
Vill du veta mer om lipödem?  
Välkommen till vår mässa i höst!
Kunskapen om lipödem måste öka. Därför bjuder vi nu in 
till en mässa med enbart denna diagnos i fokus. Vi utlovar 
två dagar fyllda av intressanta utställningar, föreläsningar 
och prova-på aktiviteter – just för dig. 

Att få rätt vård när man är sjuk borde vara en självklarhet för alla. 
Men för den som är drabbad av lipödem är det inte alltid så. 

Därför bjuder vi nu in till en allra första Lipödem-mässa. Mässan går 
av stapeln i höst och kommer vara både fysisk och digital. Till mässan 
välkomnar vi både vårdgivare och forskare som presenterar de 
senaste forskningsrönen kring diagnos och behandlingsmetoder. Vi 
samlar kunskap och erbjuder möjlighet till utbyte och diskussioner. 
Det finns gott om tillfällen att se de senaste produkterna eller möta 
kollegor från branschen. 

Varmt välkommen till en mässa, där erfarenheterna står i fokus!

Save  
the date

Läs mer! 
www.alltomlipodem.se 
www.brackediakoni/projekt-lipodem.se 

22–23 oktober

Plats:  
Stockholm, Odenplan

Vi bjuder på:
• Föreläsningar
• Workshops
• Prova på-aktiviter
• Utställningar

Läs mer på:
www.alltomlipodem.se/massan/



Sedan i september förra året har den varit publik; vår 
kunskapsplattform www.alltomlipodem.se. Den inne-
håller både information som förklarar hur det är att 
vara drabbad av diagnosen lipödem och information 
om vård och behandlingsråd för vårdpersonal som ska 
behandla patienter med lipödem. Vi har tagit fram  
utbildningsavsnitt och beskrivningar baserat på den 
kliniska erfarenhet vi gjort i mottagandet av patienter  
med lipödem. Nu har vi färdigställt ”Lipödempro-
grammet” ett rehabiliteringsprogram för patienter 
med lipödem som kan användas av terapeuter inom 
primärvård. Programmet innehåller både informativa 
filmer, blanketter och utvärderingsinstrument.

Ny rapport presenterad på webben
Det senaste tillskottet av sammanställd klinisk erfaren-
het är en rapport som vi nu presenterat på plattformen. 
Sammanställningen visar att bland annat att 97% av 
kvinnorna skattar att det är lättare att utföra egenvård 
efter ett års användning av kompressionspump, och 

60% att smärtan mer än halverats. Gå in och läs mer  
om rapporten eller annan sammanställd fakta och  
forskning om lipödem. 

Är du intresserade av boken ”Leva med lipödem en  
utmaning var dag.” Maila info@alltomlipodem.se.  
så skickar vi ett exemplar till dig utan kostnad. 

Tipsa era patienter att delta i vår enkät! 
Projekt Lipödem genomför just nu en ekätundersökning 
om behandling vid lipödem. Vi kartlägger vilken behand- 
ling man fått och vilken man fått betalaför själv, vad man 
upplever som bra eller mindre bra. Undersökningen 
är viktig! Den ger oss information som kan leda till en 
bättre vård för personer med lipödem.

Därför ber vi om din hjälp! 
Varje svar är betydelsefullt! 

Till enkäten! www.alltomlipodem.se

Allt om Lipödem  
– en plattform både för vårdpersonal och för den som drabbad

Läs mer! 
www.alltomlipodem.se 
www.brackediakoni/projekt-lipodem.se 

Projekt Lipödem
Många är drabbade av lipödem. Ändå är okun-
skapen kring diagnosen stor. Det vill vi i Projekt 
Lipödem ändra på! 

Projektet drivs av Bräcke diakoni i samarbete 
med SÖF, LymfS och NKA och finansieras av 
Arvsfonden. Målet är att: 

- samla och sprida kunskap och erfarenheter 

- skapa rekommendationer för vård/behandling

-  ta fram verktyg för stöd till personer med  
 lipödem, anhöriga och vårdpersonal

- synliggöra diagnosen Lipödem för politiker,  
 allmänhet och beslutsfattare

- stimulera till forskning 


