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INTRODUKTION
•

Incidensen for hoved-halscancer (HHC) i Danmark er ca. 1600 nye patienter årligt.
Dansk Comprehensive Cancer Center https://www.dccc.dk

•

20-80 % får dysfagi efter HHC. https://ugeskriftet.dk/videnskab/dysfagi

•

Bivirkninger og senfølger efter endt forløb: Dysfagi, hoved-hals lymfødem (HHL),
nedsat funktion i ansigtsmuskulatur, intra-oralt og faryngealt, som kan påvirke
spiseaktivitet, respiration og livskvaliteten. The Role of Lymphedema Management in Head and Neck Cancer, Curr Opin Otolaryngol
Head Neck Surg. 2010 June; 18(3): 153–158. doi:10.1097/MOO.

•

Efter endt sygehusbehandling i DK behandler fysioterapeuter HHL og
ergoterapeuter behandler dysfagi, hvilket kan resultere i ukoordinerede
behandlingsforløb, hvor behandlingssynergien ikke optimeres.

FORMÅL
• At afprøve og behandle lymfødem, dysfagi og måltidsaktivitetstræning i en
samlet behandlingsession, med en HHC klient, der er færdigbehandlet på
sygehuset, for at se om behandlingen kan udnyttes mere optimalt og effektivt.

KLIENT BAGGRUND, ANAMNESE OG US.
• 71- årig mand med HHC, ve. malign knude på ca. 2 cm, ørespytkirtlen, operation hvor facialisnerven ofres +
stråleterapi x 33

•
•
•
•
•
•

Ve. sidig perifer facialisparese.

•

Har stadig mange problemstillinger omkring måltidsaktiviteten, som
påvirker sociale sammenkomster og livskvaliteten.

Smerter i mund og hals, bider sig i ve. Kind, trismusproblematik
Lymfødem i mund-kind-halsregion
kan ikke styre mad i mund, kan drikke væske/P-drik og spise cremet kost, supl. PEG sonde.
Mobil og selvstændig i ADL, kognitiv velfungerende.

Bruger meget fritid på kørsel til behandlinger

ERGOTERAPEUTISK BEHANDLINGSPLAN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tonus-normalisering, symmetri
Behandling af ansigtsmuskulatur ø. m. n.
Behandling af kæbefunktion og trismus
Behandling af lymfødem
Oralmotorisk træning, tungen
Sensibilitet i mund, kind, tunge
Spise-drikke aktivitets træning
Mundpleje som behandling
Kost- og væske konsistens tilpasning
Sensorik træning (smag og dufte)

LYMPHATOUCH©
• Apparat der har en terapeutisk effekt baseret på negativ
tryk og vibration, som kan ”åbne celler” og facilitere
lymfedrænage

• Mest brugt i DK af fysioterapeuter til behandling af
lymfødem, arvæv, inflammationstilstande, sportsskader m.m.
og få udenlandske ergotp. + i DK.

• Evidens: få studier (3-5%) ift. behandling af HHC og
lymfødem, men mange studier viser at lymfødembehandling
efter bl.a. mammaecancer har god effekt. (NIH- national Istitute og Health 2010)

METODE
• Klienten behandles med LymphaTouch © 3x 20 minutter dagligt i 18 dage
samt ergoterapeutisk behandling 2 x ugen.

• Klienten selvrapporterer dagligt ophobning af væske, morgen, middag og
aften på en scala fra 0-10 ift lymfødem/dysfagi

• Score 0 er normale forhold/Ingen lymfødem/dysfagi
• Score 10 er værste lymfødem/dysfagi.

FORLØBET OG RESULTATER
• Start score (blå): ansigt=6, hals= 6 Slutscore (orange) ansigt=2, hals=2
• Forløbet samt før/efter billede af en enkel behandling

KLIENTENS OPLEVELSER
• Mindre tyngdefornemmelse og mindre lymfødem i ansigt,
mund og svælg.

• Mere symmetri i ansigts- muskulatur.

• Mere effektiv tyggefunktion og færre bidemærker i kind.
• At kunne spise mere normal kost og normal væske.

• Mindre lymfødem i halsregion og bedre respiration.
• Højere livskvalitet i forbindelse med måltidsaktivitet.
• Mindre kørsel og behandlingstid hos terapeuter - mere
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fritid.
Klienten fortsætter selvbehandling med LymphaTouch© og efter 6 måneders evaluering er resultaterne fortsat stabile.
Der er ikke længere behov for ergo- og fys behandling ☺

KONKLUSION
•

En samlet behandlingssession med lymphaTouch© som lymfødembehandlingsredskab inden
specifik ergoterapeutisk behandling af dysfagi og spiseaktivitet kan bedre
behandlingssynergien og optimere en klients evne til at spise mere normal kost og væske.

•

Lymphatouch er et nemt, sikkert og effektivt apparat til lymfedrænage før
ergoterapeutisk behandling af dysfagi og spiseaktivitet + selvbehandling af klient.

•

Klienten bruger mindre tid på behandling og får mere fritid og øget livskvalitet.

•

Større studier og forskning bør gennemføres for at validere behandlingsresultaterne.

•

Link til video med LymphaTouch ©: https://www.youtube.com/watch?v=1vGvpPGBjV0

TAK FOR I DAG

