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Lipödem

• Hur vanligt är det?
• Vad beror det på?
• Hur vet vi att det är lipödem?
• Behandling
• Framtiden



Hur vanligt är lipödem?

<1% Child AH et al

11% Foldi et al 



Orsak till lipödem
• Okänt!

• Ärftlighet finns- 60% (Hebst et al.)

• Östrogenpåverkan?

• Gener som påverkar lymfkärl och 
blodkärl?







Hur vet vi att det är 
lipödem?



Hur vet vi att det är lipödem?

Källa: Lipedema: A review of the literature 2015, JP Okhovat et al. 



Wold et al 1951



Meier-Vollrat et al 2007



Herbst et al 2012







Symtom och besvär

• Fysiska besvär
– Smärta, ömhet
– Lätt att få blåmärken
– Svullnad
– Tyngdkänsla i ben

• Psykiska besvär
– Depression
– Ätstörningar

• Psykosociala problem
– Svårt att hitta kläder som passar
– Svårt att använda stövlar
– Jobbigt i sociala och intima situationer



Behandling

• Konservativ behandling

• Kompression

• Hälsosam livsstil

• Psykosocialt stöd

• Kirurgisk behandling 

• Fettsugning

• Kroppsformande kirurgi 



Behandlingar



Fettsugning

• Traditionell fettsugning med vätska 

• Bodyjet

• Ultrasound-assisted liposuction

• VASER

• Laser-assisted liposuction

• Power-assisted liposuction

• Microaire



Fettsugning-risker

• Oregelbundenheter/ojämnheter

• Serom- vätska under huden
• Nedsatt känsel- oftast övergående
• Infektioner

• Skada på inre organ

• Fett embolier

• Njur och hjärtproblem

• Lungemboli

• Lidocain förgiftning



Lipödemprogram?!
• Multidisciplinärt omhändertagande

• Dietist
• LCHF kost för att minska fetma

• Personlig tränare
• Träning ökar metabolism, blod- och lymfflöde

• Lymfterapeuter, fysioterapeuter och arbetsterapeuter
• Kompression, lymfmassage och LPG

• Egenvård
• Hudvård för att minska torrhet, sprickor och infektioner

• Psykologiskt stöd (psykolog, grupper och föreningar)
• Minskar ångest, depression och ensamhet 

• Plastikkirurg
• Fettsugning  



Tack så mycket
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