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Om Axel Baumgartner: 
jobbet i 8 år som spesialist innen all-
menn kirurgi i avdelingen for generell 
og vaskulær kirurgi i Berlin og Lüne-
burg. De siste 5 årene har han jobbet 
ved Hanse-Klinik i Lübeck i Tyskland.  
Han er nå direktør for Hanse-Klinik hvis 
hovedfokus er behandlingen av lipoø-
dem. Han bidrar aktivt med forskning i 
dette feltet og er internasjonalt aner-
kjent blant eksperter gjennom foreles-
ningene han holder, samt publikasjo-
ner. I tillegg fortsetter han også å jobbe 
i beredskapstjeneste. Hvert år er 
Hanse-Klinik vertskap for den tyske li-
pødemkonferansen for personer berørt 
av lipødem og de som er interesserte i 
emnet, ved Lübeck universitets-
sykehus. Hanse-Klinik samarbeider 
også med mange selvhjelpsgrupper og 
internasjonale eksperter fra Storbritan-
nia og USA. 
Hanse-Klinik GmbH, St.-Jürgen Ring 
66, 23564 Lübeck, Tyskland, 
www.hanse-klinik.com; Tlf.: 0049-451-
502720   E-post: info@hanse-
klinik.com                            
 
Dr Axel Baumgartner er en av flere spe-
sialister som bidrar med fagstoff in-
nenfor området lipødem i Lymfepos-
ten. Alle hans artikler er tilgjengelig i 
PDF format som særtrykk. 
Kontakt lymfeposten@nllf.no om 
dette. 
 

Dr. med Axel Baumgartner 
Direktør Hanse-Klinik Lübeck Tyskland 

Myte nr. 1: Lipødem i magen 
Magefett kommer ikke av lipødem! En 
tydelig indikator på dette er det faktum 
at pasienter ikke har smerter ved trykk 
i mageområdet, og at det er mulig å re-
dusere magefett med fysisk aktivitet og 
et sunt kosthold. Det er dessverre 
mange kirurger og pasienter i verden 
som hevder at det finnes magefett som 
kommer av lipødem. Men etter å ha 
operert utelukkende på lipødempasi-
enter i over 8 år, kan jeg forsikre om at 
lipødemet er begrenset til bein og ar-
mer. 
 
Myte nr. 2: Lipødemfett ser annerle-
des ut og er på den måten enkelt og 
finne. 
Nei, lipødemfett ser helt likt ut som 
vanlige fettceller. Samme farge, samme 
form. Det er ingen makro- eller mikro-
skopiske forskjeller. Det er selvfølgelig 
et økt volum da det er typisk for syk-
dommen, men det er alt.  
 
Myte nr. 3: Lipødemfett kommer til-
bake. 
Nei, når fettcellene har blitt fjernet, 
kan de ikke komme tilbake. De er rett 
og slett borte. Men du kan selvfølgelig 
ikke fjerne hver eneste fettcelle i krop-
pen, så de gjenværende fettcellene 
vokser hvis pasienter inntar flere kalo-
rier enn de trenger. Det er det som 
skjer når pasienter tror at fettcellene 
«kommer tilbake». Lipødem er des-
suten en kronisk, progressiv sykdom 
som aldri kan kureres fullstendig ved 
hjelp av fettsuging. 
 
Myte nr. 4: Det er et spesielt kvalifise-
ringssertifikat for fettsuging av lipø-
dem 
Nei, det finnes ikke noen nasjonal eller 
internasjonal sertifisering som gis av 
legekommisjoner eller andre offentlige 

myndigheter i forbindelse med lipø-
demkirurgi. Det hadde vært ønskelig å 
vedta generelle, offisielt gyldige krav til 
kirurger i forbindelse med kvalitetssik-
ring, men det er dessverre ikke tilfellet 
ennå. 
Det finnes selvfølgelig selvutnevnte in-
struktører over hele verden som lærer 
bort «lipødemfettsugingsmetoden» og 
som gir ut egne sertifikater. Ikke la deg 
forføre av slike blanke sertifikater. Det 
er ikke noen indikator på en god lipø-
demkirurg! Han er kanskje likevel en 
god kirurg, men det er ikke det selv-
lagde sertifikatet som gjør ham til det. 
Hvis du er på utkikk etter parametre 
som kan hjelpe deg til å finne riktig ki-
rurg, så se etter disse: publiserte artik-
ler om lipødem i medisinske tidsskrif-
ter, medlemskap i offisielle forbund, for 
eksempel the Society of Lymphology, 
regelmessig deltakelse ved lymfolo-
giske kongresser, presentasjoner ved 
kongresser og institusjoner, årelang er-
faring med lipødemkirurgi. Forsikre 
deg om at kirurgen virkelig er spesiali-
sert innen lipødem og ikke tilbyr flere 
andre kosmetiske operasjoner også. 
Bare en erfaren kirurg kan utføre fett-
sugingen på en måte som gjør så liten 
skade på lymfesystemet som mulig. El-
lers kan det hende du ender opp med 
store lymfeproblemer etter fettsug-
ingen. 
 
Myte nr. 5: Fettsuging kurerer cellu-
litt 
Nei, fettsuging gir deg ikke mindre cel-
lulitt. Ikke tro noen som sier det mot-
satte. Cellulitt handler ikke om fettcel-
lene, men om fastheten til vevet, og det 
er derfor du også finner cellulitt hos 
svært slanke kvinner. I de fleste tilfeller 
arver man vevet sitt fra moren sin.  
Det er ikke helt umulig at fettsuging 
forbedrer overflaten av huden, men det 

er sjeldent. Hvis fettsuging kunne 
fjerne cellulitter, ville det vært den 
største industrien i verden. De fleste 
kvinner har cellulitter. Det er naturlig, 
selv om samfunnet får deg til å tro at 
det ikke er det.  
Men det finnes måter å forbedre cellu-
litter på, blant annet spesielle mas-
sasjer. Men de må utføres regelmessig. 
Så fort man slutter med det, kommer 
det tilbake. 
 
Myte nr. 6: Det finnes bare én perfekt 
måte å fettsuge lipødem på 
Nei. Det finnes ikke mange, men det er 
i alle fall et par veier som fører til Rom.  
Det finnes ganske mange forskjellige 
fettsugingsteknikker, som laser-, radio-

frekvens- og ultralydassistert fettsug-
ing. Men når det gjelder lipødem, er 
det faktisk to metoder som er doku-
mentert å være de mest vellykkede i 
forbindelse med å forbedre lipødem-
symptomer: vibrasjonsassistert fett-
suging og vannassistert fettsuging.  
Disse to metodene kan utføres uten 
narkose (TLA), noe som reduserer risi-
koen ved operasjonen og gjør det mulig 
å bedømme resultatet mens pasienten 
står oppreist under operasjonen. Tyng-
dekraften endrer hvordan silhuetten 

ser ut, og den kan endres ved å refe-
rere til den oppreiste pasienten, for å 
få et bedre resultat. 
På grunn av alle fordelene anbefales 
det å utføre fettsugingen ved hjelp av 
lokalbedøvelse (tumescent lokalbedø-
velse). Ved å infiltrere en stor mengde 
svært fortynnet bedøvelse inn i det 
subkutane vevet, blir fettet mer fly-
tende under fettsugingen og kan fjer-
nes uten å skade lymfesystemet. Vev-
sirritasjon og blødningstendensen blir 
også betraktelig redusert både under 
og etter operasjonen. Med den mini-
malt invasive vibrasjonsassisterte fett-
sugingsteknikken er innsnittene i hu-
den bare 4 mm lange for å få plass til 
den tynne sugekanylen. Det er ikke 

nødvendig å sy. Hudlimet som brukes, 
sparer deg for å få arr. 
 
Myte nr. 7: Tillitsproblemer – kvali-
tetsmerker og godkjenningsstempler 
Det finnes endeløse former og farger 
på kvalitetsstempler på nettsider, laget 
for å vinne din tillit. Mange av dem er 
fra medisinske vurderingsportaler som 
tilbyr kvalitetsstempler mot betaling. 
Hvis noen trenger å kjøpe disse kvali-
tetsstemplene, er det lurt å være skep-
tisk. Spesielt hvis det er mange av dem. 

Bare undersøk hvor merket kommer 
fra. Jamedade i Tyskland er en mer på-
litelig portal som mange leger, naturte-
rapeuter og pasienter der stoler på. I 
Norge har vi legelisten.no. Men selv 
der kan du fort gå det vill innen titler 
og vurderinger.  
Søker du rundt i Europa på internett 
bør du også være oppmerksom på selv-
utnevnte administrerende direktører 
som kan bli funnet på mange av nett-
sidene til leger som hevder de spesiali-
serer seg innen lipødem.  Sørg for at du 
gjør mye faktasjekking før du velger 
deg en kirurg. Lange ventetider for å få 
en avtale er som regel et godt tegn. 
Husk at dette er operasjonen som skal 
endre livet ditt. Ikke hopp inn i noe.  g  

21 myter om lipødem: 
Hva stemmer, og 
hva stemmer ikke

Fra Melanie Grabowskis fotoprosjekt om  
lipødem. Artikkel om dette komme i jule-
nummeret av Lymfeposten. 
Foto: Melanie Grabowskis (med tillatelse)
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SPESIALKLINIKK  
FOR OPERASJON  
AV LIPØDEM 
 
Nyåpnet privatklinikk  
i Kirkenes. 
Vi tilbyr operativ behandling av lipødem  
med moderne teknikk. Våre plastik- 
kirurger har lang erfaring med dette  
fra Sverige. 
Hurtig utredning av lipødem og  
samarbeid med karkirurg. 
Gode tilbud på overnatting. 
Medlemmer av NLLF får rabatt.

Gamle Kirkenes Sykehus. Dr Palmstrømsvei 15, 9900 Kirkenes 

Ring oss på: 924 44 412 

k Du får de beste rådene for å finne 
riktig behandling og kirurg fra selv-
hjelpgrupper, din behandler og hos 
NLLF. Meld deg gjeren inn i nærmeste 
lokalforening av NLLF. 
 
Myte nr. 8: Det er ikke nødvendig å 
bruke kompresjon etter fettsuging 
Behandling med kompresjon er gene-
relt sett en viktig del av lipødem-
behandling.  
Selv etter fettsuging kan noen pasien-
ter fortsatt ha behov for det, selv om 
strømpene de bruker ikke er like kraf-
tige eller ikke brukes like ofte som før. 
Ikke alle pasienter med rent lipødem 
(uten lymfødem) trenger manuell lym-
fedrenasje (MLD), men de trenger de-
finitivt kompresjon for å lindre plager 
og få bedre livskvalitet. 
 
Myte nr. 9: Jo flere liter med fett som 
fjernes, desto mer effektiv er kirur-
gen 
Her er svaret mitt et klart og tydelig 
nei! Det er kun en begrenset mengde 
fett som kan fjernes uten at det utset-
ter pasienten for risiko. Den postope-
rative fasen må ikke undervurderes og 
kan være ganske tøff for kroppen. 
Hvis for mye fett fjernes, kan det være 
ekstra belastende for pasienten. Den 
synlige effekten av fettsuging avhen-
ger dessuten av pasientens generelle 
fysikk. Mengden fett som fjernes, må 
ses i sammenheng med pasientens to-
tale volum, hvilket betyr at to liter fra 
lårene er mye for en person som er li-
ten og slank. Jeg har sett absurde inn-
legg på sosiale medier som viser flas-
ker med 20 liter fett som er fjernet fra 
én pasient, og det er rett og slett 
urealistisk. I de innleggene kan man 
se at fettet er blandet med TLA-opp-
løsning, som forklarer mengden. Det 
er også aldri mengden som gir et godt 
resultat. En harmonisk kroppssilhuett 
oppnås ved riktig forming av kroppen 
på riktig sted.  
 
Myte nr. 10: Alt kan gjøres på en 
gang 
Det spørs. Generelt sett kan ikke flere 

enn tre områder opereres samtidig. 
Ellers ville det belaste systemet ditt 
for mye og øke risikoen for komplika-
sjoner, som kan påvirke sårheling. In-
filtrasjonen av TLA, som også innehol-
der adrenalin, betyr mer fysisk stress 
for kroppen. Jo mer oppløsning man 
infiltrerer, desto høyere blir stress-
nivået for kroppens omløpssystem og 
desto større blir den fysiske skaden. 
For å oppnå best mulig sårheling bør 
det ikke utføres fettsuging i flere enn 
tre områder. Det kan selvfølgelig være 
unntak for mindre områder. 
 
Myte nr. 11: det er nok med fire uker 
mellom hver operasjon 
Du trenger minst 6 uker mellom hver 
operasjon. Kroppen trenger tid og 
energi på å heles og å tilpasse seg den 
nye formen sin. Og det trenger du 
også. Dette er en livsendrende ope-
rasjon. Ikke ha dårlig tid. Gi deg selv 
tid til å venne deg til den nye silhuet-
ten din, både mentalt og følelsesmes-
sig!  
 
Myte nr. 12: Hvis du har lipødem, har 
du også lymfødem 
Nei, det stemmer ikke. Det finnes pa-
sienter som bare har lipødem. Men 
begge sykdommene er ofte tilfellet, 
noe som kalles lipødem pluss sekund-
ært lymfødem. 
 
Myte nr. 13: Ekstrem uproporsjonali-
tet er et tegn på lipødem 
Nei, uproporsjonalitet er ikke et åpen-
bart tegn på lipødem, men det kan 
være det. Men hva er et tegn på lipø-
dem?  Tendensen til å utvikle ortosta-
tiske ødemer som gir hevelse i beina, 
spesielt etter å ha stått lenge i varme 
klimaer. Det fører til en følelse av 
tyngde og stramhet. Dessuten handler 
det om at vevet er berørings- og 
trykksensitivt. At noen er uproporsjo-
nale uten symptomatiske plager, er 
bare en lipohypertrofi.  
 
Myte nr. 14: Flatstrikkede strømper 
er det eneste rette valget for lipø-
dempasienter  

Dette er delvis sant. For pasienter 
med fremskredent lipødem er 
flatstrikkede strømper det rette val-
get.  
Men hvis du er i første stadium eller i 
begynnelsen av andre stadium, kan 
det hende at rundstrikkede strømper 
fungerer for deg. Spesielt unge kvin-
ner synes flatstrikkede strømper kan 
være vanskeli gå bruke. Hvis plagene 
ikke er for store, skan også rundstrik-
kede strømper være et godt valg.  
Men uproporsjonaliteten må ikke 
være for uttalt, ellers vil det oppstå 
tilstramminger. 
 
Myte nr. 15: Etter fettsuging blir jeg 
frisk 
Nei, lipødem er dessverre en uhelbre-
delig sykdom. Men livskvaliteten kan 
bli ekstremt mye bedre med fettsug-
ing. Det reduserer plagene, og noen 
ganger ser det ut til at de nesten for-
svinner helt. Men det øyeblikket du 
begynner å gå opp i vekt igjen, kom-
mer du til å se at lipødemet fortsatt er 
der. Så det er nødvendig å leve et ak-
tivt liv med et sunt kosthold for å 
opprettholde effekten av fettsug-
ingen. Vi har nettopp publisert den 
langsiktige studien vår som viste at ca. 
30 % av pasientene våre fortsatt ikke 
hadde plager selv 8 år etter operasjo-
nen, og trengte ikke tradisjonell be-
handling lenger. 60 % av pasientene 
våre kunne trappe ned den tradisjo-
nelle behandlingen sin, som å gå fra 
flatstrikkede til rundstrikkede strøm-
per eller klare seg uten manuell lym-
fedrenasje (MLD) eller i alle fall redu-
sere det. 
 
Myte nr. 16: Lymfesystemet kan bli 
reparert igjen etter å ha blitt skadet 
under fettsuging. 
Nei, og det er derfor det er så viktig å 
velge riktig kirurg. Jeg har ganske 
mange pasienter som kommer til oss 
etter å ha fått utført fettsuging andre 
steder, der det gikk helt galt. Jeg kan 
forbedre det estetiske resultatet. Men 
lymfekarene kan ikke «repareres». 
Denne skaden er irreversibel.  

Myte nr. 17: Menn kan også ha lipø-
dem 
Lipødem er en sykdom i fettvev som 
forekommer nesten utelukkende hos 
kvinner. Men det har blitt sett hos 
noen menn som har kraftige hormon-
ubalanser. Dette kan være en svært 
skadet lever (testosteronmangel), un-
der hormonbehandling (f.eks. etter 
prostatakarsinom) eller ved testikkel-
kreft. 
 
Myte nr. 18: Idrett er ikke sunt hvis 
du har lipødem 
Det er helt feil! Det finnes mange ty-
per idrett du kan gjøre med lipødem – 
spesielt svømming. Øvelser i vann er 
en god start for å komme i bedre form 
igjen. Vannet avlaster leddene dine og 
gjør det lettere å få tilbake mobilite-
ten din igjen. Stavgang eller kryss-
trening er også gode alternativer. 

Myte nr. 19: Du bør ikke reise med li-
pødem 
Selvfølgelig kan du reise med lipødem! 
Men helst til områder med et moderat 
klima. Og du må forsikre deg om at du 
kan bevege beina dine innimellom, 
spesielt hvis reisen er lang. Ta med 
deg ekstra kompresjonsstrømper så 
du kan bytte dem og vaske dem når 
du svetter. Så ja, det er ikke noe prob-
lem å reise. Det krever bare litt plan-
legging. 
 
Myte nr. 20: Lipødem er arvelig 
Ja, hvis moren din lider av lipødem, er 
det svært sannsynlig at du lider av 
det, du også. Men hvis det diagnos-
tiseres tidlig, kan behandling påvirke 
mye! Graden av plager kan bli svært 
annerledes. Hvis det ikke treffes noen 
forebyggende tiltak, kommer lipødem 
til å utvikle seg raskere, og et sekund-

ært lymfødem kan utvikle seg ved at 
lymfevæske ikke kan strømme og hev-
elsen øker. Det er derfor det er svært 
viktig å starte behandlingen så tidlig 
som mulig.  
 
Myte nr. 21: Alle lipødempasienter 
kommer til slutt til å ende opp i sta-
dium III 
Nei, det trenger ikke å være tilfelle! Bare 
noen få pasienter ender opp med sta-
dium III. Hvis du har et sunt kosthold 
og er fysisk aktiv, er det lite sannsynlig 
at du ender opp med lipødem i stadium 
III. Sjansen for stadium III øker jo mer 
overvektig man er. Lipødem er svært 
variabel, og utviklingen varierer fra pa-
sient til pasient. Men det som er helt 
sikkert, er at ledsagende fedme og 
vektøkning kommer til å gjøre lipødem 
og dets symptomer og plager, for ek-
sempel økt volum, verre. 


