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                            Verksamhetsberättelse 2019 

25 januari. Konstituerande möte, där valdes:  

  IngMarie Bohmelin till förbundets ordförande,   

  Ulrika Fransson till förbundets vice ordförande  

  Thérèse Lindroos till förbundets sekreterare och kassör 

  Siv Carlsson-Lauri till ledamot 

Januari Kontakt med Stefan Bragsjö, Region Kalmar län 

Sjukvårdsledning sydöstra beslutar i september 2018 om att ta fram riktlinjer för vård vid lipödem. Jan-

Erik Karlsson ordförande centrumråd rekonstruktiv kirurgisk sjukvård skapar uppdraget  20 oktober 

samma år och ger uppdraget till RMPO Rehabilitering och smärta under ledning av Stefan Bragsjö. 

Samarbete bör ske med RMPO Primärvård. 

Bragsjö menar att han inte har resurser för detta och skickar tillbaka ärendet till sjukvårdsledning 

sydöstra. Där tas i april 2019 beslut om att det ska ske på nationell nivå, men hösten 2019 finns ännu 

ingen mottagare av uppdraget. Ulrika hade kontakt med Bragsjö, i januari 2019, som då lovar att 

riktlinjer ska tas fram på nationell nivå och uppmanar oss att skapa nationellt förbund för att vara 

delaktiga i den nationella processen. Ulrika kontaktar IngMarie om detta och Lymf Sverige registreras 

och är redo för samverkan på nationell nivå. 

31 januari. Möte med Riksförbundet Sällsynta diagnoser om att få ingå i förbundet. IngMarie, Thérése 

och Ulrika träffade Malin Grände och Raoul Damnert. Ansökning skickades in. 

24 februari. Kontakt tas med Tysklands hälsominister Jens Spahn om vad som händer med lipödem 

och operationer. Vi får svar att inom kort dvs den 7 april beräknas beslut tas i deras riksdag för att alla 

lipödemiker stadie tre ska erbjudas operation från 2020. 

5 mars. Kontakt med SKL för att utreda vem som är ansvarig för nätverksträffar. Då Behovsanalys 

Lipödem från Region Östergötland skriver att Hälso- och sjukvårdsdirektörerna "beslutat" om att stoppa 

operationer vid lipödem vill vi kommunicera och samverka med dem. Ulrika kontaktar SKL för att få reda 

på vem som ansvarar för nätverket och får veta att Åsa Himmelsköld från Region Uppsala är 

sammankallande. Vi får också veta att dessa nätverksträffar inte är beslutande. Svar från SKL: " Berörd 

avdelning här på SKL meddelar att i de nationella nätverk som SKL faciliterar diskuterar regionerna för 

dem aktuella frågor och områden för utveckling. De utbyter också erfarenheter på olika sätt.  

Formen är dock att det inte fattas några beslut nationellt då alla är egna huvudmän och beslut endast 

fattas i regionen eller kommunen." 

6 mars. Pressrelease: Nytt rikstäckande förbund för dig med lymfödem, lipödem eller dercum.  

På världsdagen för lymfödem.  

- Vi ville uppmärksamma att det finns tusentals personer som lider av dessa sjukdomar i Sverige som inte 

får tillräcklig vård. 

- Vi vill arbeta för att svenska landsting/regioner ska tillhandahålla bästa möjliga vård för denna 

patientgrupp. 
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- Vi vill vara en enande kraft för alla som vill ha väl fungerande vård nu. Tillsamman med dig eller din 

förening... 

11 mars. Kontakt med Socialstyrelsen angående operationer vid lipödem. Allmänt svar om att det är 

regionernas ansvar att ge medborgarna den vård de behöver och hänvisade till Hälso- och sjukvårdslagen 

(2017:30). 

" Av 5 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, framgår att hälso- och sjukvården ska bedrivas 

så att den uppfyller kraven på en god vård. Detta innebär att den särskilt ska vara av god kvalitet med en 

god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet i vården och behandlingen, vara lätt 

tillgänglig, bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet, främja goda kontakter 

mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen, tillgodose patientens behov av kontinuitet och 

säkerhet i vården. Olika insatser för patienten ska samordnas på ett ändamålsenligt sätt. Varje patient 

som vänder sig till hälso- och sjukvården ska, om det inte är uppenbart obehövligt, snarast ges en 

medicinsk bedömning av sitt hälsotillstånd. 

 Av 8 kap. hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL framgår bl.a. att varje landsting ska erbjuda en god 

hälso- och sjukvård åt dem som är bosatta inom landstinget. Även i övrigt ska landstinget verka för en 

god hälsa hos hela befolkningen." 

14 mars. Brev skickas till SKL Sveriges Kommuner och Landsting, med fråga vilket område NPO Nationellt 

Program Område, har hand om lymfan och dess sjukdomar? Skandal att en av kroppens viktigaste organ, 

inte ens är omnämnt. 

18 mars. Riksförbundet Sällsynta Diagnoser godkänner Lymf Sveriges ansökan. Riksförbundet Sällsynta 

Diagnosers enskilt viktigaste fråga är centrerad, samordnad och specialiserad vård, Vilket är helt i linje 

med Lymf Sveriges mål. Nu ingår vi i en familj – 16 000 patienter starka! Då sällsynta diagnoser är en 

medlemsförening i Funktionsrätt Sverige öppnas helt plötsligt dörrar. Dessutom ingår vi nu i NPO 

Sällsynta diagnoser med säte i Stockholm. 

21 mars. Möte med Christina Ripe, Bräcke Diakoni Sfären. De ska göra ett projekt om lipödem, ett 

projekt som IngMarie varit rådgivande till som fd ordförande Lymf S. Men det kommer att bli i café-

verksamhet. Lymf Sverige avvaktar. 

12 april. Information om Lymf Sverige till Kenneth Challis Vänsterpartiet Skellefteå. Han är gynekolog 

och fd chef för det nu berömda BB Skellefteå och har haft flera patienter med vad som anser är lipödem. 

När han blev fritidspolitiker i landstinget så motionerade han därför för vård av lipödemiker. Motionen 

godkändes av Region Västernorrland och uppdrag gavs till tjänstemännen om en vårdplan för 

lipödemiker. Men tjänstemännen baserade då sin kunskap på den Fokusrapport som gjordes 2017. Det 

vill säga den enda fokusrapport med rekommendationer som gör att vi inte får vård och som politiken i  

Region Stockholm inte har förstått vad den har inneburit. För nu sa tjänstemännen nej pga evidens och 

för att de ville inte vara först ut i Sverige med det här. Så nu är det stopp igen i Region Västernorrland. 

Kenneth har slutat som politiker i landstinget men är glad att vi fortsätter kampen och vi får använda 

underlaget som påvisar tjänstemännens svar och att det är baserat på Fokusrapporten. 



 
 

Lymf Sverige – Förbund för Lymfödem, Lipödem och Dercum. info@lymfsverige.se 
c/o Bohmelin, Hamngatan 21B, 172 66 Sundbyberg. 0046 (0)737 29 15 50.  www.lymfsverige.se Facebook: Lymf Sverige 

16 april. Begär information om dercum av Eva Henriksson Stockholms Läns Landsting. Hej Eva, vi 

skickade en förfrågan tidigare men den kanske kom bort. Hur går det med forskning på dercum? Finns 

något vi kan ta del av? Svar kom senare från dr Bo Bertilsson om att inga resurser finns för fortsättning. 

26 april. Skickar förfrågan till Sveriges kirurgiförening. Då inte operationer för våra medlemmar är 

skönhetsoperationer, borde då inte allmänkirurgerna ta hand om lymfsjukdomar. Det kom ett nej sen, 

fettsugning är plastikkirurgi. 

27 april. Förbundsårsmöte på Riksförbundet Sällsynta Diagnoser. IngMarie Bohmelin deltog och fick insyn i 

hur det är att vara del av en stor organisation och dess alla fördelar. 

3 maj. Intervju av professor Maria Olsson Luleå Tekniska Högskola. IngMarie intervjuas om hur man 

som lipödem patient blir bemött inom vården. Ett forskningsprojekt som ska genomföras i Luleå.  

Maj. Möte med Jan Bohman på Mavera försäkringsrådgivning till övriga försäkringsbolag. IngMarie och 

Ulrika var närvarande. Vi pratar om att de kan göra en försäkringsutredning men då det kostar pengar 

eftersom en jurist måste ge dem uppdrag så väntar vi in någon som via sitt försäkringsbolag/fackförbund 

kan ge ett uppdrag.  

9 maj. Kontakt med IVO för att undersöka hur de hanterar ärenden om lipödem. Det finns endast ett 

ärende från en kvinna som ställer en allmän uppmaning till vården att ta upp problematiken med vård 

vid lipödem.  

14 maj skickas förfrågan till Metodrådet angående att Fokusrapport Lipödem från Region Stockholm, 

dåvarande Stockholms läns landsting, avråder från operationer vid lipödem. Vi får till svar att de inte fått 

något uppdrag att utreda frågan om operationer vid lipödem, de har endast fått en enkel förfrågan och 

då tillfrågas inte ämnesexperter, så som görs vid HTA-analyser. Eftersom det är en enkel förfrågan och 

inte en HTA-analys är metodrådets svar till de som tagit fram fokusrapporten som redovisas som bilaga 1 

i densamma inte tillräckligt för att fatta beslut på. Vi har erfarenhet av att just detta ändå används som 

beslutsunderlag i hela Sverige för att neka operationer utan individuell medicinsk bedömning om nyttan 

för individen. Även i svåra fall som kommer högt enligt prioriteringsdelegationens betänkande. 

16 maj. Kontaktar Ulrika Åsa Himmelsköld, hälso- och sjukvårdsdirektör både via telefon och e-

postmeddelande. Vi ber att de ska bjuda in ämnesexperter och förbundet till ett möte för att 

kommunicera. Ärendet kommer upp på deras agenda men de bjuder varken i specialist eller förbundet. 

De återkommer istället med att de skickar uppdraget till SBU att utreda frågan om vård vid lipödem. 

Detta önskemål om utredning skickas in 27 juni 2019 från Johan Bratt, Region Stockholm som fått 

uppdraget att hantera ärendet före hela nätverket av direktörer. 

"Metodförslag  

Dnr: SBU2019/420 Vilka kriterier eller mätmetoder ska användas för enhetlighet i diagnossättning och 

gradering av lipödem? Hur ser evidensen ut för behandlingsalternativet fettsugning? 

Namn: Johan Bratt 

Titel Funktion_Organisation_Plats: Chefsläkare, Chef Kvalitet och Patientsäkerhet, Hälso och 

sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm 

e_post: johan.bratt@sll.se 
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Typ av forslag: utvärdering 

Målgrupp: Patienter med klinisk diagnos lipödem 

Ev namn_behandlingsmetod: Vilka kriterier/mätmetoder ska användas för enhetlighet i diagnossättning 

och gradering av lipödem?  

Ev jamforelsegrupp: Hur ser evidensen ut för behandlingsalternativ fettsugning jämfört exspektans, 

bandagering/kompression eller debulkingoperation? 

Forslag_metodens_effekter: Vilka effekter har behandling på fettvolym, eventuellt ödem och livskvalitet? 

Varför bör SBU utvärdera: stora ekonomiska konsekvenser 

Kommentar: På uppdrag av nätverket för hälso- och sjukvårdsdirektörer i Sverige vill vi be SBU överväga 

att undersöka följande frågeställning; Hur ser evidensläget ut för diagnostik och behandlingsalternativ 

för patienter med lipödem, med särskilt fokus på patienters behov och upplevelser?  

Uppfattning metod spridning Sverige: Fettsugning erbjuds inte som offentligt finansierad behandling vid 

lipödem sedan 2017 i Sverige. Det finns en stark önskan från patientföreningar att införa metoden då den 

erbjuds i vissa andra länder. Ett införande bör baseras på evidens då behandlingen inte är riskfri, ett 

införande innebär kostnadsökningar jämfört idag och en indikationsglidning riskerar ske vid oklarheter i 

riktlinjer för diagnossättning. Med detta tydliga behov av nationell enhetlighet i rekommendationer  

skulle vi vilja att SBU gjorde en genomlysning som undersökte frågeställningen. Vi ser gärna att SBU 

kompletterar frågeställningen vid behov utifrån det vetenskapliga underlag som tas fram. Bland annat 

finns en diskussion kring värdet av kompressionsbehandling utan samtida lymfödem. 

Utvecklingsskede: Annan 

Förslag_referenser: En fokusrapport från Region Stockholm 2017 belyste att det fanns stora 

kunskapsluckor på området, både när det gäller diagnostik och behandling. Det vetenskapliga underlaget 

har utökats något sedan denna skrevs, och det finns nu nationella rekommendationer i Nederländerna 

och Tyskland." 

27 maj. Brev till nya EU-parlamentariker. Gratulerar till ditt uppdrag inom EU! Vi inom Lymf Sverige, 

patientförening för lymfödem, lipödem och dercum ser det som viktigt att ett utökat samarbete inom 

vården inte bara får finnas inom rikets gränser. Speciellt i de sjukdomar där vård inte längre går att få. 

Därför vill vi gärna upplysa dig om ett ämne som få pratade om i debatten under vårens valkampanj här i 

Sverige, nämligen rätt till vård i annat EU-land. ”DIRECTIVE 2011/24/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT 

AND OF THE COUNCIL of 9 March 2011 on the application of patients’ rights in cross-border healthcare” 

se bilaga. 

När den svenska vården inte har kunskap eller möjlighet att ge vård till en patientgrupp så är det här en 

fantastisk möjlighet för ett litet land som Sverige. Problem uppstår när du har sjukdomar eller är i behov 

av en operation/behandling som inte längre erbjuds. Orsakat av att det helt enkelt inte utbildas inom t 

ex lymfsystemet eller det är för låg kunskapsnivå inom vårdpersonalen eller rådgivare som av okunnighet 

pekar mot ej evidensbaserat. Då gäller inte längre det här eftersom ”då behandling inte finns i landet där 

patienten normalt är bosatt, nekas ersättning”. Försäkringskassan nekar ersättning med all rätt i deras 

uppdrag som det är skrivet nu, men det är inte varken professionellt eller humant.  
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Möjlighet för dig att ändra 1 

Begreppet ”inte finns” ställer till det. Behandling för t ex lipödem inom Sverige finns hos privata 

vårdaktörer men är inte upphandlat av Regionerna. Dessa aktörer har nämligen personal med privat 

utbildning i ämnen. Lobba för att ”då behandling inte längre kan erbjudas i det land som patienten 

normalt är bosatt ska den erbjudas i annat EU-land efter rådgivning av expertteam. 

Möjlighet för dig att ändra 2 

Inom landstingen numera Regionerna så har fokusrapporter tillämpats men där hänvisas ofta till brist på 

evidens och ingen möjlighet ges för ett värdigt liv med familj och arbete. Däremot finns ett metodråd 

och SBU Statens Beredning för medicinsk och social Utvärdering som utvärderar och sammanställer 

forskning, behandlingsmetoder utifrån fler aspekter – internationella, patientens upplevelser mm. Varför 

används inte dessa instanser för uppdrag? Lobba för att expertteam inom Europa har möjlighet att 

diskutera vård och de som kan behandla. Sverige är för litet för att själv ha möjlighet att behandla alla 

sjukdomar som finns. EURODIS – the voice of Rare Disease Patients in Europe, Riksförbundet för 

Sällsynta Diagnoser och Karolinska Universitetssjukhuset håller på tillsammans med övriga aktörer inom 

Europa att ta fram dessa experteam. De finns redan inom några sjukdomar men är fler är på väg. 

27 maj. Brev till Åsa Himmelsköld sammankallande för Sveriges Hälso- och sjukvårdsdirektörer om att 

de nekar lipödemiker vård. Här är informationen som jag vill delge dig och övriga Hälso- och 

sjukvårdsdirektörer i Sveriges alla regioner kring situationen för lipödemiker. En del kanske är gammal 

information men förslag till lösning finns längst ned. 

En lipödemiker kan inte banta eller motionera bort det som kallas övervikt. Lipödem är ett lipfett som 

genom fettsugning botas på det stället det genomförs. En metod som använts under decennier i 

Tyskland och nu kommer att ingå i allmänna sjukförsäkringen. Att då i Sverige neka operation och kalla 

det här för skönhetsoperation är en skymf mot dessa kvinnor vars önskemål är en rörlig kropp utan 

smärta, ett liv med familjen och en möjlighet till arbete. Eller att hänvisa till eventuella risker med 

operation och istället erbjuda en annan – gastric bypass. En metod som gör patienten framledes 

funktionsnedsatt och har inget med lipfett att göra. Vårdinstanser står nu handfallna och väntar in 

beslut, Regioner väntar på nationellt beslut. Gör en omvänd tankegång, ta bort lipödem först och sen 

kan dietist och fysioterapeut göra sitt jobb med eventuell övervikt. Vinst för både vård och patient. 

Fokusrapporten från Stockholms Läns Landsting 2017 byggdes på en icke fastställd teori och uppdraget 

till Metodrådet var begränsad. Kanske hade det dessutom varit bättre att om oro finns för ingreppet, låta 

SBU, Statens Beredning för medicinsk och social utvärdering ta fram ett underlag. De gör en systematisk 

översikt dvs en sammanställning av forskningsresultat, etik, ekonomi, offentlig statistik och 

klientperspektiv.  

Operation för lipödemiker i Sverige är nu en ekonomisk fråga, vem har råd att få vård? Dessutom går det 

inte att få ersättning längre via Försäkringskassan om operation sker i annat EU-land med hjälp av 

DIRECTIVE 2011/24/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 March 2011, on the 

application of patients’ rights in cross-border healthcare. Där krävs att metoden ska finnas i patientens 

hemland. I Tyskland tog i april beslut om att kvinnor i stadie 3 ska bli opererade inom det allmänna 

sjuksystemet. Tidigare var det endast tilläggsförsäkring som täckte avgiften.  
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1996 skrev Socialstyrelsen in diagnoskoden för lipödem R60.0B från WHO. 1940 i USA sammanställdes 

över 60 rapporter och på dagens PubMed finns 171 artiklar från forskningsvärlden.  

Så vad är det som stoppar vård till lipödemiker i Sverige? Förutom operation, kan inget annat erbjudas. 

Inte en kompression eller behandlingsveckor med massage finns med i regionernas upphandling. Något  

som lymfpatienter ges. Det går inte att negligera en hel patientgrupp. Dessa kvinnor befinner sig i ett 

ingemansland, en del har fått diagnos kanske efter årtionden av läkarbesök men efter diagnos? Vad för 

svar kan ni ge till kvinnor som döms till ett liv med orörlighet, smärtor, funktionsnedsättning, 

sjukskrivning, arbetslöshet och utförsäkring som har en sjukdom som av WHO har diagnoskod för?  

Det beslut som stoppade den vård som fanns har gett en ohållbar situation och vi inom 

patientföreningarna ser med största oro på läget men finner tröst i att ni nu har uppmärksammats på ett 

alternativ, ge SBU eller Metodrådet möjlighet att utreda om kirurgi skulle vara en möjlighet. Docent Leif 

Perbeck som skrev i Läkartidningen om att operation är endas sättet att bota lipödem. Kontakt kan även 

tas med Svensk Kirurgiförening och Svensk Förening för Lymfologi som är de instanser som kan bedöma 

huruvida operation av lipödem är bästa möjliga vård. 

Under tiden, för det tar kanske år, bör följande åtgärdas: 

- se till att specialistremisser till privatkliniker går igenom omgående. En klar rekommendation av docent 

Perbeck på möte med SLLs tjänstemän och politiker som vi anordnade våren 2018. Då frigörs både 

operationssalar, uppvak och avdelningsplats säger han.  

- se till att i alla upphandlingar när det gäller kompressionskläder står ödem, dvs inte specificerat. 

Inköparna och fysioterapeuterna vet vilka material krävs för respektive sjukdom. 

- se till att upphandling görs för operation av lipödem inom Sverige inom de privata alternativen så länge. 

Nu när inte några Regionsstyrda vårdcentraler och sjukhus har kunskap nog.  

- se till att upphandling görs för operation av lipödem inom EU. Specifikt de kvinnor med större kropp 

som behöver en längre period före och efter behandling. Tyskland, Polen de har erfarenheten. 

- behandlingar och vård, vid upphandling skriv ödem så lipödemiker får tillgång till fysioterapeuter med 

lymfutbildning. 

- behandla varje lipödemiker individuellt det finns flera metoder och behandlingar. 

Dessa kvinnor kan inte längre vänta, ett nationellt stopp av behandling är resultatet just nu och det 

måste till en individuell bedömning snarast för att begränsa funktionsnedsättning. Operationerna bedrivs 

redan enligt IVO och Socialstyrelsens riktlinjer inom det privata, det gäller bara att få in dessa inom 

allmän sjukvård så att patienterna inte behöver betala själv. Just nu är det även en klassfråga. 

31 maj Ulrika kontaktar omgående SBU för att kolla läget där. SBU meddelar att de tittar igenom 

önskemål som kommer in, men att de prioriterar regeringsuppdrag. Eftersom socialministern kommer 

från Kalmar län där Ulrika är ordförande i Lymf Kalmar län och har kontakt med ministerns partikollega 

Yvonne Hagberg, (S). På möte med Hagberg och regionföreningen, Ulrika, Eva och Christine, 22 augusti 

framförs att SBU prioriterar regeringsuppdrag. Hagberg framför situationen för personer med lipödem 

och direktörernas nekande av operationer och brister i vården till socialministern. Den information i 
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ämnet som framkommit under året, regionalt och nationellt i samverkan finns på Lymf Kalmar läns 

hemsida, nu under "Lipödem 2019". Den informationen var Hagberg vid tillfället mycket insatt i. 

1 juni. Lipödem månad med kampanj

 

3 juni. NFSD Nationella Sällsynta Diagnoser informerar i sina kanaler vår lipödemkampanj ”Jag har 

lipödem, prata med mig” 

11 juni. Information till Cecilia Elving Liberalerna och Karin Michals Miljöpartiet, båda Region 

Stockholm. Om situationen lipödem, båda är välinformerade kring sjukdomen sen tidigare men behöver 

få uppdaterad status om vad som händer. Dvs inget. 

Juni. Möte med Region Stockholm. Ulrika Fransson har möte med Lisbeth Friman, politisk sekreterare 
(KD) Region Stockholm. Då konstaterade Lisbeth Friman att Fokusrapport Lipödem är olyckligt 
formulerad och att fokusrapporten inte håller som beslutsunderlag för att neka operationer eller annan 
vård vid lipödem. Lisbeth Friman bekräftar att den inte ska användas för beslut och att den ska tas bort 
omgående. 

17 juni. Ulrika får första svaret från IVO GD-stab. En konversation via telefon och e-post som ledde fram 

till inbjudan till mingel med generaldirektören i december. 

21 juni. Brev skickas ut om ändring av Fokusrapport. Lymf Sverige skriver sommarbrev på Facebook och 
till medlemmar:  Så här på ljuvligaste sommardagen och en av de sista dagarna på ”the Lipedema 
Awerness month – June” så vill jag berätta vad Lymf Sverige tillsammans med Lymf Kalmar har gjort som 
absolut viktigaste åtgärd: 

Rekommendation om att inte operera lipödem är borttaget från Fokusrapport Lipödem 2017. 

Fokusrapport görs av tjänstemän och experter inom Landstinget numera Regioner på vissa sjukdomar. 
Den ska visa på dagsläget, både sjukdom och behandling. 2017 fick lipödem som är en 
differentialsjukdom till lymfödem (fokusrapport 2016 lymfödem) trots det, en egen rapport framtagen. 
Det fanns eller finns inga riktlinjer eller rekommendationer kring diagnostik och behandling från 
Socialstyrelsen eller SBU (Statens Beredning för medicinsk och social Utvärdering). Trots att sjukdomen 
fick en diagnoskod R60.0B redan 1996 så det var kanske bra tänkt. 

När ansvariga för fokusrapporten om lipödem skulle tas fram så begärdes information in från 
Metodrådet som är en regional funktion för utvärdering av det vetenskapliga underlaget för nya och 
ifrågasatta metoder samt processer inom vården. På engelska kallas det Health Technology Assessment, 
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HTA. En HTA-utvärdering innebär att man med en systematisk granskning av vetenskaplig litteratur tar 
reda på kunskapsläget. Metodrådets uppdrag är att stödja vårdgivarna i att göra en systematisk, 
vetenskaplig utvärdering enligt metodik från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, 
SBU. 

Tyvärr var uppdraget till Metodrådet i det här fallet, inte en begäran om en utvärdering med fullvärdig 
HTA utan endast förfrågan om ett mer begränsat utlåtande. Enligt överläkare, docent och medicinsk 
rådgivare Johan Thor Metodrådet. Styrgruppen för fokusrapporten valde ändå att inte bidra med några 
rekommendationer för diagnostik och behandling av patienter med lipödem. 

Det kan tyckas lite men det lamslog all fungerande, om än låg, vård för patienter med lipödem i Sverige. 
Svensk Plastikkirurgi Förening, Häls- och Sjukvårdsdirektörer, politiker och tjänstemän, alla pekade på att 
Fokusrapport lipödem inte rekommenderar fettsugning. Verksamhetschefer blev fråntagna ansvaret för 
sin egen budget. Region Norrbotten, Östergötland, Uppsala lades ner och Region Jämtland som stod i 
startgroparna stängdes ner och läget blev helt låst. 

Nu efter telefonmöte med Lisbeth Friman, sakkunnig till Ella Bohlin (KD) som beställt fokusrapporten om 
lipödem, bekräftas att rekommendationen i fokusrapporten är olycklig och ska tas bort. Hon sa också att 
fokusrapporten inte ska ses som ett beslutsunderlag, utan är just en fokusrapport. Något som 
beslutsfattare helt har missat. 

Vård för lipödem ska inte styras direkt av HTA utan snarare av vårdgivare och beställare av vården. Enligt 
Patientlagen (2014:821) gäller ju bland annat:” 
1 kap. Inledande bestämmelser 7 § Patienten ska få sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som 
är av god kvalitet och som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Lag 
(2017:66). 
Eller 2 kap. Tillgänglighet 2 § Patienten ska, om det inte är uppenbart obehövligt, snarast få en medicinsk 
bedömning av sitt hälsotillstånd. 
3 kap. Information 1 § Patienten ska få information om 
1. sitt hälsotillstånd, 
2. de metoder som finns för undersökning, vård och behandling, 
3. de hjälpmedel som finns för personer med funktionsnedsättning, 
4. vid vilken tidpunkt han eller hon kan förvänta sig att få vård, 
5. det förväntade vård- och behandlingsförloppet, 
6. väsentliga risker för komplikationer och biverkningar, 
7. eftervård, och 
8. metoder för att förebygga sjukdom eller skada. 

Lipödem är ett område där kunskapsbrist medfört stora svårigheter, främst för de som har Lipödem, 
men också för hälso- och sjukvården som saknat förutsättningar att ställa diagnos och ge effektiv 
behandling. Finns det vårdgivare i Sverige som har erfarenhet av Lipödem? De är få och tillsammans med 
oss patientföreträdare, måste vi driva på för kunskapsutveckling och optimal hälso- och sjukvård. 

Därför tackar vi nu högst ansvarig Ella Bohlin och Lisbeth Friman för utlåtandet och vill på det här viset 
sprida kunskapen om att läget för operation av lipödem än en gång ska och kan nu genomföras. 

2 augusti. EKOT Sveriges Radion rapporterar om att bristande resurser ger undermåliga diagnoser 
enligt IVO Institutet för Vård och Omsorg. Lymf Sverige kräver individuell vårdplan med en läkare som 
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tar ansvar från det att patienten kommer in på vårdcentral till situationen är löst. NU Flera av våra 
medlemmar blir hemskickade utan åtgärd. 

 

20 augusti. Brev till Försäkringskassan. Speciellt avdelningen för internationella behandlingar i Visby har 
vid minst två tillfällen sagt muntligt ok till ersättning men sen när patienterna skickar in ansökan, nekas 
de. Varför? Inget svar. 

23 augusti. Brev skickas till verksamhetschef, hälso- och sjukvårdsdirektör och politiker i Region 
Stockholm: Jag har förstående för att läkaryrket inte längre kanske är ett kall utan ett yrkesval. Men det 
kan inte få vara så att patienter lämnas ute i kylan med ett enkelt nej när en läkare, avdelning eller den 
som är ansvariga får insikt i situationen. Våra medlemmar är värda mer eller fel uttryckt, varje 
vårdansvarig ska följa svensk patient lag. Därför är inte ett alternativ att det skickas, efter remiss av 
vårdcentral, ett brev med bara nej tack det här ingår inte i vårt uppdrag. 

Ett liv i funktionsnedsättning när hjälp kan fås är inte ett alternativ i dagens Sverige 2019. Det måste 
finnas ett ansvar där du som får en uppgift, en remiss, ett besök, fortsätter till situationen är löst. Eller är 
det här något utslag för en arbetssituation som politiker ska lösa? 

Jag har full förståelse att plastikkirurgavdelningar inte ska lösa en operation på patient med lipödem, 
kanske kombinerat med lymfödem, obesitas/fetma och andra sjukdomar. Det är bättre att vanliga 
kirurger gör det. Det här är inte en skönhetsoperation det är operation för att få livet tillbaka. 
Specialremiss med betalningsåtagande ska skickas till den klinik i Sverige eller EU som kan ta emot om 
inte möjlighet finns på egna enheten. Det måste finnas processer för hur lipödem kombinerat med 
lymfödem ska botas. Först bort med ödemen, sen en kombination med kost och motion. 

Om det inte vore för att jag nu sitter som ordförande i ett patientförbund som vuxen skulle jag som 
förälder be er om samsas i sandlådan. 

Det jag nu ber er å det bestämdaste är - lös situationen och återkom med svar så jag kan meddela alla 
våra medlemmar som just nu är instängda i rum, lägenheter eller hus för att de inte kan röra sig och har 
suicida tankar. 

Vi står till förfogande för process framtagning om så inte finns. 

Slutet av augusti. Ulrika skickade ut skrivelser med frågor till Sveriges alla regioner. Frågorna 

sammanställdes av Ulrika och IngMarie och kommunicerades inom styrelsen. Tre skrivelser till respektive 

region. Skrivelserna innehöll frågor om respektive sjukdom och hur de ger vård vid respektive sjukdom 

inom regionen. En del regioner har svarat, men många svar saknas fortfarande. På grund av sjukdom och 

överbelastning har inte uppföljning på detta gjorts ännu. Sen kom årsmöten och Corona. Därför avvaktar 

vi lite till med uppföljningen, för nu har ingen tid med det. Men till hösten ska det göras klart. 
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29 augusti. Ulrika e-postmeddelande med frågor till Michael Dahlberg Region Norrbotten angående att 

de nekar operationer vid lipödem. Han hänvisade vidare till verksamhetschefen för plastikkirurgiska 

kliniken Norrlands Universitetssjukhus. 

2 september. Ulrika skickade e-post med frågor till samtliga chefer på plastikenheterna på 

universitetssjukhusen angående att de nekar operationer vid lipödem. Endast svar från Linköping som 

även kontaktades via telefon. 

4 september. KD bjuder in till föredrag om lipödem (?) eller dercum. IngMarie och Thérése lyssnar på 
en information från Team Dercum om lipödem. Men även forskningsdirektör Jan Andersson som säger 
sig ha miljoner till forskning bara några läkare anmäler sig. Politiken Ella Bohlin gav tydliga svar, vård ska 
ges till patienter. Patientlagen gäller. Problemet är bara att om du inte följer den så händer inget.  

17 september. Anna Gutinak, läkare och lärare på KI Karolinska institutet har utbildning för 
läkarstudenter om bemötande av patient. IngMarie var närvarande och berättade till studenterna om 
situationen för patienter med lymfsjukdomar. 

23 september. Ulrika kontaktar professor i juridik för att undersöka vad som gäller då vi ser att svaren vi 

får inte stämmer med vad vi läser i styrdokumenten. 

26 september. Information muntligt och via mail till Centerkvinnorna om situationen lipödem. 
IngMarie informerade Kristina Amnå politisk sakkunnig Centerkvinnorna och Solveig Zander, 
riksdagsledamot C. Samt skriver ett detaljerat mail men hänvisningar. 

27 september. Möte med Christer Jonsson partistyrelsen Centerpartiet, ordförande i Region Kalmar 
och ingår i SKR. IngMarie beskriver situationen kring operation av lipödem och samtal förs hur den låsta 
situationen i Region Östergötland men även hela Sverige ska lösas. Christer ska tillsammans med 
Socialdemokraterna se över läget i Region Östergötland. 

3 oktober. Radiointervju, P4 Norrbotten gör en intervju med Lene som har lipödem. Intervju även med 
IngMarie om bakgrund till sjukdomen och om vård i Sverige och utomlands. Programmet går flera gånger 
under dagen.  

8 oktober. Inbjudan till CSD Centrum för Sällsynta Sjukdomar på Karolinska Universitetssjukhuset i 
Solna. IngMarie och Helena Strid lyssnar på vad de kan göra för oss som är medlemmar i Riksförbundet. 
T ex hålla informationsdagar för patienter och anhöriga, utbildning för vårdpersonal, årsmöte m m. Det 
finns sex CSD på universitetssjukhus runt om i Sverige som kan användas. 

7 november. Centerpartiet i Region Stockholm har möte om vården. Diskussion om vad det är som inte 
fungerar. IngMarie berättar om hur patienter med lymfsjukdomar inte diagnosticeras, skickas hem utan 
vård och/eller skickas på oändliga specialundersökningar, till och med opereras utan att det gör skillnad. 
Förutom otroliga kostnader så ger det en ohållbar situation för patienten. Vad går att göra? 

18 november. Konferens för Spetspatienter på Karolinska Institutet. Stor konferens om fenomenet 
spetspatient, dvs när patienten vet mer om sin sjukdom än vad läkaren eller vården gör. Hur bemöts 
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patienten, vad kan vi göra för att delaktighet i alla vårdfrågor inbegriper en spetspatient för att 
möjliggöra en situation som är hållbar.  

27 november. Möte med Socialdemokraterna i Region Västernorrland. I Sundsvall träffades inte bara 
politiker som Elina Backlund Arab, vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden, X X och Eva Nilsson 
politisk sekreterare utan tillsammans med fem patienter och IngMarie. Vård för patienter med 
lymfsjukdomar, vad finns? Patienterna berättade att även om några läkare kan ge diagnos så finns ingen 
vård. Dessutom står ett sjukhus tomt i Skellefteå där operation av lipödem skulle kunna bli en ny 
affärsverksamhet. IngMarie berättade om Lymf Sverige men även om läget kring operation och hur det 
ses i andra länder. Men framför allt pratade vi om att vården är en klassfråga. De som kan, har möjlighet 
att köpa vård, är det vård i dagen Sverige? 

28 november. Inbjudan till mingel med nya generaldirektören för IVO Inspektion för Vård och Omsorg, 
Sofia Wallström. IVO ville bjuda in och presentera nya GD och lokaler. Nätverkande på högre nivå som 
behövs för att knyta viktiga kontakter mer än att få tillstånd något här och nu.  

29 november. Möte med Centerpartiet Region Stockholm. Ett möte om enbart lipödem och den 
situation som råder. Frågor som varför det är viktigt att Stockholm erkänner operation som behandling 
och att diagnosticering är viktigt. Det är för resten av landet tittar på Stockholm och följer därefter.  

4 november. Nätverkande på frukost på Nobelmuseet inför internationella konferensen som ska ske i 
maj om sällsynta diagnoser. IngMarie var närvarande tillsammans med Riksförbundet Sällsynta 
diagnoser. 

10 december. Ulrika kontaktade Gunvor Rundqvist från Region Östergötland via telefon och e-post och 

bokade möte och sände frågor inför mötet.  

13 december. Möte med Mars Wennberg, Apoketet AB. IngMarie hade begärt information kring den 
nya tjänst som Apoteket kommer att ta fram i form av en app. Den ska ge patienter information kring 
kost och motion. De fick med sig information om lymfsjukdomar som inte kan påverka vikten. De ska ta 
med sig och informera om att inte alla kan gå ned i vikt med hjälp av en app. Ett sätt att få bort 
stigmatisering.  

18 december. Pressmeddelande om regeringens regleringsbrev för 2020 med uppdraget till SBU att 

utreda kvinnosjukdomar däribland lipödem.  

"– Regeringen gör stora satsningar på att förbättra kvinnors hälsa. Det är inte bara en vårdfråga utan 

också en jämställdhetsfråga. När du söker vård i Sverige ska du få ett jämlikt bemötande och behandling 

oavsett var i landet du bor och oavsett om du är man eller kvinna, säger socialminister Lena Hallengren. 

I regleringsbrevet för 2020 får Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) i uppdrag att 

utvärdera det vetenskapliga stödet för vestibulit, lipödem och rektusdiastas. Utvärderingen ska omfatta 

en systematisk översikt avseende positiva och negativa effekter av olika tester och insatser. 

Uppdragen som rör vestibulit och lipödem ska slutredovisas senast den 30 juni 2021." 
Citat från regeringens regleringsbrev för 2020. 
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28 december i Expressen, debattartikel av Socialministern och Jämställdhetsministern, betonar att 
vård ska ges vid lipödem. 
"Kvinnor ska få vård efter bästa tillgängliga vetenskap, inget annat duger."  
 
"Okunskap eller bristande spridning av kunskap kan leda till att det kan ta flera år innan kvinnan får rätt 
diagnos och behandling, eller att bemötandet och behandlingen blir ojämlikt över landet. Satsningen på 
ökad kunskap är därför ett viktigt steg i regeringens arbete för kvinnors hälsa. Vi vill med de här 
uppdragen sända en signal till alla drabbade kvinnor – det handlar både om ett erkännande och om 
rätten till behandling." 
Socialminister Lena Hallengren och jämställdhetsminister Åsa Lindhagen skrev i en debattartikel i Expressen 28 
december 2019 med anledning av regeringsuppdraget i samma fråga. 

 

 

 


