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Kära patient,

Din läkare eller terapeut har berättat för dig att du har lymf-
ödem. Kanske är det första gången i ditt liv som du hör talas 
om lymfödem, eller kanske har du hört talas om det genom 
vänner och bekanta. 

Hur som helst så vill du säkert lära dig mera om orsaker, 
vad du kan göra själv och framför allt hur det i förlängningen 
kommer att på verka ditt liv.

Det som är högst väsentligt att känna till är att lymfödem 
är ett, i de flesta fall långvarigt tillstånd vilket leder till att du 
behöver förändra din livsstil på olika sätt för att hantera 
situationen. Har du väl genomfört vissa förändringar i din 
livsstil så kan du leva ett nästan normalt liv utan alltför 
många begränsningar.

Den här informationsbroschyren baseras på det senaste 
inom  medicinsk och vetenskaplig kunskap. Syftet är att ge 
dig information och underlätta för dig att leva med lymfödem. 
Om din läkare eller lymfterapeut ger dig andra råd och anvis-
ningar så ska du emellertid följa deras rekommendationer. 
Endast din terapeut har kännedom om din unika situation 
och kunskap att ge dig specifika råd.

Lycka till!

1. Vilka delar av kroppen är inbegripna 
när man har lymfödem?

När vi hör talas om ”lymfa”, så tänker de flesta av oss på 
lymfkörtlarna. Vi vet att de finns på halsen och i ljumskarna 
och att de kan bli svullna och infekterade. Det är ju helt 
riktigt men inte hela sanningen. Lymfkörtlarna som är flera 
hundra till antalet finns på flera platser i kroppen och är en 
del av ett större samverkande lymfatiskt system.

1.1 Lymfsystemet: uppbyggnad och funktion
Lymfsystemet är ett transportsystem, vilket samverkar med 
blodsystemet i kroppen.

Lymfsystemet (grönt) förgrenar sig 
vid sidan av blodcirkulationens 

artärer (rött) och vener (blått).

Blodsystemet är ett slutet kretslopp. Som du kanske vet 
så består blodcirkulationen av artärer och vener och kan 
jäm föras med ett förgrenat rörledningssystem där hjärtat är 
motorn. De stora svårgenomträngliga artärerna för blodet 
ut till kroppens organ, där de förgrenar sig ut i allt mindre, 
mer genomsläppliga kärl (kapillärer). När kapillärerna sedan 
lämnar kroppens organ så förgrenar de sig åter i större kärl, 
venerna, vilka för blodet tillbaka till hjärtat.
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Kapillärerna är genomsläppliga för att ett utbyte av äm-
nen ska kunna ske. Artärerna förser kroppens organ med 
närings-och syrerikt blod och omvänt så transporterar ve-
nerna bort slaggprodukter och syrefattigt blod från organen. 
Ej användbara ämnen utsöndras sedan via lever och njurar.

Lymfsystemet har en liknande uppbyggnad. Det består av 
större kärl, mindre kapillärer samt lymfkörtlar, men är till 
skillnad från blodcirkulationen ett envägsriktat system. Lymf-
systemet börjar med små lymfkärl som slutar blint i kroppens 
vävnader, vilka tar upp och transporterar bort lymfa. Lymfa 
innehåller bland annat vätska och proteiner och är färglös till 
skillnad från blodet. Lymfan transporteras därefter till lymf-
kollektorerna och sedan vidare till de större lymfkärlen, vilka 
slutligen transporterar lymfan vidare till de vener där lymf-
systemet och blodsystemet sammanförs. Lymfflödet stimuleras 
av bland annat rytmiska kontraktioner i lymfkärlsväggen.

Både venerna och lymfkärlen har alltså som funktion att föra 
bort slaggprodukter. Venerna klarar dock inte den uppgiften 
ensamma eftersom vissa ämnen, så som stora proteinmole-
kyler endast kan tas upp och transporteras bort av lymfkär-
len då de har högre grad av genomsläpplighet. Överskottet 
transporteras vidare ut i lymfsystemet till lymfkörtlarna, vilka 
har en viktig reglerande funktion.

De större lymfkärlen förgrenar sig i små, fin
gertoppsliknande,genomsläppliga lymfkärl. 
Deras funktion är bland annat att vara en 
del i utbytet av näring och slaggprodukter 
samt producera lymfa (rött = artärer, blått 
= vener, grönt = 
lymfkapillärer). 

2. Följder vid ett skadat eller 
sjukt lymfsystem

När en ansamling av lymfa 
inte längre kan transporteras
bort så utvecklas lymfödem. 

Lymfödem utvecklas vanligtvis 
i arm eller ben.

Det finns flera olika orsaker till att lymfsystemet kan bli ned-
satt. Två huvudsakliga orsaker är:

Lymfsystemet kan vara nedsatt från födseln. När ett, på
detta sätt, försvagat lymfsystem inte längre kan motstå
yttre krav kan ett primärt lymfödem utvecklas. Det kallas
”primärt” på grund av att orsaken är en nedsättning i själva
lymfsystemets uppbyggnad.

Lymfsystemet är friskt och väl fungerande, men på grund
av yttre påverkan (till exempel skada eller operation), så blir
det försvagat. Skadan leder till påverkan på funktionen och
kan slutligen leda till sekundärt lymfödem. Det benämns
”sekundärt” på grund av att konsekvenserna till att det
uppkommer kommer från yttre orsaker.

Det vi vet är att skador på lymfsystemet, leder till att vätska 
och  proteiner blir liggande kvar mellan cellerna ute i vävna-
den. Den till tagande svullnad som orsakas av en ansamling 
av lymfa i vävnaden kallas för lymfödem.
Lymfsystemet har också en funktion i 
immunförsvaret, vilket inte kommer att 
diskuteras mer ingående här.
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2.1 Primärt lymfödem

Primärt lymfödem kan ha flera olika orsaker. Till exempel kan 
det vara en frånvaro av begynnande lymfkärl lokalt eller för få 
eller sammanvuxna lymfkärl. Lymfsystemets kapacitet är då 
inte tillräcklig för att transportera bort en ansamling av lymfa. 
Det finns också andra sjukdomar som kan utvecklas, vilka 
hör till gruppen primära lymfödem.

Primärt lymfödem är vanligtvis 
orsakat av medfödda
missbildningar av lymfkärlen.

Det mest framträdande symptomet på nedsättning av den 
lymfatiska funktionen är svullnad – lymfödem. Svullnaden 
behöver inte nödvändigtvis utvecklas omedelbart utan kan 
komma successivt orsakat av en kontinuerlig överbelastning 
av de lymfkärl som fortfarande fungerar.
De primära lymfödem som debuterar mellan 1–35 år, be-
nämner läkare, lymphoedema precox = tidigt lymfödem, 
utvecklas det efter 35 års ålder kallas det för lymphoedema 
tardum = sent lymfödem. I vissa fall finns svullnaden redan vid 
födseln = medfött lymfödem. Primära lymfödem kan vara ärftligt 
betingade eller någon enstaka gång utvecklas spontant av 
okänd orsak.

2.2 Sekundärt lymfödem

Om ett friskt lymfsystem skadas kan det leda till ett kroniskt 
sekundärt lymfödem. Orsaken kan vara skadliga faktorer så-
som krosskador, stukningar eller svampinfektioner, bakterier, 
virus eller viss mask i en del tropiska länder. I västvärlden 
däremot är den vanligaste orsaken behandling av maligna 
tumörer. Många cancerceller sprider sig via lymfkärlen till 
lymfkörtlarna där de bildar dottertumörer. Om så är fallet är 
det viktigt att operera bort tumören men även lymfkörtlarna 
i området, vilket då leder till en skada på lymfsystemet. 
Lymfkörtlarna som opererats bort undersöks för att kunna 
konstatera om tumören spridit sig och för eventuell behand-
ling med cytostatika/strålbehandling.

En vanlig orsak till sekundärt 
 lymfödem är att lymfkörtlar

i armhålan opereras bort vid 
bröstcancer.

Strålbehandling kan i sig orsaka skador på lymfkärlen, men 
krävs ändå för att ge bästa möjliga behandling av cancer-
sjukdomen. När lymfkörtlar tas bort så innebär det att det 
normala lymfflödet försämras. Ett exempel är när lymfkörtlar 
opererats bort i armhålan vid bröstcancer. Har lymfkörtlar i 
ljumskarna opererats bort så försämras lymfflödet till benet 
och till könsorganen.
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Kroppen kan i viss utsträckning kompensera för de skador 
som uppstått. Till exempel kan kvarvarande lymfkärl bilda 
anastomoser (kärlförbindelser) till andra lymfkärl eller vener. 
Däremot kommer en viss grad av skada alltid att bestå efter-
som lymfkörtlarna inte kan nybildas.

Beroende av hur väl de här kompenserande mekanismerna 
utvecklas och hur hårt angripet just den enskilde patientens 
lymfsystem är, så kan det ibland vara så att ett lymfödem 
aldrig utvecklas. Men å andra sidan kan ett lymfödem ut-
vecklas ganska snart efter en operation eller likväl ligga 
latent under många, många år.

Sekundärt armlymfödem orsakat 
av bortopererade lymfkörtlar/strål-
behandling vid bröstcancer.

och beskrivs av läkare som fibrosering. Ny sårvävnad liknar 
fibrotisk vävnad och är i början mjuk innan ett ärr bildas. Lymf-
ödemet kan också bli allt mer hårt vilket då benämns scleros.

Den process som uppstår i över- och underhud vid obehand-
lade lymfödem påminner också om kroniska inflammationer. 
Även om det inte ter sig som en inflammation när man ser 
svullnaden utifrån, så försvagar det förändrade tillståndet hu-
dens immunförsvar. Allt eftersom lymfödemet förvärras så blir 
huden allt mer mottaglig för bak terie angrepp vilket kan leda 
till en inflammation i huden (erysipelas), och svampinfektioner. 
Infektioner påverkar i sin tur lymfsystemet och försvårar lymf-
ödemet, vilket startar en ond cirkel. Kliniska stadier av lymfö-
dem utvecklas individuellt och definieras som följer:

2.3 Stadieindelning av lymfödem

Som vi redan berättat så utvecklas ett lymfödem sällan över 
en natt på grund av kroppens förmåga att kompensera. 
Har ödemet börjat utvecklas så kommer en rad faktorer 
att påverka att svullnaden tilltar med tiden. Ansamling av 
protein rik vävnadsvätska leder till att celler aktiveras och 
bildar ytterligare bindväv. I vissa avseenden liknar det den 
läkningsprocess man kan se i större sår, när ny vävnad bildas 

Stadium 0 (latent stadium): Det här stadiet har beskrivits 
ovan. Lymfsystemet fungerar och anpassar sig, på grund av 
kroppens förmåga att kompensera. Inget synbart ödem.

Stadium 1 (reversibelt stadium): Lymfsystemet är överbe-
lastat, en proteinrik mjuk svullnad utvecklas i ödemområdet. 
Ödemet påvisas av kvarhållande fingertryck. Högläge av 
armen eller benet får ödemet att gå tillbaka.

•

•

Lymfödem stadium 1 (reversibelt stadium): 
vävnaden är fortfarande mjuk, men när 
vävnaden undersöks med kvar hållande 

fingertryck så kan ödem konstateras.
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Stadie 2 (spontant irreversibelt stadium): Svullnaden 
kvarstår och kännetecknas av ansamling av bindväv; Fibro- 
och sclerosering har utvecklats. Avtryck kan inte längre gö-
ras i vävnaden och svullnaden går inte tillbaka vid högläge.

Stadium 3 (elefhantiasis): Svullnaden är extrem, huden 
är
rejält förhårdnad och man kan se överskott av vävnad. Det
är hög risk för hudinflammation (erysipelas), och huden är
känslig och svårläkta sår kan utvecklas.

•

•

Lymfödem i stadium 2 (spontant irreversibelt
stadium): överflödig bindväv tilltar och hårdnar 
allt mer.

Lymfödem stadium 3 (elephantiasis): Bilden visar 
överskott av en allt hårdare hud.

3. Behandling av lymfödem
På grund av en försämring av lymfödemet genom de olika 
stadier som beskrivits är det viktigt att starta behandlingen i 
tidigt skede. Ju fortare en lämplig behandling kommer igång 
desto större är möjligheten av en återgång till ett lättare 
stadium. Om behandlingen till exempel påbörjas i stadium 1, 
är det oftast möjligt att åter nå stadium 0. Även om du ändå 
behöver gå på uppföljningskontroll, så behöver du antagli-
gen ingen behandling under längre tid.

För en specialutbildad läkare, 
räcker det ofta med en klinisk 

undersökning för att diagnostisera 
arm och benlymfödem. Diagnosen 

bör ställas tidigt för att kunna 
förebygga att ödemet tilltar.

• Fas 1 ödemreduktion
• Fas 2 stabilisering och förbättring

3.1 Kombinerad fysikalisk ödemterapi

Kombinerad fysikalisk ödemterapi (KFÖ) består av två faser. 
I första fasen är målet att åstadkomma bästa möjliga reduce-
ring av svullnaden. I andra fasen är syftet att bibehålla och 
förbättra resultatet från fas 1 samt påverka och minska fibro- 
och sclerosering. KFÖ är indelad i två faser:
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Kombinerad fysikalisk ödemterapi är en kombinationsbehandling och 
faserna indelas i sin tur i fyra moment.

Hudvård
Manuellt lymfdränage (MLD)
Kompressionsbehandling
Rörelseövningar

•
•
•
• 

•
•
•
•

Kombinerad fysikalisk ödemterapi består av 
två faser. Fas 1 (blå) ägnas huvudsakligen åt 
att reducera svullnaden.
I fas två (grön ) bibehålls och förbättras 
resultatet. Båda faserna innehåller:

Hudvård
Manuellt lymfdränage
Kompressionsbehandling
Rörelseövningar

Den första fasen i KFÖ tar cirka fyra veckor eller mindre om 
behandlingen påbörjas i stadium 1 av svullnaden. Det kan 
också ta betydligt längre tid (månader) om det är ett lymfö-
dem i stadium 3. Fas två av KFÖ-behandling pågår vanligen 
oavbrutet över tid, förutom i de fall man lyckats få ödemet att 
återgå till stadium 0.

• Manuellt lymfdränage (MLD):

Manuellt lymfdränage utförs av specialutbildade terapeuter. 
MLD ska inte jämföras med den klassiska massagen. Syftet 
med MLD är bland annat att stimulera sammandragningarna 
i lymfkärlens väggar, vilket ökar lymfflödet i kvarvarande 
lymfbanor.

3.2 KFÖ indelas i fyra moment

• Hudvård:

Det är viktigt med regelbunden, skyddande hudvård då 
huden är känslig för infektioner och inflammationer. 
Som redan sagts (se 2.3), så kan infektioner ytterligare 
förvärra lymfödemet. För att förebygga så inte sjukdoms-
alstrare tränger ner i huden är det viktigt att bevara hudens 
skyddande barriär så långt det är möjligt.

Regelbunden hudvård är viktigt, 
då det finns en risk för att infektio-
ner och inflammationer utvecklas i 

den svullna vävnaden.

Hudvården bör göras två gånger per dag (morgon och kväll). 
Välj en produkt som är anpassad för just dina behov i samråd 
med din läkare/terapeut. Eucerin, återfuktande lotion, vilken lätt 
tas upp av huden och förbättrar hudens skyddande barriär, har 
visat sig ha god effekt. Dessutom har tester visat (Jobst Elvarex) 
att lotionen inte förstör kompressionsstrumpan.
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Manuellt lymfdränage förflyttar lym-
fan från den svullna kropps delen till 
väl fungerande delar 
av lymfsystemet, där lymfan trans-
porteras vidare ut i lymf cirkula-
tionen.

Du kanske blir förvånad över att din terapeut börjar behand-
la om rådet ovanför svullnaden. Det beror på att du inte kan 
se orsaken till svullnaden. Det skulle kunna jämföras med en 
trafikstockning, där den egentliga orsaken är en trafikolycka 
längre bort på vägen. Problemet kan lösas genom att skingra 
olycksområdet eller skapa en genomfartsled, men inte 
genom att köra rakt in i hindret. MLD ges en till två gånger 
dagligen i fas ett av KFÖ; i fas två räcker det med två till tre 
behandlingar per vecka.

• Kompressionsterapi:

Manuellt lymfdränage ökar lymfflödet i kvarvarande lymf-
banor, vilket leder till att den ansamlade vävnadsvätskan tas 
hand om av lymf kapillärerna. Kom pressionsterapi kan yt-
terligare förbättra resultatet av MLD, då den har en gynnsam 
effekt på tryck förhållandena i vävnaden. Eftersom vi inte tagit 
upp kompressionens effekter tidigare får du nu en förklaring 
till vad som händer:

Utbytet av vätska och dess beståndsdelar mellan cellerna, 
blod och lymfkapillärerna är bland annat beroende av skill-
nader i tryck. En vätska cirkulerar alltid från ett område med 
högre tryck till lägre. När allt fungerar normalt så har naturen 

försett kärlen med olika omkrets, olika koncentration av 
proteiner och socker i vätska och speciella pumpmekanis-
mer som ser till att vätskan cirkulerar i rätt riktning. Med 
andra ord, från artärerna ut till vävnaden och tillbaka till vener 
och lymfkärl.

Vid lymfödem så fungerar inte längre lymfkärlen normalt och 
tryck förhållandena är störda, vilket leder till en ansamlad 
mängd lymfa i vävnaden. Idén bakom kompressionsbe-
handling är att ersätta det   förlorade vävnadstrycket utifrån, 
vilket påverkar så att vätska och beståndsdelar transporteras 
till baka till vener och lymfkärl. Beroende på lymfödemets 
svårighetsgrad så används olika hög grad av kompression. I 
fas ett av KFÖ (ödemreduktion) används kompressionslindor 
och stoppningsmaterial. Fördelen med bandageringsmateri-
alet är att det kan anpassas allt eftersom ödemet förbättras. 
I den här fasen är det bäst att använda lågelastiska lindor 
(såsom Comprilan® låg elastisk binda).

I första terapifasen används ett 
lågelastiskt bandage.

Det lågelastiska bandaget åstadkommer ett naturligt mot-
stånd till det tryck som uppstår när man gör rörelser och an-
vänder muskel pumpen under bandaget. Detta sätter igång 
ett ökat återflöde av lymfa och åstadkommer en förbättring 
av svullnaden. I fas två av KFÖ används vanligen speciellt 
utprovade kompressionsstrumpor.
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I fas två av behandlingen beställs 
vanligen en måttsydd kompres-
sionsstrumpa.

Elvarex strumpor har visat sig 
effektfulla i behandling av 

lymfödem och anpassas till 
individuella behov.

Medicinska kompressionsstrumpor fungerar som en ”tryck-
hjälp” till vävnaden och hjälper till att bibehålla resultatet 
av behandlingen. Strumpor kan upplevas mer följsamma, 
behagliga och lättare att ta på än bandaget. Med tanke på 
olika svårighetsgrader av lymfödem, behöver vanligtvis 
kompressionsstrumporna vara måttbeställda.

Kompressionsstrumpor kan anpassas individuellt då de 
finns i flera kompressionsklasser (kompressionstryck) och 
olika typer såsom byxor, strumpor, öppna eller slutna tår, 
handskar och kompressionsärmar.

Det är viktigt att mäta 
exakt för att strumpan 

ska passa bra.

Elvarex®strumpan tros bidra 
till behandlingseffekten genom 

en form av micromassage.

I flera decennier har kompressionsstrumpor av typen  
Elvarex® varit en oumbärlig specialitet i utvecklingen 
av lymfologisk vård.

Den flatstickade strumpan är till för att passa just dig
och försäkra god passform, vilket är väldigt viktigt för en
produkt som ska bäras dagligen.
Det grovstickade materialet fastnar inte lika lätt i hudveck
vilket kan förhindra hudinfektioner.
Experter menar att specialstickade strumpor inte bara
ger ”kompressionshjälp” utan även en form av micro-
massage under användningen.

•

•

•
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Bäst är att följa din terapeuts råd vad gäller strumpornas 
kvalitet, typ och kompressionsgrad. Så snart du lärt dig att 
ta på, av och bära ditt kompressionsbandage kommer du att 
uppskatta och känna lättnad av den funktion strumpan har.

Strumpan ska användas varje dag så länge du är uppe och är 
aktiv. Ta av kompressionsstrumporna vid sänggående. Vissa 
armstrumpor är undantagna den regeln, rådgör med din tera-
peut.

Regelbunden rörelseträning 
främjar lymfflödet.

• Rörelseövningar:

Rörelseövningar är den fjärde komponenten i KFÖ. Under 
rörelse övningarna ska du alltid bära kompressionsbandage 
eller kompres sionsstrumpa. Rörelseträningen påverkar 
effekten av kompressionen och leder till att vätska dräneras 
från vävnaden.

Du ska göra dina rörelser så ofta det är möjligt, till exempel 
två till tre gånger per dag (både i fas ett och två av KFÖ). 
Vilka övningar som passar just dig beror på var i kroppen du 
har ödemet. Din terapeut kommer att ge dig de övningar du 
behöver. Gör dina övningar så  flitigt som möjligt även med 
den friskare sidan. Övningarna ska inte framkalla smärta.

3.3 Andra former av behandling

För närvarande finns ingen annan behandling att tillgå än 
KFÖ. Kirurgi är endast användbart i specifika fall och ska inte 
ses som en ersättning för KFÖ.

4. Hur kan Du själv påverka effekten
av behandlingen?

Följ din läkares/terapeuts instruktioner och råd avseende 
din behandling.

Skulle du uppmärksamma någon förändring så som rodnad 
och att huden blir het och varm, inflammationer eller sår, smär-
ta, tilltagande svullnad eller att din kompressions strumpa inte 
passar, tag då kontakt med din läkare/terapeut omedelbart.

För att nå resultat med behandlingen behövs din fulla sam-
verkan. Det hänger på dig att utöva regelbunden hudvård, 
använda kompressionstrumporna, att medverka i behand-
lingen och göra de föreslagna övningarna!

Det som kan kännas som en börda inledningsvis kan lite
längre fram bli en del av din vardagliga rutin.

•

• 

•

•
 

Behandling med KFÖ samt an-
vändning av kompressionsstrumpa 

gör det möjligt att leva ett normalt 
liv utan större begränsningar.
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Kosten bör vara balanserad. Man brukar inte 
rekommendera någon speciell diet. Är du överviktig, 
kan du rådgöra med din läkare om ett viktreduce-
ringsprogram, eftersom övervikt är ytterligare en 
börda för lymfsystemet.

Ökad känslighet man bör inte ta blodtryck, blod-
prov eller ge akupunktur i lymfödemområdet. Infor-
mera alltid om att du har lymfödem.

På din fritid var aktsam mot solbestrålning, även so-
larium. Värmen orsakar en vidgning av kärlen och ut-
sätter din redan känsliga hud för stress. Vi vill även 
råda dig att vara uppmärksam på insektsbett vilka 
kan orsaka in flammationer och förvärra lymfödemet.

I ditt hem och i trädgården försök att förebygga 
skador genom att använda arbetshandskar. Undvik 
att överanstränga dig med tungt arbete och en sidiga 
rörelser.

Sport och motionsaktiviteter är fortfarande viktiga 
och nyttiga så länge du håller det på en rimlig nivå. 
Vissa typer av motion kan förvärra dina besvär. 
Är du tveksam ska du rådgöra med din terapeut 
eller läkare.

Klädsel kan fortfarande vara vacker och tilltalande, 
men undvik att det trycker på vissa ställen av till 
exempel smala bh-band och tighta underkläder.

•

• 

•

•

•

•
 

Några fler användbara råd att lägga på minnet:

JOBST har i dag ett komplett utbud av kompressions strumpor 

och hjälpmedel för alla typer av venösa och lym fatiska besvär.

Nu finns Jobst måttsydda strumpor (arm, hand, ben) och Jobst 

standard strumpor (som Classic, Opaque, Ultra Sheer, For Men 

och Bellavar) i klass 1, 2, 3, samt  bandage i olika utförande för 

manuell kompres sionsterapi.

Dessutom kan vi i dag även erbjuda specialistkunskap och 

möjlighet till personlig rådgivning.

BSN medical fokuserar på att 
ta hand om och vårda kroppen. 
Företaget skapar innovativa  
produkter inom medicin, orto pedi 
samt endoskopi. Produkter som 
underlättar livet för män ni skor runt 
om i världen.

Jobst förbättrar livskvaliteten för 
människor genom att kombinera 
medicinsk terapi med medvetet 
designade produkter och hjälp medel 
för venösa och lymfatiska besvär.

PROFESSIONELLA SJUKVåRDSPRODUKTER OCH MEDICINSK 
KOMPETENS UNDER SAMMA TAK 

Utökat kompressions
sortiment som lindrar  
besvär i vardagen

BSN medical AB, Uggledalsvägen 13, SE-427 40 Billdal
Tel: 031 727 98 00 • Fax: 031 727 98 10
www.jobstorder.se • För privatpersoner: www.jobst.se


