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Abstract  

Bakgrund: Armlymfödem är ett vanligt förekommande tillstånd hos kvinnor som har 

genomgått bröstcancerbehandling och är ett kroniskt tillstånd som kan påverka rörlighet och 

funktion i armen. Smärta och tyngdkänsla i armen är vanliga symtom. Den fysioterapeutiska 

behandlingen vid armlymfödem innefattar kompression, lymfmassage och rörelseövningar. 

Försiktighet vad gäller tung och repetitiv belastning av den drabbade armen brukar 

rekommenderas. Syfte: Syftet med studien var att sammanställa befintligt dokumenterad 

kunskap vad gäller styrketräning och dess effekter för kvinnor med armlymfödem efter 

bröstcancer.  Metod: Sökningar efter vetenskapliga artiklar gjordes i databaserna Pubmed, 

Cinahl, Web of science och Ahmed. 11 studier bedömdes relevanta för denna 

litteraturöversikt och kvalitetsgranskades enligt PEDro-skalan. Resultat: Tre av fyra studier 

som bedömt deltagarnas muskelstyrka efter en period av styrketräning visade på ökad 

muskelstyrka. Tre av tio studier visade på att styrketräning kan ge minskad armvolym. 

Styrketräning visade delvis skilda effekter på smärta och upplevd tyngdkänsla i armen i 

studier som utvärderat symtomen vid olika tillfällen.  Konklusion: Styrketräning kan ge ökad 

muskelstyrka hos kvinnor med armlymfödem efter bröstcancer. Majoriteten av studierna 

indikerar att armens volym inte påverkas negativt samt att smärta och tyngdkänsla i armen 

inte förvärras av styrketräning.  

 

Nyckelord: armlymfödem, bröstcancer, styrketräning  
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Bakgrund  

Lymfsystemet 

Lymfsystemet ingår i kroppens immunförsvar och utgörs av lymfkärl, lymfvätska och de 

lymfatiska organen; mjälten, thymus och lymfkörtlar (Jenkins, Kemnitz, & Tortora, 2009). 

Lymfsystemet sträcker sig genom hela kroppen bortsett från det centrala nervsystemet och 

dess huvudsakliga uppgift är att utgöra ett försvar mot infektioner. Lymfsystemet förhindrar 

att vätska ansamlas och orsakar svullnad i kroppens extremiteter genom att dränera tillbaka 

överflödig vätska till blodets kretslopp. Det finns ca 500-1000 lymfkörtlar i kroppen och de är 

framförallt belägna till armhålorna, ljumskarna, halsen och bakom bröstbenet. Lymfvätskan 

transporteras via lymfkärlen till lymfkörtlarna som filtrerar ut och bryter ned skadliga ämnen 

och bakterier. I lymfkörtlarna produceras även plasmaceller som i sin tur bildar antikroppar. 

Dessa har en viktig roll i kroppens immunförsvar (Jenkins et. al 2009).  

 

Lymfödem  

Lymfödem kan vara medfött eller uppstå sekundärt till följd av sjukdom och/eller operation 

där lymfkörtlar har skadats eller avlägsnats (Földi & Földi, 2011). Lymfödem innebär en 

ansamling av lymfa på grund av nedsatt förmåga hos lymfsystemet att transportera bort 

vätskan. Till följd av den svullnad som uppstår i den drabbade kroppsdelen sker dessutom en 

nybildning av bindväv, vilket tillsammans med fettväv kan utgöra en stor del av lymfödemet.  

Armlymfödem är en vanlig komplikation till följd av behandling vid bröstcancer. Det är ett 

kroniskt tillstånd som ofta innebära nedsatt rörlighet och funktion i armen (Földi & Földi, 

2011). 

 

En stadieindelning av lymfödem kan göras utifrån de kliniska symtom som uppvisas 

(Brorsson, 2003). I ett tidigt stadium är det framförallt spänningskänsla i den drabbade armen 

som utmärker lymfödemet. Ökad konsistens i den subkutana vävnaden kan även 

uppmärksammas vid palpation. I detta stadium ses även en mindre volymökning jämfört med 

den friska sidan. När ett lymfödem utvecklas ytterligare är pittingödem vanligt 

förekommande, vilket innebär att vätska trycks ut runt vävnaden när ett tryck mot huden 

uppstår. Pitting kan uppmärksammas i den kliniska undersökningen i form av en grop i 

vävnaden när trycket mot huden har avlägsnats. Lymfödemet är i det här stadiet så kallat 

reversibelt och en minskning av ödemet kan ske om armen får vila i högläge under natten. 

Individens förmåga till att sköta sin personliga hygien på grund av begränsad rörlighet i 



 
 

armen kan påverkas om ödemet når ett irreversibelt stadium. Lymfödemet ger då upphov till 

en glansig och utspänd hud och högläge ger ingen effekt på armens volym. Den allvarligaste 

nivån av lymfödem benämns elefantiasis och innebär stora hudförändringar där lymfvätska 

kan läcka ut från blåsor i vävnaden. Individens funktion i armen är i regel kraftigt nedsatt på 

grund av nedsatt rörlighet (Brorsson, 2003). Tidigare forskning har påvisat en negativ 

inverkan på individens livskvalitet vid armlymfödem (Letellier, 2014). Enligt 

Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation får ca 50 % av de som behandlas med kirurgiskt 

ingrepp lymfödem. Tunga lyft och ensidigt arbete med den drabbade armen kan förvärra 

lymfödemet (http://www.bro.org.se/subpageA.asp?nodeid=74997).  

 

Bröstcancer 

I gruppen cancersjukdomar ingår ca 200 olika diagnoser. Den vanligaste av dessa bland 

kvinnor är bröstcancer och ca 8000 kvinnor i Sverige insjuknar varje år (Nystrand, 2014). 

Förbättrade behandlingsmetoder samt att fler fall av sjukdomen upptäcks i ett tidigt stadie har 

resulterat i att fler överlever sjukdomen än tidigare. Definitionen av bröstcancer är en malign 

tumör i bröstet. Det finns flera sorter av bröstcancer, vilket innebär att sjukdomsförloppet kan 

variera beroende på vilken sort det är. Symtom vid bröstcancer är vanligen knöl i bröstet eller 

armhålan, indragen bröstvårta, rodnad och sår över huden på bröstet. Att bröstet ändrar form, 

är svullet eller ökar i fasthet är andra tecken som bör tas på allvar. Ductal och lobulär cancer 

är två former av bröstcancer. Ductal cancer innebär att cancern har uppstått i bröstets 

mjölkgångar medan den vid lobulär cancer finns i mjölkkörtlarna. Bröstcancer kan även 

uppstå i bindväven mellan mjölkgångarna (Nystrand, 2014). 

http://www.bro.org.se/subpageA.asp?nodeid=74997
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Behandling bröstcancer 

Risken att utveckla lymfödem är större efter kirurgiskt ingrepp där bröstet till viss del tas bort 

och därefter utsätts för strålbehandling jämfört med om endast cellgifter har ingått i 

behandlingen (Brorson & Tengrup, 2003). Vid en operation kan dessutom lymfkörtlar i 

armhålan tas bort, omfattningen av detta ingrepp avgör hur stor risken för komplikationen 

lymfödem är. Hur stort ingreppet i den lymfatiska vävnaden blir beslutas efter provtagning av 

den så kallade portvaktskörteln, vilket är den lymfkörtel i axillen som lokaliseras närmast 

tumören i bröstet. Om det inte finns några tecken på att cancern har spridit sig till denna 

lymfkörtel bevaras vanligtvis alla utom 1-3 lymfkörtlar i axillen. En axillutrymning, vilket 

innebär att ca 10-15 stycken tas bort, blir aktuell då cancern har spridit sig till lymfkörtlar i 

axillen (Brorson et al., 2003). 

 

Styrketräning  

Definitionen av styrketräning är fysisk träning som syftar till att underhålla eller öka 

muskelstyrka och/eller förbättra muskulaturens uthållighet och muskelmassa. Belastningen 

bestäms utifrån den avsikt som finns med styrketräningen och utifrån antal repetitioner och set 

(Hagström, Jansson & Mattsson, 2014). Progressiv styrketräning innebär i regel att 8-15 

repetitioner utförs med en belastning som inte möjliggör fler repetitioner än dessa. 

Återhämtning i 24 till 72 timmar efter ett träningspass anses nödvändigt för optimal effekt av 

styrketräning. Progression av styrketräning kan ske i form av ökat motstånd, antal set och 

variation av övningar som tränar samma muskelgrupper (Cheema, Gaul, Lane & Singh, 

2007).  

 

Fysioterapeutisk behandling  

Fysioterapeuter har en betydelsefull roll i behandling av lymfödem eftersom att tillståndet inte 

sällan påverkar individens fysiska funktion. Behandlingen av lymfödem syftar främst till att 

lindra patientens symtom genom att förbättra funktionen hos lymfkärl och mjuka upp 

bindväv. Patienten själv har ett stort ansvar vad gäller egenvård av lymfödemet men är i stort 

behov av stöd av fysioterapeuter och annan personal med kunskap inom området (Cheifetz & 

Louise, 2010; Harris & Hugi, 2001). 



8 
 

Enligt tidigare forskning inom området är Complete Decongestive Therapy (CDT) som 

innefattar massage, kompression, undervisning i hudvård och träning en förekommande 

behandlingsmetod vid lymfödem (Cheifetz & Louise, 2010). Den träning som beskrivs inom 

konceptet kallas för remedial träning och utgörs av individuellt anpassade hemövningar i 

kombination med kompression. Syftet med träningen är att återställa muskulär obalans. Idag 

förekommer även rörelseträning, progressiv styrketräning och stretching vid behandling av 

lymfödem (Landsting Örebro, 2013; Cheifetz & Louise, 2010).  Det råder dock delade 

meningar kring hur mycket den drabbade armen bör belastas för att inte förvärra patientens 

symtom. Enligt Johansson (2010) finns vid oklarheter kring huruvida styrketräning bör 

utföras vid armlymfödem risk för att patientens fysiska funktion och livskvalitet påverkas 

negativt. En litteraturöversikt där aktuell kunskap inom området kartläggs kan 

förhoppningsvis ge klarhet i vilka rekommendationer patienter bör få vad gäller belastning vid 

styrketräning.  

Syfte  

Syftet med studien var att sammanställa befintlig dokumenterad kunskap vad gäller 

styrketräning och dess effekter för kvinnor med armlymfödem efter bröstcancer.  

Frågeställningar  

1) Påverkar styrketräning muskelstyrkan hos kvinnor med armlymfödem efter 

bröstcancer? 

2) Påverkar styrketräning smärta och upplevd tyngdkänsla i armen hos kvinnor med 

armlymfödem efter bröstcancer? 

3) Påverkar styrketräning armens volym hos kvinnor med armlymfödem efter 

bröstcancer? 
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Metod  

Material  

En litteratursammanställning inom området har gjorts för att besvara syftet med denna studie. 

Sökningar efter vetenskapliga artiklar har skett i de medicinska databaserna Pubmed, Cinahl, 

Web of science och Ahmed. Studier har inkluderats och exkluderats utifrån relevans till 

studiens syfte samt utifrån inklusions- och exklusionskriterier. Sökord som har använts är: 

Lymphedema, Strength training, weight lifting, resistance training. Sökorden har använts i 

följande kombinationer: “Lymphedema” AND “weight lifting”. “Lymphedema” AND 

“strength training”, “Lymphedema” AND “resistance training”, “Lymphedema” AND 

“physical therapy”.  Vid sökning med kombinationen “Lymphedema” AND “physical 

therapy” hittades ingen artikel som ansågs relevant för denna studies syfte. Sökningarna 

gjordes mellan 2015-01-30 till 2015-04-15 och resulterade i totalt 116 stycken artiklar, varav 

16 stycken dubbletter. Inledningsvis lästes artiklarnas titel och abstrakt för att bedöma deras 

relevans för studien. Efter att detta gjorts återstod 17 stycken artiklar som bedömts vara 

relevanta för studiens syfte. Dessa lästes i full-text och 11 stycken inkluderades i studien efter 

att ha kvalitetsgranskats enligt PEDro-skalan (tabell 1). Inget ytterligare material tillkom vid 

granskning av de inkluderade artiklarnas referenslistor. I bilaga 1 förklaras de mätmetoder 

som använts i de inkluderade studiernas interventioner.   

Inklusionskriterier var artiklar på svenska och engelska samt fritt tillgängligt abstrakt via 

internet. Studier som berör lymfödem i andra kroppsdelar än arm, review-artiklar och 

metaanalyser har exkluderats.  
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Tabell 1. Resultat av artikelsökning. 

Databas  Sökord Antal 

träffar 

Dubbletter Antal 

relevanta 

Antal 

inkluderade 

Cinahl ”Lymphedema” AND ”weight lifting” 

 

 

”Lymphedema” AND ”resistance training” 

 

”Lymphedema” AND ”strength training” 

15 

8 

1 

0 

1 

0 

6 

2 

0 

5 

1 

0 

PubMed 

 

”Lymphedema” AND ”weight lifting” 

”Lymphedema” AND ”resistance training” 

”Lymphedema” AND ”strength training” 

14 

18 

6 

5 

2 

0 

7 

5 

1 

2 

3 

0 

AHMED 

 

”Lymphedema” AND ”weight lifting”  

”Lymphedema” AND ”resistance training”  

”Lymphedema” AND ”strength training” 

1 

3 

17 

 

0 

2 

2 

0 

2 

2 

0 

0 

0 

Web of 

science 

”Lymphedema” AND ”resistance training”  

”Lymphedema” AND ”weight lifting”  

”Lymphedema” AND ”strength training” 

14 

11 

8 

 

0 

4 

0 

 

2 

4 

2 

 

0 

0 

0 

 

 

Kvalitetsgranskning  

Artiklarna har att kvalitetsgranskats enligt PEDro-skalan. PEDro är ett instrument för att 

huvudsakligen granska RCT-studiers kvalitét där ett poäng ges för varje uppfyllt kriterium. 

Maximalt kan 10 poäng uppnås. En sökning i databasen PEDro efter de inkluderade artiklarna 

gjordes även för att kunna jämföra författarens gradering med tidigare gjorda 
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kvalitetsgraderingar enligt PEDro (http://www.pedro.org.au/english/downloads/pedro-scale/). 

Författarens gradering av artiklarna stämde överens med de funna artiklarnas tidigare 

gradering enligt PEDro. En artikel kunde inte återfinnas i databasen PEDro.  

Resultat  
 

Elva artiklar inkluderades i denna litteraturöversikt. Det huvudsakliga syftet med studierna 

var att utvärdera styrketräning och dess effekter hos kvinnor med armlymfödem efter 

bröstcancer. Muskelstyrka, smärta och tyngdkänsla samt armvolym utvärderades. Gemensamt 

för de granskade studierna var att övningarna sittande rodd, bänkpress, bicepscurl, 

tricepsextension och latsdrag har ingått. I några studier var även benpress en del i 

styrketräningsprogrammet. 

I tio av dessa studier användes armens volym som utvärderingsmått på den träning som 

utförts (Ahmed, Thomas, Yee, & Schmitz, 2006; Cormie, Pumpa, Galvao, Turner, Spry, 

Saunders & Newton, 2013a; Cormie, Daniel, Spry & Newton, 2013b; Johansson, Klernäs, 

Weibull & Mattsson, 2014; Johansson, Tibe, Weibull & Newton, 2005; Kim, Young-Joo, Ho 

Joong & Ghi Chan, 2010; McKenzie & Kalda, 2003; Sagen, Kåresen & Risberg, 2009; Sandi, 

Reul-Hirch & Turner, 2009; Schmitz, Ahmed, Troxel, Cheville, Smith, Lewis-Grant, Greene, 

2009).  I två studier utvärderades även smärta och upplevd tyngdkänsla i armen (Sagen et 

at.2009; Cormie et al. 2013b).  Tre studier bedömde armens volym samt muskelstyrkan hos 

deltagarna (Ahmed et al. 2006; Cormie et al. 2013a; Johansson et al. 2014). En studie har 

endast utvärderat muskelstyrka (Brown, Troxel, & Schmitz, 2012).   

De granskade studierna visar att styrketräning kan ge ökad muskelstyrka hos kvinnor med 

armlymfödem efter bröstcancer (Ahmed et al. 2006; Cormie et al. 2013a; Cormie et al. 2013b; 

Johansson et al. 2014; Johansson et al. 2005; Kim Young-Joo et al. 2010; McKenzie et al. 

2013; Sandi et al. 2009; Schmitz et al. 2009). Styrketräning visade ingen påverkan på smärta 

och upplevd tyngdkänsla i armen på längre sikt (Sagen et al. 2009).   

Muskelstyrka  

Tre av fyra studier som utvärderat muskelstyrkan visade på en ökad muskelstyrka efter en 

styrketräningsperiod på minst 12 veckor (Brown et al. 2012; Cormie et al. 2013a; Johansson 

et al. 2014).  I en av dessa jämfördes styrketräning med standardiserad fysioterapeutisk 

behandling vid armlymfödem vilket innefattar kompression, massage och rörelseövningar 

utan motstånd. Utvärdering av muskelstyrkan gjordes med 1RM test i övningarna bänkpress 

http://www.pedro.org.au/english/downloads/pedro-scale/
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och benpress (Brown et al. 2012). Antalet repetitioner (rep.) och set som utförts i studierna 

har varierat mellan 8-12 rep. x 2-3 set och belastningen har successivt ökat utifrån 

individuella förutsättningar (Ahmed et al. 2006; Brown et al. 2012; Johansson et al. 2014).  

Ett undantag från detta var en studie där deltagarna utförde antingen 6-10 rep. med högre 

belastning eller 15-20 rep. med lägre belastning (Cormie et al., 2013a). 

I en studie där deltagarna utfört styrketräning två gånger i veckan under sex månader har inget 

resultat av det 1RM test som uppges ha gjorts presenterats (Ahmed et al. 2006).  

Tabell 2. Resultat; Muskelstyrka. 

Författar

e 

Deltagare Intervention Kontrollgrupp Mätinstru

ment 

Resultat  Pedro 

Cormie et 

al., 

(2013a) 

n=62  Styrketräning  

12 v. 2grupper:  

1)Hög 

belastning; 6-10 

rep. 75-85% av 

1 RM. 

2)Låg 

belastning; 20-

15 rep. 55-65% 

av 1RM.  

2 ggr/v.  

Uppmanades 

fortsätta med sin 

tidigare 

fysioterapeutisk 

behandling vid 

armlymfödem. 

Maximalt 

antal rep. 

belastning 

70% av 1 

RM i 

övningarna 

sittande 

rodd, 

bröstpress 

och 

benpress.  

 

Större förbättringar vad 

gäller muskelstyrka hos de 

som utfört styrketräning 

jämfört med kontrollgrupp.  

 

7/10 

Johansso

n, 

Klernäs, 

Weibull , 

& 

Mattsson 

(2014) 

n=26  Styrketräning 12 

v. Belastning 

startade på  

50 % av  

1 RM. Ökade 

0,5-1kg om fler 

än 12 rep. kunde 

utföras tills 10 

rep. x 3 set 

kunde utföras på 

max belastning.  

3 ggr/v.   

Ingen 

kontrollgrupp. 

Test av 

Isometrisk 

muskelstyr

ka för 

skuldra. 

 

Greppstyrk

a med 

hand 

dynamome

ter. 

 

Muskelstyrkan ökade 

signifikant i alla fyra 

involverade rörelser för 

arm och skuldra.  

 

Tendens till ökad 

greppstyrka sågs även.  

 

6/10 

 

Brown, 

Troxel, & 

Schmitz 

(2012) 

n=295,  

n=141 

lymfödem i 

arm. 

n=154 i 

riskzonen. 

Styrketräning 12 

mån, varav 3 

mån under 

uppsikt.  

2-3 set x 10 rep. 

2 ggr/ v.  

Fick sedvanlig 

fysioterapi för 

lymfödem 

1RM  Muskelstyrkan förbättrades 

i högre grad hos 

träningsgruppen.  

 

4/10 

Ahmed et 

al. (2006) 

n=45, n=13 

lymfödem i 

arm  

 

 

 

 

Styrketräning 6 

mån. 3 set x 8-

10 rep. 2 ggr/v. 

Ingen 
kontrollgrupp. 

1 RM  Inget resultat redovisat 4/10 

N= antal.  
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Smärta/tyngdkänsla 

Resultatet från de två studier som utvärderat smärta och tyngdkänsla i armen skiljer sig delvis 

åt (Sagen et al. 2009; Cormie et al. 2013b). I en av studierna tränade interventionsgruppen i 

sex månader och jämfördes med en kontrollgrupp som erhållit belastningsrestriktionen att inte 

lyfta mer än tre kilo. Inledningsvis skattade deltagarna högre smärta på VAS-skalan än 

kontrollgruppen. Vid den sista uppföljningen efter två år uppmättes dock ingen kvarstående 

signifikant skillnad mellan grupperna (Sagen et al. 2009). Den andra studien pågick endast 

under två veckor och syftade till att undersöka den akuta effekten av styrketräning som 

utfördes med varierad belastning. Smärta och tyngdkänsla uppmättes på VAS-skalan före, 

direkt efter samt 24 timmar och 72 timmar efter ett träningspass. Mätningarna visade ingen 

signifikant skillnad före jämfört med efter träning (Cormie et al. 2013b).  

Tabell 3. Resultat; Smärta/tyngdkänsla. 

Författar

e 

Deltagar

e 

Intervention Kontrollgrup

p 

Mätinstru

ment 

Resultat  Pedr

o 

Sagen et 

al. (2009) 

 

n=204  Jämföra  

styrketräning 2-3 

ggr/v. 15 rep. med 

belastningsrestriktion.  

6 mån.  

Kontrollgrupp 

med 

restriktionen 

att inte belasta 

över 3 kg.  
 

VAS-

skalan 

 

Smärta/tyngdkänsla under 

aktivitet högre i 

interventionsgrupp vid 3 och 

6 månaders uppföljning. Vid 

uppföljning efter 2 år fanns 

ingen signifikant skillnad 

mellan grupperna.  

 

8/10 

 

Cormie et 

al. 

(2013b) 

n=17  Styrketräning 2 v.  

4 pass. Deltagarna 

utförde 

styrketräningspass 

med hög (5-8rep.) 

respektive låg 

belastning (15-20 

rep.). 

Ingen 

kontrollgrupp 

VAS-

skalan. 

 Före, 

direkt efter 

träningspas

s, 24h och 

72 h 

efteråt.  

Ingen signifikant skillnad före 

och efter träning vad gäller 

smärta och tyngdkänsla. 

 

6/10 

 

N= antal.  

 

Armvolym  

Av tio studier som utvärderat armens volym efter en styrketräningsperiod redovisades en 

minskning av armens och lymfödemets volym i tre studier. Deltagarna utförde tio rep. och 

minst två set vid varje träningstillfälle (Johansson et al. 2014; Kim Young-Joo et al. 2010; 

Sandi et al. 2009). I en av dessa fick även deltagarna i både träningsgrupp och kontrollgrupp 

behandling enligt konceptet CDPT (Kim Young-Joo et al. 2010).  
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Endast en studie visade på en ökning av armens volym vid mätning direkt efter ett 

träningspass. Syftet med studien var att undersöka den akuta effekten av lågintensiv 

styrketräning för arm och skuldra. Den ökning av armens volym som först uppmättes hade 

återgått till ursprunglig nivå inom 24 h (Johansson et al. 2005).  

Fem studier visade ingen skillnad vad gäller uppmätt armvolym mellan deltagare som utfört 

styrketräning och kontrollgrupp som inte styrketränat. I de granskade studierna har 

regelbunden styrketräning med successivt ökande belastning i åtta till 24 veckor skett. 

Utvärdering av armens volym har gjorts med olika tidsintervall och jämförts mot 

kontrollgrupp som antingen har behandlats med annan fysioterapeutisk intervention och/eller 

inte haft några särskilda direktiv angående träning (Ahmed et al. 2006; Cormie et al. 2013a; 

McKenzie et al. 2013; Sagen et al. 2009; Schmitz et al. 2009). I en av dessa studier framgår 

att armvolymen ökat i båda grupper vid uppföljning efter 2 år (Sagen et al. 2009).  

En av de studier som inte fann någon skillnad mellan de som styrketränat och de som inte 

gjort det jämförde även om låg respektive hög belastning hade någon betydelse för effekten 

på armvolymen.  Låg belastning innebar att 15-20 rep. utfördes på 55-65% av 1 RM medan 

hög belastning var 6-10 rep. på 75-85% av 1 RM. Ingen skillnad avseende armvolym mellan 

grupperna kunde ses vid mätningar före och efter träningsperioden (Cormie et al. 2013a). 

Ytterligare en studie där deltagarna vid fyra tillfällen under två veckor tränade med såväl låg 

som hög belastning visade inte heller någon förändring vad gäller armens volym (Cormie et 

al. 2013b).   

Tabell 4. Resultat; armvolym. 

Författare Deltagare Intervention Kontrollgrupp Mätinstrument Resultat Pedro 

McKenzie 

& Kalda, 

(2003) 

 

n=14 Styrketräning 8 

v.  

10 rep. x 2-3 

set. 

n=7 Pletysmografi. 

Mätningar 

skedde  

5 ggr under 

studien 

Ingen signifikant 

skillnad mellan de 

två grupperna.  

 

 

 

2/10 

Kim, 

Young-Joo 

et al. 

(2010) 

 

n=40 Styrketräning 8 

v. 10 rep. x 2 

set.  

5 ggr/vecka. 

Plus CDPT.  

Kontrollgrupp 

erhöll endast 

CDPT. 

 

 

Cylindermodell

en.  

Före samt efter 

8 veckor.  

 

 

Signifikant minskad 

armvolym 

interventionsgrupp.  

 

 

4/10 

Schmitz et 

al. (2009) 

 

n=141  Styrketräning 13 

v.  

10 rep. x 2-3 

set.  2 ggr/v.  

Kontrollgrupp 

uppmanades 

fortsätta sin 

vanliga träning 

under studien. 

Pletysmografi. 

Efter 1 år.  

Ingen skillnad 

mellan grupperna. 

 

7/10 



15 
 

 
Johansson 

et al. 

(2005) 

 

n=31  Styrketräning  

5 dagar.  

10 rep. x 2 set. 

Ingen 

kontrollgrupp 
Pletysmografi.  

 

Före och direkt 

efter 

träningspass, 

samt 24 h efter. 

Ökad armvolym 

direkt efter 

träningspass. 

Inom 24h hade 

armvolymen 

återgått till det 

ursprungliga värdet. 

4/10 

Cormie et 

al. (2013a) 

 

n=62  Styrketräning 12 

v. 2grupper;  

1)Hög 

belastning; 6-10 

rep. 75-85%  

1 RM. 

2)Låg 

belastning; 20-

15 rep. 55-65% 

av 1 RM.  

2 ggr/v. 

Kontrollgrupp 

uppmanades 

fortsätta med sin 

tidigare 

fysioterapeutisk 

behandling vid 

armlymfödem 

Cylindermodell

en.  

 

Före och efter 

träningsperiod 

(3 mån).  

Ingen skillnad 

mellan grupperna  
7/10 

Sagen et 

al. (2009) 

 

n=204  Jämföra två 

fysioterapeutisk

a interventioner, 

6 månader.  

Styrketräning 2-

3 ggr/v. 15 rep. 

Antal set är inte 

angivet.  

Kontrollgrupp 

med 

restriktioner, 

inte belasta mer 

än 3 kg  
 

 

 

Pletysmografi 

 

Vid start, 3 mån, 

6 mån och 2 år. 

 

Ingen signifikant 

skillnad vad gäller 

armvolym mellan 

de två grupperna.  

Signifikant ökning 

armvolym hos båda 

grupper efter 2 år. 

8/10 

 

Johansson 

et al. 

(2014) 

 

 

 

 

 

n=26  

 
Styrketräning  

12 v.  

10 rep. med så 

tung belastning 

som möjligt.  

3 ggr/v.  

Ingen 

kontrollgrupp 
WDM -Water 

displacement 

method. 

 

Mätning var 

14:e dag.  

 

Minskning av 

lymfödemets 

absoluta volym och 

relativa volym. 

Ingen skillnad 

mellan totala 

armvolymen på 

armen med 

lymfödem jämfört 

med motsatt arm. 

6/10 * 

 

Cormie et 

al. (2013b) 

n=17  Styrketräning 2 

v. 4 ggr. 

Randomiserat 

utförande av 

hög (5-8 rep.) 

respektive låg 

(15-20 reps) 

belastning. 

Ingen 

kontrollgrupp 

 

Cylindermodell

en 

 

Före, direkt 

efter 

träningspass 

samt 24 h och 

72 h efter. 

Ingen förändring 

i armvolym. 

6/10 

Ahmed et 

al. (2006) 

n=45. 

n=13 

armlymfödem, 

övriga i 

riskzon.  

Styrketräning  

6 mån. 3 set x 8-

10 rep. 2 ggr/v. 

Ingen 

kontrollgrupp 

Cylindermodell

en 

 

Före studiestart, 

6 mån.  

Ingen ökad 

armomkrets över 2 

cm. Ingen ökad 

armvolym av 

klinisk relevans 

 

4/10 

Sandi et al. 

(2009) 

 

n=32  Styrketräning  

12 v. 2-3 ggr/v. 

Kontrollgrupp 

fortsatte med 

sina vanliga 

aktiviteter 

Perometry 

Före studiestart, 

3 mån.  

n=2 i 

interventionsgrupp 

blev av med 

kliniska tecken på 

armlymfödem. 

6/10 

N= antal. De olika mätinstrumenten förklaras i bifogad bilaga 1. *Endast kvalitetsgranskad av författaren. 
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Diskussion 

Metoddiskussion  

Vid sökning efter material till denna litteraturstudie hittades även artiklar med syftet att 

undersöka om styrketräning ökar risken för att utveckla armlymfödem efter 

bröstcancerbehandling. För att begränsa sig inom området valdes att fokusera på hur 

styrketräning påverkar ett redan utvecklat armlymfödem.  

Sökningar efter material genomfördes i flertalet databaser för att kunna presentera det aktuella 

dokumenterade kunskapsläget gällande hur styrketräning kan påverka armlymfödem hos 

kvinnor efter bröstcancer. Endast språkinställning och sökord har använts som begränsning 

för att undvika risken för bortfall av relevanta studier. Friberg (2012) bekräftar vikten av att 

göra en ordentlig och strukturerad artikelsökning när syftet är att sammanställa en översikt av 

kunskapsläget inom ett specifikt område.  

De inkluderade artiklarnas kvalitet fastställdes efter granskning utifrån PEDro-skalans 

kriterier, vilket anses vara ett reliabelt tillvägagångssätt för att bedöma RCT-studiers kvalitet 

(Maher, Sherrington, Herbert, Moseley & Elkins, 2003). Inledningsvis granskades alla 

inkluderade studier enligt PEDro-skalan, ett relevant verktyg eftersom majoriteten av 

studiernas design var RCT. Därefter gjordes en sökning efter dessa artiklar i databasen PEDro 

för att jämföra aktuell granskning med tidigare gjord granskning. En studie (Johansson et al. 

2014) kunde inte hittas i databasen och har därmed endast blivit bedömd av författaren. 

Författarens gradering och värdering av de övriga studierna stämmer dock väl överens med 

den poäng som studierna fått tidigare enligt PEDro, vilket stärker värdering av studierna i 

denna litteraturöversikt.   

Till de inkluderade studiernas nackdel kan sägas att det kan finnas en svårighet i att göra 

fysioterapeutiska interventioner med både blindade deltagare, kontrollgrupp och utredare. 

Flera studier har haft något av dessa men inte varit så kallade dubbelt blindade studier. En 

lägre poäng på PEDro-skalan har uppnåtts på grund av detta. Vissa studier hade ingen 

kontrollgrupp, vilket kan tänkas bero på en svårighet i att rekrytera kvinnor med 

armlymfödem som vill ingå i en sådan. I enstaka fall har kontrollgruppen erbjudits annan 

fysioterapeutisk behandling för deras lymfödem, och det kan därmed bli mer etiskt försvarbart 

än om kontrollgruppen helt står utan behandling/råd/information.  
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Resultatdiskussion  

Resultatet i denna studie visar att styrketräning kan utföras av kvinnor med armlymfödem 

efter bröstcancer utan risk för ökad volym, smärta eller tyngdkänsla i armen. Det framkom 

även att muskelstyrkan förbättrades hos de som utfört styrketräning under 12 veckor eller 

längre tid (Ahmed et al. 2006; Cormie et al. 2013a; Cormie et al. 2013b; Johansson et al. 

2014; Johansson et al. 2005; Kim Young-Joo et al. 2010; McKenzie et al. 2013; Sagen et al. 

2009; Sandi et al. 2009; Schmitz et al. 2009). Resultatet stämmer väl överens med två tidigare 

gjorda litteraturöversikter som visar att styrketräning kan ha positiva effekter vid 

armlymfödem (Cheifetz & Louise, 2010; Cheema et al, 2014).  

Något som kan diskuteras är att muskelstyrkan endast har utvärderats i fyra av elva studier 

trots samtliga studiers syfte att utvärdera styrketräningens effekter. En av studierna använde 1 

RM som utvärdering men presenterar inte resultatet av mätningarna, vilket borde vara en 

självklart hos en patientgrupp som ofta har nedsatt muskelstyrka till följd av deras lymfödem. 

Enligt en studie av Aagaard, et al. (2001) ger styrketräning ökad muskelstyrka. Hypotetiskt 

kan information ges till patienten om att det inte är farligt att använda och belasta den 

drabbade armen förhindra att en eventuell rädsla för överbelastning skapas. Detta bekräftar 

Johansson (2010) som i sin studie uppger det mer bekymmersamt om patienter på grund av 

rädsla för belastning blir fysiskt inaktiva. Det är dock viktigt att belastningen vid 

styrketräning gradvis ökas och att patienterna själva lär sig känna igen tecken på om de tagit i 

för mycket. Det är därmed betydelsefullt att fysioterapeuter som möter dessa patienter har 

kunskap om armlymfödem och kan vara ett stöd i hur de på bästa undviker försämring. Enligt 

FYSS (2014) ska styrketräning som syftar till ökad muskelstyrka bedrivas med hög belastning 

oavsett sjukdomstillstånd, vilket stärker resultatet av denna studie där deltagarna generellt har 

tränat med tung belastning.  

Studier som inte utvärderade muskelstyrkan har valt att mäta armens volym, vilket är högst 

relevant hos patienter med armlymfödem. Det faktum att inte fler studier utvärderat 

muskelstyrkan beror antagligen på att det ansetts viktigare att fokusera på andra parametrar. 

Resultatet i denna litteraturstudie indikerar att styrketräning inte förvärrar upplevelsen av 

smärta och tyngdkänsla i en arm med lymfödem på längre sikt. Trots en spridning vad gäller 

antal poäng på PEDro-skalan bedöms resultatet i denna litteraturöversikt vara värdefullt. 

Denna studie visar att styrketräning kan implementeras som komplement till övriga 

behandlingsmoment vid armlymfödem. Framförallt eftersom flera studier dessutom visade på 

positiv effekt i form av minskad armvolym till följd av styrketräning. God muskelstyrka är 
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minst lika viktigt som en god rörlighet i arm/skuldra/hand för att optimera dessa patienters 

fysiska funktion. I flertalet studier som inkluderats i denna litteraturöversikt har även 

deltagarnas psykiska mående utvärderats med hjälp av olika enkäter och formulär. Denna 

aspekt är mycket viktig eftersom armlymfödem innebär så mycket mer för patienten än en 

nedsatt fysisk funktion. Det är ett kroniskt tillstånd som även kan innebära svårigheter vad 

gäller kläder på grund av den ena armens ökade omfång. Fysioterapeuter behöver ha kunskap 

och kännedom om armlymfödem för att kunna möta och stödja patienten ur ett 

helhetsperspektiv.  

Övervikt är enligt Johansson (2010) en riskfaktor för utveckling av armlymfödem efter 

bröstcancerbehandling. Teoretiskt sätt kan det vara betydelsefullt med uppmuntran till 

styrketräning i hopp om att det skulle bli en ingång till en mer fysiskt aktiv vardag för 

patienten. En viktnedgång har positiva effekter på armens volym, smärta och upplevd 

tyngdkänsla vid armlymfödem och därmed individens livskvalitet. Den rad av positiva 

effekter som kroppen får vid och till följd av fysisk aktivitet kan hypotetiskt sett vara av 

betydelse för individer med armlymfödem. Framförallt den positiva effekten på 

immunförsvaret med tanke på den ökade risk för infektioner som denna patientgrupp har.  

Johansson (2010) tar i sin studie upp betydelsen av att fysioterapeuten kan svara på patientens 

frågor angående hur mycket och tungt som den drabbade armen kan belastas såväl vid träning 

som i vardagen. Utvärdering av muskelstyrkan likväl som andra parametrar kan enligt 

författaren till denna studie vara en motiverande faktor för patienten i behandlingen av sitt 

armlymfödem. Därmed kan fysioterapeuter utifrån patientens förutsättningar och nivå låta 

styrketräning vara en del i behandlingen av armlymfödem.  

 

 

Konklusion  
 

Denna litteraturöversikt visar att styrketräning kan ge ökad muskelstyrka hos kvinnor med 

armlymfödem efter bröstcancer. De vanligt förekommande symtomen smärta och tyngdkänsla 

har i de inkluderade studierna varken påverkats i positiv eller negativ bemärkelse av 

styrketräning. Enligt författaren kan inte effekten av styrketräning på armens volym hos 

kvinnor med armlymfödem anses helt fastställt då resultaten i studierna delvis skiljer sig åt. 
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Majoriteten av studierna indikerar dock att armens volym inte påverkas negativt av 

styrketräning men fortsatt forskning inom området är enligt författaren önskvärt.  
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Bilaga 1  

Mätmetoder lymfödem  

Pletysmografi (enligt Archimedes` princip)/ Water displacement - armen sänks ned i 

vatten och den mängd vatten som rinner ur vattenbehållaren vägs och anges i volym (Brorson, 

Swedborg, Nikolaidis, & Ohlin, 2003).  

Cylindermodellen- är en av två vanliga alternativ för omkretsmätning och utgörs av följande 

moment: patienten är sittande och har armen rakt utsträckt och abducerad till 90 grader. 

Terapeuten märker ut nollpunkten dorsalt i nivå med handleden. Avståndet från långfingrets 

fingertopp mäts till den utmärkta nollpunkten och därifrån görs en markering var 4:e 

centimeter. Armbågsnivån anges och med hjälp av måttband runt armen mäts omkretsen 

distalt om de utmärkta markeringarna (Ryder, 2011). 

Perometer - mäter volym i en extremitet med infrarött ljus (Ryder, 2011).  

VAS-skalan- används för att mäta smärta och tyngdkänsla vid armlymfödem. Skalan är linjär 

från 0 till 10 och patienten uppmanas att ange den siffra som mest stämmer överens med sina 

besvär. Ju högre på skalan desto högre grad smärta (Ryder, 2011). 

1 RM test - Testet innebär att den maximala vikt som en individ klarar av att lyfta i en 

specifik övning mäts och anses vara användbart för att utvärdera förbättringar i muskelstyrka 

efter en träningsperiod (Seo, o.a., 2012).  

 

Test av isometrisk muskelstyrka- mätning av isometrisk muskelstyrka för flekterande och 

adducerande muskulatur i skuldran med en elektronisk apparat som kan mäta upp till 1999 

Newton. Även brytkraft som har visat sig tillförlitligt vid mätning av isometrisk muskelstyrka 

(Svens, 2005) användes i en av studierna (Johansson et al. 2014). 

Greppstyrka – Kan mätas med Jamar Hydraulisk Handdynamometer, vilket har en hög 

validitet och tillförlitlighet (Svens, 2005). Greppstyrkan mäts 3 gånger i sittande position med 
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armbågen flekterad i 90 grader. Det högsta värdet av 3 mätningar dokumenteras (Johansson et 

al. 2014).  

Felkällor som bör kännas till vid mätning av lymfödem är utebliven mätning av den friska 

armen. Både den drabbade armen och den friska armen bör mätas regelbundet, inte endast vid 

behandlingsstart. Detta har betydelse eftersom att en volymökning eller minskning av den 

friska armen kan påverka även motsatt sida, det vill säga armlymfödemet (Brorson et al. 

2003).  

 

 

 


