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Lymfødemklinikken får millionbevilling til at
hjælpe børn og unge med lymfødem
Ellab-Fonden bevilger 4,6 mio. kr. til et forskningsprojekt på lymfødemklinikken der hører under Dermatologisk Afdeling og Videncenter for Sårheling på Bispebjerg og Frederiksberg
Hospital. Frem mod år 2025 skal forskerne undersøge prævalensen af lymfødem blandt børn
og unge samt den fysiske og psykiske påvirkning af sygdommen.

På Bispebjerg Hospital findes landets eneste lymfødemklinik der diagnosticerer og behandler den
kroniske sygdom kaldet lymfødem, der opstår på grund af et beskadiget lymfesystem. Den viser sig
ved kroniske hævelser, misfarvninger i huden og ildelugtende sår.
Takket være en millionbevilling vil en projektgruppe fra Lymfødemklinikken påbegynde en national
undersøgelse, der skal forske i sygdommens udbredelse samt påvirkning af børn og unge.
- Vi er taknemmelige og meget beærede over at modtage så generøs en donation fra Ellab-Fonden.
Uden denne donation ville det ikke være muligt at gennemføre denne omfattende prævalensundersøgelse, siger Klinisk Sygeplejespecialist Susan Nørregaard på vegne af projektgruppen.
Lymfødem kan have både fysiske og psykiske konsekvenser. Især for børn og unge kan sygdommen virke stigmatiserende, da det fx kan være svært at deltage i fysiske aktiviteter på lige fod med
andre.
Der findes ingen international eller national viden om udbredelse, årsager, behandling samt den fysiske, psykiske og sociale påvirkning af lymfødem hos børn og unge. Men det vil
forskergruppen - med hjælp fra Ellab-Fondens bevilling – nu lave om på.
- På verdensplan er lymfødem hos børn og unge et underbelyst område. Vi forventer at projektet vil
give os viden om udbredelse, behandling og de psykosociale påvirkninger sygdommen har hos
børn og unge samt deres familier, siger Susan Nørregaard.
Lymfødemklinikken på Bispebjerg Hospital behandler cirka 150 børn og unge med lymfødem, der
alle bliver inviteret til at deltage i undersøgelsen. Der vil desuden blive rekrutteret patienter via faglige selskaber, patientforeninger, sociale medier samt registre.
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