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Vård för diagnoser rörande underfunktion i 
lymfsystemet

 

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att vården av och 

forskningen om diagnoser som rör underfunktion i lymfsystemet bör ses över och 

tillkännager detta för regeringen.

Motivering
Det kroniska svullnadstillstånd som uppstår vid en underfunktion i lymfsystemet 

drabbar en stor del av befolkningen i Sverige. Detta svullnadstillstånd är kroniskt och 

progredierande vilket innebär att en stadig försämring sker om inte vård och 

undervisning om egenvård ges i tidigt stadium. Om svullnaden förvärras genom att inte 

åtgärdas i tid, ger det fysiska och psykiska effekter, orsakar sjukskrivningar samt ger 

upphov till följdsjukdomar som till exempel rosfeber som oftast måste behandlas med 

sjukhusvård.

Underfunktion i lymfsystemet återfinns vid:

• Primärt lymfödem – en hereditär underfunktion i lymfsystemet.

• Sekundärt lymfödem – åsamkat av operation till exempel efter canceroperationer 

(prostatacancer, bröstcancer, huvud och halscancer, malignt melanom m fl. men 
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även efter andra operationer där lymfsystemet tillfogas skada (höftoperationer, 

knäoperationer m fl) 

• Lipödem – malformation av de initiala lymfkärlen som ger en onaturlig smärtande 

fettvävsformation kring lår och höfter som ej bör förväxlas med vanlig fetma. 

Drabbar främst kvinnor och är ofta ärftligt. 

• Kärlmissbildningar – t ex vid diagnoser som Kippel-Trenaunays syndrom och 

Distichiasis vilket medför venös missbildning samt lymfatiska abnormiteter.

• Lymfovenöst ödem – uppstår i samband med venösa åderbråck då lymfsystemet 

överbelastas och till slut resulterar i en underfunktion varvid en kronisk svullnad 

uppstår

På grund av feldiagnostisering belastas olika vårsinstanser i onödan. Detta orsakar 

stort lidande för patienten och är kostsamt för samhället efter som många patienter får 

felaktig behandling såsom gastricbypass eller felaktiga råd om kost och motion som 

försämrar deras tillstånd och kan generera psykosociala besvär.

Det är viktigt att de som drabbas av underfunktion i lymfsystemet får rätt vård och 

stöd. Men för att det ska ske krävs det även utbildning som ger större kunskap hos 

vårdpersonalen. Både vården och forskningen kring underfunktion i lymfsystemet är 

eftersatt i Sverige och många tvingas söka vård utomlands. Därför behöver man ta fram 

tydliga riktlinjer både för diagnos och behandling.
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