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Verksamhetsberättelse sociala medier 2019. 

Axplock om vad som presenteras inom lymfödem, lipödem och dercum under 2019 i Lymf Sveriges sociala 

flöden. 

4 jan, Dagens Samhälle har en artikel ”Evidens – Socialstyrelsen definition och alla andras”. 

Evidensbaserad praktik innebär att den professionelle väger samman sin expertis med bästa tillgängliga 

kunskap, den enskildes situation, erfarenheter och önskemål vid beslut om insatser 

11 jan, Jens Spahn, hälsominister i Tyskland förbereder inför april när det ska tas beslut om behandling 

av lipödemiker. 

29 jan TV 4 har författaren och forskaren Erik Hemmingsson med som presenterar sin bok ”Slutbantat”. 

Vi föds med olika genetiska förutsättningar. De grundläggs under graviditeten och de första åren. Men 

även klass skillnader, stress och skräpmat påverkar. Hur påverkar det om vi föds med en sjukdom som 

bildar fettceller? 

7 feb Hälsohormoner en podd av Tine Worèn och Sofia Eklund har i avsnitt 43 med Anders Lönedal. 

Den här gången för att prata om det glymfatiska systemet. Det glymfatiska systemet är hjärnans egna 

lilla lymfsystem – vår mentala tvättmaskin som sätts igång under djupsömnen och som är superviktig för 

oss. 

9 feb Engelsk TV dvs BBC News, visar forskning om lipödem om smärtan och hur det påverkar patienter 

emotionellt när allmänheten dömer. Tack till @Lipoedema UK, Alex Munnoch, Kate and Dr Gordon. 

18 feb Mälargården Rehabcenter. Enklare remissrutiner gällande rehabilitering av lymfödem tas emot 

från och med den 1 mars 2019. Av planerad specialiserad rehabilitering av lymfödem. Mälargården tar 

emot remisser elektroniskt via journalsystemet Take Care. Nu blir handläggningen enklare och snabbare 

än tidigare. Dessutom, ökad kapacitet från och med den 1 april, när leg sjukgymnast Jenny Nääs 

Sundemyr är klar med sin utbildning till Lymfterapeut. 

18 feb Sunday Post Skottland. Med rubriken ”Offret avslöjar desperat kamp för hjälp för att slå 

livshotande lipödem” 

28 feb Lymphistrong visar upp bilder från the SUN i England, på ett barn från USA med medfött 

lymfödem som blir opererad på Földi kliniken i Tyskland. 

28 februari Akademiska Sjukhuset i Uppsala: Läkemedel som stimulerar lymfkärlstillväxt prövas mot 

lymfödem. 

6 mars lägger Lymf Sverige ut en pressrelease om att nu öppnar vi ett rikstäckande förbund för dig med 

lymfödem, lipödem eller dercum, lagom till den 6 mars 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 
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patientgrupp. 

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

förening... 

7 mars lägger Lymf Sverige ut en artikel från passionforhalsa.se som handlar om torrborstning. Det är 

en gammal artikel men det här är det som erbjuds och har erbjudits till alla patienter med lymfödem de 

senaste 50 åren – egenvård i form av torrborstning… 

7 mars Maria Fröjdh journalist på tidningen 1177 Vårdguiden nr 1 2019 i region Stockholm, skriver om 

övervikt. Men har glömt som vi här nu skriver att det finns en variabel till, all fetma är inte fett som går 

att banta bort eller försvinner vid motion. Men hör av dig så kan du fortsätta din fina information om 

övervikt och kanske om den stigmatisering som våra medlemmar råkar ut för i samband med vårdbesök, 

anhöriga eller medias rapportering. 

8 mars Lymf Sverige delar Lymf Kalmarläns facebookinlägg om det möte de hade med Landstinget i 

Kalmar län, dagen till ära - internationella kvinnodagen. Där tog det upp att samverka med 

landstingsledningen för kvinnor med Lipödem och Dercum, även Lymfödem togs upp på mötet. 

8 mars skriver Vivi Alström tidningen Må bra om ”Punktfetman kan vara lipödem” Många är drabbade, 

få får hjälp – vi talar om ödem, en kronisk, obotlig svullnad som ofta förväxlas med fetma. Överlägset 

vanligast är tillståndet bland kvinnor. Så här vet du om du är drabbad! 

10 mars NTV i Canada skriver om vattenterapi för lymfödem. Då lägger Lymf Sverige ut tips om att det 

går att få pengar från landsting/region till lokal förening. Att t ex använda att hyra, en 

varmvattenbassäng. Då behöver ingen bry sig om utseendet och bästa kompressionen ges.  

11 mars Lipedemaproject i USA har ett frågeformulär för den som misstänker lipödem men även 

webinar utbildning m m av Lipedema Project och Catherine Seo. Allt på engelska. Catherine bor och 

verkar i USA och har själv lipödem. Hon har varit i Sverige och Europa, främst Földi kliniken Tyskland. Bra 

information om sjukdomen och vad du kan göra även om råd kring mat skiljer USA och Sverige.  

14 mars informerar Lymf Sverige om det brev som skickats 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 Helenas citat uppmärksammas: - jag förstår inte varför jag ska gå med missbildade fettceller när 

andra patienter får sina bortopererade. Givetvis vill Lymf Sverige inte sätta sjukdomar mot varandra och 

vill inte att vården gör det heller. Viktiga tankar. 

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. 

22 mars gratuleras Daniel Forslund, Regionsråd (L) Stockholm till sitt nya uppdrag för SKL Sveriges 

Kommuner och Landsting som ordförande för digitalisering. Strategiska frågor om grundläggande 
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gemensamma förutsättningar. Viktigt för oss att den statistik som kommer fram är mätbar, korrekt och 

uppdaterad. För en mer jämlik vård och för att visa lymfsjukdomar existerar. Önskemål - antal 

behandlingar som erbjuds patient och vilka. 

27 mars Vårdgivarguiden har en fokusrapport om lymfödem för Stockholms län. Det här är en 

fokusrapport om lymfödem, där lipödem är en diffentialdiagnos. Vi saknar kapitlet om operation av 

lymfödem samt i stort, är det någon skillnad/uppgradering på behandling de senaste femtio åren? 

28 mars annonser om forskartjänster från Luleå. Lymf Sverge vill se följande NU, inom lymfologi, Hur 

påverkas lymfvätskan, lymfödem/lipödem/dercum, motion som är positiv, efter operationer, är operationer 

ett val? Ärftlighet, nya behandlingsmetoder, hur påverkar kosten, hur påverkar en stressig vardag, 

stigmatisering - vad gör den med oss... 

31 mars Annons från 1876 ur tidningen Nya Werlandstidningen visar en annons om jättebarnet som visas 

upp. Ett tragiskt förflutet som kom upp på en tråd i facebook om barnfetma. Det kan med all sannolikhet vara 

primärt lymfödem alternativt lipödem. Än en gång påminns vi om det viktiga att få kunskapen om våra 

sjukdomar till skolan och in i barnfetma diskussionen. 

3 april Stadshuset Sundbyberg med Karin Lindbom stadsförvaltningen påminns om att de stolar som finns i 

stadshuset, alla har karm, dvs kvinnor med stora kroppar kan inte sitta. En av flera saker som kommer upp på 

Funktionsråd, runt om i kommunerna. Här med Lymf Sverige som representant. 

4 april Internationella Dercumdagen. Då uppmärksammas sjukdomen Dercum på www.dercumsresearch.org 

Adiposa dolorosa, Dercums sjukdom, är en ovanlig sjukdom som ger upphov till smärta hos den person som 

drabbas. Sjukdomen är vanligare hos kvinnor och den är kopplad till övervikt. Symtomlindrande behandling är 

bland annat värme och akupunktur. En av tre diagnoser inom Lymf Sverige. 

9 april beskriver DrJockers.com om 10 sätt för att öka lymfflödet. Det delas av the Lipedema Project USA och 

givetvis även av oss. Lymfsystemet med dess sjukdomar är våra hjärtefrågor. 

16 april släpper MFD Myndigheten För Delaktighet en rapport. Långt till jämställdhet för funktionsnedsatta. 

Kvinnor med funktionsned-sättning har lägre inkomst och sämre villkor på arbetsmarknaden. Både jämfört 

med andra kvinnor, men även jämfört med funktionsnedsatta män. – Den här gruppen har en ganska 

dramatiskt sämre situation, säger Malin Ekman Aldén, generalsekreterare för Myndigheten för delaktighet 

(MFD). Viktig aspekt i arbetet för att patienter med funktionsnedsättning som patienter med lymfödem, 

lipödem och dercum - rätten till rörlighet! 

17 april Telefonsamtal med forskare i Sverige ger en mörk bild för oss med sjukdomar där läkemedel inte är 

ett alternativ. Lymf Sverige lägger ut det som tyvärr bekräftar, visserligen från anonym forskare officiellt men. 

Sjukdomar utan behov av läkemedel, dvs inga pengar från läkemedelsindustrin = ingen forskning. Det ger ett 

moment 22 för våra sjukdomar. Ingen forskning, ingen hjälp, inget evidensbaserat från svenska forskare. På 

möte med forsknings- och innovationsdirektör Jan Andersson Karolinska Insititutet, ger han en bild av att ha 

150 miljoner men ingen läkare som vill forska. Så vi fortsätter… 

18 april Inbjudan från Bräcke Diakoni Sfären till Lymf-Café. Från projektet Lipödem där Lymf Sverige 

tillsammans med Bräcke Diakoni Sfären och andra patientföreningar ska få till information om sjukdomen, 

kommer nu ett upprop från Christina Ripe ansvarig projektledare, främst till dig som befinner sig i 

http://www.dercumsresearch.org/
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Stockholnsområdet den 16 maj. Tyvärr så visar det sig att projektet inte håller de regler som Allmänna 

arvsfonden ställer och istället för plattform för information kring lipödem blir det ett lymfödemcafé. Lymf 

Sverige avgår då som medarrangör. 

27 april Förbundsårsmöte på Riksförbundet Sällsynta Diagnoser. Vi lägger ut information kring mötet som 

IngMarie Bohmelin är närvarande. 29 var mötet och information las ut om nya ordförande i Riksförbundet 

Sällsynta diagnoser Maria Montefusco med fd och numera istället ordförande i Funktionsrätt Sverige 

Elisabeth Wallenius. Två viktiga personer för jämställd vård. 

29 april osteopat Robert Nilsson har delat från en föreläsning av Greg Lehman om osteopater kan förena 

kroppens biomekanik med dagens smärtvetenskap. Svensk sjukvård – hänger ni med? 

29 april Riksförbundet Sällsynta diagnoser söker patientföreträdare i ”tillsammans MED”. I varje region har 

Riksförbundet Sällsynta diagnoser ett aktivt nätverk där du kan engagera dig och även verka intressepolitiskt.  

Det är fantas skt a  se hur pro ektet vä er fram och hur det bidrar  ll en nära samverkan mellan 

vårdprofession och våra nätverk. Säger Karin Högvall, projektkoordinator.  ill du vara med och påverka 

vården? 

2 maj The Hill USA, informerar om lymfödem. Fd representanter för republikanerna Dave Reichert (R-Wash.) 

och Larry Kissell (D-N.C.) arbete för att få igenom Congress, deras ”the Lymphedema Treatment Act”. De 

påvisar hur ofta lymfödem är underdiagnosticerade eller inte ens diagnosticerade över huvudtaget. Vilket 

leder till svåra problem i vardagen och ökade kostnader för kompressionskläder. Sverige har samma läge, få 

läkare som en kan, lymfterapeuter som får bekosta egen utbildning och som är så få att det beräknas kanske 

60 i hela landet. Bra att diskussionen tas upp i USA säger Lymf Sverige. Vad har hänt sen trettio år tillbaka? 

Akademiska i Uppsala och några doktorander men lymfsystemet är ett av kroppens viktigaste system 

tillsammans med blodomloppet. Kunskap måste in i utbildningen. Lymfan in i NPO (Nationella program 

Områden med ansvar hos regionerna)områden och som del i NKS (Nya Karolinska). 

25 maj HOBS Hälsa Oberoende av Storlek informerar om att det finns ett samband mellan molekylen 

interleukin-6 (IL-6) i hjärnan och fetma, det slår forskare vid Göteborgs universitet fast. Försök har visat att 

molekylen har effekt för risken för fetma, och var i hjärnan detta sker. Inte för det här hjälper lipödemfett 

utanför att kanske kanske kan det bli en nyanserad debatt om stora kroppar. 

25 maj skriver Lymf Sverige: Trots debatt av EU kandidater i tv och andra forum eller kampanjer inför valet så 

saknas debatten om rättighet till vård i annat EU land. Trots direktiv från EU nekar Försäkringskassan dig som 

patient i Sverige ersättning. Svenska Dagbladet tog upp i ett reportage om Göran opererad i Belgien och jag 

(IngMarie) har ärendet i Högsta Förvaltningsdomstolen just nu. 

Fredrik Mellberg SvD: ”Marie Morell (M) är ordförande för s ukvårdsdelegationen inom SKL – Sveriges 

kommuner och landsting. Hon vill ha en fri rörlighet för patienter inom hela EU att söka planerad vård i ett 

annat land än där man bor. 

Med de tre sjukdomar som Lymf Sverige representerar så är det här så viktigt. I dagens Sverige har vi inte nog 

med personal och vårdinrättningar som har möjlighet eller ens kan ta emot oss. Till och med kunskap saknas. 

Därför så behövs möjligheten att få vård i annat EU-land. 
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26 maj Sällsynta nyheter 2 2019 i nyhetsbrevet ingår en sammanfattning av presentationerna direkt efter 
årsmötet, på temat arbete med sällsynta diagnoser på nordisk, europeisk och FN-nivå. En kommitté för 
sällsynta diagnoser har bildats vid FN. 
Dessutom nämns i brevet att Danmark är det nordiska föregångslandet vad gäller att ha en nationell plan för 
sällsynta diagnoser, samt att Sällsynta diagnoser kommer att dra igång en vårdtips-turné. Dessutom har 
Riksförbundet skickat en uppmaning till de svenska kandidaterna i Europaparlamentsvalet, om att beakta 
behovet av europeiskt samarbete inom det sällsynta området. En åsikt helt i Lymf Sveriges tjänst, Sverige är 
ett litet land. 

27 maj Internationella lipödem-månaden Juni. Lymf Sverige gör en kampanj som kommer visas den 1 juni 
men vill du redan nu beställa pins så maila ingmarie@lymfsverige.se om antal. 1 pin 25 kr. ”Jag har lipödem, 
tala med mig” 

1 juni Från Catherine Seo PhD, the Lipedema Project: June is Lipedema Awareness Month and we have many 
offerings for our lipedema community tribe. We are kicking off the month with this FREE webinar. COMING 
UP IN JUNE Look for showings of the documentary - The Disease They Call FAT. Also an upcoming Summit 
with over 50 experts on keto and lipedema. Plus additional services and education about lipedema. 

1 Juni Ett brev till politiker inom regionerna: I Sverige fokuserar vi i Lymf Sverige på att du ska bli bemött med 
respekt och givetvis få vård. Tillsammans är vi starkare. Därför har du här ett underlag till brev som du som 
patient, kan skicka till din politiker och andra som du önskar. Lycka till!  

X den 26 maj 2019 
Till dig som politiker med ansvar för vård. 

1 juni. Facebook banner att lägga upp på egna sidan läggs ut för användning. Juni – Lipödem månad. 

4 juni Nationella Funktionen för Sällsynta Diagnoser hänger på och lägger ut vår kampanj. 

12 juni Planet Radio, England lägger ut: 'Women are dying': Experts call for lipoedema to be taken seriously. 
Från England men kunde vara i Sverige. Varför misstänks lipödemiker som söker operation för rörlighet och 
ett liv, för att få gratis skönhetsoperation? Bind fast en påse potatis med vikt 10 kg kring varje ben och få 
insikt. 

14 juni Aftonbladet.se och deras tv-version har Jenny Borg opererad lipödemiker och dr Jacek Kacynski från 
Team Dercum och Capio vårdcentral Årsta som pratar om lipödem. ”500 000 kvinnor kan ha s ukdomen” Stor 
okunskap i vården om lipödem. 

17 juni Förtydligande av dagens tidningar från Lymf Sveriges sida i artikel skriven av annan 
patientorganisation: Lymfödem och lipödem, obehandlat ger funktionshinder i form av ökad fettvävnad. Det 
finns primärt lymfödem som du föds med. Sekundärt lymfödem fås vid skada såsom operation t ex. Kan även 
uppkomma vid BMI över 52 ofta kallad obesitas/fetma som kan bestå av flera orsaker. Alla har det 
gemensamt - Lymfsystemet skadas. Behandlas med kompressionskläder, lymfbehandlingar, bassängträning, 
intensivveckor med utbildning i egenvård, hjälpmedel såsom rullator, lymfapress samt operation. Allt det här 
ingår i svensk vård men är inte lika över landet och svårt att få tag på utbildad personal. Lipödem kan 
underhållas med kompressionskläder och botas med operation. Ingick tidigare hos vissa regioner i 
vårdersättning men efter fokusrapport 2017, inte. 
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19 juni Lymfphaticyoga.net lägger ut en film om hur du genomför yoga som är bra för lymfsystemet. Lymf 
Kalmarlän la ut tipset som Lymf Sverige delar. Att yoga, medicinsk yoga är bra för lymfsystemet är bra. Att den 
här vårdbiten läggs ut på oss patienter själva är inte bra. 

20 juni Vetenskap & Hälsa lägger ut en artikel: Fettsuga lymfödem – ifrågasatt metod som blev 
behandlingssuccé. Hans resultat ifrågasattes och kallades för science fiction. Idag har plastikkirurgen och 
forskaren Håkan Brorsons metod – att fettsuga patienter med lymfödem – spridit sig till flera andra länder. 

20 juni TV4s Efter fem och Stina Wolter: Är du rädd för att bada i sommar för att du känner dig osäker i din 

egen kropp?   Då har Stina Wollter ett par bra tips till dig❗  Från HOBS till Lymf Sverige. 

21 juni Sommarbrev från Lymf Sverige om att Fokusrapporten ska ta bort rekommendation om att inte 
operera. All information från politiska ledningen Region Stockholm.  

23 juni Publikt.se lägger ut en artikel som Lymf Sverige delar: Politikerna i riksdagen vill att det ska bli lättare 
att straffa myndighetsanställda som begår fel i tjänsten. Men facken kämpar emot, och forskare är inte 
övertygade om att det är rätt väg att gå. Något som vi i Lymf Sverige har uppmärksammat tidigare. 1976 togs 
tjänstemannaansvaret bort. Hur påverkar det Lymf Sveriges medlemmar? Jo om någon av oss behöver vård 
med remisser är det tjänstemän hos regionerna som tar ett beslut. Rätt eller fel, inget ansvar juridiskt. Det 
gäller vem och om det ska betalas. Eller utanför Sveriges gränser är det Försäkringskassan tjänstemän som 
avgör tillsammans med tjänstemän från regionerna. Lagen ska "anpassas till dagens förhållanden och ge ett 
modernt och tydligt straffrättsligt skydd för den offentliga verksamheten och medborgarnas rättssäkerhet". 
Lymf Sverige följer givetvis. 

23 juni Lymf Sverige påminner om vilken målstolpe som har nåtts. Vi har gjort något historiskt, inte de första, 
inte de sista. Vi har utmanat etablissimanget dvs vårdapparaten. Rykten, osanningar om beslut som inte finns, 
eller vem som ska ta beslut, så kallade evidens som behövs eller inte existerar, felaktiga diagnoser, felaktiga 
behandlingsmetoder, ansvar på så många nivåer och konstallationer har punkterats, sammanställts och gjorts 
en slutsats. Vi har rätt till vård, vi som har lipödem. Vi har rätt att få operation om vår funktionsnedsättning är 
ett faktum. Visst det har sammankallats ett råd för att se över framåt och vad som ska göras. Väldigt bra och 
vi står bakom dig Johan Bratt. Men under tiden ska det vara "buissness as usual". 

Det här innebär naturligtvis att du kommer möte motstånd när du kräver vård eller operation betald av 
regionen ett tag till för lipödem. Därför att någon inte vet om att rekommendationerna i Fokusrapport 
Lipödem är borttagna. Eller vill veta eller vet inte varför de ska veta. Vi utmanar en enorm makt där "fråga 
farbror doktorn" inte längre ses som möjlig av en påläst och erfaren och smått stridig patientförening och 
grupp. 

Stöter du på det här, kontakta oss så ska vi hjälpa till med det vi kan. Information och brev läggs upp på 
hemsidan för att du ska kunna ta med det till din vårdcentral eller bifoga vid egenremiss. Nu kör vi! 

Sen är nästa utmaning - operation till dercumpatienterna och uppdaterad vård till lymfpatienter. 

26 juni The Lymphedema and Lipedema Surgeon Dr Jay Gransow Californien med video om Amy, som ä ren 
av de patienter med ofullständig lymfödemvård och som istället nu har opererats. Lymf Sverige informerar 
även om att BMI (body mass index)är ett mått inom sjukvården för att ge eller inte ge vård!? Från början ett 
mått att förhålla sig till nu en regel. För kvinnor med s ukdom som ödem är det förödande. Du kan ha ”rätt 
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BMI” på ena benet eller på överkroppen men totalt blir det över 30 som är ett mått för operation eller inte. 
Måste vara under. Det är nu det här vi ska informera vård och andra om. Det är inte ett BMI du ser framför 
dig. Det är en människa med funktionsnedsättning som kan få sitt liv tillbaka. 

Lymf Sverige vill: 
- operera lymfödem, lipödem och dercum när patient vill 
- lös situationen individuellt, inte efter BMI 
- politiker och högsta tjänstemän, ta beslut om budget efter person 
- finns obesitas/fetma med i bilden, ge behandling för det efteråt när patienten har en chans och är rörlig 

26 juni Regeringen tillsätter patientråd. Lymf Sverige är så stolta över att ingå i Riksförbundet Sällsynta 
Diagnoser och Funktionsrätt Sverige som representerar oss i regeringens nya patientråd. Bra Elisabet 
Wallenius ordf Funktionsrätt Sverige och Oskar Ahlberg Riksförbundet Sällsynta Diagnoser. 

3 juli Lymf Sverige efterlyser efter telefonsamtal med försäkringsbolag: Efterlysning, du som har en 
överklagan hos Länsförsäkringar, ring mig 0737291550 (IngMarie) eller skickar pm.  

8 juli Lymf Sverige tipsar om parkeringstillstånd. Ta vara på möjligheter. Lymfödem, lipödem och dercum är 
kroniska sjukdomar. Visserligen kan du bli bättre efter operation men så länge... Har du svårt att förflytta dig 
från och till bilen när du är ute och åker? Kontakta din läkare för intyg. Ansökan tillsammans med läkarintyget 
lämnas in till kommunen. Oftast avdelningen för offentlig utemiljö. Kör du själv, ska du kunna gå 100 m utan 
att behöva sätta dig, för att ansökan ska avslås. Åker du med förare krävs att du inte kan förmedla dig, får 
ångest, då finns en ruta för läkaren att fylla i för tillstånd. MEN Du har ALLTID möjlighet att stanna på 
markerad P-ruta för att du ska i lugn och ro gå av eller stiga in i bilen. Sen måste föraren flytta bilen. Om du 
inte har tillstånd. 

2 augusti lägger vi ut P4 Upplands inlägg om ”Mikrokirurgi hoppas kunna bota lymfödem” visserligen 
publicerat måndag 22 oktober 2018 men viktig information: Nu har de första 15 patienterna opererats för 
lymfödem med den nya mikrokirurgimetoden på Akademiska sjukhuset i Uppsala. 

Maria Mani, plastikkirurg och överläkare på Akademiska sjukhuset är försiktigt optimistisk. – Avsikten med 
den här nya metoden är att man ska återfå en viss funktion i systemet. Man angriper funktionen mer än 
symptomen, säger Maria Mani. 

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

23 augusti skickar Lymf Sverige brev till verksamhetschef, hälso- och sjukvårdsdirektör och politiker i Region 
Stockholm: Vi 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 patientlag. 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. 
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2 september uppmanar Lymf Sverige Det är bara så här, att tillsammans gör vi skillnad. Det är tillsammans vi 
kan påverka, informera med fakta och göra oss sedda. Därför har vi tagit fram ett kit som du som har lipödem 
kan ge till din läkare. Sen återrapporterar du tillbaka till oss vad som händer. Vi sammanställer. Du är 
välkommen att delta i vårt arbete. Givetvis blir du medlem. Maila oss på tillsammans@lymfsverige.se 

4 september informerar Lymf Sverige: Vi frågade Inspektionen för Social Försäkringen ISF som är den 
myndighet som står ovan Försäkringskassan om vad medlemmar kan göra som är felbehandlade av FK. Svaret 
är här: "Om de är missnöjda med hur Försäkringskassan har handlagt deras ärenden kan de i stället vända dig 
till Riksdagens ombudsmän (JO) 

4 september video om att Lymf Sverige är inbjuden till Landstingshuset och politiker Ella Bohlin (KD) för att 
prata om lipödem. 

Som resulterar i: 
5 september P R E S S T O P P Ella Bohlin (KD) Region Stockholm: Fokusrapport död 31 dec 2019. 
Fokusrapport Lipödem 2017 har aldrig varit menat som beslutsunderlag varken för Stockholm eller annan 
region. Politiken anser att lipödemiker ska få vård. Jan Andersson, direktör Forskning och Innovation Region 
Stockholm: alla i Sverige ska få vård men val av specialklinik kan diskuteras. Vårdcentral kan inte neka..... 

6 september svar från politiker om nekad vård. Information om hur det ska gå till enligt patientlagen.  

9 september Forskning och innovationsdirektör Jan Andersson Region Stockholm: FINNES: 100 000 000kr till 

forskning.SÖKES: någon/några som kan forska om 

9 september Försäkringskassans enkät: Till dig som medlem i Lymf Sverige alternativt i dess 
medlemsorganisationer. Här är en länk. Enkäten görs av samarbetsorganisationen Funktionsrätt Sverige. 

11 september Senaste nytt från Jens Spahn, Tysklands hälsominister och deras process för att få in 
operation för lipödem i den allmänna ersättningen. Nu i oktober kommer tyska Försäkringskassan och läkare 
att träffas för att lösa vårdproblemet. 

16 september delar Lymf Sverige Lymf Kalmars inlägg om kursen ”att leva med ödem” som de genomfört 
under den helg som gått. 

18 september berättar Lymf Sverige: Via Riksförbundet Sällsynta Diagnoser fick jag (IngMarie), en av åtta, 
möjligheten att delta som patient i Karolinska Institutets läkarutbildning. ”Det professionella 
förhållningssättet i patient - läkarmötet”. 

19 september informerar Lymf Sverige om Agenda 2030 mål och vård för ödem? Vad kan ställas för krav? Jo 
en stor del av Agenda 2030 genomförs på lokal och regional nivå. Det är där som globala åtaganden, 
internationell rätt, EU-rätt samt nationell lagstiftning ska omsättas i praktisk handling. Regioner, fd Landsting, 
är viktiga för det konkreta genomförandet genom att vara huvudmän för bland annat vård och omsorg. FÖR 
ALLA! 

22 september informerar Lymf Sverige om att det finns en statlig utredning ”God och nära vård” (2018:39) 
som inte är klar än. Uppdraget är att analysera hur läkarna och fysioterapeuterna i ökad utsträckning kan 
integreras i det övriga hälso- och sjukvårdssystemet. Låter bra. 

mailto:tillsammans@lymfsverige.se
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25 september informerar Lymf Sverige om Idag ger politiken dvs Regionsfullmäktige i Kalmar län sitt svar på 
en medborgarfråga. Se nedan. På fredag fortsätter Lymf Sverige förhandlingarna med dess ordförande 
Christer Jonsson (C). Lymf Kalmar har gjort ett otroligt arbete och i sammanhanget fått två tidningar 
uppmärksammade på situationen - ingen vård för lipödemiker eller de som har flera ödem varav lipödem är 
en. 

25 september informerar Nationellt råd att de ska ta fram vad som kan stärka kompetens inom vården.  Ja 
tack säger Lymf Sverige, professur lymfsystemet, specialister inom ödem, lymfterapeuter, utbildningsprogram 
för personal inom primärvården att kunna ställa diagnoser av lymfödem, lipödem och dercum. Kirurger som 
medicinskt avlägsnar smärtfyllt lipödem/dercum och samlat lymfödem fett. Personal för eftervård. 
Psykologer, kuratorer med inriktning ödem. Fysioterapeuter med inriktning ödem. Dietister med inriktning 
ödem. Kan vi prata om det? 

26 september video Delivery.youplay.se ”Man har nog trott att de är överviktiga bara”. Plastikkirurg 
intervjuas om varför så få känner till diagnosen. 

26 september Östra Småland.se har en artikel om Eva Elsrud, undersköterskan som själv betalat sina 
operationer för att kunna arbeta. Från Lymf Kalmar. 

2 oktober uppmärksammar Lymf Sverige rehabklinikerna: Vi gratulerar 48 åringen och kan konstatera att det 
är få rehabiliteringsplaner för oss med ödem. Mälargården Rehab, Olivia och Bräcke Diakoni Sfären samtliga i 
Stockholmstrakten. Eller har du tips på andra som är landstingsfinansierad vård? 

8 oktober Lymf Sverige besöker Centrum för Sällsynta Diagnoser. Idag på Karolinska Institutet Solna 
inbjuden av en av sex Centrum för Sällsynta Diagnoser som finns på våra Universitetssjukhus. Vi pratade om 
medverkan/påverkan som patienter. Om ERN European Reference Network och expert team. Tack Kerstin 
Gustavsson Bonnier CSD Solna och Stephanie Juran Riksförbundet Sällsynta Diagnoser. 

17 oktober Lymf Sverige informerar om Här kan du läsa mer om motioner lagda i riksdagen kring sällsynta 
sjukdomar, där vi med lymfsjukdomar ingår. https://www.sallsyntadiagnoser.se/riksdagsmotioner-samordn 

17 oktober. Lymf Sverge uppmärksammar Läkarfacket som anmäler regeringen. Ja Lymf Sverige ställer sig 
bakom vikten av vidareutbildning för läkare. Kunskap OM och nya metoder FÖR lymfsjukdomar. Hantering av 
lymfödem - har det överhuvudtaget hänt något under senaste 30 åren? Lipödem, dercum, ja där vet vi ju, 
händer inget. 

22 oktober tipsar Lymf Sverige om Riksförbundet Sällsynta Diagnosers Vårdtips och förmedlar deras 
nyhetsbrev. Skyldigheter vården har enligt Svensk lag ska alla få god vård på lika villkor som främjar ens hälsa. 
Vårdpersonalen ska jobba för att du får en bra kontakt med vården och informera dig på ett sätt som du 
förstår så att du kan tycka till om din behandling. Enligt lag ska du som patient känna dig trygg och säker och 
din vård ska vara så sammanhängande och samordnad som möjligt. Verksamhetschefen ska se till att detta 
uppfylls och att dina behov tillgodoses. Du ska ha en fast vårdkontakt på varje vårdenhet du är i kontakt med 
och deras arbete ska vara samordnat och kontinuerligt. Den som har uppdraget att vara fast vårdkontakt bör 
få särskilt avsatt tid för detta. 

24 oktober uppmärksammar Lymf Sverige de som har erbjudits en gastric bypass: Till dig som blivit 
opererad/erbjudits gastric bypass för lipödem efter 16 april 2016. Se nedan den studie som visar på att det 

https://www.sallsyntadiagnoser.se/riksdagsmotioner-samordn
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inte hjälper vid just lipödem. Anmäl till Patientnämnd/ IVO https://www.ivo.se/for-privatpersoner/om-
patientnamnden/ 

24 oktober uppmanar Lymf Sverige till samarbete mellan patientorganisationerna. Viktigt! Jag (IngMarie) 
läser Jenny Borgs uppmaning om att organisera kvinnor i Stockholm i en styrelse. Ser själv hur fem år av min 
tid, varje vecka, nästan varje dag sliter hårt. Just nu jobbar vi som litet förbund i Stockholm, Kalmar, Umeå, 
Skellefteå, Luleå, Norrköping osv med väldigt få personer. Vi Lymf Sverige ingår däremot i stor svensk 
organisation Riksförbundet Sällsynta Diagnoser som förutom Funktionsrätts Sverige, ingår i EURIDIS dvs den 
europeiska organisatonen. .. 

25 oktober P4 Norrbotten har intervjuat Lene Hanche Nilssen om sitt lipödem och mig (IngMarie) som ordf 
Lymf Sverige. Lymf Kalmar har bidragit med massor av information. Det går att lyssna på via webben. 

28 oktober information från Bräcke Diakoni Sfären mynnar ut i en pressrelease från Lymf Sverige. Det kom 
ett upprop och klart vi hänger på. Att en institution lägger ned sin vård kanske inte är så stort för de som inte 
är invigda i lymfsjukdomar. Men med tanke på att det är en av tre som finns kvar i Sverige och att det under 
de senaste decenium knappt har hänt något inom vården för dessa sjukdomar så skickar vi ut följande 
pressrelease om vart Lymf Sverige står. Till politiker, tjänstemän, professionen, media och andra påverkare. 

1 november P4 Göteborg informerar om en ny metod för att genomlysa våra bröst för tumör. Äntligen ny 

metod för att genomlysa våra bröst!!! Vi med mycket bindväv och lymffett  

3 november Rapport från Kanada om lipödem. Liposuction for Treatment of Lipodema. Rapport från Kanada. 
Klicka på länken och läs rapporten. OBS på engelska. http://www.lymfsverige.se/odem.html 

4 november Lymf Sverige tipsar om akutkort att ha i handväskan för oss med kroniska sjukdomar. Akutkort. 

Här samlar du den viktigaste informationen om din diagnos och dina symptom. Du kan få det inskrivet i din 

journal, ge det till din nya vårdkontakt eller ha med dig i plånboken. Fyll på i datorn eller för hand. 

https://www.sallsyntadiagnoser.se/vardtips/ 

Och symtondagbok: Här kan du samla den viktigaste informationen om dina symptom. Fyll i för hand. 

https://www.sallsyntadiagnoser.se/vardtips/ 

9 november Information om WHO och Socialstyrelsens klassifikation för våra sjukdomar. WHO har antagit 

ICD-11 och har koderna EF02.2 Lipoedema och BD93.1Y Lymphoedema secondary to other specified cause. 

Sverige använder fortfarande ICD-10 (svensk version ICD-10-SE) och då kodas Lipödem R60.0B och lymfödem 

kodas I89.0 (Lymfödem som ej klassificeras annorstädes), I97.2 (Lymfödem efter mastektomi) eller Q82.0 

(Hereditärt lymfödem). 

18 november Lymf Sverige på konferens för ”Spetspatienter” på Nya Karolinska Universitetssjukhuset. 

19 november Information om den internationella konferens i maj 2020, sällsynta diagnoser där vi i Lymf 

Sverige ingår i riksförbundet. 

19 november över 11 000 läser dr Olafur Jakobssons fantastiska brev till alla lipödempatienter. Till alla er 

lipödempatienter som upplevt hopplöshet och förnedring i kontakterna med sjukvården: Bakom varje 

https://www.ivo.se/for-privatpersoner/om-patientnamnden/
https://www.ivo.se/for-privatpersoner/om-patientnamnden/
https://www.sallsyntadiagnoser.se/vardtips/
https://www.sallsyntadiagnoser.se/vardtips/
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uttalande och varje vägran finns en namngiven person. Ta reda på vem det är. Konfrontera vederbörande 

med gällande lagstiftning. Bortse ifrån ursäkter och undanflykter… 

23 november Lymf Sverige lägger ut översättning av kanadensisk rapport: som om vi som är opererade 

lipödemiker inte visste... text från den kanadensiska rapport som gjordes i år. OBS översatt av IngMarie 

Slutsatser och konsekvenser för beslut eller beslutsfattande. Information om fettsugningens kliniska 

effektivitet för behandling av lipödem från fem okontrollerade före och efter studier. Data från studierna 

indikerade… 

23 november video från The Lipedema Project I USA: What if…doctors understood the pain you feel with 

lipedema? The fat disease lipedema doesn't just cause physical pain, it causes emotional pain. Your doctor 

needs to know this. Dr. Josef Stutz. 

25 november artikel i Svenska Dagbladet: Tack Mats Isacson ordförande Svensk förening för Allmän medicin 

för ditt inlägg i SvD med bland annat texten: "Det är viktigt med fast läkare och listningstak för att patienterna 

ska slippa berätta samma sak varje gång de kommer till läkaren och för att läkaren ska ha tid för sina 

patienter. Det är viktigt eftersom det tar tid att bygga upp ett förtroende… 

26 november enkätundersökning från patientförbundet HOBS (Hälsa Oberoende av Storlek) som ska 

kartlägga gastric bypass. För dig som opererats! 

27 november Lymf Sverige till Sundsvall för att träffa Socialdemokrater och patienter med ödem. 

5 december SLF Sveriges läkarförbund lägger ut en artikel om att ”Alla patienter ska ha rätt till en 

patientansvarig läkare”. 

6 december IngMarie ordf Lymf Sverige lägger ut en video om ”Varför operation var enda lösningen för mig.” 

Det är inte ett behov av att visa upp mig men Lymf Kalmar län använder nu denna video i möten med 

myndigheter och vårdinrättningar. 

13 december Lymf Sverige frågar lymfödemiker: Du som har lymfödem, vilken diagnoskod? Vi har att de som 

ger uppgifter till oss, skriver I80.0-9. Stämmer det? 

18 december Vimeofilm.se lägger ut en video om spetspatienter från konferensen. 

18 december Riksdagsbeslut. Koordineringsinsatser dvs en sköterska per vårdcentral som ska bistå 

långtidssjukskrivna, multisjuka m m. Intressant utveckling som vi får se vart det leder. 

18 december Riksdagsbeslut lipödem. Nu har regeringen sett till att lipödem är ett uppdrag till SBU Statens 

Beredning för Medicinska Utredning. 

19 december artikel i Dagens Nyheter: Anna-Sara Lind, professor i offentlig rätt vid juridiska institutionen vid 

Uppsala universitet: – Det man sysslar med i vården är ytterst att leva upp till ett demokratiskt uppdrag. Det 

står i grundlagen att det allmänna ska verka för goda förutsättningar för hälsa – något som ligger i linje med 

internationella folkrättsliga åtaganden som gäller rätten till hälsa. Det står också i lagstiftningen att alla har 

rätt till vård på lika villkor. Vården ska ges med beaktande av behovsprincipen, solidaritetsprincipen och 

slutligen kostnadsprincipen. 

20 december Fat Disroders Research Society vill att vi delar deras nyheter om ett läkemedel för dercum. 


