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Tidig diagnos och tidigt insatt behandling 
är viktigt för att få kontroll över lipödem.
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Välkommen som medlem 
i Svenska Ödemförbundet

Du som drabbats av ödem, dina närstående och 
vårdpersonal, var med och stöd vårt arbete.

Ansök om medlemskap på vår hemsida 
under fliken ”Medlem”.

Tillsammans är vi starka!

Telefon: 070-666 62 73
E-post: medlem@svenskaodemforbundet.se

Postadress: Svenska Ödemförbundet
Box 800, 101 36 Stockholm

Hemsida: www.svenskaodemforbundet.se
facebook.com/svenskaodemforbundet

instagram.com/svenska_odemforbundet
twitter.com/lymfan

youtube.com (Sök på svenska ödemförbundet)

Denna folder är utarbetad av 
Svenska Ödemförbundet i samverkan med 
SÖF:s kliniska rådgivare och innehåller en 

sammanfattning av diagnosen lipödem.
Mer information finns på 

www.svenskaodemforbundet.se
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Tryck: Ågrenshuset Produktion, Bjästa 2016

Tidig diagnos och tidigt insatt behandling  
är viktigt för att få kontroll över lipödem.

Andra behandlingsmetoder som hjälper lymfsystemet att 
arbeta mer effektivt. Några av dessa metoder kan tillämpas 
i hemmet. Kontakta lymfterapeut för råd.

• Kompressionspump (t.ex Lympha Press)   
• Laser
• Deep Oscillation 
 

Anti-inflammatorisk kost
Doktor Karen Herbst, endokrinolog, har funnit att  
personer med lipödem får inflammation i fettvävnaden 
efter intag av olika födoämnen. 
Hon rekommenderar att man minskar på rött kött, 
mejeriprodukter och snabba kolhydrater samt tar bort  

Referens: 
Doktor Karen Herbst, fatdisorders.org,  lipedema.org

Operation
Det har visat sig att smärtan helt eller delvis försvunnit efter 
fettsugning i lipödemområden. Empiriska studier uppvisar 
samma resultat efter 20-30 år.

Svenska Ödemförbundet (SÖF) är Sveriges patient- 
och intresseorganisation för personer med kroniska 

ödem (lymfödem, lipödem, Dercum och andra 
lymfatiska sjukdomar samt komplikationer).

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.

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

SÖF finns på:

Sök på Svenska Ödemförbundet

Denna folder är utarbetad av Svenska 
Ödemförbundet i samverkan med SÖF:s 

kliniska rådgivare för lipödem och innehåller ett 
sammandrag av det viktigaste du bör veta om 

lipödem. Mer information finns på SÖF:s hemsida.

Tryck: Ågrenshuset Produktion, Bjästa 10/2021

all processad mat. 

Fråga SÖF om lipödem
Telefon: +46 70-66 66 273

info@svenskaodemforbundet.se

Adress: Box 800, 101 36 Stockholm
www.svenskaodemforbundet.se
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Vad är lipödem? 
Lipödem är en kronisk störning i fettvävnaden där de ytliga 
mindre lymfkärlen, blodkärlen och nerverna är påverkade. 
Lipödem är med största sannolikhet en ärftlig sjukdom. 
Lipödem drabbar i stort sett endast kvinnor och bryter 
oftast ut i samband med hormonförändringar som till 
exempel pubertet, barnafödande eller menopaus. Endast 
ett fåtal män har rapporterats ha lipödem. 

Vid sjukdomens utbrott ökar kroppens fettceller i storlek 
och personen ökar i omfång framförallt över stuss, höfter 
och lår. I ett senare stadium kan även armarna påverkas. En 
studie visar att ca 11 procent av den kvinnliga befolkningen 
har lipödem.

Referens: Foeldi, Textbook of Lymphology, Elsevier, 2006:417-27

Lipödem diagnostiseras ofta som fetma trots att det 
finns flera tydliga tecken som skiljer lipödem från fetma. 
Lipödem förväxlas ibland med lymfödem, men skiljer sig 
åt på flera sätt. Bland annat är lipödem – till skillnad från 
lymfödem – symmetriskt utbrett på kroppens båda sidor.

Lipödem har diagnoskoden ICD-10, R60.0B Lipödem. (2017)

Olika typer och stadier av lipödem
Lipödemets utbredning beskrivs i typer och stadier. Man 
kan vara i stadie 1 hela vuxna livet, men man kan också 
börja i stadie 1 och sluta i stadie 3.

Kännetecken för lipödem 

• Överkroppen är oftast smalare än underkroppen

• Bubblig, gropig, mjuk fettvävnad (celluliter) stadie 2 och 3.

• Vid palpation finner man små, hårda fettknölar under 
huden, som känns som riskorn eller frysta ärtor (alla 
stadier).

• Fötterna och händerna är smala

• Kall hud i drabbade områden på grund av dålig 
blodcirkulation i fettvävnaden

• Ofta smärta vid minsta tryck

• Lätt att få blåmärken

• Ökad svullnad under dagen

• Lipödem försvinner inte med bantning eller träning. 
Lipödemområdena kan bli mindre med diet och träning, 
men den oproportionerliga kroppen kommer alltid att 
vara kvar och de kvarvarande fettcellerna kommer alltid 
att vara lipödemceller.

• Lymfscintigrafin är normal vid diagnosen lipödem 
och behöver därför inte göras. Vid vissa lipödem kan 
lymfkärlen påverkas av tryck från den stora fettvävnaden så   
att de kläms åt och läcker vätska. Det är i sig inte ett  
lymfödem, men orsakar ökad svullnad (ödem). 

• Vid långt utvecklat och obehandlat lipödem kan även 
fötterna få en kvarvarande svullnad med förfettning och 
fibrotisering kring tåbasen och ofta uppåt foten, ankeln  
och underbenen. Ett lymfödem har då uppstått.

Referenser:
ISBN: 91-631-4531-6
Riksplaneringsgruppen mot lymfödem, 
Universitetssjukhuset i Lund, 2003, sid 11
Fat Disorders Research Society

Vid lipödem är lymfsystemets kapacitet i fettvävnaden 
nedsatt och behöver öka sin transportkapacitet. Detta 
kan ske genom lymfterapi som är samlingsnamnet för 
lymfstimulerande behandlingar. Lymfterapi förbättrar 
tillståndet och hjälper mot smärtan.

Lymfterapi
Lymfterapi består av fem behandlingar, som alla kan utföras 
i hemmet efter samråd med medicinsk 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 goda 
kunskaper om sitt lymfsystem och inte alltför tung kropp 
finns inga hinder för någon träningsform.

3. Manuellt lymfdränage – MLD – är en speciell massage, 
som ökar motoriken i lymfkärlen. Vid lipödem skilljer sig  
   

Själv-lymfdränage – SLD - lärs ut av medicinsk 
lymfterapeut för användning varje dag.

4.Kompression hjälper till att aktivera lymfflödet vid 
rörelse. Det är viktigt att kompressionplagget är individuellt  

 och rätt utprovade för att inte stänga av flödet till exempel
vid fotleder, knäveck och i ljumskar.
  5. Hudvård ingår i lymfterapi men vid lipödem är risken att 
få infektioner genom sår och sprickor i huden inte större än 
för en person som inte har lipödem.

Tre stadier av Lipödem
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Egenvård
•
 
Manuellt lymfdränage/Självlymfdränage

•
 
Djupandning

•
 
Fysisk aktivitet

•
 HH
Kompression

lymfdränaget en aning mot hur det är vid lymfödem 

 •

Egenvård

Hudvård


