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Fallbeskrivning kvinna 55+, före och efter lipödemoperation. 

 

Före behandlingen 

Lipödemet blev först besvärligt efter den senaste graviditeten. Hon gick sedan med lipödemet 

obehandlat i 20 år innan korrekt diagnos. Under tiden feldiagnosticerades kvinnan med 

fetma/obesitas. Kvinnan hade mycket svårt att gå och vaggade fram med svår smärta. Trots 

anpassningar av arbetsuppgifter var långtidssjukskrivning mycket nära, liksom behov av hemtjänst 

och permobil. Handikappanpassning av hemmet planerades. 

Kvinnan sökte vård, fick konservativ behandling med kompressionsplagg och Lymphapress maskin. 

Trots att behandlingen lindrade besvären vart tillståndet långsamt sämre under ett år av egenvård. 

Gångförmågan försämrades och arthros i knän tillkom. 

Kvinnan fick remiss till kirurgmottagningen i Kalmar men vägrades medicinsk bedömning med 

hänvisning till att Hand och plastik i Linköping vägrat behandla lipödem. Hon skickade även 

egenremiss, men dessa avslogs tre gånger på kirurgkliniken i Kalmar. 

Återstod valet att betala behandlingen själv med egna beskattade pengar eller ramla ur samhället 

som handikappad och långtidssjukskriven. 

 



Behandlingen 

Fyra operationer genomfördes inom loppet av två månader. Operation av mage, vader, utsida- och 

baksida lår, framsida- och insida lår samt insida knän. 

 

Efter behandlingen 

Direkt efter operationerna försvann svårigheterna att gå och stå. Hon gick längre och längre och 

känslan av lätthet var befriande. Kvarstående problem med artrossmärta i båda knäna. Ett år efter 

sista operationen är tyngdkänsla och smärta av lipödemet fortfarande borta i benen. Hon behöver nu 

operation av armarna, som försämrats. Det borttagna fettet förblir borta.  

Det blir inget av långtidssjukskrivning och anpassning av arbetet, kvinnan klarar sig själv utan 

hemtjänst.  

 

Samhällsekonomi 

Samhället slipper nu en kostnad för sjukskrivning under åtta år om 1 879 680 kr. Istället får samhället 

in ca 750 000 kr i skatt till kvinnan går i pension. Samhället har gjort en vinst på 2 629 680 kr istället 

för att betala operationerna så kvinnan, som är undersköterska, sluppit betala 330 000 kr med 

skattade medel. Samhället har även sparat in kostnaden för permobil och hemtjänst för kvinnan. 

 

Slutsats 

Diagnos och tidig behandling hade varit gynnsamt för kvinnan som lidit svårt innan operationerna 

och som nu dras med skador i knäna. Att vägra henne behandling är inte i enlighet med gällande 

lagstiftning. 


