NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR FØLGEVIRKNINGER EFTER
OPERATION FOR TIDLIG BRYSTKRÆFT
- FOREBYGGELSE, BEHANDLING OG GENOPTRÆNING AF FUNKTIONSNEDSÆTTELSE I SKULDER
OG ARM SAMT ARMLYMFØDEM HOS VOKSNE OPERERET FOR TIDLIG BRYSTKRÆFT

Quick guide

Strukturering af hjemmebaseret selvtræningsprogram
Svag/betinget anbefaling
Overvej at tilbyde patienter, som opereres for tidlig brystkræft, individuel instruktion og vejledning med udgangspunkt
i et skriftligt hjemmebaseret selvtræningsprogram frem for at udlevere et skriftligt hjemmebaseret selvtræningsprogram
uden instruktion og vejledning.

Betydning af manuel vævsstimulation
God praksis (konsensus)
Det er god praksis at tilbyde patienter, som opereres for tidlig brystkræft, instruktion i selvbehandling med manuel vævsstimulation som supplement til vanlig behandling.

Strukturering af specificeret holdtræning
Svag/betinget anbefaling
Overvej at tilbyde patienter, som er opereret for tidlig brystkræft, specificeret og superviseret holdtræning som supplement til vanlig behandling.
Det er derudover god praksis at tilbyde ovenstående til patienter, som har fået bortopereret brystet og skildvagtslymfeknuder i armhulen for tidlig brystkræft.

Betydning af individuel behandling
God praksis (konsensus)
Det er god praksis at tilbyde supplerende individuel behandling til patienter, som er opereret for tidlig brystkræft, og
som har manglende fremgang i armfunktion ved specificeret og superviseret holdtræning.
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Styrketræning til patienter med risiko for at udvikle brystkræftrelateret armlymfødem
Svag/betinget anbefaling
Overvej at anbefale patienter, som er opereret for tidlig brystkræft, superviseret styrketræning som supplement til vanlig
behandling.
- Styrketræning hvor intensitet øges til mindst 60 % af personens maksimale fysiske ydeevne.

Betydning af kompressionsærme
God praksis (konsensus)
Det er god praksis at tilbyde kompressionsærme til patienter, som har symptomer på let brystkræftrelateret armlymf
ødem inden for det første år efter operation.
Det er ligeledes god praksis at tilbyde kompressionsærme til patienter, hos hvem symptomer på let brystkræftrelateret
armlymfødem debuterer på et senere tidspunkt.

Betydning af kompleks lymfødembehandling
Svag/betinget anbefaling
Overvej at tilbyde initialbehandling med kompleks lymfødembehandling efterfulgt af vedligeholdelsesbehandling med
kompressionsærme frem for alene at tilbyde et kompressionsærme til patienter med klinisk brystkræftrelateret armlymf
ødem efter behandling for tidlig brystkræft.

Styrketræning til patienter med brystkræftrelateret armlymfødem
Svag/betinget anbefaling
Overvej at tilbyde patienter med brystkræftrelateret armlymfødem efter behandling for tidlig brystkræft superviseret
styrketræning som supplement til vanlig behandling.
- Styrketræning hvor intensitet øges til mindst 60 % af personens maksimale fysiske ydeevne.
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Om quick guiden
Quick guiden indeholder de centrale anbefalinger i den nationale kliniske retningslinje for følgevirkninger efter opera
tion for tidlig brystkræft. Retningslinjen er udarbejdet i regi af Sundhedsstyrelsen.
Fokus for den nationale kliniske retningslinje for følgevirkninger efter operation for tidlig brystkræft er interventioner,
der omhandler forebyggelse, genoptræning og behandling af funktionsnedsættelse i skulder og arm samt armlymfødem
blandt voksne opereret for tidlig brystkræft.
Den nationale kliniske retningslinje indeholder således anbefalinger for udvalgte dele af området, og kan ikke stå alene
men skal ses i sammenhæng med øvrige retningslinjer, vejledninger, forløbsbeskrivelser mv. på området.
Foran anbefalingerne er angivet følgende, som indikerer styrken af anbefalingerne:
Stærk anbefaling:
Det er klart, at fordelene opvejer ulemperne. Det betyder, at alle eller næsten alle patienter vil ønske den anbefalede
intervention.

Svag/betinget anbefaling:
Det er mindre klart, om fordelene opvejer ulemperne. Der er større mulighed for variation i individuelle præferencer.

God praksis (konsensus) anbefaling:
Baseret på konsensus i arbejdsgruppen og bruges i de tilfælde, hvor der ikke er evidens på området, men hvor arbejdsgruppen ønsker at fremhæve særlige aspekter af anerkendt klinisk praksis.

Uddybende materiale på sundhedsstyrelsen.dk
På sundhedsstyrelsen.dk kan man finde den nationale kliniske retningslinje i sin fulde længde inklusiv en detaljeret
gennemgang af den bagvedliggende evidens for anbefalingerne.
Om de nationale kliniske retningslinjer
Den nationale kliniske retningslinje er én af 48 nationale kliniske retningslinjer, der bliver udarbejdet i regi af
Sundhedsstyrelsen i perioden 2013-2016.
Yderligere materiale om emnevalg, metode og proces ligger på sundhedsstyrelsen.dk.
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