller att bygga på ett fåtal studier med bristande vetenskaplig 

evidens (Cemal et al., 2011). Vidare bör därför olika omvårdnadsåtgärder utförda av 

sjuksköterskan, samt metoder för egenvård utförda av patienter, med syfte att förebygga och 

behandla lymfödem studeras. Det råder brist på kunskap kring detta område och ämnet bör 

därför kartläggas.  

 

Syfte 

Syftet var att sammanställa vetenskaplig litteratur som beskriver omvårdnadsåtgärder utförda 

av sjuksköterskan och metoder för egenvård utförda av patienter för prevention och 

behandling av lymfödem efter bröstcancerkirurgi.  

Frågeställningar 

1. Vilka omvårdnadsåtgärder utförda av sjuksköterskan finns beskrivet i vetenskaplig 

litteratur för att förebygga och behandla lymfödem hos denna patientgrupp? 

2. Vilka metoder för egenvård utförda av patienter finns beskrivet i vetenskaplig 

litteratur för att förebygga och behandla lymfödem hos denna patientgrupp? 

 

METOD 

Design 

Den valda designen är litteraturöversikt då avsikten var att sammanställa kunskapen kring 

metoder för omvårdnad och egenvård vid lymfödem som komplikation efter 

bröstcancerkirurgi. I en litteraturöversikt studeras redan genomförda och publicerade studier 

för att sammanställa den fakta som finns inom området och därmed även få en överblick över 

eventuella kunskapsluckor (Polit & Beck, 2014).  
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Urval 

PubMed användes som databas för att söka efter vetenskapliga originalartiklar under februari 

2016.  

Inklusionskriterier 

Följande inklusionskriterier valdes: vetenskapliga originalartiklar innehållande studier om 

omvårdnadsåtgärder och/eller metoder för egenvård med ansatsen att förebygga och/eller 

behandla lymfödem som komplikation efter bröstcancerkirurgi. Artiklar publicerade efter år 

2000. Artiklar skrivna på svenska eller engelska och som finns att tillgå kostnadsfritt på 

internet. Artiklarna skulle bedömas ha medelgod till hög kvalité av författarna. Eventuella 

tidigare sjukdomar samt övrig behandling före eller efter bröstcancerkirurgin och dess 

inverkan på lymfödem utgjorde inget exklusionskriterium. För att kunna avgränsa urvalet och 

besvara denna litteraturöversikts syfte valde författarna ut originalartiklar som antingen 

undersökte sjuksköterskans roll vid omvårdnaden och/eller minst två olika egenvårdsmetoder 

vid lymfödem efter bröstcancerkirurgi. Avsikten var att på detta sätt få en överblick av 

omvårdnaden utförd av sjuksköterskor och flera olika metoder av egenvård, snarare än endast 

några få metoder.  

 

Sökstrategi 

Följande kombinationer av sökord användes: ”Blood draws lymphedema”, ”Self-management 

lymphedema”, ”Nurse lymphedema breast cancer” samt ”Lymphoedema breast cancer 

knowledge”. Ingen skillnad i utfall vid sökningarna sågs om lymfödem stavades 

”lymphedema” eller ”lymphoedema”. Ett filter användes för att avgränsa sökningarna till att 

endast innehålla artiklar skrivna på svenska eller engelska (Tabell 1). 
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Tabell 1. Översikt av metod för litteratursökning 

Databas Sökord Antal träffar Antal valda 

artiklar 

Filter Valda 

artiklar 
PubMed Blood draws 

lymphedema 

8 2 Svenska, 

Engelska 

Ferguson et al., 

2015. Winge, 

Mattiasson & 

Shultz, 2010. 

PubMed Self-management 

lymphedema 

226 4 Svenska, 

Engelska 

Karlsson, 

Biguet, 

Johansson & 

Nilsson-

Wikmar, 2015. 

Ridner et al., 

2016. 

Ridner, 

Dietrich & 

Kidd, 2010. 

Park, Lee & 

Chung, 2008. 

PubMed Nurse 

lymphedema 

breast cancer 

52 1 Svenska, 

Engelska 

Sisman, Sahin, 

Duman & 

Tanriverdi, 

2012. 

PubMed Lymphoedema 

breast cancer 

knowledge 

71 3 Svenska, 

Engelska 

Cho et al., 

2013. 

Lee, Mak, Tse 

& Chan, 2001. 

Paskett & 

Stark, 2000. 

 

Tillvägagångssätt 

Nämnda sökord och filter användes. Vid varje sökning lästes alla titlar på artiklarna. Om titeln 

ansågs relevant för denna litteraturöversikt lästes abstract av en av författarna. Om abstract 

sedan ansågs lämpligt lästes hela artikeln av båda författarna. Totalt lästes 26 artiklar i sin 

helhet. Tio av dessa uppfyllde inklusionskriterierna och valdes ut för granskning av 

metodologisk kvalité. Dessa artiklar ansågs ha medelgod till hög kvalité och inkluderades i 

arbetet. Övriga 16 artiklar föll bort då de antingen inte uppfyllde inklusionskriterierna eller 

inte ansågs kunna besvara syftet med denna litteraturöversikt. En version, modifierad för detta 

arbete, av PRISMA flödesschema användes för att överskådligt redovisa antalet identifierade 

artiklar, antalet exkluderade artiklar, orsaken till exklusion och det slutliga antalet kvantitativa 

och kvalitativa artiklar som inkluderades (Moher, Liberati, Tetzlaff & Altman, 2009) (Figur 

1). 
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Figur 1. Modifierad version av PRISMA flödesschema (Moher et al., 2009).  

 

Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys  

De tio artiklar som valdes ut kvalitetsgranskades enligt mallar från Forsberg och Wengström 

(2008) (Bilaga 1). Alla artiklar bedömdes ha medelgod eller hög kvalité enligt författarna 

(Tabell 2). Ett tydligt syfte, redovisning av inklusionskriterier, en noggrann beskrivning av 

metod och dataanalys, en självkritisk diskussion om eventuella svagheter samt om författarna 

av detta arbete ansåg att resultat och slutsats var rimliga utifrån dataanalysen var nödvändigt 

för att en artikel skulle kunna bedömas ha hög kvalité. Redovisning av bortfall ansågs 

ytterligare höja kvaliteten. Ett bortfall på mer än hälften och framträdande risk för bias var 

avgörande för att vissa artiklar bedömdes ha medelgod kvalité trots att övriga kriterier var 

uppfyllda. En avsaknad av inklusionskriterier, en bristfällig metodbeskrivning och otydlig 

dataanalys, samt uppenbar risk för bias gav en låg kvalité.  

Antal artiklar identifierade via 

databassökning 

(n =  357) 

Sc
re

en
in

g 
In

kl
u

d
er

in
g 

Lä
m

p
lig

h
et

 
Id

en
ti

fi
er

in
g 

 Screenade artiklar 

(n = 78) 

Exkluderade artiklar 

(n = 279) 

Lästa artiklar som bedömdes 

lämpliga  

(n = 26) 

Lästa artiklar som ej uppfyllde 

inklusionskriterierna/besvarade 

syftet och därför exkluderades  

(n = 16) 

 

(n = 14) 

Inkluderade kvantitativa studier  

(n = 7) 

Inkluderade kvalitativa studier 

(n = 3) 
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Resultatanalys 

De valda artiklarna sammanfattades och sammanställdes i en tabell där årtal, författare, titel, 

syfte, metod, antal deltagare och bortfall, resultat, slutsats samt kvalité redovisas (Tabell 2). 

En resultatanalys utfördes sedan där varje artikels resultat granskades och jämfördes med 

övriga artiklars resultat. De delar av resultaten som jämfördes var endast de som var relevanta 

för att besvara detta arbetes syfte. Denna jämförelse ledde till att ett antal kategorier 

identifierades vilka redovisas som underrubriker i detta arbetes resultat.   

 

Forskningsetiska överväganden 

Att operera bort sitt ena eller båda brösten kan vara en traumatisk upplevelse, inte bara på 

grund av det kirurgiska ingreppet utan även då kvinnan kan uppleva det som att hon förlorar 

en del av sin identitet (Järhult & Offenbartl, 2013). Ett etiskt förhållningssätt bör därför ligga 

till grund för forskning på denna patientgrupp.  

 

All forskning som bedrivs granskas ur ett forskningsetiskt perspektiv. Detta ansvar åligger 

projektledaren som leder studien, men studien kan även granskas av en forskningsetisk 

kommitté. Det finns fyra grundläggande krav som ska uppfyllas för att studien ska godkännas, 

dessa består av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Dessa innebär i korthet att deltagarna i studien har delgivits information om 

studiens syfte, gett sitt samtycke till att delta, att data behandlas konfidentiellt samt att 

informationen endast kommer att användas för forskning (Vetenskapsrådet, i.d.). 

Examensarbeten på grundnivå kräver i regel ingen etisk granskning (Uppsala Universitet, 

2014).  

 

RESULTAT 

De tio studier som inkluderades i denna litteraturöversikt använde både kvantitativ och 

kvalitativ metod. Datainsamlingsmetoderna i de kvantitativa studierna varierade mellan 

enkäter, mätning av armomfång och kroppsvikt samt journalgranskning. I de kvalitativa 

studierna samlades data in genom intervjuer, i en studie skedde intervjuerna i fokusgrupper. 

De som deltog i studierna var övervägande kvinnor, i en studie var en av deltagarna en man. I 

två kvantitativa studier var syftet att undersöka ett eventuellt samband mellan lymfödem och 

hudpunktion, genom blodprovstagningar eller injektioner, och intravenösa infusioner. Det 
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övergripande syftet med övriga studier var att undersöka lymfödem som en komplikation efter 

bröstcancerbehandling och olika metoder av förebyggande åtgärder, behandling, 

patientundervisning, kunskap och egenvård. Alla inkluderade studier bedömdes ha medelgod 

eller hög kvalité efter att ha granskats utifrån kvalitetsgranskningsmallar enligt Forsberg och 

Wengström (2008) (Tabell 2). 
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Tabell 2. Inkluderade vetenskapliga originalartiklar till litteraturöversikten (n = 10) 

Årtal 

Författare 

Land 

Titel Syfte Metod 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Slutsats Kvalité 

2016 

 

Ridner  

et al. 

 

USA 

 

Breast cancer 

survivors' 

perspectives of 

critical lymphedema 

self-care support 

needs 

Att undersöka 

bröstcanceröverlevares 

perspektiv på problem 

relaterade till egenvård och 

identifiera behovet av stöd 

nödvändigt för att hantera 

deras kroniska sjukdom. 

Kvalitativ 

design. 

 

Intervjuer i 

fokusgrupper. 

 

N=21 

(redovisas ej) 

Teman med problem identifierades. 

 

Ett problem var bristen på stöd för 

egenvård och egenvårdsmaterial.  

Kvinnorna var även tvungna att undervisa 

hälso- och sjukvårdspersonalen samtidigt 

som deras problem minimaliserades av 

dessa.  

Patienter behöver mer 

hjälp med egenvård, det är 

en börda för patienten att 

själv ta hela ansvaret.  

 

Hälso- och 

sjukvårdspersonal måste 

stötta dessa kvinnor, och 

mer utbildning behövs.  

Hög. 

2015 

 

Ferguson 

et al. 

 

USA 

Impact of Ipsilateral 

Blood Draws, 

Injections, Blood 

Pressure 

Measurements, and 

Air Travel on the 

Risk of Lymphedema 

for Patients Treated 

for Breast Cancer 

Att undersöka ett eventuellt 

samband mellan 

blodprovstagningar, 

injektioner, cellulit 

(hudinfektion), 

blodtrycksmätningar och 

trauma i den drabbade armen, 

samt flygresor och risken för 

lymfödem hos patienter som 

behandlats för bröstcancer. 

Kvantitativ 

design.  

 

Enkäter samt 

optoelektrisk 

mätning av 

armomfång. 

 

N=632 

(framgår ej) 

Det fanns inget signifikant samband 

mellan blodprovstagningar, injektioner, 

blodtrycksmätningar, trauma mot den 

riskdrabbade armen, flygresor och 

armsvullnad. 

 

BMI över 25 innebar ökad risk för 

armsvullnad. 

 

 

Författarna kan inte dra 

någon slutsats om att de 

vedertagna förebyggande 

rekommendationerna kring 

lymfödem bör förkastas, 

de hoppas dock att deras 

studie ska leda till vidare 

forskning om 

förebyggande åtgärder.   

 

Hög. 

2015 

 

Karlsson  

et al. 

 

Sverige 

 

Perceptions of 

lymphoedema 

treatment in patients 

with breast cancer– a 

patient perspective 

Att undersöka och beskriva 

upplevelsen av 

lymfödemsbehandling efter 

bröstcanceroperation.  

 

Kvalitativ 

design. 

 

Semi-

strukturerade 

intervjuer. 

 

N=22 (6) 

Deltagarnas upplevelser: osäkerhet, 

besvikelse, skuld och skam, säkerhet samt 

stävan efter autonomi.  

 

Hälso- och sjukvårdspersonal kan genom 

information skrämma kvinnorna eller öka 

motivationen till egenvård. 

Behandling kan upplevas 

på många olika sätt. 
Hög. 

 

 

 

 



12 
 

Årtal 

Författare 

Land 

Titel Syfte Metod 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Slutsats Kvalité 

2013 

 

Cho  

et al. 

 

USA 

 

A randomised trial 

of nursing 

interventions 

supporting recovery 

of the 

postmastectomy 

patient. 

 

Att utvärdera olika delar 

i den preoperativa 

undervisningen och 

effekten av att bära en 

Papilla Gown. 

 

Kvantitativ 

design. 

 

RCT: tre 

interventioner 

samt en 

kontrollgrupp. 

 

N=180 (134) 

Både Papilla Gown och undervisning 

resulterade i mer fysisk aktivitet.  

 

Kvinnor som endast fick Papilla 

Gown hade ökad bekvämlighet och 

minskade lymfödem.  

 

Kvinnor som erhöll undervisning 

preoperativt fick ökad kunskap.  

Kvinnor som bar Papilla Gown fick 

ökad bekvämlighet och lägre risk för 

lymfödem. Kvinnor som erhöll 

undervisning upplevde ökad kunskap.  

 

Kombinerad intervention; Papilla 

Gown och undervisning, kan 

underlätta rehabiliteringen efter 

mastektomi.  

Medel-

god. 

2012 

 

Sisman  

et al.  

 

Turkiet 

 

Nurse-assisted 

education and 

exercise decrease 

the prevalence and 

morbidity of 

lymphedema 

following breast 

cancer surgery 

Att utvärdera ett 

undervisnings- och 

träningsprogram för 

prevention och 

förbättring av lymfödem 

i arm och skuldra efter 

mastektomi.  

 

 

Kvantitativ 

design. 

 

Enkäter, mått 

av 

armomfång 

och vikt 

 

N=55 

(redovisas ej) 

Inom sex månader minskade 

lymfödemen hos de som tränade 

jämfört med deltagare som inte 

tränade.  

 

Undervisning och träning kan vara 

effektivt för att förebygga och 

behandla lymfödem.  

 

Lymfödemsutvecklingen minskar 

signifikant när patienter är 

välinformerade om prevention av 

lymfödem, samt tränar regelbundet.  

 

Sjuksköterskan kan med hjälp av 

undervisning och information höja 

patientens livskvalité genom att 

förebygga och tidigt upptäcka 

lymfödem. 

Medel-

god. 

2010 

 

Ridner 

et al. 

 

USA 

Breast cancer 

treatment-related 

lymphedema self-

care: Education, 

practices, 

symptoms, and 

quality of life 

Att undersöka 

lymfödemsrelaterad 

egenvårdsundervisning, 

egenvårdsutförande, 

hinder, bördor och 

fördelar med egenvård.  

 

Undersöka sambandet 

mellan 

egenvårdsundervisning, 

utövande, symtom och 

livskvalité.   

Kvantitativ 

design. 

 

Enkäter. 

 

N=51 (7) 

Majoriteten hade fått 

egenvårdsundervisning, ett fåtal fann 

den otillräcklig. 

 

Kompressionsbehandling var den 

vanligaste egenvårdaktiviteten. Vissa 

behövde hjälp med egenvården. 

 

Hinder för egenvård: kunskapsbrist 

och fysiskt obekvämt. De med värre 

symtom spenderade mer tid på 

egenvård, och upplevde sämre 

livskvalité.  

 

Sjuksköterskan var inte den primära 

källan till egenvårdundervisning.  

Det finns hinder för egenvård och de 

varierar från person till person. 

Egenvård är en börda.  

 

Ett multiprofessionellt teamarbete som 

inkluderar sjuksköterskor behövs 

troligtvis för att öka 

egenvårdsutövandet och 

lymfödemsrelaterade problem. 

 

Sjuksköterskor bör erbjuda 

undervisning om egenvård. 

Hög. 
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Årtal 

Författare 

Land 

Titel Syfte Metod 

Deltagare (bortfall) 

Resultat Slutsats Kvalité 

2010 

 

Winge  

et al.  

 

Sverige 

 

 

After axillary 

surgery for 

breast 

cancer– is it 

safe to take 

blood 

samples or 

give 

intravenous 

infusions? 

 

Att undersöka uppkomsten 

av komplikationer efter 

nålpunktion eller intravenös 

injektion i armen på den 

sida där axillarutrymning av 

lymfkörtlarna genomförts på 

kvinnor med bröstcancer.  

Kvantitativ design. 

 

Enkäter. 

 

N=348 (37) 

12 kvinnor rapporterade någon form av 

komplikation.  

 

Kvinnorna var oroliga då de fick 

motsägelsefull information från hälso- 

och sjukvårdspersonalen om att 

undvika medicinsktekniska procedurer. 

Då hälso- och 

sjukvårdspersonal följer 

medicinsktekniska riktlinjer 

finns en mycket liten risk för 

komplikationer efter t.ex. 

blodprovstagningar  

 

De strikta rekommendationerna 

om riskfaktorer kan göra 

kvinnor oroliga.  

 

Studiens resultat kan underlätta 

både för sjuksköterskans 

praktiska arbete och för 

patienten. 

Medel-

god. 

2008 

 

Park  

et al. 

 

Korea 

Incidence and 

risk factors of 

breast cancer 

lymphoedema 

Att undersöka incidensen av 

och identifiera riskfaktorer 

för lymfödem hos patienter 

med bröstcancer som 

genomgått mastektomi i 

Korea.  

 

Kvantitativ design. 

 

Enkäter, mått av 

armomfång samt 

journalgranskning. 

 

N=450 (redovisas ej) 

Det fanns en signifikant ökad risk att 

utveckla lymfödem hos kvinnor med 

BMI över 25.  

 

En minskad risk visade sig hos kvinnor 

som tränade regelbundet, fick 

information om lymfödem innan 

behandling samt utförde 

egenvårdsaktiviteter. 

Omvårdnaden av lymfödem bör 

fokusera på såväl förebyggande 

undervisning som behandlande 

åtgärder med fokus på 

prevention.  

 

Hög. 
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Årtal 

Författare 

Land  

Titel Syfte Metod 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Slutsats Kvalité 

2001 

 

Lee  

et al. 

 

Kina 

Lymphoedema 

care of breast 

cancer patients 

in a breast 

care clinic: a 

survey of 

knowledge 

and health 

practice 

 

Att kartlägga prevalensen av 

lymfödem hos patienter som 

besökte en bröstmottagning i 

Hong Kong och undersöka 

vad de visste om lymfödem.  

 

Undersöka demografin och 

sjukdomsbilden av den 

lymfödemsrelaterade 

patientgruppen.  

 

Kvantitativ 

design. 

 

Enkäter. 

 

N=180 (9) 

78 av deltagarna hade utvecklat lymfödem.  

 

Sjuksköterskorna var den yrkeskategori som 

oftast blev tillfrågad om information om 

lymfödem. 

 

Kunskapen om förebyggande åtgärder mot 

lymfödem var bristande. Patientundervisning 

behövs för att öka kunskapen och medvetenheten 

om lymfödem och dess behandling. 

 

Ingen signifikant skillnad i kunskap hos de med 

lymfödem och de utan lymfödem sågs. 

Sjuksköterskor, då de är den 

största källan för information, 

behöver mer utbildning och stöd 

för att hålla sig uppdaterade om 

lymfödem.  

 

Vidare måste sjuksköterskor ta 

ett steg framåt inom 

lymfödemsvården och visa sitt 

engagemang.  

 

Medel-

god. 

2000 

 

Paskett & 

Stark 

 

USA 

Lymphedema: 

Knowledge, 

Treatment, 

and Impact 

Among Breast 

Cancer 

Survivors 

 

Att undersöka vad kvinnor 

med lymfödem vet om 

tillståndet, vilken 

behandling de fått, hur 

lymfödem påverkar deras 

liv, vilken information de 

fått om lymfödem samt 

vilka faktorer som påverkat 

uppkomsten och utveckling 

av lymfödem hos dessa.  

 

Utöver så undersöktes 

även läkares kunskap om 

lymfödem och praxis kring 

remittering. 

Kvalitativ 

design. 

 

Intervjuer. 

 

N=45 (5) 

De flesta deltagare hade liten eller ingen kunskap 

om lymfödem innan det utvecklades.  

 

Många kvinnor uppgav att lymfödem sänkte deras 

livskvalité och påverkade det dagliga livet. 

 

De flesta ansåg att lymfödem påverkade deras liv 

främst gällande påklädning, utseende samt 

dagliga aktiviteter. 

 

Kvinnorna satte stor tillit till att 

sjukvårdspersonalen skulle ge dem passande vård 

och information.   

 

Varmt väder och vanlig arm-användning var de 

vanligaste rapporterade orsakerna till förvärring 

av lymfödem. 

Lymfödem var ett stort problem 

i många avseenden för de 

drabbade kvinnorna, både 

läkarna och kvinnorna ansåg att 

mer kunskap och information 

behövdes, samt att vidare 

studier inom området behövs för 

att motverka lymfödemens 

negativa inverkan.  

 

Bland annat läkare och 

sjuksköterskor måste utveckla 

sin kunskap om behandling av 

och mötet med 

lymfödemsdrabbade kvinnor. 

Medel-

god. 
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Omvårdnadsåtgärder utförda av sjuksköterskan vid lymfödem efter bröstcancerkirurgi 

Medicinsktekniska procedurer 

Målet med den kvantitativa studien av Fergusson och medarbetare (2015) var att undersöka 

ett eventuellt samband mellan blodprovstagningar, blodtrycksmätningar, injektioner, trauma, 

cellulit (hudinfektion) och ökad armvolym i den arm där det förelåg risk för lymfödem, samt 

om flygresor kunde leda till ökad armvolym. Även Winge och medarbetare (2010) 

genomförde en kvantitativ studie vars syfte var att undersöka förekomsten av komplikationer 

efter nålpunktion och intravenösa injektioner i armen på den sida där kvinnor opererats för 

bröstcancer.  

 

Resultatet av studien av Fergusson och medarbetare (2015) visade att det inte fanns något 

signifikant samband mellan blodprovstagningar, blodtrycksmätningar, injektioner, trauma mot 

den riskdrabbade armen samt flygresor och ökad armvolym. Däremot fann de att cellulit var 

starkt förknippat med ökad armvolym. Vidare visade analysen att det inte fanns något 

signifikant samband mellan utvecklingen av cellulit och blodprovstagningar, 

blodtrycksmätningar och injektioner i armen. Resultatet grundas på mätningar av 760 armar 

där risk för lymfödem förelåg till följd av bröstcancerkirurgi (Fergusson et al., 2015).  

 

Av de 311 deltagarna i studien av Winge och medarbetare (2010) hade 88 genomgått minst en 

intravenös procedur, 31 av dessa hade genomgått mellan två till tio, och åtta kvinnor hade 

genomgått fler än tio. 25 av deltagarna uppgav att de inte visste hur många intravenösa 

procedurer de genomgått. 12 kvinnor rapporterade någon form av komplikation efter 

intravenösa procedurer. Sex av dessa kvinnor rapporterade klåda, rodnad och klåda, blåmärke 

eller kräkning. Fem av kvinnorna rapporterade att deras arm svullnade. En kvinna fick en 

infektion som krävde antibiotikabehandling. För de kvinnor som uppgav att deras arm 

svullnat så framgick det inte hur lång tid som gått mellan den intravenösa proceduren och 

armsvullnaden. De kvinnor som redan hade utvecklat lymfödem innan de deltog i studien, 

uppgav att de följt de svenska rekommendationerna och inte genomgått någon intravenös 

procedur i armen på den opererade sidan. Många kvinnor rapporterade att deras arm hade 

svullnat trots att de inte genomgått någon intravenös procedur (Winge et al., 2010).  
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Patientundervisning  

I Sverige är patientundervisning en viktig del av dagens lymfödemsbehandling. Denna 

information bör innehålla fakta om lymfsystemets anatomi och fysiologi och behandling av 

lymfödem. Detta har genom intervjuer visat sig leda till en bättre förståelse hos patienterna 

och en ökad känsla av trygghet (Karlsson et al., 2015). Även Park och medarbetare (2008) 

menar i sin kvantitativa studie att omvårdnaden av lymfödem bör fokusera på både 

förebyggande undervisning och behandlande åtgärder, med betoning på förbyggande åtgärder. 

BMI över 25 kg/m2 kan innebära en ökad risk för lymfödem (Fergusson et al., 2015; Park et 

al., 2008). Även Cho och medarbetare (2013) fann i sin randomiserade kontrollerade studie 

(RCT) ett samband mellan ett högre BMI och en ökad risk att utveckla lymfödem. 

 

Sjuksköterskor som arbetar med patienter med bröstcancer måste kunna erbjuda 

patientundervisning om riskerna att utveckla lymfödem. I detta ingår att förklara 

försiktighetsåtgärder som kan minska risken, och att uppmuntra kvinnorna att söka vård direkt 

om de får symtom på lymfödem. För att detta ska fungera är det viktigt att sjuksköterskor 

känner till riskfaktorer och hur bröstcancerbehandling kan leda till lymfödem (Park et al., 

2008). Resultatet av Paskett och Stark’s (2000) kvalitativa studie indikerar att patienter med 

bröstcancer och risk att utveckla lymfödem behöver mer undervisning och rådgivning kring 

deras tillstånd; vad lymfödem är, symtom och hur det kan förebyggas. Resultatet av Park och 

medarbetares (2008) studie visade att patientundervisning om hur lymfödem kan förebyggas 

minskade uppkomsten av lymfödem. De deltagare som inte fått någon patientundervisning om 

lymfödem hade nämligen 2,26 gånger högre risk att få lymfödem jämfört med de som fick 

undervisning innan bröstcancerbehandlingen. Undervisning kan möjliggöra för tidig 

diagnostik, behandling och kontroll av lymfödem (Park et al., 2008).  

 

Sisman och medarbetare (2012) fann att patientundervisning är den viktigaste faktorn för att 

förebygga lymfödem. Syftet med denna kvantitativa studie var att utvärdera ett undervisnings- 

och träningsprogram för prevention och förbättring av lymfödem i arm och skuldra efter 

bröstcancerkirurgi. Resultatet visade att undervisning och träning kan vara effektivt för att 

både förebygga och behandla lymfödem. Hos de patienter som redan hade minimala 

lymfödem vid studiens början sågs en signifikant tillbakagång av lymfödemen (Sisman et al, 

2012).  
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Även Lee och medarbetare (2001) såg i deras kvantitativa studie att patientundervisning och 

träning är effektivt vid vård av lymfödem. Det visade sig att endast 61,8 % fullständigt förstod 

den information de fått av hälso- och sjukvårdspersonalen gällande deras behandling. Detta 

visar vikten av att informationen som ges är individuellt anpassad och att hälso- och 

sjukvårdspersonal, vid patientundervisning, säkerställer att patienten förstått informationen. 

Även den kvantitativa studien av Ridner och medarbetare (2010) fann att undervisningen kan 

vara bristande. 94 % av deltagarna i deras studie uppgav att de fått någon form av 

egenvårdsundervisning under sin lymfödemsbehandling. 29 % av dessa ansåg att den var 

inadekvat. Hälso- och sjukvårdspersonal kan genom information antingen skrämma kvinnorna 

eller öka motivationen till egenvård (Karlsson et al., 2015).  

 

Den kvantitativa studien av Winge och medarbetare (2010) visade att vissa kvinnor blev 

oroliga då de fick motsägelsefull information från hälso- och sjukvårdspersonalen om att 

undvika intravenösa procedurer. Även Ridner och medarbetare (2016) fann, med sin 

kvalitativa ansats, att vissa kvinnor upplevde en brist på stöd från hälso- och 

sjukvårdspersonalen. Kvinnorna var tvungna att undervisa personalen om 

lymfödemsbehandling samtidigt som deras problem minimaliserades av dessa (Ridner et al., 

2016). Paskett och Stark (2000) menar att sjuksköterskor måste utveckla sin kunskap om 

orsaker till lymfödem och förebyggande behandling för att kunna ge adekvat 

patientundervisning och rådgivning.  

 

De studier som ingår i denna litteraturöversikt har visat olika resultat angående hur ofta just 

sjuksköterskan är informationskällan till förbyggande vård och behandling av lymfödem. 

Ridner och medarbetare (2010) fann att ingen av deltagarna i deras studie angav 

sjuksköterskan som den primära källan till egenvårdsundervisning. De jämför sedan detta 

resultat med en annan studie som visat att sjuksköterskor var den primära källan till 

lymfödemsundervisning, och menar att detta kan betyda att antingen vet sjuksköterskor inte 

tillräckligt mycket om lymfödemsegenvård eller så anser de inte att det är deras 

ansvarsområde. De drar slutsatsen att bröstcanceröverlevare med lymfödem eventuellt inte får 

den egenvårdsundervisning de behöver från hälso- och sjukvårdspersonalen, då 29 % ansåg 

den inadekvat. Ett multiprofessionellt teamarbete som inkluderar sjuksköterskor behövs 

troligtvis för att öka egenvårdsutövandet och minska lymfödemsrelaterade problem. Nästan 

alla deltagare uppgav att utbildning kunde förbättra hälsan kring lymfödem, därför behövs 

mer erbjudanden till patienten om undervisning från främst sjuksköterskor (Ridner et al., 
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2010). 

 

Sjuksköterskorna var den yrkeskategori som oftast blev tillfrågad om information om 

lymfödem (Lee et al., 2001). Lee och medarbetare (2001) menar vidare att sjuksköterskor 

behöver mer utbildning och stöd för att hålla sig uppdaterade och därmed kunna ge god vård 

till denna patientgrupp. Sjuksköterskor borde tillsammans ta ett steg framåt inom 

lymfödemsomvårdnaden och visa sitt engagemang (Lee et al., 2001).  

 

Metoder för egenvård vid lymfödem efter bröstcancerkirurgi  

Egenvårdsmetoder 

En enkätstudie visade att livslång egenvård är viktig för att minska den negativa inverkan på 

välbefinnandet hos de som drabbas av lymfödem, minska antalet perioder av armsvullnad och 

undvika förvärring av tillståndet, samt minska sjukvårdskostnader. Undervisning från hälso- 

och sjukvårdspersonal om egenvård kan innehålla information om att bland annat hålla armen 

ren och återfuktad, använda kompressionsplagg, undvika skärsår, inte lyfta tunga föremål, 

manuellt lymfdränage samt att bibehålla en hälsosam vikt (Ridner et al., 2010). Egenvård kan 

även kategoriseras in i förebyggande av infektioner och att undvika skador och stas av armen 

(Park et al., 2008). 

 

En kvantitativ studie visade att den egenvård deltagarna hade mest kunskap om var att de 

skulle undvika åtsittande kläder och smycken på den drabbade armen, och det de hade minst 

kunskap om var vikten av noggrann hudvård på samma arm (Lee et al., 2001). De svenska 

riktlinjerna innehåller bland annat rekommendationer om att kvinnor för att minska risken för 

lymfödem bör undvika kläder med åtsittande ärmar och klockor (Winge et al., 2010).  

 

Under en 24-timmarsundersökning av Ridner och medarbetare (2010) uppgav 12 % av 

deltagarna via enkäter att de inte gjorde någon egenvård alls, medan 88 % uppgav att de 

gjorde åtminstone någon form av egenvård. 60 % rapporterade att de gjorde lymfstimulerande 

aktiviteter såsom masserade sig själva, använde pneumatisk kompressionsutrustning och 

tränade. 35 % av deltagarna uppgav att de behövde hjälp med att utföra egenvården. 80 % 

upplevde att egenvården underlättade deras lymfödem (Ridner et al., 2010). 
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Park och medarbetare (2008) fann i sin kvantitativa studie att deltagare som inte hade 

lymfödem utförde mer egenvårdsaktiviteter, jämfört med de deltagare som hade lymfödem. 

De fann ett positivt samband mellan förebyggande egenvårdsaktiviteter och förekomsten av 

lymfödem (Park et al., 2008).  

 

Kompressionsbehandling nämns i flera av studierna som en form av egenvård. En studie gick 

ut på att utvärdera effekten av att använda en Papilla Gown, en form av kompressionsstrumpa. 

Detta var en RCT-studie där interventionerna bland annat bestod av att bära denna Papilla 

Gown samt undervisning om lymfödem, och kontrollgruppen fick endast sjukhusets 

standardvård och ordinarie kompressionsstrumpa. Resultatet visade att kvinnorna som fick 

både Papilla Gown och undervisning fick ökade möjligheter till att utföra fysiska aktiviteter. 

Kvinnorna som använde Papilla Gown upplevde att de var mer bekväma och det fanns en 

signifikant skillnad som visade på minskad utveckling av lymfödem jämfört med 

kontrollgruppen (Cho et al., 2013). 

 

Fysisk aktivitet  

I den kvantitativa studien av Sisman och medarbetare (2012), vars syfte var att utvärdera ett 

undervisnings- och träningsprogram, visade det sig att efter sex månader var graden av 

lymfödem lägre hos de deltagare som tränade regelbundet jämfört med hos deltagarna som 

inte gjorde det. Studien visade att utvecklingen av lymfödem minskade signifikant hos 

patienter som tränade regelbundet och fick undervisning om förbyggande åtgärder. 

Undervisning från en sjuksköterska om förbyggande åtgärder och träning höjde patienternas 

livskvalité (Sisman et al., 2012). I en annan kvantitativ studie av Park och medarbetare (2008) 

undersöktes bland annat bröstcanceropererades träningsvanor och förekomsten av lymfödem. 

Det fanns en signifikant lägre risk för lymfödem hos de som tränade regelbundet jämfört med 

de som inte tränade regelbundet. De fann att 37,1 % av deltagarna som uppgav att de nästan 

aldrig tränade hade utvecklat lymfödem jämfört med 20,5% av de som tränade regelbundet. 

Förekomsten av lymfödem var 1,24 gånger högre hos de som nästan aldrig tränade än hos de 

som tränade regelbundet (Park et al., 2008).  

 

Även Lee och medarbetare (2001) hävdar att bland annat träning är viktigt för att förebygga 

och behandla lymfödem. Deras studie visade genom enkäter att vissa deltagare fann det svårt 

att utföra fysisk aktivitet på grund av smärta i den drabbade armen. Majoriteten av deltagarna 
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i denna studie uppgav att de utförde armträning enligt instruktioner de fått av hälso- och 

sjukvårdspersonalen, knappt hälften av dessa utförde dessa övningar dagligen (Lee et al., 

2001). 

 

Svårigheter med egenvård 

Bristande kunskap om egenvård och att det är fysiskt obekvämt att utföra egenvård kan göra 

att egenvården upplevs som en börda. Ungefär en tredjedel av deltagarna i en kvantitativ 

studie uppgav att svårigheter med bandagering och justering av klädesplagg var lindriga till 

svåra problem. Andra svårigheter som nämndes var bristen på synliga resultat samt att 

egenvård är tidskrävande, dyrt och ibland smärtsamt (Ridner et al., 2010). De 

egenvårdsaktiviteter som rekommenderas kan upplevas som otrevliga, ineffektiva eller ge 

förvärrade lymfödem vilket kan leda till att de inte efterföljs. Ett exempel på detta beskrivs av 

Karlsson och medarbetare (2015) där en informant uppgav följande i en intervju: ”Yes, I had 

the compression sleeve a couple of years I think, like at work, but then. I had so many 

problems with it, it was scratchy and itched and I developed eczema. At last I just decided to 

stop wearing the sock.” (Karlsson et al., 2015). Vidare visade den kvalitativa studien av 

Karlsson och medarbetare (2015) att besvikelsen när egenvården inte fungerar kan leda till att 

patienterna slutar med den.  

 

En annan svårighet med egenvård kan vara att det är svårt att utföra den själv. Många uppgav 

i intervjuer att de upplevde att de behövde hjälp med egenvården, men inte fick det av 

anhöriga. Brist på socialt stöd var ett hinder för egenvård och en del upplevde att de inte 

kunde fråga sina familjemedlemmar om hjälp, ofta på grund av brist på förståelse gällande 

deras tillstånd (Ridner et al., 2016). Drygt en tredjedel av deltagarna i en annan studie uppgav 

att de behövde hjälp med egenvård (Ridner et al., 2010). 

 

Om känslor som skuld och skam, efter att inte ha utfört sin egenvård enligt 

rekommendationerna, blev alltför stora kunde patienter förneka sina problem och dra sig för 

att kontakta sjukvården för hjälp. Vissa kunde även ha svårt att identifiera sig själva som 

patienter och hade därför svårt att acceptera hjälp från hälso- och sjukvården även när den 

erbjöds (Karlsson et al., 2015). 
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Det kan vara svårt att få tillgång till egenvårdsinformation och material, en deltagare i en 

studie uppgav att det var svårt att förse sig med nödvändiga hjälpmedel utan att ha någon 

kunskap om vart man kan vända sig och vad man bör leta efter (Ridnet et al., 2016). Som det 

visat sig i den kvantitativa studien av Lee och medarbetare (2001) förstår inte alltid 

patienterna informationen de får, vilket kan leda till att egenvården inte fullföljs. 

 

DISKUSSION 

Resultaten i denna studie tyder på att blodprovstagningar, infusioner, blodtrycksmätningar, 

trauma och flygresor inte innebär en ökad risk för lymfödem trots rådande rekommendationer 

om att detta bör undvikas. Patientundervisning från sjuksköterskan var viktigt för att 

förebygga och behandla lymfödem. Denna undervisning upplevdes emellertid som bristfällig 

av flertalet patienter och sjuksköterskor måste utveckla sin kompetens inom detta område.  

 

Egenvård var en viktig del inom förebyggande och behandling av lymfödem. Majoriteten av 

deltagarna i studierna var medvetna om egenvårdens betydelse, av olika orsaker utfördes den 

inte av alla. Bristande kunskap och stöd var två svårigheter som identifierades. Regelbunden 

träning, exempelvis armträning, minskade risken för lymfödem. 

 

Resultatdiskussion 

Aktuella rekommendationer föreslår att personer som opererats för bröstcancer bör undvika 

medicinsktekniska procedurer, så som blodprovstagningar, injektioner och 

blodtrycksmätningar, i armen på den opererade sidan för att minska risken för lymfödem. 

Dessa rekommendationer bygger emellertid på äldre forskning och mycket små studier med få 

deltagare och det förefaller som att de saknar vetenskaplig evidens (Cemal et al., 2011; 

Ferguson et al., 2015; Park et al., 2008 & Winge et al., 2010). Winge och medarbetare (2010) 

menar vidare att dessa rekommendationer leder till ett vanligt kliniskt problem vid omvårdnad 

av denna patientgrupp, då det kan vara svårt för omvårdnadspersonalen att hitta en passande 

ven på den icke-opererade sidan. Studier visar att blodprovstagningar och infusioner inte ökar 

risken för lymfödem om de utförs enligt svenska riktlinjer för utförande av medicinsktekniska 

procedurer av hälso- och sjukvårdspersonal (Winge et al., 2010). Inte heller 

blodtrycksmätningar, trauma mot den riskdrabbade armen, eller flygresor innebär en ökad risk 

för lymfödem (Ferguson et al., 2015).  
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Sjuksköterskor bör arbeta evidensbaserat (Ternstedt & Norberg, 2009). Resultatet av denna 

litteraturöversikt indikerar att kunskapen gällande omvårdnaden, framförallt med syfte på 

medicinsktekniska procedurer, av patienter med risk för lymfödem bör uppdateras. Winge och 

medarbetare (2010) påpekar själva att deras studie var relativt liten och att större studier på 

området behövs för att styrka deras resultat. De kliniska svårigheter som dessa 

rekommendationer leder till kan relateras till sjuksköterskans arbetssituation, som enligt 

rådande omständigheter redan är pressad, speciellt för nyutexaminerade sjuksköterskor 

(Blomberg et al, 2016). Det kan vara värdefullt att ställa frågan om dessa rekommendationer 

egentligen är onödiga och endast försvårar sjuksköterskans arbete. Vidare är det således av 

yttersta vikt att detta studeras närmare. 

 

En av sjuksköterskans arbetsuppgifter är patientundervisning (Willman, 2009). Studierna av 

Karlsson och medarbetare (2015) samt Park och medarbetare (2008) lyfter fram att 

patientundervisning är viktigt för att förebygga lymfödem. Det framstår som positivt att 

sjuksköterskorna i vissa av studierna verkligen tagit på sig denna arbetsuppgift. Vidare 

påpekar Park och medarbetare (2008) att sjuksköterskor måste känna till hur lymfödem 

uppstår och olika riskfaktorer. Sjuksköterskor har setts ha för lite kunskap om detta (Paskett & 

Stark, 2000). Som tidigare påpekats ligger det lite evidens bakom dagens rekommendationer, 

detta kan antas leda till att det blir svårt för sjuksköterskor att ge patienterna den bästa 

omvårdnaden, då det saknas uppdaterad forskning på området.  

 

Då patientundervisning är essentiellt för att förebygga och behandla lymfödem (Lee et al., 

2001; Park et al., 2008; Ridner et al., 2010 & Sisman et al., 2012) kan slutsatsen dras att detta 

borde få ett betydande utrymme i modern omvårdnad vid lymfödem. God patientundervisning 

kan skapa en känsla av trygghet och förståelse hos patienten (Karlsson et al., 2015), vilket är 

stadgat i Hälso- och sjukvårdslagen som säger att vårdpersonal ska uppfylla patientens behov 

av trygghet och säkerhet (SFS, 1982:763). Det visade sig att patientundervisningen inte alltid 

var tillräcklig (Lee et al., 2001 & Ridner et al., 2010) och det har även förekommit att 

patienterna själva fått undervisa personalen om lymfödem på grund av deras bristande 

kunskap (Ridner et al., 2016). Om vården som ges ska vara av god kvalité (SFS, 1982:763) är 

det nödvändigt med god kunskap hos vårdpersonalen. Då det visat sig att såväl patienter som 

sjuksköterskor i vissa fall saknat denna kunskap, kan det spekuleras i hur omvårdnaden av 

denna patientgrupp egentligen ser ut i praktiken.  
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Flertalet studier har uppmärksammat att ett högre BMI kan öka risken för lymfödem (Cemal 

et al., 2011; Cho et al., 2013; Ferguson et al., 2015 & Park et al., 2008). Sjuksköterskor kan 

använda denna kunskap och genom patientundervisning och motivation hjälpa patienten att 

bibehålla en hälsosam vikt alternativt förändra sina levnadsvanor och därmed minska risken 

för lymfödem. Vanliga komplikationer efter cancerbehandling är bland annat trötthet och 

viktuppgång (Juvet et al., 2009) vilket kan antas försvåra för patienten att hålla en hälsosam 

vikt. Det bör understrykas hur viktigt det är att sjuksköterskor är medvetna om svårigheter 

som dessa och att de ger patienterna det stöd de behöver.  

 

Egenvårdsmetoderna som framkommit i denna litteraturöversikt utgick bland annat från att 

förebygga infektioner, undvika stas av armen, kompressionsbehandling, manuellt 

lymfdränage och hudvård (Park et al., 2008 & Ridner et al., 2010). En studie fann bland annat 

att de som inte hade lymfödem utförde mer egenvårdsaktiviteter än de som hade lymfödem 

(Park et al., 2008). Detta skulle antingen kunna förklaras med att egenvård minskar 

förekomsten av lymfödem, vilket Park och medarbetare (2008) också säger, men det 

framkommer inte i studien att det skulle kunna bero på att de som redan hade lymfödem fann 

det svårt att utföra egenvårdsaktiviteterna.  

 

Svårigheter som visade sig i resultatet av denna litteraturöversikt var nämligen bland annat 

dels fysiska svårigheter att utföra egenvården, men även att det var dyrt, tidskrävande och 

smärtsamt (Ridner et al., 2010). Vissa deltagare behövde hjälp från närstående men upplevde 

inte att de fick det i den utsträckning de önskade (Ridner et al., 2016). Här kan sjuksköterskan 

ses som en resurs, dels för att stötta patienten när hon eller han stöter på dessa svårigheter, 

men även för att informera anhöriga om lymfödem och på så vis öka deras förståelse. Det 

skulle eventuellt även kunna förbättra följsamheten, som enligt Cemal och medarbetare 

(2011) kan vara bristande. Konsekvenserna av lymfödem så som smärta, rörelseinskränkning 

och känselbortfall (Ay et al., 2014) kan antas ytterligare försvåra egenvårdsaktiviteterna. I 

Socialstyrelsens (2013) definition av egenvård framkommer det att egenvård inte 

nödvändigtvis behöver utföras självständigt, utan att den kan ske med stöd av någon annan. 

Då egenvård i denna litteraturstudie visat sig vara svårt att genomföra självständigt bör 

anhöriga informeras om att de kan ha en viktig roll både som stöd och praktisk hjälp i 

egenvården. Orem (2001) beskriver även sjuksköterskan som ett viktigt stöd för patienten.  
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Lymfödem är ett kroniskt tillstånd och patienterna kommer att behöva fortsätta med 

egenvården resten av livet. Det är därför viktigt att de inte ger upp utan får hjälp att finna 

medel att applicera egenvården i det dagliga livet och att omvårdnaden individanpassas. Detta 

framkommer även i Orems (2001) egenvårdsteori där sjuksköterskan har en betydande 

funktion i att motivera och uppmuntra patienten. Det ingår i sjuksköterskans arbetsuppgift att 

erbjuda och genomföra patientundervisning (Willman, 2009). Det visade sig intressant nog i 

denna litteraturöversikt att sjuksköterskan inte alltid var den primära källan till 

egenvårdsundervisning (Ridner et al., 2010). Detta skulle eventuellt kunna kopplas till 

sjuksköterskans stressiga arbetsmiljö (Blomberg et al., 2016) vilket skulle kunna förklara 

varför patientundervisningen förbises i vissa fall. Då själva målet med Orems (2001) 

egenvårdsteori är att öka patientens självständighet, kan en framgångsrik egenvård underlätta 

sjuksköterskans arbetsbörda då patienten kan ta ett större ansvar för sin hälsa.  

 

Enligt Orems teori är egenvård som metod lämplig för kroniska tillstånd. Egenvård kan hjälpa 

patienter med lymfödem att vara mer självständiga och inte i ständigt behov av hälso- och 

sjukvården. Då egenvård påbörjas bör hälso- och sjukvårdspersonalen tillsammans med 

patienten lägga upp en omvårdnadsplan, det är viktigt att både patienten och personalen vet 

vad patienten behöver. Det är likaså viktigt att båda är införstådda med en eventuell 

egenvårdsbrist hos patienten och att patientens förutsättningar att utföra egenvård 

uppmärksammas (Orem, 2001). Om detta utförs ordentligt kan eventuella svårigheter med 

egenvården kanske undvikas och således även komplikationer från lymfödem.  

 

Regelbunden träning visade sig vara en effektiv egenvårdsmetod för att förebygga och 

behandla lymfödem (Lee et al., 2001; Park et al., 2008 & Sisman et al., 2012). Även detta kan 

kopplas till sjuksköterskans omvårdnadsarbete där hon eller han kan informera och stötta samt 

vid behov föreslå kontakt med en sjukgymnast. Då smärta framkom som en hämmande faktor 

vid utövandet av fysisk aktivitet (Lee et al., 2001) bör en effektiv metod för förebyggande av 

smärta initieras för att förbättra patienternas förutsättningar för fysisk aktivitet. Då 

användandet av en Papilla Gown i samband med patientundervisning visade sig öka 

möjligheterna till fysisk aktivitet (Cho et al., 2013) kan det vara värdefullt att vidare studera 

om den kan underlätta rörelseförmågan och därmed möjliggöra för regelbunden träning. 
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Kliniska implikationer 

Då bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor är sannolikheten att som 

vårdpersonal komma i kontakt med denna patientgrupp stor. Därmed bör kunskap om 

eventuella komplikationer, som exempelvis lymfödem, finnas inte bara på specialiserade 

cancervårdavdelningar utan hos all vårdpersonal. Förhoppningen är att detta arbete har 

resulterat i en tydlig sammanställning som kan ge sjuksköterskor en större kunskap om 

omvårdnaden av och mötet med den aktuella patientgruppen. Informationen om olika 

omvårdnadsåtgärder och patienternas upplevelser som presenterats i denna litteraturöversikt 

skulle kunna användas av sjuksköterskor för att utvärdera deras omvårdnadsplaner för dessa 

patienter. Detta kan i så fall ha en stor betydelse för såväl sjuksköterskor som de drabbade 

patienterna och deras anhöriga.  

 

Som denna litteraturöversikt visat råder en brist på kunskap hos sjuksköterskor och 

information om detta tillstånd bör därför ges mer utrymme i sjuksköterskeutbildningen. Detta 

skulle kunna öka möjligheten att denna patientgrupp får rätt vård och bemötande. Redan 

specialiserade sjuksköterskor inom cancervård kan dra nytta av denna litteraturöversikt 

genom att den bristande evidensen för utförandet av medicinsktekniska procedurer har 

uppmärksammats. Kunskap om metoder för egenvård kan vara av värde för patienterna. Den 

livslånga behandlingen och extra resurser som krävs vid vård av lymfödem innebär ökade 

kostnader, vilket påverkar hela samhället. Detta visar på hur viktigt det är att lymfödem 

förebyggs och behandlas korrekt och att fler omvårdnadsstudier inom området utförs. 

 

Metoddiskussion 

Då syftet var att undersöka redan befintlig forskning var litteraturöversikt en passande metod. 

Båda författarna har tillsammans valt ut och läst igenom de inkluderade artiklarna, även 

kvalitetsgranskningen har skett i samförstånd. Detta minskar risken för feltolkning av 

studiernas resultat samt gör det mer troligt att, för syftet, relevanta artiklar valts ut. Om en 

tredje part med ett annorlunda perspektiv hade varit med vid gallringen av artiklar är det 

emellertid möjligt att fler användbara artiklar hade identifierats.  

 

Innan arbetets början fanns en förhoppning om att endast inkludera studier utförda inom de 

senaste tio åren. Den initiala litteratursökningen visade dock att syftet ej kunde besvaras med 

den forskning som då fanns att tillgå. Dessutom visade det sig att dagens rekommendationer 
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kring lymfödem fortfarande baseras på studier äldre än tio år. Därmed ansågs att resultatet 

inte skulle påverkas om tidsspannet ändrades till 16 år, vilket då blev det slutgiltiga 

inklusionskriteriet.  

 

Det kan ses som en svaghet att både kvantitativa och kvalitativa studier inkluderades, då deras 

resultat ger olika kunskapsunderlag. Det försvårar även en jämförelse av resultaten mellan de 

olika typerna av studier. Författarna av denna litteraturöversikt valde ändå att inkludera båda 

varianterna eftersom det ansågs ge arbetet en större bredd och en djupare förståelse av 

området.   

 

En svaghet med denna litteraturöversikt är att endast tio studier valdes ut. Om 

inklusionskriterierna varit färre hade ett större antal studier kunnat inkluderas vilket kunde ha 

lett till ökad kunskap. Det finns således risk att viktig information förbisetts. Eftersom syftet 

var att få en så stor överblick som möjligt över området inkluderades endast artiklar som 

innehöll mer övergripande information snarare än enstaka interventioner. Det faktum att inte 

samma typ av intervention jämfördes mellan alla artiklar, utan flera typer av studier 

sammanställdes, kan sänka denna litteraturöversikts generaliserbarhet. Alla inkluderade 

artiklar upptäcktes och valdes ut vid samma söktillfälle. Om ytterligare sökningar hade gjorts 

med nya sökord finns en möjlighet att fler relevanta artiklar identifierats, detta bedömdes 

dock inte rymmas inom tidsramen för detta arbete. 

 

Något som höjer arbetets validitet är att endast artiklar med medelgod eller hög kvalité 

inkluderades. En vedertagen mall för granskning av studiernas kvalité användes (Forsberg & 

Wengström, 2008). Alla studier bedömdes ha medelgod till hög kvalité efter tillämpning av 

denna och deras resultat kan därför antas vara relativt tillförlitliga. Vissa av studierna var 

emellertid små vilket kan ha påverkat deras resultat, något som de flesta av studiernas 

författare själva har påpekat. En svaghet med kvalitetsgranskningen är att det saknades en 

etablerad poängsättning i mallen, författarna bestämde således själva olika kriterier för de 

olika kvaliteterna låg, medelgod respektive hög. Detta innebär att om någon annan granskat 

artiklarna är det möjligt att de ställt andra krav vilket kunnat resultera i att artiklarna fått en 

annan kvalité. För att minska denna risk redovisas de kriterier som bestämdes för detta arbete 

i metodavsnittet.  
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En styrka med arbetet är att artiklarna var peer-reviewed, det vill säga att sakkunniga inom 

området granskat studierna innan de publicerats. Trots detta finns en svaghet då det inte 

framkommer i alla studier om de var etiskt granskade och godkända. All forskning ska 

emellertid vara etiskt granskad (Vetenskapsrådet, i.d.), men då det inte uttrycks tydligt i några 

av studierna kan det ej antas att de var det.  

 

Som resultatet visar föreligger ett stort behov av vidare forskning inom området då det 

förkommer motsägelsefull information och stora kunskapsluckor. Då lymfödem kan ses som 

en börda och påverkar både patienter, anhöriga och samhället rekommenderas mer forskning 

för att öka medvetenheten och förbättra omvårdnaden.  

 

Slutsats 

Denna litteraturöversikt har visat att vissa rekommendationer om omvårdnadsåtgärder 

relaterade till lymfödem bör ses över. Patientundervisning tycks vara en förutsättning för 

egenvård. Patientundervisning har därför en betydande roll inom förebyggande och 

behandling av lymfödem och bör få större utrymme. Egenvård har visat sig effektivt, men 

många svårigheter i samband med detta identifierades och strategier för att hantera dessa 

behövs. Sjuksköterskan kan ses som en resurs i omvårdnaden av denna patientgrupp och har 

en viktig funktion som ansvarig för såväl medicinsktekniska procedurer som 

patientundervisning och stöd vid egenvård. Denna litteraturöversikt var relativt liten, men ger 

en viss inblick i området och behovet av vidare forskning. 
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BILAGA 1. KVALITETSGRANSKNINGSMALLAR (Forsberg & 

Wengström, 2008) 

 

Checklista för kvantitativa artiklar – RCT (randomiserade kontrollerade studier)*    

A. Syftet med studien?   

 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna?  

Ja □ Nej □  

Är designen lämplig utifrån syftet?   

Ja □ Nej □  

 

B. Undersökningsgruppen   

Vilka är inklusionskriterierna?   

 

Vilka är exklusionskriterierna?   

 

Är undersökningsgruppen representativ?  

Ja □ Nej □  

Var genomfördes undersökningen?   

 

När genomfördes undersökningen?   

 

Är powerberäkning gjord? 

 Ja □ Nej □  

Vilket antal krävdes i varje grupp?   

   

Vilket antal inkluderades i experimentgrupp (EG) respektive  kontrollgrupp (KG)?  

EG =    

KG =   

Var gruppstorleken adekvat?  

Ja □ Nej □  
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C. Interventionen  

Mål med interventionen?  

 

Vad innehöll interventionen?  

 

Vem genomförde interventionen? 

  

Hur ofta gavs interventionen?  

 

Hur behandlades kontrollgruppen?   

 

D. Mätmetoder  

Vilka mätmetoder användes?   

 

Var reliabiliteten beräknad?  

 Ja □ Nej □  

Var validiteten diskuterad?  

Ja □ Nej □  

 

E. Analys   

 Var demografiska data liknande i EG och KG?   

Ja □ Nej □   

Om nej, vilka skillnader fanns?   

 

Hur stort var bortfallet?   

 

Kan bortfallet accepteras?   

 

Var den statistiska analysen lämplig?   

Ja □ Nej □   
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Om nej, varför inte?   

    

Vilka var huvudresultaten? 

 

Erhölls signifikanta skillnader mellan EG och KG?   

Ja □ Nej □   

Om ja, vilka variabler?   

 

Vilka slutsatser drar författaren?   

 

Instämmer du?  

Ja □ Nej □  

 

F. Värdering   

Kan resultaten generaliseras till annan population?   

Ja □ Nej □  

Kan resultaten ha klinisk betydelse?  

Ja □ Nej □  

Överväger nyttan av interventionen ev. risker?  

Ja □ Nej □  

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien?   

Ja □ Nej □  

Motivera varför eller varför inte!   

   

 

 

* Modifierad efter RCN. The management of patients with venous leg ulcers. Centre for 

Evidensbased Nursing, University of York and School of Nursing, Midwifery and Health 

visiting, University of Manchester, 1998.      
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Checklista för kvantitativa artiklar  – kvasi-experimentella studier*    

A. Syftet med studien?   

 

Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 

Ja □ Nej □  

Är designen lämplig utifrån syftet?  

Ja □ Nej □  

 

B. Undersökningsgruppen   

Vilka är inklusionskriterierna?   

 

Vilka är exklusionskriterierna?   

 

Vilken urvalsmetod användes?   

□ Randomiserat urval   

□ Obundet slumpmässigt urval   

□ Kvoturval   

□ Klusterurval   

□ Konsekutivt urval   

□ Urvalet är ej beskrivet  

 

Är undersökningsgruppen representativ?   

Ja □ Nej □   

Var genomfördes undersökningen?   

 

Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen?   

 

C. Mätmetoder  

Vilka mätmetoder användes?  
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Var reliabiliteten beräknad?  

Ja □ Nej □   

Var validiteten diskuterad?  

Ja □ Nej □  

 

D. Analys   

Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna?   

Ja □ Nej □  

Om nej, vilka skillnader fanns?   

 

Hur stort var bortfallet?   

 

Fanns en bortfallsanalys?  

Ja □ Nej □  

Var den statistiska analysen lämplig?   

Ja □ Nej □  

Om nej, varför inte?   

 

Vilka var huvudresultaten?   

 

Erhölls signifikanta skillnader?   

Ja □ Nej □  Om ja, vilka variabler?   

   

Vilka slutsatser drar författaren?   

 

Instämmer du?   

Ja □ Nej □  
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E. Värdering  

Kan resultaten generaliseras till annan population?  

Ja □ Nej □   

Kan resultatet ha klinisk betydelse?  

Ja □ Nej □   

Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien?  

Ja □ Nej □   

Motivera varför eller varför inte!  

 

 

* Modifierad efter RCN. The management of patients with venous leg ulcers. Centre for 

Evidensbased Nursing, Uni¬versity of York and school of Nursing, Midwifery and Health 

visiting, University of Manchester, 1998.    

 

 

Checklista för kvalitativa artiklar * 

A. Syftet med studien? 

  

Vilken kvalitativ metod har använts?  

 

Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningarna?  

Ja □ Nej □   

 

B. Undersökningsgruppen  

Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna?  

(Inklusions- och exklusionskriterier ska vara beskrivna.)  

Ja □ Nej □   

Var genomfördes undersökningen?  

 

Urval – finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades?  
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Vilken urvalsmetod användes?  

□ Strategiskt urval  

□ Snöbollsurval  

□ Teoretiskt urval  

□ Ej angivet 

 

Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant demografisk 

bakgrund).  

 

Är undersökningsgruppen lämplig?  

Ja □ Nej □   

 

C. Metod för datainsamling  

Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, vem och i vilket sammanhang datainsamling skedde)?  

Ja □ Nej □   

Beskriv:  

 

Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)?  

Ja □ Nej □   

Beskriv:  

 

Ange datainsamlingsmetod: 

□ ostrukturerade intervjuer  

□ halvstrukturerade intervjuer  

□ fokusgrupper  

□ observationer video/bandinspelning  

□ skrivna texter eller teckningar  

 

Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)? 

Ja □ Nej □   

 

 

 

 



39 
 

D. Dataanalys  

Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade?  

 

 Ange om:  

□ teman är utvecklade som begrepp  

□ det finns episodiskt presenterade citat 

□ de individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna är beskrivna  

□ svaren är kodade  

 

Resultatbeskrivning:  

 

Är analys och tolkning av resultat diskuterade?  

Ja □ Nej □   

Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)?  

Ja □ Nej □   

Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)?  

Ja □ Nej □   

Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)?  

Ja □ Nej □   

Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen?  

Ja □ Nej □   

Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av 

originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)?  

Ja □ Nej □   

 

E. Utvärdering  

Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan?  

Ja □ Nej □   

Stöder insamlade data forskarens resultat?  

Ja □ Nej □   
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Har resultaten klinisk relevans?  

Ja □ Nej □   

Diskuteras metodologiska brister och risk för bias?  

Ja □ Nej □   

Finns risk för bias?  

Ja □ Nej □   

Vilken slutsats drar författaren?  

 

Håller du med om slutsatsen?  

Ja □ Nej □   

Om nej, varför inte?  

 

Ska artikeln inkluderas?  

Ja □ Nej □   

 

 

* Modifierad efter RCN. The management of patients with venous leg ulcers. Centre for 

Evidensbased Nursing, Uni¬versity of York and school of Nursing, Midwifery and Health 

visiting, University of Manchester, 1998.    

 

  

 

 

 


