
Vill du veta mer om lipödem?

UTBILDNING

Många är drabbade, men okunskapen stor. Därför har vi satt 
ihop en utbildning där du som vårdgivare får lära dig mer om 
symtom, rehabilitering och behandlingsmetoder för lipödem. 
För vi vet att du kan göra skillnad.

Du har säkert också mött ”henne” – ja, för det är oftast kvinnor som 
drabbas av lipödem. Det är patienten med överväxt av fettvävnad, 
speciellt runt stuss, ben och/eller överarmar, som ofta lider av smärta, 
tyngdkänsla och uttalad trötthet. Men vilken hjälp behöver hon?  

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. Det vill vi ändra 
på. Välkommen på en helt kostnadsfri utbildning som gör skillnad!

Anmäl dig genom att
Skanna QR-koden!

Innehåll
• Om diagnosen

• Att leva med lipödem

• Förslag till vårdprogram

• Behandling

• Aktuell forskning om lipödem

• SBUs rapport/uppmaning

• Kunskapsplattformen

För anmälan och läs mer:

www.alltomlipodem.se/aktiviteter

Tid: Torsdagen den 19 maj
kl 15:00 – 17:00

Plats: Stockholm

Södersjukhuset, Aulan
(hiss C plan 6)

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

http://www.alltomlipodem.se/
http://www.brackediakoni/projekt-lipödem


Program

Läs mer om lipödem!
www.alltomlipodem.se
www.brackediakoni/projekt-lipödem

Innehåll Tid

Inledning och presentation 15:00-15:05

Om diagnosen. Vad är lipödem och vilka blir 
konsekvenserna för patienten? 15:05-15:25

Aktuell forskning om lipödem. 
Leg Ssk Johanna Falck (digitalt) 15:25 - 15:40

Patientberättelse 15:40 - 15:50

Fikapaus 15:50-16:05

Fysiologiska reaktioner på stress kopplat till lipödem, Med 
Dr Anitha Risberg 16:05 – 16:25
Vilken behandling kan man erbjuda?/Vilken information 
finns på plattformen? 16:25 - 16:45

SBU uppmaning till forskning 16:45 - 16:50

Diskussion och regionala förutsättningar för vård och 
sammafattning av eftermiddagen 16:50 -17:00

Medverkande:

Deltagare Projekt Lipödem

Johanna Falck, leg 
sjuksköterska, doktorand i 
lipödem
Jönköping University

Patientrepresentant

Anitha Risberg, Med Dr, 
fysiolog, Luleå Tekniska 
Universitet

För dig som vill lyssna digitalt: 
Anmäl dig här: 

www.alltomlipodem.se/aktiviteter

http://www.alltomlipodem.se/
http://www.brackediakoni/projekt-lipödem
http://www.alltomlipodem.se/aktiviteter

