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 Sentral funksjon i organismens immunforsvar 

o Lymfocytter- den sentrale hvite blodcellen i 
lymfeknuten. Har som hovedoppgave å 
skille mellom tilhørende celler/stoffer og de 
som er fremmede. 

o Lymfeknuter- ca 600 i antall 

 Viktig kontrollorgan for vevsvæskens mengde 
og sammensetning 

 



 Lymfeårenes funksjon er å bringe stormolekylære 
stoffer, celler og overskudd av vevsvæske tilbake 
til blodbanen. 

 Starter blindt ut i vevet og har i motsetning til 
blodkapillærene åpning i veggen- dette skaper fri 
passasje inn i kapillæret av blant annet 
stormolekylære stoffer. 

 Lymfekapillærene går over til større og større 
årer som til slutt ender i samleårer.  

 To hovedsamleårer- ductus lymphaticus dexter 
(0,5-1cm lang) og ductus thoracicus (35-45 cm 
lang). Munner ut i de dype venene på halsen. 







 Lymfødem oppstår når lymfeårenes 
transportkapasitet i et område er redusert. 

 Opphopning av vevsvæske med økt 
proteinkonsentrasjon. 

 Fibrotisering av vevet (dannelse av bindevev 
og fettvev). 
 

 Primære og sekundære lymfødem 



 Tumorvekst i lymfeknuter og årer. 
 

 Kirurgisk behandling 
◦ Skade av årer  
◦ Fjerning av lymfeknuter  
◦ Nydannelse og anastomoser, men store samleårer 

vokser ikke ut igjen 
 

 Strålebehandling  
◦ Sjelden alene årsak til lymfødem. 

 

 



 Vanligste kreftformer som utvikler 
lymfødem: 
◦ Brystkreft 

◦ Livmorhalskreft, andre typer underlivskreft 

◦ Prostatakreft 

◦ Kreft i tarm og urinveier 

◦ ØNH-kreft 

 



 Snikende, ubestemmelig ubehag 
 Tyngdefølelse 
 Sprengsmerter 
 Prikking / stikking 
 Leddstivhet 
 Konsistensforandringer i hud og underhud 
 Evt. synlig hevelse som kan forsvinne om 

natten 

 



 Kronisk karakter 

 Godt synlig hevelse 

 Går ikke tilbake om natten 

 Forandring av konsistens 

 Smerte og sprengfølelse 

 Hudforandringer 

 



 Nedsatt immunforsvar ved lymfødem 
 Ømfintlig hud 
 Får lett sårdannelser, sopp og infeksjoner 
 Eksem, hudsprekker 
 Lekkasje av lymfevæske (lymphorrhoea) 
 SAI – sekundær akutt inflammasjon- 

infeksjon i overhuden.  
 Rosen (erysipelas) – bakteriell infeksjon som 

går dypere. Forårsakes av streptokokker, 
alltid feber. 

 Infeksjoner fører til forverring av lymfødemet 



 Komplett fysikalsk lymfødembehandling (KFL) 

 Medikamentell behandling 
◦ Antibiotika ved hudinfeksjoner 

 Kirurgisk behandling - unntaksvis 



 Informasjon og veiledning 
 Hudpleie 
 Manuell lymfedrenasje 
 Bandasjering og kompresjonsstrømper 
 Bevegelsestrening og pusteøvelser 

 
 Intensiv- og vedlikeholdsfase 
 Ved utbredt kreftsykdom – en tilpasset 

behandling 

 



 NB: Forebygge sår og infeksjoner! 

 God hygiene viktig 

 Smøre huden ofte 

 Hudpleie- og hudvaskemidler med lav pH-
verdi  

 (3,5-5) For eksempel Eucerin 

 Stell av negler og fotpleie viktig 

 



 Lett og behagelig, har en trykkfase og en 
avspenningsfase. 

 Stimulerer lymfeknuter og årer til merarbeid 
og forflytter væske. 

 Trenger kunnskap og hvor lymfen kan 
dreneres (må vite om lymfeknuter er fjernet, 
bestrålt, om metastaser m.m.) og om 
lymfesystemet. 

 Begynner sentralt, så proksimalt for det 
affiserte feltet, til slutt på det affiserte feltet. 

 Kan læres av pasient, pårørende og annet 
helsepersonell. 

 



 

 Øke interstitielle trykket 

 

 Redusere utsiving av væske fra kapillærene, 
øke væsketransporten ut av interstitiet.  



 Muskelbruk øker væsketransporten tilbake til 
hjertet (muskel-vene-pumpen). 

 Økt muskelbruk- økt strømning i 
lymfeåresystemet  

 Respirasjonsøvelser- påvirker den venøse 
tilbakestrømmingen  

 Alle øvelser skal være rolige, dynamiske og 
langsomme og følge respirasjonen. 

 Ekstremiteter bør være hevet 

 Individuelt tilpasset 



 Hjertsvikt 

 Arteriell insuffiens 

 Akutt DVT 

 Akutte infeksjoner 

 Unngå lymfedrenasje over områder med aktiv 
tumorvekst. 

 Obs om kompresjon av en ekstremitet øker 
lymfødemet andre steder. 

 



 Lymfødem er et vanlig symptom ved utbredt 
kreft. 

 Ofte benlymfødem som også kan inkludere 
truncus og genitalia. Også alvorlige 
armlymfødem. 

 Ofte kombinasjonsødem 
 Økt risiko for infeksjoner og sårdannelser 
 Får ofte venetegninger, misfarging, 

hudblødninger og lymphorrhoea (lekkasje av 
lymfevæske) 

 Større tendens til smerte og sprengfølelse. 
 Immobiliserende - et tungt lem i tillegg til 

generell svekkelse. 
 

 



 Mange faktorer som forsterker 
lymfødemutviklingen: 
◦ Innvekst av tumorvev i lymfeknuter og årer 
◦ Hudmetastaser og infeksjoner 
◦ Venøs obstruksjon / kompresjon (av f eks vena cava) p.g.a. 

tumorvekst 
◦ DVT og tromboflebitter 
◦ Immobilitet, pareser. 
◦ Hjertesvikt, arteriell svikt 
◦ Hypoproteinemi p.g.a. ernæringssvikt, leversvikt m.m. 
◦ Nyresvikt 
◦ Ascites 



 Alle deler av KFL kan brukes, men må tilpasses. 

 Målet er først og fremst lindring, men man kan også 
oppnå noe ødemreduksjon og forebygge ødemøkning. 

 Pasienten blir gjerne mer mobil. 
 Demper spreng – kroppen oppleves lettere og mykere. 

 Lymfedrenasjen gir ofte avspenning og velvære. 

 Kompresjon: 

◦ Bandasjering kan være å foretrekke fordi det er lettere 
å tilpasse. 

◦ Antitrombosestrømper og kompresjonsstrømper grad 
1 og 2 

 



 Andre aktuelle tiltak: 
◦ Kontrakturprofylakse, øvelser, funksjonstrening. 

◦ Gode stillinger, støtte og plassering av affisert 
kroppsdel. 

◦ Anskaffelse av hjelpemidler (Ganghj.m., ADL, 
puter, slynger m.m.) 

◦ Opplæring av pårørende eller andre 

 



 Unngå injeksjoner, blodtrykksmåling og 
lignende på affisert side. 

 Unngå klær som strammer. 

 La den ødematøse ekstremiteten ligge høyt. 

 Hjelpe pasienten til gode stillinger med god 
støtte. 

 Vurdere hjelpemidler 



 Lymfødem og blandingsødem - et forholdsvis 
hyppig fenomen hos langtkomne 
kreftpasienter. 

 Viktig med kjennskap og oppmerksomhet på 
problemet. 

 KFL kan gi god hjelp og lindring, også hos 
pasienter med utbredt kreft. 

 Henvis til fysioterapi om mulig.  

 NB: også viktig med god hudpleie, enkle tiltak 
og god veiledning til pasienten. 

 


