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ANNONS

Eva kunde inte gå ner i
vikt – hade ovanlig
sjukdom
ÖLAND Publicerad 29 sep 2021 kl 13.02

59-åriga Eva Elsrud kunde inte gå
ner i vikt efter sin fjärde graviditet.

Låren svullnade, rumpan svällde och
knäna började värka. Till slut blev det för
mycket och hon sökte hjälp.

– Ingen kunde hitta ett fel. Ingen fattade
varför jag inte gick ner, säger Eva. 

Efter många om och men kom läkarna
fram till att Eva hade en ovanlig sjukdom
– som sätter stopp för ökad viktnedgång. 

Viktor Nordblad

59-åriga Eva Elsrud jobbar som
undersköterska inom den kommunala
omsorgen på Öland. 

Precis som många andra kvinnor i
medelåldern kände hon att kroppen tog stryk
efter flera graviditeter. 

– Jag har fyra döttrar och har bantat ner
mig varje gång efter graviditeterna men efter
sista graviditeten gick det inte. Jag gick på
Viktväktarna och var på landstinget hos en
viktcoach men ingen fattade varför jag inte
gick ner trots ett hälsosamt leverne med
medveten kosthållning och mycket rörelse,
säger Eva och fortsätter:

– Läkarna sa ”du äter inte kakor, dricker
inte läsk men sväller ändå”. Läkarna ansåg
trots detta att det var fetma. 

”Ingen kunde förstå”
Eva märkte hur vikten mer eller mindre satte
sig på låren och rumpan och att den inte var
relaterad till fetma – vilket alla läkare trodde. 

– Man kan bli erbjuden en gastroskopi men
det är inte där felet sitter. Jag jobbar inom
kommunen och har en friskvårdskonsult som
inte heller kunde förstå vad felet på mig var,
säger hon.

Så en morgon 2017 tittade Eva på tv-
programmet ”Malou efter tio” där en kvinna
berättade om – den då för Eva okända
kroniska sjukdomen – lipödem. 

– Jag gick till en läkare 2018 och förklarade
att jag trodde att jag hade lipödem. Jag
visade mina stora ben och berättade om
mina smärtor. Läkaren bekräftade
diagnosen. Det kändes som att jag gick med
ett ton på varje ben, jag orkade knappt gå,
säger Eva och blir starkt berörd:

– Jag blir ledsen när jag tänker tillbaks på
det här. Jag blev så trött och det var så
fruktansvärt jobbigt. 

”Fettet gör ont och smärtar”
Evas lipödem satte sig främst på benen,
senare även konstaterat mage, armar och
höfter. Under 2018 blev det så illa med
belastningen och smärtan för Eva att hon
knappt kunde gå – eller sova. 

Huvudsakligen gick Eva med en smärtsamt
vaggande gång och tvingades bli allt mer
isolerad. Hennes sociala liv blev lidande och
hennes vardag bestod av ständiga hinder,
vilket påverkade henne psykiskt. 

Hon började fundera om hon behövde
rullstol eller hemtjänst.

– Det påverkar en psykiskt, för varje gång
jag behövde göra något behövde jag ta det
lugnt efteråt. Om jag skulle klippa gräset
behövde jag ta det lugnt dagen efter. Jag
behövde cykla för jag kunde inte gå.

Lipödemet blockerar lymfflödet, enligt Ulrika
Fransson, ordförande i patientföreningen
LYMF Kalmar län. Eftersom lymfsystemets
funktion drivs av rörelse är det av största vikt
att få rätt vård i rätt tid för att förhindra att
man blir helt rörelsehindrad.

– Lipödemfett gör ont och smärtar till
skillnad från vanligt fett. Ett vanligt symtom
är tryckkänslighet, att man inte kan ens kan
ha småbarn eller sin katt i knät. Ett annat
symtom är den karaktäristiska tyngdkänslan.
Lipödem är dels inflammatoriskt och dels
hormonellt, och utvecklas ofta vid
hormonella förändringar. Sjukdomen
eskalerar vanligen under pubertet, graviditet,
klimakterie eller i samband med stress. Den
drabbar huvudsakligen kvinnor. Daglig
egenvård kan lindra symtomen och det är
därför viktigt med rätt diagnos och kunskap
om sjukdomen.

När Eva Elsrud, som i dag är kassör i
patientföreningen LYMF, år 2018 fick
diagnosen lipödem var hennes sjukdom i
stadie tre av fyra. Hon fick då
kompressionsbyxor för att stötta och binda
benen.

– Det hjälpte inte jättemycket men sedan
fick jag utskriven en press som behandlar
stora delar av kroppen genom lufttryck som
stimulerade lymfflödet. Det hjälpte några
timmar för dagen men jag blev aldrig botad.
Samtidigt försämrades mitt lipödem och livet
kändes svårt att genomlida. Jag och Ulrika
Fransson kom in på spåret att åka till en
privatkirurg för att få hjälp. 

”Herregud, jag kan gå”
Operationer för lipödem bekostas inte av den
regionala sjukvården då det inte gjorts nog
med forskning kring sjukdomen. Därför
behövde Eva och Ulrika bekosta sina egna
operationer.

– Vid kirurgi vid lipödem sugs det sjuka
fettet ut. Jag gjorde fyra operationer på två
månader och efter den första operationen
kände jag en omedelbar lättnad, ”herregud,
jag kan gå”, säger Eva.

Efterföljande tre operationer gjordes väldigt
tätt och därför behövde Eva aldrig sjukskriva
sig från sitt jobb. 

– Jag tog semester i stället. De senaste
åren har jag mått så mycket bättre. Smärtan
och tyngden är borta. Om jag inte hade
opererat mig hade jag suttit i rullstol eftersom
om man inte rör sig blir sjukdomen mycket
värre och värre, säger Eva och fortätter:

– Det är helt oroligt egentligen den resa jag
gjort. Jag kan äntligen leka med mina
barnbarn igen och hela min familj såg mitt
enorma lidande. Mina barn gjorde till och
med en insamling och jag har fått
supermycket hjälp från min familj.

Eva hoppas fler kvinnor kan få hjälp av hennes historia.
Foto: PRIVAT

”Lindring av smärtorna”
Ulrika Fransson känner en frustration över
att sjukvården inte tar lipödem på allvar.

– Det är en kvinnosjukdom som funnits
sedan 40-talet. Många tror att de har fetma
men vet inte att de har lipödem, säger hon. 

Håkan Brorson är professor, överläkare
och plastikkirurg. Han gick nyligen i pension
från Skånes universitetssjukhus där han
arbetade och forskade om lymfödem. 

– Lipödem måste särskiljas från lymfödem,
som kan vara medfött eller orsakas av
cancerbehandling.

– Första val av behandling för lipödem är
olika typer av kompression som kan ha effekt
på värken. Många patienter har därför god
effekt av kompressionsstrumpor.
Pumpbehandling saknas det evidens för, det
görs egentligen bara om man har en synbar
och mätbar svullnad som består av vätska
och effekten av behandlingen kräver
kompressionsstrumpor för att bibehålla
resultatet, säger han och fortsätter:

– Det är visat i fallstudier att många
patienter kan få en lindring av smärtorna vid
fettsugning. Men det finns inte tillräckligt
många studier för att SBU ska säga att det
är en vederhäftig metod. 

”Går upp i vikt”
SBU står för Statens beredning för
medicinsk och social utvärdering. SBU är en
svensk myndighet som utvärderar
sjukvårdens och socialtjänstens metoder.

– Än så länge betalas fettsugning av lipödem
ur egen ficka. Exempelvis opererar Region
Skåne inte patienter med lipödem eftersom
det inte ingår inte i uppdraget inom den
högspecialiserade universitetssjukvården i
Södra sjukvårdsregionen. Att operera mot
lipödem har förekommit i vissa regioner,
säger Håkan Brorson. 

Han vill också poängtera vikten av att ha
en sund kost och en hälsosam livsstil. 
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I dag har Eva fått hjälp – och mår mycket bättre.
Foto: PRIVAT
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Eva kämpade mycket under sina sjukdomsår.
Foto: PRIVAT
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VAD ÄR LIPÖDEM?
 Lipödem ökar kroppens fettceller i storlek

vilket gör att omfånget av vissa delar av
kroppen ökar.

 Framför allt påverkas höfter, lår och
underben.

 Sjukdomen orsakas av en störning i
fettvävnaden där de ytliga mindre lymfkärlen,
blodkärlen och nerverna påverkas.

 Lipödem drabbar i stort sett endast kvinnor.
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