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Information och träningsprogram efter bröstoperation – 

portvaktskörtel 

Information från fysioterapeuten efter bröstbevarande operation och borttagande av den så 

kallade portvaktskörteln (sentinel node).  

Dagen efter operationen kan du börja använda armen. Gör gärna aktiva rörelser med axlar och 

armar så att du inte stelnar till. Undvik fysiskt ansträngande aktiviteter under 3–4 veckor. 

Promenader kan du börja med direkt.  

De små ärr som uppstod under operationen ska normalt inte påverka din rörlighet i armen och 

axeln, men för att undvika stramhet i ärren bör du från dagen efter operationen kontrollera din 

rörlighet och vid behov göra töjningar (övning 1–3 nedan). Syftet är att töja på ärret och behålla 

rörligheten i axeln. Det ska strama och dra men inte göra ont. Fortsätt göra töjningarna så länge 

du känner att det stramar.  

Besvär efter operationen 

Vid operationen tas en eller några lymfkörtlar bort, de så kallade portvaktskörtlarna (sentinel 

nodes). I sällsynta fall kan man få symtom på störningar i lymfans cirkulation, som brukar 

beskrivas som en ”sträng” i armen, svullnad i och runt armhålan, bröstet eller armen på den 

opererade sidan. Besvären brukar successivt klinga av och försvinna inom 2 månader. Om du 

har ont kan du avstå från övning 2 i träningsprogrammet under en tid. Prata med din 

kontaktsjuksköterska om du upplever att besvären inte går över.  

Strålbehandling 

Strålbehandling ges vanligen mot bröstet en tid efter operationen. Strålbehandlingen kan på sikt 

ge en stramhet i bröstmuskeln. Det är därför viktigt att du varje dag under strålbehandlingen och 

upp till ett år efteråt regelbundet kontrollerar rörligheten och töjer om det känns stramt i bröstet 

eller axeln. 

Har du frågor om rörelseträningen efter operationen samt fysisk aktivitet under eller efter din 

behandling, prata medfysioterapeuterna där du opererats. 
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Träningsprogram 

Nedan beskrivs exempel på olika övningar som hjälper dig att återfå rörligheten.  

Gör gärna övningarna 2 gånger per dag. 

 

Övning 1, töjning  

1. Lägg händerna under huvudet och armarna i ett 

avslappnat läge. 

2. Håll 20–30 sekunder.  

3. Upprepa 3 gånger.  

 

 

 

Övning 2, töjning  

1. Håll ihop händerna och sätt dem i golvet bakom 

huvudet.  

2. Glid med händerna bakåt längs golvet tills det 

stramar.  

3. Håll 20–30 sekunder.  

4. Fortsätt en liten bit till och håll 20–30 sekunder.  

5. Upprepa 3 gånger.  

 

 

 

Övning 3, töjning  

1. Ligg med armarna som på bilden.  

2. Håll 2 minuter. 
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