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Huvudbudskap 

Vården av patienter med lymfödem är geografiskt ojämnt fördelad över Västra 

götalandsregionen, upplevs som otillräcklig och tillgängligheten för vården är oklar 

både för patienter och vårdens medarbetare. RMR lymfödem beskriver ett jämlikt 

och kvalitetssäkrat omhändertagande av patienter med lymfödem samt tydliggör 

ansvar på respektive vårdnivå för både primärt och sekundärt lymfödem. 

Vårdnivå och samverkan 
Nedanstående text berör både primärt och sekundärt lymfödem för vuxna över 18 

år. Se även flödesschema i bilaga 1.  

 

Specialistvårdens ansvar: 

- Information till patient om lymfödem ges muntligt och/eller skriftligt, pre- och/eller 

postoperativt vid operation/behandling med risk för utvecklande av sekundärt 

lymfödem 

- Tidig identifiering och utredning av sekundärt lymfödem genom screening 1–2 

månader efter lymfkörtelutrymning samt 3–4 månader efter strålning. Screeening 

omfattar patienter som både genomgår lymfkörtelutrymning och stålbehandling. 

- Respektive förvaltning/enhet ansvarar för att ta fram rutiner för hur och av vem 

screening ska genomföras. 

- Vid konstaterat/misstanke om sekundärt lymfödem remitteras patienten till 

specialistvårdens lymfterapeuter via läkarremiss eller sköterskeremiss.  

- Uppföljning sker utifrån patientens behov, minst var 6:e månad under de första 24 

månaderna. Därefter sker uppföljning utifrån bedömt behov.  

- Patienter med behov av stöd för fysisk aktivitet och träning som kompletterande 

behandling hänvisas till specialistvårdens rehabiliteringsenhet där kriterierna 

uppfylls enligt RMR cancerrehabilitering eller till rehabilitering inom regional 

eller kommunal primärvård . 

- Patienter som utvecklat lymfödem till följd av annan skada/trauma remitteras till 

lymfterapeut av behandlande enhet.  

- Remitterande läkare är ansvarig för det underlag som behövs för förskrivning av 

kompressionsmaterial (se Behandling nedan)  

- Respektive förvaltning har ansvar att ha lokal rutin kring vårdförloppet. 

Primärvårdens ansvar: 

- Identifiera och diagnostisera utvecklat primärt och sekundärt lymfödem. För 

stöd till diagnosticering se bilaga 2 

- Vid konstaterat lymfödem remitteras patienten omgående till lymfödemmottagning 

via läkarremiss. Remitterande läkare är ansvarig för det underlag som behövs för 

förskrivning av kompressionsmaterial (se Behandling nedan).  

- Erbjuda patient med behov av kompletterande behandling stöd till fysisk 

aktivitet/träning samt viktreduktion  

Rubrik: Regional medicinsk riktlinje för lymfödem

Dokument-ID: HS9766-305841775-441

Version: 2.0



 

3 

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet. 

- För patienter inskrivna i kommunal primärvård delas ansvaret enligt Hälso- 

och sjukvårdsavtalet (ref 7) 

Extern rehabilitering 

Inom VGR finns vid behov möjlighet till intensivbehandling genom 

rehabiliteringsvistelse på Mösseberg. Se information på vårdgivarwebben om 

remiss Externa rehabiliteringsprogram (ref 8). 

Förskrivning 

Kostnader för kompressionshjälpmedel hanteras enligt regional överenskommelse för 

kostnader för personliga hjälpmedel. Förskrivning av kompressionsbehandling av 

lymfödem sker av lymfterapeut inom specialistsjukvården som då är kostnadsansvariga.  

För mer information se Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel (ref 9). 

Bakgrund och syfte 
Dokumentet är den första utgåvan av RMR lymfödem och omfattar primära och sekundära 

lymfödem. I sekundära lymfödem ingår utöver cancer även exempelvis trauma och 

brännskador. Riktlinjen omfattar inte övriga ödem såsom kardiella/venösa ödem eller 

lipödem. 

Syftet är att tydliggöra och förbättra patientens process från diagnos, kirurgi och/eller 

strålbehandling till eventuell livslång lymfödembehandling samt att tydliggöra hur ansvaret 

kan fördelas mellan vårdinstanser. 

RMR lymfödem tar sin utgångspunkt i nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering (ref 

1) med fokus på kapitel 9.8 Symtom och symtomlindring, lymfödem (ref 2) samt 

diagnosspecifika nationella vårdprogram inom cancervården (ref 5). 

Svensk Förening för Lymfologi’s (SFL) Vårdprogram lymfödem (ref 4) samt Regionalt 

cancercentrum syds regionala tillämpning av det Nationellt vårdprogram för 

cancerrehabilitering (ref 6) har beaktats och utgjort underlag till arbetet. 

Definition 

Lymfödem är vanligen ett kroniskt tillstånd som orsakas av nedsatt transportkapacitet i 

lymfsystemet, vilket resulterar i en ökad ansamling av lymfa i vävnaden. Svullnaden som 

uppstår kan ge tyngd- och spänningskänsla, diffus värk och nedsatt rörlighet. 

Primärt lymfödem  

Orsaken till ett primärt lymfödem är en medfödd störning eller svaghet i lymfkärlen. 

Vanligen är ödemet lokaliserat distalt i nedre extremiteten och oftast unilateralt. Primära 

lymfödem kan debutera hos nyfödda men även upptäckas i tonåren då kroppen växer 

mycket eller senare i 30- till 40-årsåldern.  

Sekundärt lymfödem  

Sekundära lymfödem är vanligare än primära lymfödem. Sekundära lymfödem beror på att 

lymfknutor eller lymfkärl har tagits bort eller skadats. Orsaken kan vara operation eller 

strålbehandling på grund av cancer. Det vanligaste förekommande sekundära lymfödemet 

är lymfödem i en arm efter bröstcancerbehandling. Lymfkärl kan också skadas av 
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exempelvis omfattande operationer efter muskuloskeletala trauman med kirurgiska 

åtgärder där lymfkärlen skurits av.  

Påverkande faktorer för risk att utveckla lymfödem är antal bortopererade körtlar, stråldos, 

inaktivitet och högt BMI. 

Epidemiologi  

Prevalensen för kroniskt lymfödem beräknas till 0,13 %. 

1/6000 föds med primärt lymfödem. I 36 % av fallen där man hittar en ärftlig faktor till 

primärt lymfödem anses bristfällig signalering av tillväxtfaktor av lymfkärl vara 

orsaken. 

.  

Kvalitetsuppföljning och processmål  
Utvalda mål och indikatorer avseende lymfödem saknas i de cancerrelaterade nationella 

vårdprogrammen. För att följa införandet regionalt rekommenderas användning av 

nedanstående koder.  

Diagnoskoder 

Se bilaga 3. 

 

KVÅ-kod 

QD006 KVÅ-kod Lymfödembehandling innefattar såväl manuell som mekanisk 

behandling med strumpor och lindning.  

 

Mål 1: att sprida och öka användningen av ovanstående koder. 

Mål 2: december 2023 förväntas screening av lymfödem för patienter med bröstcancer 

vara infört inom berörda sjukhusförvaltningar i regionen. Därefter införs screening 

successivt för diagnosgrupperna prostatacancer, gyn- samt bäckencancer, huvud-

halscancer samt malignt melanom. Alla förvaltningar har i uppdrag att följa införandet 

av screening enligt RMR lymfödem. 

Utredning 
Diagnos kan i regel ställas kliniskt på grundval av anamnes, inspektion och palpation, 

och bör säkerställas genom objektiv mätning. Tidiga tecken på lymfödem är tyngd- och 

spänningskänsla samt palpabel konsistensökning i den subkutana vävnaden. 

Nydebuterade små lymfödem uppvisar sällan pitting. Större svullnader kan ge molande 

värk som minskar eller försvinner helt med kompressionsbehandling. Annan smärta kan 

härröra från påverkan efter kirurgi, cytostatikabehandling eller strålbehandling varför 

korrekt diagnostik är viktig för adekvat smärtbehandling. Uppkommer lymfödem sent i 

förloppet ska en läkare alltid bedöma om det behövs utredning av eventuell progress av 
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grundsjukdomen och om det eventuellt föreligger kontraindikationer mot 

lymfödembehandling. 

Även vid primära lymfödem krävs en utredning av den bakomliggande orsaken som kan 

vara ärftlig. En anamnes, inspektion och palpation kan ge de första indikationerna på 

vad för slags ödem som föreligger. Lymfscintigrafi ger information om 

transportkapaciteten och anatomin i lymfkärlen och kan därmed ge indikation på 

lymfödem. 

Tidig diagnos av lymfödem ska enligt Vårdhandboken/Lymfödem/Utredning och 

undersökning (ref 10) innefatta två av nedanstående tre kriterier: 

1. Konsistensökning i subcutis på den ödematösa sidan jämfört med icke-ödemsidan. 

2. Ökad extremitetsvolym (> 5 %) (Lahtinen et al., 2015) jämfört med icke-ödemsidan 

eller med preoperativa värden, mäts med volymmätare eller omkretsmätning med 

kalkyl av volym. 

3. Ökad lokal vävnadsvätska (> 1,2–1,45 beroende på mätpunkt) jämfört med icke-

ödemsidan på standardiserade punkter eller med preoperativa värden alternativt 

normalvärden, mäts med TDC-apparat (Lahtinen et al., 2015). 

Mätning av volym (punkt 2) kan ersättas av mätning med bioimpedans av 

ökad generell vävnadsvätska i extremiteten jämfört med icke-ödemsidan eller 

med preoperativa värden alternativt normalvärden (Lahtinen et al., 2015). Denna 

mätmetod är snabbare, framför allt vid benmätning, men dyr. 

Genomförande av mätning för att sätta en definitiv diagnos ställer krav på 

lymfterapeutens kompetens för standardiserade mätningar och eventuellt tillgång 

till de alternativa mätmetoderna. Läkaren bedömer det misstänkta lymfödemets 

möjliga orsaker där återfall i cancersjukdomen ska uteslutas. Vid misstanke på 

lymfödem ställs remiss till lymfterapeut för definitiv diagnos och behandling. 

Remiss till lymfterapeut ska innehålla relevant klinisk information och 

hälsotillstånd som påverkar kompressionsbehandling av extremiteten, t.ex. 

kärlsjukdom, neurologisk påverkan eller psykiatrisk sjukdom.  

Med hjälp av klinisk diagnostik omfattande anamnes, inspektion, palpation och 

kunskap om kliniska symptom/fynd kan i regel diagnosen lymfödem ställas se 

bilaga 2, Stöd vid diagnosticering av lymfödem. 

Mer detaljerat stöd till diagnosticeringen finns i Vårdprogram för lymfödem, 

Svensk förening för lymfologi, kapitel om Utredning (ref 4). 

Screening 

För att säkerställa tidig identifiering av sekundärt lymfödem behöver berörda 

diagnosspecifika cancerprocesserna utvidgas med screening av lymfödem. Respektive 

sjukhusförvaltning är ansvarig för implementation.  

Screeningen innebär en strukturerad uppföljning 4–6 veckor efter operation (rörlighet, 

kärlsträng, ödem, volym-/TDC-mätning, eventuell kompressionsbehandling) och/eller 
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3–4 månader efter strålning. Hemortssjukhuset ansvarar för att screening utförs enligt 

lokal rutin. Rutinen bör beskriva vem som utför screeningen.   

Behandling 
Målet för behandlingen är att minska vätskan i den subkutana vävnaden, ödemets 

volym och spänning i vävnaden. 

Vid axillutrymning och/eller strålning mot axill/supraclaviculärt föreslås mätning ske 

med TDC (Tissue Dielectric Constant) och WDM (Water Displacement Method). Vid 

inguinalutrymning föreslås volymmätning enligt Brorssons exceldokument (ref 12).  

 

Den fysikaliska behandlingen av lymfödem består av en kombination av 

behandlingsmetoder. Behandlingen är symtomlindrande, inte botande, även om vissa 

fall av tidigt upptäckta små lymfödem kan gå i regress. Behandlingen anpassas 

individuellt med hänsyn till fler faktorer som bland annat ödemets utbredning, graden 

av vävnadsförändring, aktuell grundsjukdom och pågående behandlingar samt 

patientens livssituation. Vid aktiv cancersjukdom måste valet av behandlingsåtgärder 

övervägas extra noga. Detsamma gäller vid ödembehandling i ett palliativt skede då 

patientens behov kan vara mycket komplexa. 

Behandlingen av lymfödem bör endast utföras av legitimerad personal med 

medicinsk grundutbildning inom lymfödembehandling, eller på delegation av 

denna.  

 

Grundläggande behandling  

Patientundervisning  

Patientundervisning är en viktig del av behandling vid konstaterat lymfödem. Den 

beskriver lymfsystemets anatomi och fysiologi samt behandling och egenvård. 

Utbildning bör ske kontinuerligt. 

Kompressionsbehandling  

Kompressionsbehandling är den centrala delen vid behandlingen av lymfödem. Vid 

nydiagnostiserade, mindre ödem inleds kompressionsbehandling med utprovning 

av lämpligt kompressionsplagg. Kompressionsplagg är ett medicinskt 

behandlingshjälpmedel som bör ordineras, utprovas och kontrolleras av personal 

med kunskap i måttagningsteknik och kännedom om aktuellt sortiment.  

Fysisk aktivitet och träning 

Måttligt muskelarbete, den s.k. muskelpumpen, har en gynnsam effekt på blod- och 

lymfcirkulationen och en positiv inverkan på lymfödemet. Träningen bör 

individanpassas efter patientens möjligheter och tidigare träningserfarenheter. 
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Vid behov av stöd till fysisk aktivitet hänvisas till RMR cancerrehabilitering och är 

patienten inte involverad i övriga aktivitet inom specialistvården hänvisas till stöd 

inom primärvården.  

Viktreduktion  

Viktreduktion rekommenderas för patienter med övervikt. Patienten ska vid behov 

remitteras till dietist hos ansvarig förvaltning.  

Hudvård  

Huden vid ödem tenderar att bli torr och oelastisk och behöver smörjas 

regelbundet; en hudlotion med lågt pH-värde rekommenderas. En oskadad, elastisk 

hud minskar risken för erysipelas som annars är relativt vanligt bland patienter med 

lymfödem. Patienten bör upplysas om att små skador, sår, insektsbett m.m. i 

områden med lymfödem lätt kan bli infekterade. Skärpt uppmärksamhet är påkallad 

och vid rodnad, svullnad eller smärta bör sjukvården kontaktas. Noteras bör att 

hudinfektioner kan uppkomma även utan förekomst av sår eller annan synlig 

hudskada.  

Tilläggsbehandling- manuellt lymfdränage, lymfpulsatorbehandling mm 

Hänvisning till nationellt vårdprogram cancerrehabilitering, kapitel 9.8.4 (ref 2). 

Läkemedelsbehandling 

Det saknas läkemedelsbehandling av lymfödemet i sig. Då infektioner i hud och 

underhud är vanligare vid lymfödem är det viktigt att läkare omedelbart konsulteras 

vid tecken till infektion. 

Kirurgisk behandling 

Då fysikalisk lymfödembehandling nått steady state och en besvärande 

volymskillnad fortfarande kvarstår kan man i vissa fall överväga lipsuction för att 

återställa extremitetens normala volym. Efter detta ingrepp måste kompression 

bäras dygnet runt, resten av livet.  

Remissrutiner 
Läkarremiss eller sjuksköterskeremiss krävs. Se Regional medicinsk riktlinje – 

Remiss inom hälso- och sjukvård (ref 11) 

Klinisk uppföljning 
Uppföljning och utvärdering bör ske regelbundet och frekvent, särskilt innan steady 

state uppnåtts. Vid uppföljning görs en bedömning av lymfödemets volym, 

kompressionsdelarnas passform och patientens eventuella egenbehandling. 
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Relaterad information/Referens 
 Dokument/Webblänk Kommentar 

1 Nationellt vårdprogram 

cancerrehabilitering 

Det nationella vårdprogrammet innefattar 

lymfödem. 

2 kapitel 9.8 Symptom och 

symptomlindring, lymfödem 

Det nationella vårdprogrammets kapitel där 

lymfödem avhandlas. 

3 Regional Handlingsplan 

cancerrehabilitering 

Aktuell handlingsplan för Cancerrehabilitering 

i Västra Götalandsregionen  

4 VÅRDPROGRAMMET - Svensk 

Förening för Lymfologi   

Diagnostik och bedömning 

Nationellt kunskapsdokument om lymödem 

från Svensk förening för lymfologi. 

Direktlänk till kapitel om utredning 

5 Vägledning för 

bäckencancerrehabilitering 

Diagnosspecifika vårdprogram  

Lymfödem omnämns i de diagnosspecifika 

vårdprogram inom cancervården där 

lymfödem är en vanlig biverkan, exempelvis 

bröstcancer, prostatacancer och gyncancer. 

6 Regional tillämpning för Södra 

sjukvårdsregionen Nationellt 

vårdprogram, avsnitt 9.8 

Lymfödem 

 

Södra sjukvårdsregionens regionala 

tillämpningsdokument utifrån den 

nationella vårdprogrammet. Länken går 

till avsnittet om lymfödem.  

7 Hälso- och sjukvårdsavtalet - VGR  

 

 

Revidering av Hälso- och 

sjukvårdsavtalet - VGR   

Avtal som reglerar hälso- och 

sjukvårdsansvaret mellan kommunerna i 

Västra Götaland och VGR.  

 

Pågående revision av avtalet 

8 Remiss - Externa 

rehabiliteringsprogram - 

Vårdgivarwebben 

Vårdgivarwebben, instruktioner för 

ansökan om externa 

rehabiliteringsprogram. 

9 Handbok för förskrivning av 

personliga hjälpmedel 

 

040606 Stödstrumpor och 

kompressionsstrumpor  

Handboken för förskrivning av 

personliga hjälpmedel  

 

Direktlänk till kompressionsbehandling. 

10 Vårdhandboken/Lymfödem/Utredn

ing och undersökning 

Vårdhandbokens avsnitt om utredning 

och undersökning av lymfödem.  

11 Regional medicinsk riktlinje - 

Remiss inom hälso- och sjukvård 

Regional rutin för remisser och hantering 

av dessa. 

12 Volymmätning enligt Brorson Volymmätningsmetod, länk till Lunds 

universitet 

   

 

  

Rubrik: Regional medicinsk riktlinje för lymfödem

Dokument-ID: HS9766-305841775-441

Version: 2.0

https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/cancerrehabilitering/vardprogram/existentiella-psykologiska-och-psykiatriska-aspekter2/
https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/cancerrehabilitering/vardprogram/existentiella-psykologiska-och-psykiatriska-aspekter2/
https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/cancerrehabilitering/vardprogram/Symtom-och-symtomlindring/#chapter-9-8-Lymfodem
https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/cancerrehabilitering/vardprogram/Symtom-och-symtomlindring/#chapter-9-8-Lymfodem
https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/rehabilitering-palliativ-vard/vast/cancerrehabilitering/regional-handlingsplan-cancerrehabiltering-2021-1.0-1.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/rehabilitering-palliativ-vard/vast/cancerrehabilitering/regional-handlingsplan-cancerrehabiltering-2021-1.0-1.pdf
https://lymfologi.se/vardprogrammet/
https://lymfologi.se/vardprogrammet/
https://lymfologi.se/vardprogrammet/diagnostik-och-bedomning/
https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/rehabilitering-palliativ-vard/vardprogram/vagledning-for-backencancerrehabilitering.pdf
https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/rehabilitering-palliativ-vard/vardprogram/vagledning-for-backencancerrehabilitering.pdf
https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/sok/?search=cancer&types=%5B%27V%C3%A5rdprogram%27%5D
https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/rehabilitering-palliativ-vard/syd/regionalt-tillampning-for-lymfodem_nvp-cancerrehab_version-2.0.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/rehabilitering-palliativ-vard/syd/regionalt-tillampning-for-lymfodem_nvp-cancerrehab_version-2.0.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/rehabilitering-palliativ-vard/syd/regionalt-tillampning-for-lymfodem_nvp-cancerrehab_version-2.0.pdf
https://cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/rehabilitering-palliativ-vard/syd/regionalt-tillampning-for-lymfodem_nvp-cancerrehab_version-2.0.pdf
https://www.vardsamverkan.se/dokument/halso--och-sjukvardsavtalet-2017-2020/
https://www.vardsamverkan.se/pagaende-uppdrag/revidering-av-halso--och-sjukvardsavtalet/
https://www.vardsamverkan.se/pagaende-uppdrag/revidering-av-halso--och-sjukvardsavtalet/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardadministration/remiss---externa-rehabiliteringsprogram/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardadministration/remiss---externa-rehabiliteringsprogram/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardadministration/remiss---externa-rehabiliteringsprogram/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/hjalpmedel/handbok-for-forskrivig-av-personliga-hjalpmedel/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/hjalpmedel/handbok-for-forskrivig-av-personliga-hjalpmedel/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/hjalpmedel/handbok-for-forskrivig-av-personliga-hjalpmedel/produktanvisningar2/medicinsk-behandling/040606-stodstrumpor/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/hjalpmedel/handbok-for-forskrivig-av-personliga-hjalpmedel/produktanvisningar2/medicinsk-behandling/040606-stodstrumpor/
https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hud-och-sar/lymfodem-vard-och-behandling/utredning-och-undersokning/
https://www.vardhandboken.se/vard-och-behandling/hud-och-sar/lymfodem-vard-och-behandling/utredning-och-undersokning/
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/35983/Remiss%20inom%20h%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rd.pdf?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/35983/Remiss%20inom%20h%C3%A4lso-%20och%20sjukv%C3%A5rd.pdf?a=false&guest=true
https://lu.app.box.com/s/xlnuha286ts7bk0jfltwicq3r8j9op9k/folder/68828205961
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OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet. 

Bilagor 
Bilaga 1: Flödesschema primärt och sekundärt lymfödem. 

Bilaga 2: Stöd vid diagnosticering av lymfödem 

Bilaga 3: Diagnoskoder lymfödem 

Rubrik: Regional medicinsk riktlinje för lymfödem

Dokument-ID: HS9766-305841775-441

Version: 2.0

https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/hs8467-1617577694-120/native/Bilaga%201_Fl%c3%b6desschema%20Lymf%c3%b6dem_mas.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/hs8467-1617577694-117/surrogate/Bilaga2_St%c3%b6d%20vid%20diagnosticering%20av%20lymf%c3%b6dem%20221110.pdf
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/hs8467-1617577694-141/surrogate/Bilaga3_Diagnoskoder%20lymf%c3%b6dem_221121.pdf
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