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Baggrund: Ergoterapeuter har i dag begrænsede muligheder for at behandle klienter med 
lymfødem i hoved-hals området, der kan opstå som bivirkning og/ eller senfølge efter 
operation/strålebehandling efter hoved-hals cancer (HHC).  
 
Formål: At afprøve og behandle lymfødem i hoved-hals området med Lymphatouch apparat 
(undertryksbehandling) hos en HHC klient inden måltidsaktivitetstræning. 
 
Metoder: A case study: Efter endt behandlingsforløb har en hoved-hals-cancer klient med svær 
lymfødem modtaget specialiseret ergoterapeutisk behandling af dysfagi, hvor Lymphatouch 
apparatet er benyttet til lymfedrænage i ansigt, mund og svælg inden specifik 
måltidsaktivitetstræning. 
 
Klienten behandles 2x 20 minutter dagligt i 18 dage med Lymphatouch, morgen og aften, mod 
Lymfødem i ansigt, mund og svælg, samt ergoterapeutisk træning måltidsaktivitetstræning 2 x 
ugen.  
 
Klienten scorer fra 1-10 dagligt ift. lymfødem /hævelse i ansigt (ubehag/bide sig selv i kind) og ved 
hals (synkeevne og respiration) under behandlingsperioden med Lymphatouch. Score 1: I.A. = 
normale forhold og score 10: Den værste ubehag og hævelse klienten kan forestille sig. 
Startscores dag 0: Ansigt: 6 Hals: 6 
Efter 18 dage: Ansigt: 2 Hals: 2.  
 
Konklusion: Efter de 18 dages behandling med Lymphatouch har klienten oplevet en reducering af 
lymfevæske i ansigt, mund og svælg. Det resulterer i en mere effektiv oral bearbejdning af mad 
/væske i mund, en forbedret tygge- og synkefunktion, samt bedre respiration. Klienten kan spise 
og drikke mere normal kost og væske, og det giver klienten en højere livskvalitet i 
måltidsaktiviteter. 
 
Lymphatouchapparatet er en nem, sikker og effektiv behandling, som hurtigt kan afhjælpe 
lymfødem inden specifik ergoterapeutisk træning af ansigt, mund, svælg påbegyndes.  
 
Der er minimal forskning på området, hvorfor det bør forskes yderligere i behandling af lymfødem 
med brug af lymphatouch-apparatet til patienter med hoved-hals cancer.      
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