
Projekt Lipödem

– ett projekt för att synliggöra 
och skapa förståelse





Tid Projektfokus

År 1

Inhämta och sammanställa kunskap: 

Att vara drabbad av lipödem och vilket stöd och 

bemötande man får

År 2

Skapa nätverk för professionen: Utreda behov av 

utbildningsinsatser

Samla kunskap om anhörigas behov av stöd

År 3

Behandlingsinsatser: 

Kartläggning, 

Sammanställning av resultat och utvärderingar

Sprida information och 

kunskap

www.alltomlipödem.se



Kartläggning av 
stöd och 

information till dig 
med lipödem

Projekt Lipödem



Digital öppen enkätundersökning med länk som 
genomfördes under hösten 2019 till januari 2020 

Via patientföreningar SÖF, LymfS, Bräcke diakoni, 
NKA, Lymf Kalmar

Olika Fb-grupper riktade till personer med 
lipödem 

Kartläggning av 
stöd och 
information



Upplägg och innehåll:

Envals- och flervalsfrågor samt textfrågor

• Allmän del

• Diagnostisering och vårdkontakter

• Information: tillgång och kanaler

• Symtom och dess påverkan

Kartläggning av 
stöd och 
information



Genomfört på 6 platser

• Solna

• Umeå

• Uppsala

• Göteborg

• Malmö

• Kalmar

Sammanlagt 90 deltagare

WS 
Lipödemcaféer



Temadiskussioner

➢ Bemötande i vården

➢ Hur kan vi sprida information

➢ Hur påverkas anhöriga

➢ Vad har varit avgörande för dig

WS 
Lipödemcaféer



906 svarande

855 med lipödem

28 anhöriga eller näststående till person 
med lipödem

22 svarade att man inte hade lipödem

Kartläggning av 
stöd och 
information



Respondenter från hela landet
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Nuvarande ålder jämfört med symtomdebut
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Diagnostisering

26%

19%

50%

5%

Specialistläkare Husläkare Lymfterapeut Fysioterapeut

855 med lipödem

607 (71%) har fått en 
diagnos

Vem ställde diagnosen? 



Diagnostisering: 
Hur svårt var det att få hjälp?

Jag fick snabbt hjälp

29,7%

Jag fick söka en del

25,9%

Det krävdes mycket

44,4%

 Det gick lätt  Med visst besvär Det var svårt



Diagnostisering: 
Processen för att få diagnos

Många söker först för smärta, värk och svullnad. 

• Man möter ett djupt ointresse för symtom

• Många bantningsråd 

• Uppmaning att acceptera sin värk

Den allmänna vårdens bristande kunskap/intresse tvingar 

patienter till privata aktörer för diagnos och behandling

De som fått snabb hjälp har själva vetat vart de ska hitta experter



Diagnostisering

Exempel

Sökte läkare vid 35 års ålder för 

svåra besvär till min vc läkare. 

Ingen har tagit mig på allvar 

genom åren, 60 år gammal nu, 

lider enormt fysiskt och psykiskt. 



Diagnostisering

Exempel

Har sökt vård kontakt sedan 15 års ålder, Dvs i 
närmare 30 år. 

…..Minst ett 40 tals ggr har jag sökt för min konstiga
kropp.



246 personer har ännu inte fått diagnos

2,8%

47,0%

23,3%

12,1%
14,9%

Behöver inte Inte hittat rätt
kompetens

Jag vet inte vart jag
ska vända mig

De har inte kunnat
bekräfta diagnosen

Jag har ännu inte
börjat söka hjälp

70% att de inte hittat någon som 
kan diagnostisera



Vilka symptom 
påverkar mitt 
dagliga liv?

Som de symtom som mest påverkar det 
dagliga liv anges:

634 Smärtan, värk eller ont

238 Tyngdkänslan

137 Svullnaden

132 Tröttheten

122 Storleken

111 Berörings- eller tryckkänsligheten

50 Sömnproblemen

803 svarande



Hur påverkar
symtomen mitt 
dagliga liv?

Exempel:

Kraftig ätstörning under största delen 
av livet. 

Dålig självkänsla & självmordstankar. 

En ständig känsla av att vara mindre 
värd, misslyckad, ful och så oerhört 
äcklig. 

Jag har ofta haft ett sådant självförakt
så jag velat straffa mig själv. 

Svårt att möta andra människor blickar 
& klarar inte av att se mig själv på kort.



Hur påverkar
symtomen mitt 
dagliga liv?

Just nu är det benen som är allra värst. 
Dom är som två gigantiska tunga, orörliga 
stockar som värker oavbrutet. Svårigheter 
att utföra mitt jobb inom vården pga
mycket böjningar ,gående etc.

Finns inga byxor som passar.

Att alltid få råd om hur jag ska gå ner i vikt 
etc och ingenting biter på benen.

Givetvis är utseendebiten ett gigantiskt 
stigma också då jag inte vill bada, vara på 
stranden, gå i shorts eller klänning osv och 
även barnen blir lidande av det.



Hur påverkar
symtomen mitt 
dagliga liv?

Före operationerna 

Så var jag sjukskriven i 7år, konstant trött, sov 
16 timmar/dag, frusen, sjukt ont i kroppen, 
sprängande värk i armar, lår och vader, feber i 
halvårsvis i sträck, blåmärken utan anledning, 
hade elefantben som var extremt tunga, det 
gick inte att springa eller vara fysiskt aktiv, 
deprimerad. 

Efter operationerna 

Så jobbar jag heltid, rider, tränar, har ett 
socialt liv, mår bra psykiskt, stark i kroppen, 
inte värk. Livet har totalt förändrats. Har 
fibroser kvar så vid stressiga perioder så känns 
dom av och jag blir trött och får lite ont i 
kroppen. Men med ett par timmars vila är jag 
på benen igen.



Har ditt lipödem lett till några medicinska 
komplikationer?

45,8%

10,4%

43,8%

JA NEJ VET EJ

389 svarade ja
373 svarade vet ej 

Av dessa beskrev 143 st
komplikationer som: 

Problem med 
felställningar och värk i 
knän eller artros 

849 svarande



86% anser att 
man 

begränsas för 
arbete karriär 
och/eller fritid

86,1%
728 personer

13,9%

JA NEJ

P
ro

ce
n

t

De allra flesta lever ett begränsat liv



22,4 % 
Har varit sjukskrivna pga sitt lipödem 

22,4%

77,6%

Ja Nej

De flesta i 
många år



Anser du att du fått rätt stöd och behandling 
från vården för ditt lipödem?

7,4%

92,6%

Ja Nej

783 personer svarar    
- Nej!



Nej
91%

Ja
9%

Nej

Ja

Av dem 
som fått 
diagnos: Har du fått rätt stöd och behandling från vården för ditt 

lipödem?



Bemötande

2,8%
15,1%

25,0%
30,9%

26,2%

Utmärkt I huvudsak positivt Varken positivt eller
negativt

I huvudsak negativt Riktigt dåligt

P
ro

ce
n
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57% upplever ett 

negativt eller dåligt 
bemötande!



Bemötande; På vilket sätt?

• Många upplever sig bli otrevligt bemötta och/eller med förakt

• Många upplever sig inte bli betrodd trots att man berättar om sund livsstil och 
kosthållning

• Man upplever en frustration när vården vänder en ryggen 

• Man upplever stor okunskap eller skepsis om diagnosen lipödem

De som upplever sig positivt bemötta: På vilket sätt?

Att de blir tagna på allvar även om de inte får mycket hjälp

Att de har fått träffa kunnig lymfterapeut som erbjudit kompression

Många anger att vården avvaktar i väntan på rekommendation från ”högre instans”



Exempel från 
Region Uppsala

Diagnosen lipödem ingen grund för behandling.  Med 
hänvisning till brist på evidens.

Onkologkliniken är den enda klinik i Region Uppsala som får 
förskriva kompression. 

• ”Vi behandlar inte andra svullnader än lymfödem.”

För kompressionsbehandling dvs tillgång till 
kompressionsplagg och kompressionspump måste ödem 
vara påvisat med lymfscintigrafi

Återstår smärtlindring med värktabletter via vårdcentral

Vissa har erbjudits magsäcksoperation.

Vart ska lipödempatienter vända sig för att få smärtlindring 
utöver tabletter?



Information från 
vården om 
diagnosen 
lipödem

Lymfterapeuter är viktiga
kunskapsförmedlare för patienter
med lipödem

• De som är nöjda med informationen har 
många fått den från lymfterapeuter

• Tillgången till lymfterapeuter är begränsad

• Många lymfterapeuter tar inte emot
patienter med lipödem

• De som är missnöjda uppger att det saknas
kunskap hos vårdgivare. 

Man får söka information själv, men inget
finns på 1177



Anhöriga

Av de 28 anhöriga eller närstående

svarade 8 att de tyckte att stödet 
från vården till deras anhörige varit 
MINDRE BRA

20 st svarade att stödet varit DÅLIGT

Ingen svarade att det varit bra



Anhöriga

Samtliga uttalar:

Frustration och sorg över 

➢ Att deras anhörige inte blir 
tagen på allvar

eller…

➢ Att vården tror att lipödem är 
en ”Hitte-på-sjuka” som de 
drabbade har åsamkat sig 
själva

Som anhörig efterfrågar man kunskap 
om lipödem.



Lipödem en diagnos som stänger dörren
I vår undersökning anger många att stödet tidigare varit bättre:

Vårdgivare hänvisar till Sll Fokusrapport 2017 Lipödem; för att skicka hem 
patienten utan stöd eller behandling. 

”Behandling av lipödem saknar evidens”

Samtidigt konstateras i fokusrapporten att det finns belägg för att patienter 
med lipödem upplever symtomlättnad av t ex kompression

Trots det lämnas många helt utan hjälp även om man upplever svår smärta 



Informationskällor 
om lipödem

Den viktigaste informationskällan är 
chattgrupper på sociala medier

Den minst viktiga informationskällan är 
offentliga webbsidor (typ 1177)

Varför???
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Svenska patientföreningar

Internationella patientföreningar

Bloggar

Chattgrupper i sociala medier

Offentliga webbsidor med
information (typ 1177)

Vetenskapliga artiklar

Tidningsartiklar

Annan

Medelvärde



Vilken information är viktigast

4,84

4,84

4,86

4,75

4,52

4,11

3,25

1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

Fakta om diagnosen

Vart jag kan vända mig

Vilken behandling jag har rätt till

Egenvård

Kostråd, livsstilsråd

Hur jag hittar andra med lipödem

Annat

Prio 1: 

➢ Fakta om Lipödem

➢ Vart kan jag vända mig

➢ Vilken rätt till behandling

Vad kan jag göra själv

➢ Egenvård

➢ Kost



Viktig information/ hur bra är den som finns?

Man saknar viktig information!

➢ Vart kan jag vända mig

➢ Vilken behandling har jag rätt till 

Ingen tillgänglig information 
anses vara bra!

4,84 4,84 4,86 4,75 4,52
4,11

3,25
2,72

1,98 1,87

2,59 2,34
2,78

2,05

Viktighet Hur bra?



Försäkringskassan 
stöd för dem som varit sjukskrivna 

12,0%

33,1%

20,6%

34,3%

Mycket bra Bra Mindre bra Dåligt
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45% är nöjda

55% är inte nöjda



Slutsatser stämmer väl med 
enkätens resultat

Vi redovisar information som 
adderar värde 

WS 
Lipödemcaféer



Lipödemcafé
Bemötande i vården

Bristande kunskap från vårdgivare

• Vårdcentraler, husläkarmottagningar:  Man vet inte vad man kan göra

• Provtagning och behandling som kräver beröring: Okunskap om hudens 

smärta 

• Misstas för fetma/övervikt: Erbjuder felaktig behandling

• Drar fel slutsatser från BMI: Problem med BMI-kravrelaterad vård



Lipödemcafé
Bemötande i vården

Föraktfullt bemötande från vårdgivare

Ifrågasättande av: 

• Diagnosens existens

• Symtom 

Förakt för att:

• Man inte går ner i vikt

• Man sökt vård många gånger

• Man inte kan träna som andra



Lipödemcafé
Bemötande i vården

Många är multisjuka: Man missar diagnosen lipödem

• Hypothyreos

• Fibromyalgi

• Övervikt

• Psykiatriska och neuropsykiatriska diagnoser



Lipödemcafé
Bemötande i vården

Erbjuder felaktig eller ingen behandling

• Man fokuserar på kroppsstorleken

• Man beaktar inte de stora psykosociala konsekvenserna

• Erbjuder magsäcksoperation: Kan vara kontraproduktivt för lipödemet

• Stränga krav på viktminskning leder många gånger till: - Psykisk ohälsa, Jojo-

bantning och viktuppgång

• Förskrivning av P-piller och annan östrogenbehandling kan förvärra lipödemet

• Långvarigt psykiskt lidande pga uteblivet behandlingsresultat



Stockholm: 
Kan få kompression och kompressionspump om man träffar rätt terapeut

Umeå:
Vissa områden får kompression förskrivet men inte alla.

Uppsala: 
Får ingen specifik behandling annat än smärtlindring med läkemedel

Malmö: 
Kräver stor kreativitet för att få hjälp. Inte självklart hos VC. Kan få kompressionsplagg och 
kompressionspump via onkologen, men hur kommer man dit när man inte har cancer??

Göteborg: 
Om man kommer rätt kan man få kompressionsplagg och kompressionspump.

Kalmar: 
Norra Kalmar erbjuder kompressionsplagg och pump. Södra Kalmar län gör det inte

Lipödemcafé

Stora regionala skillnader när det borde vara likadant



Lipödemcafé
Bemötande i vården

Vad krävs för att bemötandet ska bli bättre?

Nationell kravställning,   
nationella riktlinjer!!



Vad har varit avgörande för dig?

• Att ha fått en diagnos

• Positiva kontakter i vården som skickat 
mig rätt

• Lipödemskolan på Bräcke

• ”Att komma ut” och berätta

• Att fortsätta kämpa!

• Att få en förklaring. Att förstå att folk varit 
elaka. 

• Att jag genomgått fettreducerande 
operation



Vad man saknat

• Operation! Operation! Operation!

• Smärtlindrande behandling

• Ett vänligt respektfullt mottagande

• Ett uttalat stöd för diagnosen



Anhöriga
Krävande för parrelationer

• Ställer krav på mycket praktisk hjälp

• Aktivitetsbegränsningar

• Ekonomisk påverkan

• Tålamodskrävande

• Samlivet påverkas negativt

Smärta

Berörings
känslig

Konstant 
trötthet Bristande 

fysisk 
uthållighet

Nedsatt 
arbetsförmåga Psykisk 

påverkan



Anhöriga

Mor  och dotter
• Jag ser att min dotter börjar växa

• Vad kan jag göra?

• Hur pratar jag med min dotter?

• Vem ska jag informera?

• Eller …. Jag vill inte skaffa barn! …….



Anhöriga

• Familjen

• Medverkan vid fysiskt ansträngande 
aktiviteter

• Badstranden 

• Utanförskap



Bara tanken
känns för 

många
främmande!



Anhöriga

Utbildningsinsatser till anhöriga efterfrågas starkt

• Kunskapshöjande material om lipödem. Vad händer i 
kroppen? Hur kan lipödem påverka livssituationen 
och samlivet?

• Kunskapsmaterial för barn till drabbade

• Kunskapsmaterial till föräldrar till drabbade döttrar

• Kunskapsmaterial: Vad kan man göra själv/hjälpa till 
med för att det ska bli bättre

• Kunskapsmaterial om vikten av stöd från anhöriga

Informationsträffar för anhöriga till drabbade



Informationsspridning

Vad?

• Smärtan. Man slår inte en person med lipödem på 
armen. 

• Att man inte kan motionera som andra

• Att man blir oändligt trött av att träna

• Att man är generellt trött

• Att dagarna är olika vissa är bra andra är botten



Informationsspridning

Till vem?

• Politiker

• Vårdutbildningar

• Vårdens nätverk

• Gym, träningslokaler

• Skolhälsan

• Ungdomsmottagningar



Informationsspridning

Hur?

Ta fram en riktigt bra broschyr om lipödem

Utskick till politiker och vården

Artiklar fackpress

Besöka vårdutbildningar

Filmer, intervjuer av personer med lipödem

Reklamkampanjer på stan, Fb eller andra sociala 
medier



Det handlar inte om att bli smal och vacker



Det handlar om att kunna leva ett liv som alla andra



Innan vi berättar om fortsättningen av 
projektet: 

Era frågor?



Och vad 
händer nu?

• Sprida resultatet till politiker och 
beslutsfattare tillsammans med den stora 
mängd kommentarer

• Ev få till stånd en vetenskaplig artikel 
baserad på resultatet i enkäten

• Lansera plattfomen www.alltomlipödem.se
i september

• Temakonferens 25 september….

• Nästa år fördjupat fokus behandling

http://www.alltomlipödem.se/

