skador på huden och trasiga nagelband ökar risken för
hudinfektioner. Bakterier ger en ökad belastning på
lymfsystemet. Håll därför huden ren och smörj med en
hudlotion. Var noga med att hålla sår rena. Torka torrt
mellan tårna efter dusch för att undvika fotsvamp. Vid
fotsvamp: sök läkare.

Foto: Mälargården

Andra behandlingsmetoder som hjälper lymfsystemet att
arbeta mer effektivt. Några av dessa metoder kan tillämpas
i hemmet. Kontakta lymfterapeut för råd.
• Kompressionspump (lymfapress)
• Kinesiotejpning
• Laser
• Deep Oscillation
• LPG

Svenska Ödemförbundet (SÖF) är Sveriges patientoch intresseorganisation för personer med kroniska
ödem (lymfödem, lipödem, Dercum och andra
lymfatiska sjukdomar samt komplikationer).

Information från
Svenska Ödemförbundet

SÖF verkar för att sprida kännedom och
kunskap om kroniska ödem i syfte att få till
stånd nödvändiga resurser samt diagnos- och
behandlingsmetoder i överenstämmelse med
vetenskap och beprövad erfarenhet.

Välkommen att bli
medlem i SÖF!

Ansök om medlemskap
på www.svenskaodemforbundet.se
under fliken Medlem. Även närstående
och vårdpersonal är välkommen
som medlemmar.

Stavgång är en bra aktivitet för att få fart på lymfsystemet

Rosfeber
Om en rodnad uppstår på huden kan detta vara ett
tecken på rosfeber. Vid rosfeber (Erysipelas) upplever man
också ökad svullnad, värme och smärta och en allmän
sjukdomskänsla, ibland med feber. Rosfeber beror på en
bakterie och ska genast behandlas med antibiotika så att
inte blodförgiftning uppstår.

Kan försämra lymfödemet

Övervikt ökar risken för volymökning av lymfödem
Hårt åtsittande kläder förvärrar svullnaden.

Box 800, 10136 Stockholm. Tel: 070-666 62 73
www.svenskaodemforbundet.se

SÖF finns på:

SEKUNDÄRT
LYMFÖDEM I BEN

Sök på Svenska Ödemförbundet

Tänk lymfo-logiskt

Minska svullnaden med
• Djupandning
• Fysisk aktivitet
• Manuellt lymfdränage/Självlymfdränage
• Kompression
• Hudvård

Denna folder är utarbetad av Svenska
Ödemförbundet i samverkan med SÖFs kliniska
rådgivare för lymfödem och innehåller en
sammanfattning av det viktigaste man bör veta
om lymfödem.
Mer information finns på SÖFs hemsida.
Tryck: Ågrenshuset Produktion, Bjästa

Tidig diagnos och tidigt insatt behandling
är viktigt för att få kontroll över lymfödem.
05/2017

Vad är lymfödem?

Lymfödem är en kronisk svullnad som uppstår när
lymfsystemets förmåga att transportera vätska är
nedsatt. Orsaken kan vara medfödd (primärt lymfödem)
eller uppstå efter en skada såsom ett hårt slag eller en
operation (sekundärt lymfödem).
Underfunktion i lymfsystemet resulterar i att vätska och
slaggämnen stannar kvar i en kroppsdel. Till en början är
svullnaden mjuk och kanske försvinner vid vila – men så
småningom uppstår en mer permanent volymökning av
det svullna området i form av en förtätning bestående av
bindväv och fettväv.

Så här fungerar lymfsystemet

Lymfsystemet är en viktig del av immunförsvaret. Det
ansvarar också för borttransport av överskottsvätska och
utrensning av normala avfallsprodukter som kroppen vill
bli av med som proteiner och döda celler. Lymfsystemet är
därför lika viktigt för kroppen som blodcirkulationen.
Lymfsystemet består av lymfkärl som leder från kroppens
alla delar in mot hjärtat. Lymfkärlen passerar lymfnoder
(i folkmun ”lymfkörtlar”) där lymfvätskan analyseras.
Vid tecken på infektion aktiveras immunförsvaret.
Lymfsystemets stora kärl består av muskelsegment
(lymfhjärtan) som pumpar lymfvätskan i riktning
mot hjärtat. De är känsliga för tryckväxlingar
i vävnaderna och får en högre aktivitet till
exempel av muskelrörelser.
Aktivering av lymfsystemet ökar
borttransporten av vätska från ett svullet
område.

Lymfödem kan ses hos patienter
på många olika avdelningar inom
sjukvården; onkologi-, kirurgi-, hud-,
ortoped-, kärlkliniker m fl. Därför
är det viktigt att såväl patienter
som vårdpersonal har kunskap om
lymfödem samt hur man minimerar
risken att få lymfödem.

Riskfaktorer för
lymfödem i ben

• Operation där lymfnoder har
tagits bort och större lymfkärl
skadats i buk och ljumskar
• Strålning av buk och kring
ljumskar
• Brakyterapi i underliv och
buk vid cancerbehandling av
livmoder och prostata
• Ärrbildningar och fibroser
(förtätningar) i operations- och
strålningsområdet
• Serom (vätskeansamlingar)
och infektioner i
operationsområdet
• Spridning av cancer
• Trombos eller inklämning av vener som leder från benen
• Skador och sår på huden eller trauma/hårt slag mot
benen
• Medfödd underfunktion i lymfsystemet (primärt
lymfödem)
• Åderbråck kan övergå i lymfödem på grund av
överbelastning av lymfsystemet
Ökar risken för lymfödem:
• Hudproblem
• Extrem ansträngning
• Övervikt
• Åtsittande kläder
• Långa flygresor
• Extrem värme och kyla

Kom ihåg att lymfödem inte alltid uppstår direkt
efter ett kirurgiskt ingrepp. Risken att utveckla
lymfödem kvarstår hela livet efter större ingrepp
som skadat stora lymfkärl.

Behandling av lymfödem

Behandling av lymfödem bör utföras av medicinsk
lymfterapeut och ska vara individanpassat. Målet är
att hejda utvecklingen av lymfödemet och att minska
svullnaden med olika metoder. Målet är också att
patienten lär sig egenvård av lymfödemet och att leva med
sitt lymfödem.

Lymfterapi

Lymfterapi är samlingsnamnet för lymfflödesstimulerande
metoder och består av 5 punkter. Alla metoder kan du
göra i hemmet efter samråd med lymfterapeut.
1. Djupandningsövningar som utvidgar bröstkorgen
gör att även lymfkärlen inuti bröstkorgen expanderar
och suger in lymfvätska från kärl längre bort. Det
ökade vätsketrycket inne i kärlet ökar pumptakten hos
lymfkärlen.
2. Fysisk aktivitet är bra för lymfsystemet. Qi Gong,
yoga, vattengymnastik, stavgång och promenad i
lagom takt är exempel på bra rörelser. Muskler i arbete
skapar ett växelvis tryck mot lymfkärlen. Detta aktiverar
lymfkärlens egna muskler att pumpa snabbare. Vid hård
träning ökar blodcirkulationen snabbt, vilket leder till
en ökad vätskemängd i vävnaderna. Detta ställer stora
krav på lymfsystemets transportkapacitet. Träning ska
därför alltid börja och avslutas med minst 10 minuter
långsamma uppvärmnings- och nedvarvningsrörelser.
Detta är speciellt viktigt vid hård, blodcirkulationsökande
träning. Vid god kunskap om lymfödembehandling
och inte alltför tung kropp finns inga hinder för någon
träningsform.
3. Manuellt lymfdränage – MLD – är en speciell massage
som ökar motoriken i lymfkärlen. Nya lymfkärl stimuleras
att växa in i skadad vävnad.
Själv-lymfdränage – SLD - lärs ut av medicinsk
lymfterapeut för användning varje dag.
4. Kompression hjälper till att aktivera lymfflödet vid
rörelse. I en initial fas av lymfödembehandling används
vanligen bandagering som effektivt minskar ödemet.
När lymfödem minskat provas kompressionsstrumpor
ut. Det är viktigt att strumporna är individuellt och rätt
utprovade för att inte stänga av flödet till exempel vid
fotleder, knäveck och i ljumskar.
5. Hudvård minskar risken för sår och hudsprickor
och därmed infektioner Använd flytande tvål och
hudvårdsprodukter med pH-värde 5.5. Torr/narig hud,

