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Innspillskjema forslag/metodevarsler 
 
Alle har anledning til å komme med tilleggsopplysninger til en metode (forslag/metodevarsel) som er 
foreslått for nasjonal metodevurdering før den behandles av Bestillerforum RHF. Bruk dette skjema 
for å gi innspill til forslag/metodevarsler på metoder som har status «Forslag mottatt/åpent for 
innspill». 
 
Innsendte skjema vil bli publisert i sin helhet på nyemetoder.no. Dersom det er nødvendig 
informasjon for utfylling av skjemaet som ikke kan offentliggjøres ta kontakt med sekretariatet før 
innsending.  
 

NB! Leverandører/produsenter bruker spesielle skjemaer for innspill, se leverandører. 

Jeg er klar over at skjemaet vil bli publisert i sin helhet (kryss av):                    ☒ 
Jeg har fylt ut punkt 5 nedenfor «Interesser og eventuelle interessekonflikter» (kryss av):    x 
 

1.Hvilken metode 
Metodens ID nummer*: ID2018_051 

Metodens tittel: Fettsuging (lipektomi) ved kronisk lymfødem 
*ID2016_XX 

2. Opplysninger om den som gir innspill 
Fornavn, Etternavn Kjersti Ausen 

Eventuell organisasjon/arbeidsplass Norsk Plastikkirurgisk Forening 

Kontaktopplysninger (e-post og/eller 
telefon) 

kjerstiausen@gmail.com 

 

3. Har du opplysninger om bruken av metoden i Norge i dag?                     Ja/Nei 

Hvis metoden er i bruk: Metoden er pr d.d. ikke tilbudt i Norge, men den bør være en del av 
et helhetlig behandlingstilbud for kronisk lymfødem. 
Fra hvilket tidspunkt har det vært i bruk: 
Nevn eventuelt(le) sted(er) den er i bruk: 

 

3. Er du det kjent med behandlingsalternativer til metoden som bør løftes frem? 
I så fall beskriv kortfattet: Hos pasienter med kronisk lymfødem som har utviklet øket fettvev 
i affisert arm/ben som følge av sitt lymfødem så er fettsuging eneste behandlingstilbud. For 
pasienter som kun har symptomer i form av øket væske men ikke øket fett, kan kirurgisk 
korreksjon av lymfedrenasje være en alternativ behandlingsmåte. Uansett må begge 
pasientgrupper ha tilbud om livslang kompresjonsbehandling med gode nok 
kompresjonsplagg.  

 

4. Er metoden aktuell for den norske spesialisthelsetjenesten? 
I så fall beskriv kortfattet: Pasienter med kronisk lymfødem må ha tilgang til helhetlig 
behandlingstilbud som inkluderer fettsuging ved behov og på riktig indikasjon, samt også 
vurdering for eventuelle andre behandlingsformer. Norge trenger enheter hvor plastikkirurg, 
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fysioterapeut, ergoterapeut og evt sosionom kan sette utredning og behandlingstilbud til 
lymfødempasienter i system. 

 

4. Øvrige kommentarer 
Vi vedlegger en lengre redegjørelse fra plastikkirurgisk ståsted angående kronisk lymfødem 
og behandling av dette, da det er en del uklarheter rundt tilstander og 
behandlingsmuligheter. Plastikkirurgisk kompetanse er essensiell i behandling av kronisk 
lymfødem, både mht fettsuging samt lymfekorrigerende kirurgi. Det er meget viktig at 
fagmiljøet inkluderes i utarbeidelse av behandlingstilbud. Vi vedlegger også informativ 
artikkel som ikke var inkludert i metodeforslaget.  

 

5. Interesser og eventuelle interessekonflikter 
Beskriv dine/deres relasjoner eller aktiviteter som kan påvirke, påvirkes av eller oppfattes 
av andre å ha betydning for den videre håndteringen av metoden som foreslås 
metodevurdert. (Eksempler: Du/dere har økonomiske interesser i saken. Du har eller har 
hatt oppdrag i tilslutning til eller andre bindinger knyttet til metoden eller aktører som 
har interesser i metoden.) 

Beskriv kortfattet: Norsk Plastikkirurgisk Forening er klar over det manglende 
behandlingstilbudet til denne pasientgruppen i Norge og har lenge ønsket å sette dette på 
agendaen. Vi er glade for innspillet som har kommet via Nye Metoder og mener at denne 
saken ikke kan drøftes uten tung plastikkirurgisk deltakelse. 

  


