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Kirurgisk behandling av lipödem 
 
 
Innan ett tillstånd behandlas kirurgiskt måste en diagnos och en indikation fastställas, 
dvs. vad är det för fel och varför skall patienten opereras? 

 
En rad andra krav måste också uppfyllas, t.ex. skall resultatet av behandlingen vara 
förutsägbart, eventuella risker för liv och hälsa måste vara klarlagda och acceptabla i 
förhållande till den vinst som skall uppnås. Patienten måste vara välinformerad, känna 
sig delaktig och införstådd med det egna ansvaret i förberedelser och planering inför och 
efter operationen.  
 
 
Patienter, med lipödem - idag uteslutande kvinnor - behandlas främst av två anledningar: 
För att bli kvitt störande fettvolym och för att befrias från smärta. Smärtan kommer i 
många olika former, det kan vara tryckömhet, konstant molande, eller ont vid ansträngning 
i en eller flera kombinationer. Volymen kan störa p.g.a. sin tyngd eller placering som 
påverkar ställningen i närliggande leder. T.ex. är det vanligt att se kobenthet om stora 
volymer fett finns på insidan av låren. Med tiden finns då risk för knäledsskador och 
felbelastningar på fötterna med påföljande smärta och svårigheter att gå. Stor risk finns 
också för senare artrosutveckling i dessa leder. Speciellt allvarligt kan det bli om patienten 
är överrörlig. Överrörlighet är en komorbiditet (samsjuklighet) för många med lipödem 
vilket försvårar kobentheten och fotförändringarna ytterligare. 
 
Den kliniska undersökningen av patienter med lipödem avslöjar att smärtan kommer ifrån 
fettet och inte andra närliggande vävnader, som t.ex. de muskuloskeletala systemet. Målet 
är således att avlägsna så mycket fettvävnad att symptomen försvinner eller reduceras till 
en nivå som patienten kan tänka sig att leva med. 
De aktuella volymerna som behöver tas bort är ofta mycket stora. Här gäller det därför att 
välja en kirurgisk metod som passar mängden fettvävnad som ska tas bort. Planeringen 
och val av metod måste göras i nära dialog med patienten.  
Förberedelser och riskbedömning inför en kirurgisk behandling av lipödem, beror på vad 
man planerar. En liten operation i lokalbedövning ger helt andra förutsättningar än en 
operation där större mängd fettvävnad skall tas bort, som kräver narkos eller 
ryggbedövning. 
 
För de större ingreppen krävs att patienten blivit ordentligt undervisat, har provat den 
kommande kompressionsbehandlingen samt har kontroll på sin vikt och övriga 
hälsotillstånd. Det är av stor betydelse för resultatet att vikten har vänt nedåt även om 
BMI-gränserna tillåts vara höga, upp till 40 kg/m2, eller högre i vissa fall. Lipödem 
feldiagnosticeras inte sällan som fetma och det går inte att komma ifrån att flertalet 
patienter med lipödem är överviktiga sett till mängden normal fettvävnad, förutom bördan 
av lipödemfett. 
 
Övrigt att behandla före en operation är åderbråck, som kan orsaka blödningar och bensår, 
som kan orsaka infektion, för att nämna ett par exempel.  
 
Det är av stor betydelse att överviktiga patienter fått vikten att vända nedåt redan innan 
operationen och att alla patienter – även normalviktiga - förstår att behärska energiintaget 



2 (7) 

 

så att vikten inte ökar igen. En viktuppgång efter operationen äventyrar resultatet och kan i 
värsta fall förvärra smärtan. 
 
En behandling för lipödem kan åskådliggöras som ett antal kapitel eller steg. Det börjar 
med undersökning, riskbedömning och planering som leder till ett beslut om operation. 
Den måste genomföras smärtfritt och den eller de metoder för fettsugning som används 
måste passa det problem som skall lösas. 
  
Det är också utomordentligt viktigt att förstå skillnaden mellan kosmetisk fettsugning och 
lipödemfettsugning. Lite kortfattat bedöms resultatet av en kosmetisk behandling av hur 
mycket fett som lämnas kvar medan resultatet av en lipödemfettsugning bedöms av hur 
symptomfri man blivit. 
 
 
 
Smärtstillning under operationen 
 
Val av smärtstillning under en fettsugningsoperation beror på hur mycket vävnad som 
skall tas bort, var på kroppen den sitter och hur stora områden som skall behandlas. De tre 
aktuella metoderna är lokalbedövning, narkos och ryggmärgsbedövning. Viktigt att 
patienten är delaktig i beslutet om smärtstillning. 
 
Lokalbedövning begränsas av hur mycket bedövningsmedel som går att använda. Enligt 
FASS är högsta rekommenderade dosen av Xylocain–adrenalin 500mg, men vid 
fettsugning i lokalbedövning används ofta mycket större doser. Att gå långt utöver FASS 
rekommendationer kräver noggrann uppföljning och beredskap för behandling av 
biverkningar och förgiftningssymptom. Se Fass hemsida (www.fass.se) för detaljer.  
Bedövning med Xylocain–adrenalin håller i 1 till 2 timmar och det kan vara vanskligt att få 
större områden helt bedövade. För att uppnå smärtfrihet måste ofta ges både lugnande 
och smärtstillande medel i tillägg till lokalbedövningen. Här skall försiktighet råda för att 
dessa medel kan dölja biverkningar och tecken på överdos av lokalbedövningsmedel. 
 
Då en operation i lokalbedövning alltid är tydligt begränsad, både i tid och omfattning, blir 
efterförloppet lätt. Men om hela den primära lipödembehandlingen skall genomföras på 
detta sätt så behövs det många, många operationer. 
 
 
Narkos betyder att patienten sover under hela ingreppet som därför inte är begränsad i tid 
eller omfattning. Den plan man kommit överens om innan operationen kan fullföljas om 
inget oförutsett inträffar. Uppvaknandet från narkosen är ibland obehagligt och smärtan 
kan komma som en chock om patienten inte fått ordentligt med smärtstillande medel i 
samband med att operationen avslutas. Narkos används i första hand när ryggbedövning 
inte är möjlig, t.ex. vid fettsugning av armarna. 
Det finns risker med narkos för kraftigt överviktiga patienter samt de som besväras av 
sjukdomar i hjärta eller lungor. Det är narkosläkaren som står för riskbedömningen och 
beslutar huruvida narkos är möjlig eller inte. 
 
 
Ryggbedövning uppnås med ett stick i ryggen. Den bedövar från brösten till fötterna och 
håller för kirurgi i upp till 3 timmar, vilket räcker för stora primäroperationer. Patientens 
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vakenhetsgrad kan dessutom justeras efter önskemål, från klarvaken till slumrande. 
Efterförloppet är lugnt då viss smärtlindring finns kvar i timmar efter operationen, vilket 
förminskar behovet av starka smärtmediciner i det första skedet. Även här är det 
narkosläkaren som i dialog med patienten upplyser om detaljerna och beslutar om detta är 
den bästa metoden för smärtlindring i det enskilda fallet. 
 
 
 
Förminskning av fettvävnad 
 
Genom åren är ett flertal olika metoder beskrivna för att bli av med oönskad fettvävnad, 
både friskt fett och lipödemfett. Det är en självklarhet att kirurgen skall ha kunskap om alla 
dessa metoder för att kunna välja den eller de som passar bäst för den individuella 
patienten.  
 
Lipödempatienterna har en börda av förändrad fettvävnad som är erkänt svår att banta 
bort, men många har också övervikt av normalt fett. I dessa fall är det välgörande att bli av 
med så mycket av övervikten som möjligt, både för att underlätta operationen, för ett 
bättre operationsresultat och för att långsiktigt bevara hälsan. 
 
 
Gastric bypass – gastric sleeve 
Detta är två vanligt förekommande metoder som ändrar tarmkanalen i syfte att minska 
upptag av näringsämnen. Hos överviktiga - men i övrigt friska personer - rasar vikten 
medan patienter med lipödem vanligtvis stannar efter ungefär hälften av den förväntade 
viktnedgången. Detta upplevs inte sällan som ett ”misslyckande”, även om man 
värdesätter att kroppen har minskat. Det vanligaste resultatet är att ansikte bröst och bål 
blir smalare, emedan stuss, ben och armar är fortsatt stora. Även om underkroppen blir 
mindre efter viktnedgången, så kvarstår disproportionaliteten mellan överkropp och 
underkropp. Lipödemet kvarstår, ofta med något lindrigare symptom. 
Denna typ av kirurgi kan i vissa fall rekommenderas de patienter med lipödem som har 
stort överskott av friskt fett. De måste få klargjort att en stor del av lipödemfettet och 
symptomen det medför kommer att kvarstå och att man måste ta hand om detta i ett 
senare skede. 
 
 
Resektion av fett och hud 
Här avses att fettvävnad tillsammans med hudöverskott avlägsnas kirurgiskt. Detta 
innebär mycket stora kirurgiska ingrepp med svår läkningsperiod och används i dag 
endast på mycket svåra fall av lipödem i kombination av fetma som orsakat lymfödem i 
framför allt fötter och underben. Den typen av kirurgi är numera sällsynt och kräver 
fullständiga sjukhusresurser och hög kompetensnivå för genomförandet.  
 
 
Kemisk behandling 
Injektion av deoxicholsyra (deoxycholic acid, DCA, ”Belkyra”), används för borttagning av 
små fettdepåer, t.ex. en dubbelhaka. De små volymerna som försvinner och att resultatet 
är svårt att styra gör metoderna olämpliga för primär lipödembehandling. Kan eventuellt 
användas för borttagning av små knölar eller som en finputsning efter större kirurgi.  
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Frysning 
Fettceller tål inte låg temperatur. Vid 10°C, eller lägre, dör de och avlägsnas från kroppen 
genom naturlig nedbrytning, framför allt med hjälp av lymfsystemet. Denna egenskap har 
utvecklats till två metoder att bli av med oönskat fett. Den ena är att kyla utifrån med 
frysbandage, s.k. Coolsculpting och den andra är att ge en injektion av kall 
koksaltlösning, ”issörja” < 0 °C, som dödar den behandlade fettvävnaden.  
Dessa kylmetoder kan endast behandla en liten volym åt gången, vilket gör dem olämpliga 
för primär lipödembehandling. Resultatet är svårt att förutsäga och blir tydligt först efter 
några månader. Kan vara lämpliga för borttagning av små fettknölar som en finputsning 
efter större kirurgi. 
 
 
 
Fettsugning 
 
Under de senaste decennierna har många tekniska framsteg gjorts som förenklar själva 
förfarandet vid fettsugning och som förbättrar resultaten. Grundprincipen är dock alltid 
densamma: Fettet sugs ut via en kanyl som förs fram och tillbaka i vävnaden som först 
luckrats upp med en vätskeinjektion.  
Ämnar man ta lite fett under en kort operation räcker lokalbedövning ofta men för 
borttagning av stora mängder fett krävs narkos eller ryggbedövning. Vilken teknik eller 
hjälpmedel som sedan används för att dra ut fettet är mindre viktigt, kombination av en 
eller flera tekniker kan användas för att uppnå målsättningen med operationen. 
När det mesta av lipödemfettet är borta kan man räkna med ett långsiktigt bra resultat. De 
fettceller som avlägsnats kommer inte tillbaka och lipödemsymptomen försvinner 
omedelbart efter operationen. 
 
Borttagning av fett med sugning eller skrapning beskrevs första gången i tryck på 1920-
talet av den franska kirurgen Charles Dujarier. Resultatet vart så dåligt att metoden låg i 
dvala till 1974 då de italienska läkarna Giorgio Fischer och hans far Arpad Fischer 
presenterade borttagning av fett med sugkanyler de hade tillverkat själva. Nästa stora 
framsteg kom 1982 då den franska kirurgen Yves-Gérard Illouz publicerade en säkrare 
metod med förberedande vätskeinjektion och trubbiga kanyler med flera hål kopplade till 
en vakuumpump. Detta är utgångspunkten för de metoder vi använder i dag. 
 
Fettsugning som kirurgisk metod används för att lindra ett stort antal tillstånd. De 
självvalda kosmetiska operationerna av olika slag är kanske de mest kända. Men, det finns 
många fler användningsområden där metoden används av rent medicinska skäl, t.ex. kan 
fettsugning användas för att jämna till underlaget på bukväggen vid läckande stomipåsar 
så att påsarna får bättre fäste, bröstförminskning hos både damer och herrar 
(gynekomasti), borttagning av fettknölar vid insulinstickställen s.k. lipohypertrofier, o.s.v., 
o.s.v. 
 
Den grundläggande metoden, att injicera vätska i vävnaden för att sedan suga ut fett och 
vätska med trubbig kanyl kopplad till en sugmaskin, har utvecklats med flera tekniska 
tillägg sedan 1990-talet. Den vätska som används för att luckra upp vävnaden har haft 
olika sammansättning, men har landat från mitten av 80-talet i den så kallade ”Kleins 
lösning” som består av koksaltlösning med tillägg av adrenalin, bikarbonat och 
bedövningsmedel. Om operationen sker i narkos eller ryggbedövning används vanligtvis 
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endast koksaltlösning med tillägg av adrenalin för att minska blödningen. Det finns inga 
bestämda regler för mängden vätska som används under en och samma operation. Skalan 
går från mindre mängd vätska, s.k. ”torr”-metod, till stor mängd vätska, s.k. ”blöt”-metod, 
som används mest idag.  
 
Själva fettborttagningen sker då kanylen förs fram och tillbaka i fettvävnaden och det är 
den rörelsen som underlättas av föregående vätskeinjektionen, förutom att den injicerade 
vätskan spränger isär vävnaden så att fettet lossnar lättare. Kanylernas utformning har 
utvecklats för att kirurgen skall kunna välja en som passar uppgiften. Tjockleken på 
kanylerna är 2-10 mm och antalet hål i spetsen går från 1 till många. 
 
Alla typer av fettsugning lämnar sår i vävnaden där fettet suttit. Då läkningen efteråt sker 
på ett naturligt sätt med ärrbildning är det väldigt viktigt att färdigbehandla varje påbörjat 
område. Om lipödemfett lämnas kvar blir det inneslutet i ärrbildningen och det blir mycket 
svårt att avlägsna dessa fettrester innan ärren har tillbakabildats, vilket kan ta 3-5 år. 
Smärtan blir också kvar eller kan förvärras i takt med att ärren krymper, som de alltid gör 
då ärrkrympningen är en del av den naturliga läkningsprocessen. Patienter som går upp i 
vikt efter operationen kan bli särskilt drabbade av detta. 
 
 
Tumescent fettsugning 
Introducerades som ett begrepp av Jeffrey A. Klein i U.S.A. på 80-talet och har blivit 
vetenskapligt genomgången beträffande mängden bedövningsmedel av Frode Samdal i 
Norge på 90-talet. Den ursprungliga beskrivningen avser kosmetiska behandlingar i 
lokalbedövning med mycket begränsat uttag av fett. Kärnan i denna metod är injektion av 
vätska i den vävnad som skall avlägsnas, vilket också är gemensamt med alla andra 
fettsugningsmetoder.  
 
 
PAL fettsugning 
Är förkortning för ”Power Assisted Liposuction” och betyder att handtaget för 
fettsugningskanylen har en inbyggd motor som rör kanylen för att underlätta kirurgens 
arbete. Kan tillämpas med både smala och grova kanyler men är i dagsläget mest använt 
med smala kanyler och tumescent teknik. Teknisk utveckling med kraftigare motorer och 
lite grövre kanyler har kommit fram de senaste åren vilket vidgar användningsområdet. 
 
 
WAL fettsugning 
Är uppfunnen i Tyskland och betyder att injektion av vätska (tumescens) sker samtidigt 
med fettsugningen. Vätskan injiceras under högt tryck från spetsen av 
fettsugningskanylen vilket separerar vävnaden så att fettet lättare kan avlägsnas. I dag är 
denna metod den rådande för lipödembehandlingar i Sverige och övriga Europa. 
 
 
Tillförsel av värme med radiofrekvent ström, ultraljud eller laser 
Den gemensamma nämnaren för dessa tre tekniker, är tillförsel av energi som utvecklas till 
värme i vävnaden. Det finns ett flertal kända tillämpningar för detta inom olika medicinska 
specialiteter alltsedan 1920-talet. Alla dessa metoder kan användas både i lokalbedövning 
för små operationer och under ryggbedövning eller narkos om större mängd vävnad skall 
behandlas. Dessa tekniker används i första hand för kosmetiska operationer. 
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Vid fettsugning tillförs värme av två skäl. Dels kan cellerna skadas så att det går lättare att 
suga ut fettet och dels påverkas kollagenet i bindvävnaden genom att det förtjockas och 
krymper, en effekt som börjar inträda redan vid drygt 50 graders temperatur. Detta leder till 
att huden och underhudsvävnaden stramas upp, krymper, vilket ofta är eftersträvansvärt 
vid kosmetiska operationer. 
 
Det problematiska att använda värmemetoder för primär lipödemkirurgi är just den 
kosmetiska fördelen. Om en patient med lipödem undergår en kosmetisk operation 
kommer fett att lämnas kvar i stel oelastisk vävnad. Volym och tryckömhet finns kvar och 
skulle fettvävnaden sedan växa i volym kan smärtorna bli värre än före operationen. Att 
operera om i detta läge är nästan omöjligt p.g.a. den stela ärrbildning som det förändrade 
kollagenet representerar. 
 
 
Operationsplanering 
Planeringen utgår ifrån den enskilde patientens unika behov och önskemål. Vilket område 
är värst? Vilken operation ger den största vinsten? Hur många operationer kan troligen 
behövas innan symptomen är acceptabla? Skall vi planera för många små eller få stora 
operationer? Finns det något i det allmänna hälsotillståndet som måste tas hänsyn till? 
Hur påverkar operationen val av kompressionskläder? 
 
Alla dess frågor, och fler därtill, måste besvaras i dialog med patienten innan det slutgiltiga 
beslutet. Det är synnerligen viktigt när fler operationer planeras att betona att varje område 
på kroppen borde opereras bara en gång och görs då helt klart. Dessutom måste 
planeringen innefatta insikt om att kompressionskläderna skall passa efteråt. Man får inte 
skapa en sällsam kroppsform så att patienten endast kan använda specialsydda kläder. 
 
 
Hur mycket fett kan man ta vid en operation? 
Det viktiga här är att inte äventyra patienternas hälsa. Säkerhet är inget att förhandla om. 
Hur mycket fett som tas är sedan helt individuellt och beror på flera faktorer, t.ex. 
patientens hälsotillstånd, hur mycket som behöver tas och hur bra kliniken kan övervaka 
och sköta patienten under och efter operationen. Det går inte att lova något om volymerna 
på förhand, varje patient är unik och skall behandlas i enighet med det. Fettvävnaden är 
olika mellan olika individer, ibland lossnar fettet lätt andra gånger är det segt. 
 
Det finns flera rutiner för att mäta hur mycket fett tagits, därför är det svårt att jämföra 
dessa värden mellan olika kliniker. Vanligt är att ett fyllt uppsamlingskärl får stå i en 
halvtimme innan fett och vätska separerat så att volymerna kan läses av.  
 
För små operationer i lokalbedövning med enkel medicinsk riskbedömning och där 
patienten inte övernattar för uppföljning kan 2-3 liter fett tas. De större ingreppen föregås 
av medicinsk utvärdering med provtagning och narkosläkarkonsult för riskbedömning och 
val av bedövning. Patienten ligger sedan kvar på kliniken tills dagen efter operationen då 
man tar ytterligare prover och ser till att ge rätt kompressionsplagg. Under dessa 
omständigheter kan 8 till 10 liter tas, vilket bekräftas i färska uppgifter från både Europa 
och USA som anger maxgränsen ligga vid 10% av kroppsvikten. 
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Om vi tänker oss en patient som behöver bli av med 30 liter fett, då finns möjlighet att nå 
dit med 10 operationer på 3 liter per operation, eller med 3 operationer på 10 liter vardera, 
oavsett vilken teknik eller metod i övrigt som används. Det är dialogen mellan patient och 
läkare som utmynnar i den bästa vägen för den enskilde. 
 
 
Efter operationen 
Tiden efter en fettsugning är prövande, ingreppets omfattning kan överraska. Men nu 
måste patienterna bita ihop och fullfölja planeringen med fokus på att både mathållning 
och kompression skall skötas för bästa resultat. Rutinerna runt efterbehandlingen skiljer 
mellan olika kliniker, att detta sköts bra är helt avgörande för resultatet av operationen. 
 
I vissa regioner kan patienter med lipödem få hjälp med kompressionsplagg och 
LymfaPress kompressionsutrustning, medan andra regioner fortsatt vägrar hjälp. Det är 
viktigt att känna till vad som gäller i hemregionen innan operationen för att inte bli 
överraskad. Får man ingen hjälp är det patienten själv som måste förbereda och säkra 
ordentlig kompression och eftervård för att resultatet ska bli bra. 
 
Hur fort en nyopererad patient är på benen igen beror på arbetsuppgifterna och vilken 
operation som utförts. Sjukskrivningen efter de större operationerna brukar vara mellan 
två till fyra veckor, men är väldigt individuell. 
 
Ibland blir det komplikationer efter fettsugning, även om det numera är sällsynt. Vanligast 
är ansamling av vävnadsvätska i de fickor som bildas då fettvävnaden tas bort, s.k. serom. 
Det är mycket viktigt att denna vätska dras bort för att säkra bästa möjliga läkning. Övriga 
problem kan vara blodansamling i såren, eller infektion. I dessa fall skall patienterna i 
första hand vända sig till den klinik där operationen gjordes och följa deras rån och 
anvisningar. 
 
 
 
Sammanfattning 
En lipödemoperation är ett stort kirurgiskt ingrepp. För bästa resultat är det viktigt att ha 
en dialog mellan patient och läkare, som inger förtroende och att behandlingen planeras 
och genomförs utifrån patientens behov och önskemål. 
Därför borde detta snarare ses som ett samarbetsprojekt än en operation. Alla delar är 
viktiga, arbetsinsatsen fördelas mellan sjukvård och egenvård där även patientens del är 
avgörande för resultatet.  
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