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Anbefalt terapeutisk tilnærming ved lipødem:

• Bevegelsesterapi
• Kompresjonsbehandling
• Psykososial behandling
• Vektkontroll
• Fettsuging
• Self management 

Lipoedema- myths and facts. Part 5, T. Bertsch, et. al.
Georg Thieme Verlag . Phlebologi, 2020;49:31-49



LIPØDEM OG KOMPRESJON

HVORFOR:
Kompresjon brukes med målsetting: motvirke hevelser, redusere 
smerter. Motvirke ekstra hevelser som oppstår etter 
fettsugingsprosedyrer.

KOMPRESJONSKLASSE:

Det finnes flere kompresjonsklasser (1-4), høyere kompresjonsklasse 
(ccl) er stivere strømpe. Ofte aktuelt med ccl2, noen har behov for 2, 
andre klarer seg med /tåler bare 1. Armen ofte tilstrekkelig med 1.



Kompresjonsklasse (CCL)

• CCL1 Lett kompresjon 18 - 21 mmHg

• CCL2 Moderat kompresjon 23 - 32 mmHg

• CCL3 Sterk kompresjon 34 - 46 mm Hg

• CCL4 Ekstra sterk kompresjon minst 49 mm Hg



Kompresjon, forts.

HVA SLAGS STRØMPER
Avh. av behov kun knestrømper, lårstrømper, med eller uten fot, 
strømpebukse, kombinasjon kne-strømper og capri eller lårstrømpr og 
bermuda. Armstrømper/bolero.

Å TA PÅ KOMPRESJON

Husk utvalg av hjelpemidler: Eureka (fjerner friksjon), Butler (stativ), 
hansker, Sigvaris doff n donner etc. og husk mulighet for tilpasninger 
som for eks. glidelås i siden.





Kompresjon, forts.
RUNDSTRIKKET/FLATSTRIKKET

Generelt: rundstrikkete strømper mer egnet for ben uten «valker og folder», lett lipødem. Mer avansert lipøem
som regel behov for flatstrikket.

STANDARD/MÅLSYDD:

Se ovenfor. «Avvikende» former har behov for målsydd kompresjon. Gjelder nesten alltid for lipødem.

BETALING: 
Du må ha diagnosen lipødem, din fysioterapeut må ha kompetanse i lymf- og lipødembehandling og ha 
rekvireringsrett fra Regional Enhet for Behandlingshjelpemidler. OG Behandlingsmiddelenhet i din helseregion 
må godkjenne lipødem som diagnose for vedtak (ikke tilfelle i hele landet…)

TILSLUTT: 

Ingen hevelser, ingen effekt på smerter, TIL TROSS FOR GODT TILPASSET KOMPRESJON: REVURDER BEHOV.

Kompresjon ved trening: prøv deg frem. Noen trener bedre uten og tar kompresjon på etterpå.



LIPØDEM OG PULSATOR



LIPØDEM OG PULSATOR

Obs, bildet viser behandling av ett ben, ved lipødem brukes en spesial mansjett 
for begge bena. Det finnes også mansjett for amen(e)



LIPØDEM OG PULSATOR

HVA ER EN PULSATOR?

En pulsator er en maskin som ved hjelp av luft som blåses i en 
mansjett, delt opp i flere deler, gir en form for massasje som er ment til 
å lette væskeavløp, samtidig som den av flere grunner kan virke 
smertelindrende. 



Pulsator, forts.

HVORFOR BRUKE EN PULSATOR

Nyere studier har satt et kritisk søkelys på om det å stimulere lymfeavløp er 
riktig fokus ved lipødem, og da spesielt i form av manuell lymfedrenasje ved 
hånd av en fysioterapeut. Også fordi det er svært ressurskrevende og fører til 
at pasienten blir livsvarig avhengig av en behandler.

Behandlingsfokus har blitt flyttet til smertelindring og funksjon på andre 
måter ved selv å ta kontroll over sin situasjon. 

Den drenerende og smertelindrende effekten oppnås kanskje like godt, og 
med mye mindre ressursbruk, ved bruk av kompresjon, mosjon og pulsator.



Pulsator, forts.

TID/FREKVENS/ TRYKK

Det er ingen kjente studier om anbefalt trykk: Start med 40 og prøv deg 
frem. Målsetting er redusert hevelse og redusert 
smerte/spreng/tyngdeopplevelse. Start med trykk på 40 og prøv både 
høyere og lavere. 

Start med 3 x uke og 3/4t, etterhvert: bruk etter behov.

Bruk rent tøy innenfor pulsator, uten sømmer og kanter. HVIS du bruker 
kompresjon samtidig: reduser trykk.

Gjør rent mansjetten med og er ellers nøye med hygiene. Ikke bruk ved åpne 
sår!

Pulsator har ved godt bruk lang levetid.



Pulsator, forts.

BETALING: 
Du må ha diagnosen lipødem, din fysioterapeut må ha kompetanse i 
lymf- og lipødembehandling og ha rekvireringsrett fra Regional Enhet 
for Behandlingshjelpemidler. OG Behandlingsmiddelenhet i din 
helseregion må godkjenne lipødem som diagnose for vedtak (ikke 
tilfelle i hele landet…)


