
 

  

Lipödemmånaden juni 2021 

   

 

 

 

 

Svenska 

Ödemförbundet SÖF 

www.svenskaodemforbundet.se 

info@svenskaodemforbundet.se  

 

 
   

 

 ”I have a dream…” 

Tänk dig att lipödem skulle vara en sjukdom som behandlades som vilken annan 

kronisk sjukdom som helst… 

-En person kommer in, får diagnos lipödem och sedan händer något.  

Ett åtgärdspaket, precis lika samma som för många andra sjukdomar och tillstånd, 

startar. Kanske kommer den nydiagnostiserade patienten få ett team av 

sjukgymnaster, lymfterapeuter, arbetsterapeuter, läkare, kirurger på en egen 

avdelning precis så som MS-patienter i många regioner får eller personer 

diagnosticerade med diabetes. 

 

Kanske kan man redan idag, i statistiken, hitta siffror som talar för att det är en 

helt avgörande vinst för nationer att agera tidigt, både vad det gäller att ställa 

diagnos men också att tidigt ta in avlastande behandling, lipödemfettreducerande 

kirurgi, smärtavlastning, vattengymnastik, lågintensiv sjukgymnastik, 

kompressionsplagg tillsammans med ett öppet sinne om att lipödem har, är och 

kommer vara en livslång verklighet för ungefär 10% av världens kvinnor. För har ett 

land råd att låta kvinnor, antingen bita ihop och lida, braka igenom, sluta arbeta i 

förtid eller behöva få hjälp med sin existens bara för att…inte ens erkänna att det 

som händer i en kropp med Lipödem faktiskt händer? Att inte ens börja ta den 

forskning som redan nu i dag finns, på allvar? Att inte, en gång för alla, gå på 

djupet i vad det är som händer, varför och vad som kan få dessa 10% av flickor, 

kvinnor, damer och tanter att få en dräglig tillvaro, respekt och en framtid utan att 

tappa livsgnistan eller tvingas in i en hopplös framtid?  

Jag har en dröm där skiljelinjen mellan oss äldre med långvarigt lipödem och de 

som ännu inte fått sin diagnos blir massiv och lipödem då nästan ses som två olika 

sjukdomar beroende på vilken sida av linjen man fått sjukdomen. Där stadie 3 blir 

utrotad och begravd för tid och evighet. Där lindring och förebyggande behandling 

inunder högkostnadskortet blir en självklar respons på diagnosticeringen.  

 

Dela gärna min dröm och låt oss arbeta för att drömmen börjar stavas V Å R D 

//Carola Orbert Selander 



 


