
Projekt Lipödem
– ett projekt för att synliggöra och skapa förståelse



2014 hade vi 38 patienter listade med 
diagnosen lipödem  R60.0

2015 hade antalet stigit till 100 listade
patienter

Under 2016 mottar vi ca 10 nya remisser i 
månaden på patienter med frågeställningen 
lipödem

Ödemmottagningen
på rehabcenter
Sfären I Solna



Förbättringskraft 

• Litteraturgenomgång
• Journalgranskning 13 pat

• Definiera egna 
erfarenheter

• Påbörja processen med 
kunskapsinhämtning -
vårdprogram

• Påbörja processen med 
ansökan om medel



Fortsatt arbete

• Start med Pilotgrupp: 
Lipödemskola i grupper 
om 8st. (40-50 listade 
intresserade) 

• God push av 
patientföreningar

• Färdigställa utökad 
faktatext till Svensk 
Förening för Lymfologi
hemsida (Svårt!)

Bild: Lipedema.org                                                         



Projektmedel för
3 år

• Projekt Lipödem - mål

Det ska finnas tydliga behandlingsrekommendationer baserat på erfarenhet

Tagit fram en webb baserad kunskapsplattform som presenterar fakta och 
erfarenheter

Synliggjort diagnosen Lipödem för politiker, allmänhet och beslutsfattare med bl a 
temakonferenser 

Erbjuda material som stärker personer med lipödem att få rätt hjälp

Projektet ska ha samlat underlag som kan stimulera till och ligga till grund för 
forskning kring diagnosen lipödem och hur den mest effektivt kan behandlas



Vilka är vi i  ”Projekt Lipödem”?

Gemensamma aktiviteter och samverkan med fler andra 
organisationer



93% uppger 
att man INTE 
får rätt stöd 

och 
behandling

Samverkansaktiviteter med bland andra 
patientföreningarLipödem caféer från 

Umeå – Malmö innan 
pandemin

3 stora Enkätundersökningar 
• Bemötande 906 svar
• Symtom och behandling 

520 svar
• Förskrivning av 

kompression pågår

Endast 20% fått 
fysioterapeutisk 

behandling,
Bassängträning

bra
Fettsugning tar 
bort symtom



Rapport och Poster; Klinisk erfarenhet av förskrivning av kompressionspump

Poster IFL 
Copenhagen 
(International 
Lipoedema 
Framework)



Intervjubok och webb baserad temakonferens 2020





Information till vårdgivare, patienter och den som 
söker senaste fakta/forskning



Lipödem programmet, 
Behandlingsråd i PVR, blanketter och 

formulär



9 Utbildningsavsnitt



Vad har det hittills tydligt lett till?
SBUs Kartläggning av stöd för 

behandling av lipödem refererar 
till projektets enkätundersökning i 

diskussionen 

Text om lipödem finns nu 
på 1177

Utbildning om lipödem 
APC

SFAM
Lymfterapeuter

Svensk Förening för 
Lymfologi 

Refererar till
Alltomlipodem.se

Region Värmland:
Påbörjat arbete med 

vårdrutin 



Lipödem mässan
Många forskare och initerade talare



Vad händer nu?

Vi hoppas på förlängning 6 månader för att 
utbilda vården. 

Därefter:
Bräcke diakoni och Patientföreningar 
fortsätter att stödja alltomlipodem.se

Mål: Vara en ”Nagel i ögat” tills vård för 
lipödem är etablerat i HELA SVERIGE för 
personer med lipödem
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