
Vad är lymfödem?
Lymfödem är ett kroniskt tillstånd 

som medför svullnad i olika kroppsdelar.
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Vad är lymfödem?
Lymfödem är en kronisk svullnad som uppstår 
när lymfsystemets förmåga att transportera 
vätska är nedsatt. Underfunktion i lymfsystemet 
resulterar i att vätska och slaggämnen stannar 
kvar i en kroppsdel.
Orsaken kan vara medfödd (primärt lymfödem) 
eller uppstå efter en skada till exempel efter ett 
hårt slag eller operation (sekundärt lymfödem).

Orsaker till primärt lymfödem
• Medfött, ärftligt
• Börjar alltid i en fot
•  Kan upptäckas vid födseln men kan  

även debutera under puberteten  
eller senare i livet

Riskfaktorer för sekundärt lymfödem
•  Kirurgi, cancerbehandlingar med 

cytostatika och/eller strålning
• Skada, slag, trauma 
• Hudproblem
•  Fästing-, insekts- och ormbett
•  Rosfeber, svamp infektioner
• Extrem värme eller kyla
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Vem kan hjälpa till? 
Vid lymfödem är det viktigt att aktivera lymfsystemet för att öka 
borttransporten av vätska från ett svullet område. Detta kan en 
medicinsk lymfterapeut hjälpa till med. Medicinsk lymfterapeut 
kallas legitimerad vårdpersonal som har adekvat tilläggsutbildning i 
lymfterapi.

Medicinsk lymfterapeut kan vid behov: 
• Måttbeställa och förskriva kompressionsplagg
• Rekommendera och remittera till fysisk aktivitet
•  Förskriva hjälpmedel; kompressionspump (t ex Lympha Press), 

Deep Oscillation, Low Level Laser Therapi (LLLT) eller liknande
• Använda kinesiotejp för att öka motoriken i lymfsystemet
• Ge dig råd hur du kan leva med ditt lymfödem
• Ombesörja att du får psykosocialt stöd
• Lära dig självlymfdränage – SLD
• Ge manuellt lymfdränage – MLD

Laserbehandling

Kompressionspump

Självlymfdränage – SLD

Kinesiotejpning



Fråga SÖF om lymfödem
Telefon: 070-66 66 273

Mejl: info@svenskaodemforbundet.se

Adress: Box 800, 101 36 Stockholm
www.svenskaodemforbundet.se
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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.


