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Lederens hjørne

Mange av dere nikker sikkert
gjenkjennende når jeg skriver at
dess eldre en blir dess raskere går
!den. Slik føles det i alle fall.

Tid for noen ord #l LYMFEPOSTEN igjen. Og på det
 kommende årsmøtet er medlemsbladet på saklista for vi
har ikke lenger noen redaktør/redaksjonsansvarlig. NLF
har vært bortskjemt i mange, mange år med en dame
som åndet og levde for bladet og som la ned mange
#mer og mye energi på at bladet skulle bringe infor-
masjon og ny&g stoff #l alle med lymfødem, men også #l
fysioterapeuter og andre interesserte. Og stort se" bare
for noen blomster og takkens ord.

De"e kan vi ikke forvente fra noen lenger. Utgivelser
krever stor arbeidsinnsats, ikke bare med innholdet men
like mye er det behov for godt annonsesalg for at ikke
medlemsbladet skal koste foreningen for mye. Tiden er
kommet for å engasjere lønnet redaktør/annonseselger.

Siden sist har mye skjedd. Vi har testet et ny" behand-
lings#lbud i Albir, nestleder Arild og for #den vikarierende
styremedlem Renate har vært i møter med Helse-
direktoratet og Åse Sagen ved Rikshospitalet. Hun er den
eneste i Norge som har en forskers#lling og forsker på
lymfødem. Hun arbeider nå med å slu(øre et dokument
som vedrører nye behandlingsretningslinjer for
kre%relaterte lymfødempasienter. Da de"e med for-
skjellsbehandling av pasienter med primærødem og
sekundær-ødem ble ta" opp mente hun at de"e kom #l å
forsvinne e"ersom det nå er funnet samme «geinfeil»
hos primære og sekundære pasienter, og at det er sterke
indikasjoner på at alle som får ødem uanse" årsak er født
med de"e, men at et utløses av ulike årsaker. Hun var
veldig interessert i å samarbeide med NLF, og den
 interessen er tosidig. Vi håper å kunne få mye ut av
 samarbeidet over #d.

Som nok en del allerede har kunnskap om så er
 kommende behandlingstur #l CBP Albir avlyst av styret.
Begrunnelsen for de"e vil bli gi" under landsmøtet. 

Men vi har jo et flo" #lbud innenlands hvor det pr. d.d.
ikke var helt fulltegnet.

De"e blir siste gang at jeg skriver i LEDERENS HJØRNE.
For i juni-nummeret, såfremt det blir utgivelse, vil det
være en ny leder som gir dere del i hva som er på gang i
sentralstyret #l enhver #d.

Da passer det bra for meg å beny"e anledningen #l å
takke for 2 innholdsrike, lærerike, og arbeidssomme år.
Jeg håper at mi" innhopp i en vanskelig situasjon for
 foreningen har bidra" posi#vt, og at det arbeidet nå -
værende styre har nedlagt kan videreføres og videre -
utvikles. Takk #l alle i styret som har ha" erfaring og
kompetanse #l å guide meg når jeg var usikker på
fremgangsmåter, og #l å gi gode råd når jeg sto fast.

Til slu" et lite sukk, selv om det er lite sannsynlig at de
det gjelder kommer #l å lese det:
Spørreundersøkelsen styret fikk foreta" for noen år siden
hos fysioterapeuter som behandlet lymfø-demikere
 fortalte oss at nesten 9000 mennesker med lymfødem får
behandling. Med knappe 1600 medlemmer i foreningen
er det e"er min mening for mange som «gra#s» får
 fordeler av arbeidet vi gjør både når det gjelder kompre-
sjonsmateriell og behandling, og vik#ge utspill #l
 poli#kere og andre under Arendals-uka, og innspill og
møter med Helsedirektoratet nå, og senere Helse-
departe-mentet og andre faginstanser.

For det nye styret er det mye som skjer i år. Nordisk
Lymfødemkongress i Bergen i september, 30-års jubileum
for foreningen, Arendalsuka, og utnevnelse av æres-
medlem.

Vel mø# !l årsmøtet.

Thorvald S. Lyngstad
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Nå flere gode møter og 7 utgaver senere, takker jeg for
samarbeidet og jobben redaksjonsdamene Gøril, Gro
og Marit Helene har lagt ned i disse årene.

Sender også en stor takk #l gode bidragsytere og
lesere. Og tusen takk for all stø"e og hjelp Tone G -
med deg på laget blir det umulige mulig. Lymfeposten
trenger mer enn en ny redaktør. Bladet trenger også
flere fagfolk #l å bidra med innlegg, bidrag fra f.eks. fra
fysioterapeuter, leger, journalister og ellers alle som er
glade i å skrive og kan bidra med interessante ar#kler.

Lymfeposten trenger faste medlemmer #l redaksjons-
staben, og også kontakt med deg som kan bidra frilans.
Har du mulighet #l å bidra med en ar#kkel eller flere i
2016, send det inn #l 
Lymfeposten@lymfoedem.no

Takk for meg,- og rik"g god påske "l alle dere der ute
i de tusen hjem, hilsen Anniken Olsen

Mi! første møte i den nye redaksjonen oktober 2014.  Foto: Marit Helene Kløve.

Redaktørens takk

God påske!
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Tekst og foto 
Tove Søraas 
Valebjørg 

Gurvika er en
perle på kysten av
Ves)old, nær

Nevlunghavn. Se bildene. Stedet ligger
skjermet mellom *ellnabber, med hy"er
på hver side av en flo" gressbakke, salt-
vannsbasseng ned mot sjøen der det er
flo" sandstrand. Et perfekt sted å feriere
med barn.

Vi er to fysioterapeuter, Sølvi Gul-
brandsen og jeg, som har vært så
heldige å ha sommerjobb der – Sølvi 4
ganger og jeg 3 ganger. Hvorfor vi har
vært heldige – det er herlige barn og
unge som vi har få" behandle, foreldre
har vært engasjerte – både i behandling
og fri#d. Men nesten vik#gst - likemenn
har stå" på hele året og laget variert
program for barnas fri#dsak#viteter. Se
Lymfeposten nr. 3 fra 2015.

Barna med foreldre og søsken kommer
et par dager før fysioterapeutene. De
har da opplegg med turer og ak#viteter
for å bli kjent. Kvelden før vi begynner
med lymfødembehandling, har Sølvi og
jeg ha" informasjonsmøte om lymfesys-
temet og lymfødem sammen med for-
eldrene, barna og likemennene.
Barna får lymfødembehandling om for-
middagen, går med kompresjons-
strømper og er med på forskjellige
ak#viteter e"erpå. Det er nye ak#viteter
hver dag. Hver e"ermiddag er det
gruppetrening i bassenget – som alle

barna/ungdommene skal være med på.
O%e er foreldrene med også. 
Dere"er blir alle bandasjert før middag
eller legge#d. Det har vært utrolig å se
hva barna klarer med bandasjene på.
Et år var det ei jente som syklet rundt på
plassen med to bandasjerte ben.
 Bandasjer ingen hindring!
Når været er bra, har det vært felles
 grilling av middagsre"ene – veldig
sosialt.

Mange av barna er den eneste på hjem-
stedet som har lymfødem, bruker kom-
presjonsstrømper og blir bandasjert. Jeg
husker en av gu"ene sa en gang, at det
var greit å være bandasjert på
sommerleiren for der var det så mange
andre barn som også gikk med banda-
sjer.
Det er vel det som er noe av hensikten
med leiren - foreldre og barn/ungdom
får treffe andre i samme situasjon. Det
har vært moro å se hvordan ungdom og
mindre barn har det fint sammen – også
søsken er en naturlig del av samværet.
I *or sommer hadde vi fysioterapeutene
møte med foreldrene en kveld. Det var

en li" nølende start, men så opplevde vi
at foreldrene hadde forskjellige er-
faringer og ny&g informasjon som de
delte med hverandre. Det handlet om
forhold #l NAV, skole, utdanning mm.
Det så ut #l å være vik#g for dem å få
snakke sammen uten at barna var #l-
stede. 

Dersom noen kjenner barn og ungdom
med lymfødem – #ps dem om
muligheten #l å delta på en flo"
sommerleir på et fantas#sk sted.

Hilsen Tove Søraas Valebjørg
Spesialist i Onkolgisk fysioterapi og
lymfødembehandling

Gurvika – stedet for sommerleir for 
barn og unge med lymfødem
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IORN R Sommerleir 2016 for barn
og unge med lymfødem

Norsk Lymfødemforening arrangerer Sommerleir for barn og unge i
Nevlunghavn sommeren 2016
Vi ønsker våre unge medlemmer sammen med deres familie velkommen 
!l en uke med ak!vitet og sosialt samvær på Gurvika feriested. 

• Sosialt samvær
• Bading, fisking, grilling
• Padling
• U&lukter
• Behandling

Sted: Gurvika, Nevlunghavn     
Tid: 1.7. - 8.7. 2016     
Pris: kr. 500.-

For mere informasjon og påmelding se 
www.lymfoedem.no
Eller mail !l: 
Nl'arneleir@lymfoedem.no

Påmelding 
innen: 
15. april 2016

Norsk 
Lymfødem-
forening: 
23 05 45 77
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SOFTFIT HOLDER STRØMPENE OPPE UTEN Å 
SETTE BEGRESNINGER.

HA FOKUS PÅ DET VIKTIGE I LIVET

THERAPIES. HAND IN HAND.

ØKT KOMFORT. EFFEKTIV. LIVSKVALITET.
SoftFit er en ny unik silikonavslutning på kne og armstømpen i Elvarex 
og Elvarex Soft. Istedenfor den «tradisjonelle» silikonkanten så strikker 
vi nå inn silikontråder i den øvre delen av strømpen. Dette gir en myk 
og behagelig avslutning samtidig som at strømpen sitter oppe. SoftFit 
optimerer medisinsk effekt og pasientvennlighet.

Den hudvennlige SoftFit-teknikken er  
utviklet for milde og moderate ødem
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Av Kjers" Ausen, Overlege plas"kkirurgisk avdeling, 
St Olavs Hospital

Lipødem  

Lipødem er betegnelsen på unormal fe"ansamling. Navnet kan
misforstås, da ordet «ødem» kan oppfa"es som at det har med
væske å gjøre. «Ødem» betyr hevelse; ved lipødem skyldes
hevelsen fe". Lipødem ser man nesten utelukkende hos
kvinner, det er en medfødt egenskap som stort se" dukker opp
#dlig i puberteten og forverres med alder. Fenomenet kan
være arvelig, men trenger ikke være det. Lipødem er en sym-
metrisk øket fe"ansamling særlig på legg/lår/ho%er, noen
ganger også armer. Selve fø"ene og hendene påvirkes i ut-
gangspunktet ikke. Det kan være vanskelig å skille mellom
fedme og lipødem, men fe"ansamlingen står ikke i forhold #l
kroppen for øvrig. Personer med lipødem som slanker seg, vil
oppleve at den unormale fe(ordelingen oppre"holdes. Man

kan ikke slanke et lipødem helt bort. Det er likevel vik#g å #lst-
rebe normalvekt i resten av kroppen, for overvekt vil forverre
et lipødem.

Vev med lipødem kan være ømt og smertefullt, og mange
rapporterer at man le" får blåmerker. Personer med lipødem
kan også ha mer tendens enn andre #l å få øket væskean-
samling i bena utover dagen, men hvis lymfesystemet fungerer
normalt, vil denne hevelsen være borte om morgenen. Le"e
kompresjonsstrømper på dag#d kan motvirke denne ekstra
hevelsen, men vil ikke få bort volumet som skyldes fe". Over
#d kan lymfesystemet få det såpass tungt at det oppstår en
blandingshevelse: Lipo-lymfødem. Da kan hevelsen vedvare om
morgenen, og selve fotbladet og tærne kan bli hovne.

Pasienter som utvikler lymfødem i kjølvannet av si" lipødem
kan ha utby"e av lymfødembehandling ved fysioterapeut og
#lpassing av kompresjonsstrømper. Bruk av kompresjons-

Lymfødem og lipødem – diagnose og
 behandlingstilbud i Norge

Tre stadier lipødem. Legg merke "l at ankel og fotblad er vedvarende slanke tross økende volumer på hele benet. 
(Kilde: Wikipedia)
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strømper forebygger også en utvikling av sekundært
lymfødem. Selve fe"opphopningen kan ikke påvirkes av verken
manuell lymfedrenasje eller kompresjonsstrømper. 

Tidlig anerkjennelse av #lstanden lipødem og tverrfaglige
#lbud som hjelp med kosthold, oppre"holdelse av mosjon og
eventuelt psykologhjelp er ønskelig. Slike tverrfaglige #lbud
finnes dessverre i liten grad i Norge i dag.

Fe#suging av lipødem
Et lipødem som er betydelig #l plage på en ellers slank kropp,
kan behandles med fe"suging. Det er et absolu" krav at resten
av kroppen er normalvek#g og at #lstanden ikke er forverret av
generell fedme. Man må også være ikke-røyker. Det skal brukes
kompresjonsplagg i 4-6 uker e"er fe"suging, og disse må
spesial#lpasses av fysioterapeut. 

Fe"suging foregår i praksis med å installere væske med lokal-
bedøvelse i fe"vevet, og dere"er suge ut fe"vev med et
vakuumsystem. Det finnes ulike videreføringer av denne
metoden; noen systemer bruker i #llegg ultralyd for å knuse
fe"et og le"ere kunne suge det ut, andre systemer bruker
kanyler hvor høytrykk vannstråle knuser fe"et, mens a"er
andre kun er kanyler med flere hull og undertrykksug. Of-
fentlige ins#tusjoner i Norge har i liten grad kostbare fe"sug-
ings-systemer designet for fe"suging av større volumer;
private plas#kkirurgiske klinikker har i større grad slike spesial-
instrumenter.

Behandling er meget ressurskrevende da man ikke kan fe"suge
alle områder på en gang, men må påregne mange operasjoner.
Offentlige ins#tusjoner i Norge #lbyr i varierende #l liten grad
denne behandlingen. Ins#tusjonene har et «sørge-for»- ansvar
for pasienter innen si" eget helseforetak. Dersom et helse-
foretak har kapasitet #l å behandle sine egne pasienter med en
gi" #lstand, men ikke har ressurser #l å ta imot y"erligere
pasienter med diagnosen, kan de avvise pasienter som må"e
søke seg dit fra andre helseregioner. Derfor vil pasienter kunne
oppleve at deres helseforetak ikke gir noe #lbud, mens
pasienter fra andre helseforetak kan kunne ha få" et #lbud.
Pasienter med lipødem vil svært o%e må"e bekoste en
eventuell behandling selv hos private aktører. 

All omfa"ende fe"suging kan gi nummenhet eller smerter i
vevet, og i noen sjeldne #lfeller kan lymfesystemet skades og gi
behov for varig kompresjonsbehandling. Man må være ellers
normalvek#g og ikke-røyker samt ha et vesentlig lipødem for å
vurderes for behandling i det offentlige. Le"ere grader av
lipødem regnes som en hovedsakelig kosme#sk plage.

Hos pasienter hvor smerter i fe"vevet er en vesentlig del av
problemet, kan en begrenset fe"suging gi smertelindring hos
enkelte. Da gjøres fe"sugingen for å gjøre vevet «numment»,
og ikke for å få ned volumet helt #l «normalt» volum. 

Lymfødem
Lymfødem er betegnelsen på unormal opphopning av vevs-
væske. Her er ødemet/ hevelsen primært forårsaket av væske. 

Lymfødem kan skyldes skade på lymfedrenasjen e"er ope-
rasjon eller e"er bestråling, og hos noen foreligger det en
medfødt misdannelse i lymfekarene. I enkelte land finnes
parasi"sykdommer som også kan ødelegge lymfesystemet og

dermed gi lymfødem. O%est er det en side som er affisert ved
lymfødem; ved medfødte misdannelser eller e"er symmetrisk
bestråling #l lymfestasjoner, kan man også her få symmetriske
plager.

Når lymfesystemet ikke fungerer, vil vevsvæske samle seg i de
lavere deler av kroppen. Væsken følger tyngdekra%en;
lymfødem vil forverres av lang #d i oppreist s#lling (mot
slu"en av dagen), mens det kan være bedre om morgenen
(e"er en na" i liggende s#lling).

Kompresjonsbehandling av lymfødem
Behandling av lymfødem er kompresjon, kompresjon, kompre-
sjon ved hjelp av et permanent ytre trykk – en strømpe eller et
kompresjonsbind. Ved #lstrekkelig mo"rykk fra en komprimer-
ende strømpe vil ikke vevsvæsken kunne utvide vevet, og man
vil ikke få hevelse eller øket omkrets i benet eller armen.

Det finnes mange grader av lymfødem. Alle har li" lymfødem
mot slu"en av en dag i stående s#lling, eller e"er mange #mer
på fly. Mange tar på seg le"e kompresjonsstrømper når de er i
slike situasjoner. 

Personer med skadet lymfesystem vil ha varierende grad av
økte plager. Noen får hevelser bare på varme dager, men føler
at de ellers stort se" holder seg slanke i armen eller benet, og
bruker kompresjon bare ved behov. Hos personer som har
 hevelse på dag#d, men hvor all hevelse spontant går helt
 #lbake i løpet av na"en, trenger det ikke være behov for

Lymfødem venstre ben. Legg merke "l hevelse også på 
fotblad og ankel. (Copyright: Håkan Brorson) 

☞
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 kompresjonsbehandling. Dersom man  opplever at hevelsen
også er #lstede om morgenen, er det meget vik#g å #dlig
starte kon#nuerlig kompresjonsbehandling. De"e betyr at
kompresjonsplagget må være på hele #den på dag#d, og kom-
presjonsplagget må ski%es og #lpasses o%e nok, slik at det all-
#d har #lstrekkelig trykk. De"e må man organisere sammen
med fysio/ergoterapeuter med spesialkompetanse på området. 

Pi(ng-test

Pi&ng-test  brukes #l å vurdere hvorvidt en hevelse består av
væske. Da trykker man tommelen meget hardt (så det gjør
vondt!) mot vevet i e" minu", og ser om det er et avtrykk når
man så slipper trykket. Dersom man får en tydelig grop e"er
tommelen, har man væske i vevet som kan presses bort.
Gropen – «posi#v pi&ng-test» - betyr at man har et lymfødem
som ikke har #lstrekkelig kompresjonsbehandling – enten
bruker man ikke kompresjonsplagg, eller så er ikke kompre-
sjonsplagget #lstrekkelig stramt. Da må man intensivere
 kompresjonsbehandlingen. I praksis betyr det at fysioterapeut
bandasjerer armen eller benet med kompresjonsbind i flere
runder – over flere dager- #l man har få" klemt all væske ut. Ut
fra målene på armen eller benet når det er fri" for vevsvæske,
tar man nye mål #l en ny og strammere strømpe. Så lenge
strømpene er stramme nok, og brukes hele #den på dag#d,
skal ikke hevelsen kunne komme #lbake. Men strømpene
mister sin elas#kk, og må derfor ski%es med ikke mer enn tre
måneders intervaller. 

Dersom man har en «nega#v pi&ng-test», dvs ikke får noen
grop, betyr det enten at lymfødemet er #lstrekkelig behandlet
og ikke lenger inneholder væske, eller at de"e er fe"vev. Da
har man enten et lipødem, eller så har man et så langtkommet
lymfødem at lymfødemet delvis har bli" omdannet #l fe" 
(se senere).

Det er meget vik#g at pasienter med lymfødem forsoner seg
med at man MÅ bruke kompresjonsplagg hele #den – i alle fall
om man ser den minste tendens #l økende hevelse.

Reparasjon av defekt lymfesystem
Lymfødem som lar seg komprimere slik at armen/benet blir like
slankt som det friske, er lymfødem som er i såkalt «væskefase».
Enkelte pasienter med denne type lymfødem kan bli betydelig
bedre og få redusert behov for kompresjonsplagg ved å få

transplantert lymfeknuter inn i det skadede området, eller ved
å få u)ørt en prosedyre der et skadet lymfekar sys mot en vene
for å kunne drenere seg dit. Prosedyren foretas i noen grad ved
Rikshospitalet ved lymfødem i arm e"er brystkre%. I Norge er
det ikke etablert slik behandling ved lymfødem i bena.

Hos noen pasienter med betydelig stramt arrvev i armhule
eller lyske kan man av og #l se en viss bedring ved løsning av
arrvevet/#lføring av friskt vev. De"e kan vurderes ved en
 plas#kkirurgisk avdeling. 

Fe#suging og lymfødem
Lymfevæske som blir i vevet over #d har en tendens #l å føre #l
endringer i vevet. En av mulige endringer er at fe"celler hoper
seg opp. Den væskefylte hevelsen blir stadig mer preget av fe"-
opphopning. Denne utviklingen skjer i forskjellig grad og
tempo, men kan føre #l at en arm eller et ben blir #l en «tykk
arm» eller «tykt ben» som ikke lenger kan bli slankt med
 kompresjonsbehandling. Det er mulig å behandle de"e fe"-
vevet med fe"suging dersom det er et vesentlig volum som er
betydelig #l plage.

Imidler#d må visse forutsetninger være på plass for å vurdere
denne metoden:
1) Pasienten må være #lstrekkelig behandlet med kompre-

sjonsbehandling slik at det ikke lenger er noen væske -
komponent i benet, dvs at pi&ng-test er nega#v.

2) Pasienten må ikke være overvek#g. 
3) Pasienten må akseptere at man også e"er fe"suging må

bruke intensiv kompresjonsbehandling – dvs gode nok
 kompresjonsstrømper -  for resten av livet. Defekten i
lymfedrenasjen endres ikke av fe"suging, og dersom man
ikke bruker stramme kompresjonsplagg vil hevelsen og
plagene komme #lbake.

Fe"suging av lymfødem i «solid fase» #lbys pr d.d. ikke i Norge.
Plas#kkirurgisk avdeling i Malmø, Sverige, har denne behand-
lingen sa" i system og u)ørlig informasjon finnes via 
www.plas#csurg.nu 

Dessverre er norsk regelverk plundrete og vanskelig – fe" -
suging av lymfødem (og for så vidt lipødem) er ikke formelt
etablert behandling i Norge, og dermed er det vanskelig å få
 offentlig godkjenning for behandling i utlandet. Offentlige
 retningslinjer mangler for når behandling bør #lbys - og hvilken
form for behandling. 

Fe!suging av lymfødem. Pasienten har ha! lymfødem i
venstre arm. I øverste bilde har pasienten gjennomgå! op-
"mal kompresjonsbehandling og gjenværende hevelse er nå
fe!vev og ikke væske. Fe!suging har gi! "lnærmet normal
arm på nederste bilde, men pasienten må fremdeles bruke
stramme kompresjonsstrømper resten av livet for at hevelsen
ikke skal komme "lbake. (Copyright: Håkan Brorson)

Pi$ng-test. Man presser tommel mot vevet med stor kra% i
et minu!. I vev hvor det er væske, vil de!e skape en grop
(pi$ng ødem). I slikt vev er det mer å hente på kompresjons-
behandling; det er behov for konstant bruk av strammere
strømpe. I vev hvor det ikke er væske men hevelsen skyldes
fe!vev, vil det kun bli et beskjedent merke (non-pi$ng
ødem). Her er det ikke mer å hente på y!erligere kompre-
sjonsbehandling. (Copyright: Håkan Brorson)
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OPPSLAGSTAVLEN

Leserenes beste bilde
Takk for alle fine bilder som er kommet inn. De"e er sendt inn av Hanne T Ringstad.  

Har du også e" flo" bilde du har lyst #l å dele ? – Send inn #l lymfeposten@lymfoedem.no
innen 26 mai. Kanskje er det di" bilde som er i juni utgaven. 

HUSK FLYTTE -

MELDING!
Stadig opplever vi at eksemplarer

av Lymfeposten kommer i retur –

med adressat ukjent!  Om du

fly#er på deg – husk da å melde

adresse forandring også !l 

Norsk Lymfødemforening, 

Postboks 6304, 0604 OSLO, 

eller pr e-post:

adresselister@lymfoedem.no

LYMFEPOSTEN 
SØKER REDAKTØR!
Forutsa" årsmøtets godkjennelse vil vi anse"e lønnet redaktør for medlemsbladet vårt. De"e utgis 4 ganger iåret med varierende sidetall (28-36 sider inkl. 4 omslag)alt e"er stoffmengde og annonser. Til hjelp har redaktørentre erfarne medhjelpere.

Nr. 1 2016 er i boks, men fra nr. 2, med redaksjonell frist26. mai, trenger vi noen #l å ta ansvar for utgivelsen.Helst ser vi at vedkommende også kan ta hånd om annonsesalget.

Dersom de"e er interessant for deg, tar du kontakt medThorvald Lyngstad nlf@lymfoedem.noMobil: 9202 2819 eller 90637185
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Tekst og foto Ellen Harris Utne

Lær å leve med lymfødem, er et 14
dagers kurs på Montebellosenteret,
Mesnali utenfor Lillehammer. De#e
kurset grep interessen og nys gjerrig -
heten min, siden jeg hadde utviklet
lymfødem e#er brystkre)behandling.

Den 15. januar sa"e jeg meg på toget
med treningstøy, varmt turtøy, badetøy
og bandasjer. To uker med fokus på
meg selv og mi" ødem lå foran meg. På
Lillehammer stasjon sto det drosje som
samlet opp de som skulle #l Mesnali,
noe jeg bes#lte på forhånd. Jeg hadde
vært på Montebello før på kurset Kre%
hva nå? som var på en uke og nå skal
jeg være, først en uke for meg selv, så
en uke sammen med mannen min.

Ikke noe hvilehjem!
Jeg ankommer Montebello og blir mø"
av blide, hyggelige damer i resep-
sjonen. Der får jeg utlevert nøkkel #l et
rom i Mineral-avdelingen, den nye
fløyen, og programmet for hele opp-
holdet. Så stabler jeg kofferter, vesker
med bandasjer, løse pupper og tren-
ingsutstyr på en tralle og tar i vei mot
rommet som ligger i andre etasje. 
Det er den ene gangen jeg bruker
heisen på hele oppholdet. Her er
trapper opp og ned mellom de for -
skjellige avdelingene slik at jeg får mye
gra#s trim. Vel installert se"er jeg meg
ned og går gjennom de fargerike

 programsidene som har en kolonne for
hver dag og en farge for hver ak#vitet,
en god blanding av spesialbehandling
av en dedikert fysioterapeut, foredrag,
gruppesamling og underholdning på
kvelden.

Fysioterapeutene
Montebello har en ansa" fysioterapeut
som er ansvarlig for kurset og med seg
har hun 6 flo"e damer fra forskjellige
kanter av landet, men som alle har det
#l felles at de har utdannelse og god
kompetanse i det å behandle
lymfødem-pasienter.  Fysioterapeutene

tar fri fra sine ordinære jobber for å
kunne leve sammen med oss i en boble
i 14 dager. For dem er det veldig
verdifullt å få et avbrekk fra sin vanlige
ru#ne. De fleste har vært her flere
ganger før og synes det er godt å
komme ut av klinikken #l en god
atmosfære, sunt kosthold, møte gode
kolleger, ne"verksbygging og med fag-
lig utby"e. Fysioterapeutene utveksler
erfaring og drar veksler på hverandres
kompetanse og blir tryggere i sin rolle i
møte med sånne som meg som får et
op#malt fagmiljø rundt meg når jeg er
her.

Hjelp til selvhjelp på Montebello

Disse 7 flo!e fysioterapeutene gjorde under for kroppen.



Behandlingen
Før jeg kommer hit har jeg få" hjelp av
fysioterapeuten min hjemme #l å
 bes#lle det jeg trenger av bandasjer
osv. og sender inn vedtak og annen 
 informasjon før jeg reiser. Når jeg
kommer #l fysioterapeuten, så er de
allerede li" kjent med kroppen min og
gjennom behandlings#d blir vi og kjent
og får noen gode samtaler. Behand-
lingen består primært av lymfedrenasje,
bandasjering og pulsator. Jeg var vant #l
å få lymfedrenasje og bruke strømpe på

armen min hjemme, men var ukjent
med bandasjering og pulsator. Jeg har
nå lært meg å bandasjere og bli" venn
med bandasjene, oppdaget pulsator
som jeg håper å få når jeg kommer
hjem. 

Jeg har også få" opplæring i selv-
drenasje og under fysioterapeutens
#me fikk jeg informasjon om flere
hjelpemidler som jeg kan få tak i som
f.eks. en pose jeg kan ta på armen for
le"ere å få på meg en stram strømpe.
Jeg fikk også øynene opp for en
 kompresjons-bh som kan hjelpe på det
ødemet jeg har under armen og li" bak
på ryggen. Det å bli behandlet hver dag
var en luksus.

Ak!viteter
I løpet av oppholdet får jeg #lbud om å
delta på linedans, yoga, avspenning,
styrkeøvelser, stavgang og vanngymna -
s#kk. Her finnes også et styrke rom med
apparater som en kan bruke så mye
som en vil og basseng som er varmt og
en kan bruke hele dagen og kvelden.
Ute kan en gå på tur, ta med staver eller
låne en spark. De"e gir meg et spark
bak for å være mer fysisk ak#v når jeg
kommer hjem.

Realitetsorientering
Før jeg kom #l Montebello, tok jeg
kanskje ikke ødemet mi" helt på alvor.
Jeg har ha" noen aha-opplevelser her
om at jeg fak#sk har få" et slags
handicap som jeg må ta mer hensyn #l.
Jeg forstår mer at jeg må bli flinkere å

ta vare på meg selv, behandle meg selv
og at jeg ikke all#d kan gjøre alt det jeg
har gjort før både i jobb og fri#d, at
stress kan bidra #l å gjøre hverdagen og
ødemet verre. Jeg har også må"et ta et
styremøte med meg selv der jeg har
gå" gjennom måten jeg lever på og for-
står at jeg må gjøre noen grep for å
kunne få en bedre hverdag. De"e høres
kanskje veldig alvorlig ut, men siden jeg
er en slik person som mener at jeg bare
skal leve videre og kjøre på med verv og
jobb og leve som vanlig, så har det vært
posi#vt, og klarer jeg å gjennomføre
alle mine mål, så får jeg en bedre
hverdag. Jeg har også lært at jeg må
 akseptere at det ikke bare er alderen
som har sa" noen  begrensninger på
 ak#viteter jeg ikke mestrer og at det er
en god #ng å tenke nye u)ordringer og
ak#viteter.

Mat og moro
De"e gamle kurstedet som vi får lov #l
å komme #l ligger i fantas#ske om -
givelser med mange turmuligheter og
ak# viteter både sommer og vinter. På
kjøkkenet har de flo"e  folk som lager
kjempegod mat og som får meg #l å
spise store porsjoner, men heldigvis så
er maten av den sunne sorten, så jeg
legger ikke på meg. Jeg får ikke den
nedgang i vekt som jeg hadde håpet på,
men jeg spiser god og næringsrik mat
regelmessig som gjør at jeg ikke små-
spiser. Jeg s#%er bekjentskap med en
ernæringsfysiolog som holder et
 foredrag og svarer på spørsmål på test-
kjøkkenet, sam#dig som den franske
kokken lager små smaksprøver på
 kyllingsalat og smoothie. Frokost, lunsj
og middag har et bredt utvalg av brød,
pålegg, salater og frukt. Middag er all#d
to-re"ers, med forre" eller dessert i
 #llegg #l hovedre"en eller «huggu-
re"en» som kokken fra Lom sier. De
som har spesielle die"er blir godt ta"
vare på og får alterna#ver laget spesielt
#l dem. 
Siste torsdagen kler jeg på meg godt og
blir med på utelunsj, og siste kvelden
kler vi oss li" finere og har festmiddag
om kvelden. Hver kveld er det under-
holdnings#lbud, Kulturskolen, brass-
band, humørspreder som leser Prøysen
og pianist som også har allsang. Hver
kveld er det også mulig å velge seg en
film ved å skrive seg på liste, og jeg var
#dlig ute og fikk sa" opp to filmer jeg
ville se, da blir auditoriet gjort om #l
kinosal, men uten popkorn.  

Behandling med pulsator.

Manuell behandling av ødem og 
behandling med Kinesotape

☞
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Møte likesinnede og ektefeller
Jeg opplevde en inkludering fra andre på kurset, vi ble en fast
gjeng rundt bordet og e"er hvert så utvekslet vi tanker, er-
faringer og hadde gode samtaler. Da ektefeller kom, ble de
innlemmet i kretsen med en gang. Jeg opplevde det som en
fin balanse å få en uke for meg selv, men synes det var veldig
godt da mannen min kom siste uken og vi kunne gjøre #ng

sammen. Han hadde si" eget program og samtalegruppe
som går på hvordan det er å være pårørende og foredrag om
lymfødem. Han var med på behandling og lærte li" om måter
han kan hjelpe #l på med behandling og det å rulle ca 40
meter med bandasjer. Jeg er ikke ferdigutlært og vil gjerne
 #lbake, prøv deg en tur du også!

Fysiopartner AS  |  Peter Møllers vei 5A  |  NO-0508 Oslo  |  T: 23 05 11 60
salg@fysiopartner.com   |   www.fysiopartner.no

Fysiopartner forhandler også andre elektroterapiapparater. 
Kan kjøpes direkte i vår nettbutikk www.fysiopartner.no eller ved å ta kontakt.

Lymfødem-behandling på klinikk eller hjemme med:

DEEP OSCILLATION

Deep Oscillation gir behagelig 
og skånsom behandling for 
regenerasjon, skade- og 
smertelindring. 

De sirkulasjonsfremmende 
egenskapene gjør den svært 
effektiv mot lymfødem.

LYMFEPOSTEN
Utgivelsesplan 2016

Utgave Utgivelse Redaksjonell frist

Nr. 1 Mars 12. februar

Nr. 2 Juni 26. mai

Nr. 3 September 26. august

Nr. 4 Desember 18. november

Har du ar#kler #l Lymfeposten, 
send dem #l: 
lymfeposten@lymfoedem.no
innen redaksjonell frist.

Gode samtaler i Storstua.



LYMFEPOSTEN 1 /16     15



16 LYMFEPOSTEN 1 /16

Råd & Vink Har du !ps eller gode råd, ideer eller
re# og sle# noen tanker du vil dele
med oss andre – kom med dem! 

Ved Tone Gue!ler

Dekning av kompresjonsmateriale via helseforetakenes behand-
lings-hjelpemiddelsentraler har pågå" i noen år, og har stort
se" fungert bra.

I starten krevde enkelte behandlingshjelpemiddelsentraler at
søknad må"e komme fra legespesialist i spesialisthelse -
tjenesten eller legespesialist med avtale i det aktuelle
 helseforetaket. Andre aksepterte at fysioterapeut med spesial-
kompetanse i lymfødembehandling søkte for lymfødemikeren.

Selv var jeg ”heldig”, jeg har ha" kre%, og har hele #den ha"
årlig oppfølging av kre%kirurgen som opererte meg, min lege-
spesialist. Men hva med de som ble kre%operert for virkelig
mange år siden, som ikke lenger blir fulgt opp fra sykehuset?
Hvem skal være deres legespesialist i lymfødemsammenheng?
Hva med lymfødemikere med primære lymfødem? De har ikke
noen opplagt legespesialist som kan s#lle opp når det skal
sendes søknad om dekning av kompresjonsmateriale via
 behandlingshjelpemiddelsentralene.

Da nyordningen for dekning via behandlingshjelpemiddel-
 sen tralene kom, må"e mange på jakt e"er sin egen, eller i alle
fall en passende legespesialist. Noen oppsøkte sine gamle
kre%kirurger slik jeg gjorde, og disse spesialistene ble rimeligvis
ganske oppgi"e og opprørte over å bli brydd med den slags små -
ligheter. De hadde bedre #ng å bruke sin #d og kompetanse på. 

Nå går det brev fra behandlingshjelpemiddelsentraler #l
mange av våre lymfødembehandlende fysioterapeuter med
følgende budskap: Om det skal søkes dekning for utgi%er #l
kompresjonsmateriale - så må legespesialist stå for søknaden,
- det holder ikke lenger med en fysioterapeutunderskri%, -
lymfødembehandlingskompetanse eller ikke.

Hva som er årsaken #l at noen behandlingshjelpemiddel-
sentraler som #dligere aksepterte søknader fra fysioterapeuter
med spesialkompetanse i lymfødembehandling nå krever at
legespesialist må søke, vet vi ikke.

Det vik#gste er konsekvensen av kravet:  Nye pasienter med
lymfødem vil ikke kunne komme i gang med ordentlig behand-
ling, de vil ikke få det helt nødvendige bandasjematerialet og
strømpene før de får vedtak om dekning.

Det konkrete spørsmålet er og blir: Hvem er det behandlings-
hjelpemiddel-sentralene mener er relevant legespesialist for
pasienter med lymfødem?

For lymfødemikere og behandlende fysioterapeuter blir det
helt umulig når det kommer strenge, men sam#dig upresise
krav. 

Si oss hvem spesialistene er, - så skal vi nok klare å følge kravet
#l søknadene.

Hvem er legespesialist ved vurdering av behov for kompresjonsmateriale?

Illustrasjonsfoto.
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Jannicke
– etter fettsugingsoperasjon 
ved Hanseklinik i Lübeck, 
Tyskland
Intervju og tekst: Gro Lindebjerg
Foto: Jannicke Gundersen

Jannicke ble sist intervjuet i oktober 2015. Hennes fortelling
om si" lipødem før operasjon ved Hanseklinik i Lübeck,
 Tyskland finner du i Lymfeposten 4/15. 

Jeg møter henne igjen i begynnelsen av februar 2016 for å
høre om hennes opphold i Tyskland, operasjonen og
 resultatene e"er inngrepet.

Jannicke ankom Lübeck kvelden før den forestående
 operasjonen. Hun dro uten følge. Hun tok inn på hotell like
ved Hanseklinik, hvor hun hadde avtale å møte kl 08. neste
morgen.

Hun ble svært godt mo"a" og installert på et eksklusivt rom
med bad, TV, morgenkåpe og minibar (uten alkohol). Under
oppholdet ble hun servert nydelig mat av personell som bisto
ethvert ønske.

Det ble startet standard forberedelser #l operasjon raskt, blod-
trykksmåling og puls. Hun ble veiet  og målt rundt ankler og
legger før og e"er inngrepet. Blodprøver tok hun i Norge i for-
kant av oppholdet og resultatene ble sendt #l dr Baumgartner. 

Hun opplevde et profesjonelt og effek#vt team rundt seg, god
stemning og godt, inkluderende arbeidsmiljø. Hun følte seg
godt ivareta" og avslappet  under hele oppholdet.

Inngrepet ble foreta" av to leger, en kirurg og en anestesilege.
Hun fikk lokalbedøvelse i begge leggene og dere"er ble det
sprøytet inn 3l væske i leggene. De"e kjentes som et ube-
hagelig trykk/spreng forteller Jannicke.

Før fe"sugingen startet fikk hun en sprøyte med et be-
roligende medikament. Kirurgen *ernet 950 ml fe"vev totalt
e"er å ha laget å"e små sni" på hver legg. De å"e punktene
hvor kirurgen foretok inngrep ble stripset i e"erkant.

Jannicke beskriver at hun sov ganske mye under selve inn-
grepet. Forberedelsene og inngrepet tok totalt fem #mer.

Mesteparten av væsken, som ble sprøytet inn i leggene før
 inngrepet, forsvant i løpet av na"en. Resten av den ble borte i
løpet av en uke.

Jannicke følte seg pigg e"erpå og kunne gjøre det hun ønsket
dagen derpå. Hun hadde en overna&ng på klinikken før av-
reise. Med på hjemreisen fikk hun alt hun trengte av
smertes#llende, sprøyter og blodfortynnende medikament,

an#bio#ka, bandasjer og lignende. Hun bandasjerte seg ved
hjemkomst og sov med bandasjer i starten. Hjemme fikk hun
en lege #l å se"e sprøytene med blodfortynnende væske.

Jannicke fortsa"e med kompresjonsbukser e"erpå og ut-
trykker at  hun vil fortse"e med det. Som hun så klokt u"rykte;
”dr Baumgartner har *ernet symptomene, ikke årsaken. Så for
sikkerhets skyld fortse"er jeg med kompresjonsbukser som i
grunnen er bli" en del av meg og min hverdag.”

Jannicke oppsummerer et meget vellykket opphold og er
svært fornøyd med resultatet. Klinikkansa"e fremsto meget
profesjonelle og svært imøtekommende. Hun ble invitert #l å
kontakte dem når som helst, dersom problemer skulle oppstå
e"er hun kom hjem. 

Jannicke avslu"er samtalen vår med det herlige budskapet;
”Nå gleder jeg meg bare #l å gå med Capri bukser #l
sommeren!”

FØR ETTER

FØR ETTER
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“Alle”  var der! 
En utrolig hyggelig og nok en opplysende kongress i hjertet
av Schwarzwald!

Fra Norge deltok: 
Wilma van de Veen- St. Olavs Hospital, Trondheim 
Sabrina Hansen- Montebellosenteret, Lillehammer
Ann O. Nesser- Dybwads Fysioterapi og Akupunktur, Oslo
Helen M. Olsen, Norsk Lymfødemklinikk, Oslo
Kris#n Ruder, Tønsberg Lymfødemklinikk, Tønsberg

Det er all#d spennende på kongress med oppdateringer med
siste nyheter og ikke minst, bekre%else på at vi holder en høy
faglig standard i hjemlandet.

Den tyske kongressen utpreger seg med godt, nært og
dedikert tverrfaglig samarbeid. Her treffer vi gamle venner og
kjente som har fulgt oss på ”lymfeveien” i 30 år! 
Prof. Dr. Med. M. Földi var der tross sine drøyt 90 år. Han var
med for å hedre sin Prof. Dr. Med. Etelka Földi som de"e året
ble utnevnt #l æresmedlem av Deutsche Gesellscha% für
Lymphologie. Deres da"er, Dr. Med. Martha Földi er nå
ledende faglig sjef på Földiklinikken i Hinterzarten, Tyskland. 

Det var noen spennende work- shops første dagen som
blandt annet hadde tema: 
• Sensomotoriskisk trening for lymfødempasienter
• Kinesiotaping
• Lymfeterapi på hest
• Behandling av genitalødem
• Fysioterapiteknikker på brystkre%sopererte
• Fascieteknikk i den komple"e fysikalske lymfødem-

behandling(KFL)
• Osteopa#ske Teknikker
• Barn og KFL
• Sårbehandling i praksis

Dag 2: 
Forskjellige forelesninger for alle- terapeuter og medisinere
med forskjellige tema:
• Nyheter fra klinikk og forskning
• Lipødem
• Lymfeårer, inters##et og mikrosirkulasjon
• Anatomiske varianter av cisterna chyli
• Komplekse syndromer i lymfologien
• +++++++ mye mer

Vi tre undervisere fra Skandinavisk forum for Lymfologi feiret
30 års jubileum for endt utdanning på ”Földiskolen”. 
Vi hadde hyggelig prat med våre to lærere igjen, Oliver Gül#g
og Hans Pritschow. Begge to er like ak#ve e"er alle disse år og
holder oppfriskningskurset. 

Kris"n Ruder
Spesialist onkologi og lymfologi
www.lymfologi.no

Kort rapport fra den tyske  kongressen i Titisee

Foran: Helen Olsen og Ann Nesser. Bakgrunn: Kris"n Ruder.
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Av Laila Olaussen

Reiste #l Tromsø i et forrykende uvær,
flyene forsinket, så det blei et veldig
avkortet møte der. Unni Jensen, Sissel
Maivor Walle og Tove Hanssen var klare
#l å s#%e foreningen Troms Lymfødem-
forening.

I forkant av de"e møtet var jeg, Laila, og
Merete Walla i oktober i Tromsø hvor vi
hadde invitert flere medlemmer og
fysioterapeuter #l et infomøte angående
å få #l lokallag i disse to byene.

Møtet ble holdt på Helsehuset i Sjøgata
33. Fikk god hjelp #l både å få tak i
medlemmer og #l lån av møterom av
S#g Riise, fysioterapeut og medeier i
Huset.

På UNN fikk jeg hjelp av fysio tera -
peutene Guri Olaussen og Jarmila Lukas.
De leverte og ut invitasjon #l møtet #l
sine pasienter.

De"e ga resultat, vi fikk avtalt møte i
desember i begge byene. To lokallag på
en kveld!!

Hilsen Laila

Stiftelsesmøter, desember 2015

Laila Olausson, Olga Marie Bekkelund, Monica Samuelsen.

Mangler bildetekst.
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Lesehesten
Av Torunn Ekornholmen

Før hadde vi både bank og gamlehjem, spebarns-
kontroll, buss og bibliotek her i bygda. De#e, og
mer !l, er rasjo nalisert bort i denne vår lille ut-
kant av Eidsvoll kommune. Likevel er vi stolte av
to begreper som har sa# Feiring skikkelig på
kartet: Feiringklinikken, Nordens beste hjertesyke-
hus, og forfa#er Kjell Ola Dahl.

KJELL OLA DAHL
Jeg er egentlig ikke så oppta" av
krim, og det er ne"opp denne
sjangeren min sambygding, Kjell
Ola, kanskje er mest kjent fra. Han
fikk Rivertonprisen i 2000 for «En
liten gyllen ring»  og Brageprisen i
*or for «Kureren» Når han for-
teller at debutboka fra 1993,
«Dødens investering», ble solgt i
bare 475 eksemplarer, er det all
grunn #l å respektere utviklingen. Bøkene hans er oversa"
#l bor#mot 30 språk, og det er laget filmer over hans
bøker. Det er stas å høre ham fortelle om hvordan han
driver research, og han roses i fagmiljøet for å ha psyko-
logisk te%, velformet intrige, og et nyansert, beskrivende
språk.

PÅ HJEMMEBANE
Jeg fikk julegaveønsket mi" oppfylt.
Lars Saabye Christensens «Magnet»
lå under treet, tykk og god med sine
780 sider. Jeg sa"e i gang med
 historien om det unge paret Synne
og Jokum som møtes på Blindern på
1970-tallet. Jokum får høre at Synne
er mentalt syk, men han sier: «Da
skal jeg elske henne frisk». Det går
mange år fra studielån #l utgivelse
av bok, som drama#sk nok blir
lansert idet to fly kjøres inn i 
tvillingtårnene på Manha"an.

LEVI HENRIKSEN
Magnet er ikke en bok du tar med
deg på et venteværelse. Den er for
omfangsrik. Dermed har jeg få"
lest flere bøker siden jul. Levi
 Henriksen er en knallgod forteller,
og debutromanen fra 2004 «Snø
som faller over snø som har falt» er
vanskelig å legge fra seg. Et feilsteg
fører #l to og et halvt år i fengsel
for Daniel, og dermed si"er ær-
gjerrige poli#betjent Rasmussen på
skuldra hans nærmest hele boka igjennom. Det handler
også om et miljø Henriksen stadig berører i sine bøker -
pinsevenner, sorg og savn...  

BARNETIMEN
Noen av dere som husker hørespillet
som gikk i Lørdagsbarne#men i
1960, «Veien #l Agra» av Aimee
Sommerfelt? Hver lørdag rigget jeg
meg #l med lørdagsgodteriet;
mandler, rosiner og en stripe koke-
sjokolade, hulket og gråt over den
triste, men gripende historien fra
India om Lalu og Maya. 13-åringen
gikk #l fots #l legen med sin 7-årige
søster. Maya var angrepet av en øyesykdom, og kom #l å
bli blind, hvis ikke hun fikk behandling. Hun var lovet skole-
plass og broren gledet seg, for alt hun kom #l å lære, skulle
hun lære videre #l ham. Her en dag fant jeg fram boka, og
tenkte jeg skulle lese den for barnebarna. Så langt har jeg
ikke kommet ennå. Jeg må"e lese den selv først...
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medi. I feel better.www.medinorway.no

Frihet til å føle 
deg bedre
Alle lymfødem er ulike, og stadig fl ere 
velger å bruke inelastisk kompresjon 
som et tilleggsverktøy i sin lymfødem-
behandling.

Ved å kombinere den inelastiske 
spesialbandasjen circaid med de 
velkjente mediven kompresjons-
strømpene vil du enkelt kunne admini-
strere ditt lymfødem i både akuttfaser 
og vedlikeholdsperioder etter hvert 
som lymfødemet varierer. 

Kompresjonen i spesialbandasjen 
justeres enkelt i hver stropp, og du kan 
selv etterjustere med målekortet ved 
behov. Ved å kombinere disse to 
behandlingsformene vil man få en 
effektiv, behagelig og tidsbesparende 
behandling av lymfødemet, og ikke 
minst mer frihet for deg som pasient!

Effektiv kompresjons-
behandling 
for lymfødem
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Årets velferdsarrangement  ble vårt julemøte
Av erfaring vet vi at et godt julemøte må arrangeres en god
stund før jul. Desember måned er #den for ”rosen” for oss
som har lymfødem. Derfor gjennomføres så mye som mulig
før, det har vi endelig lært.

Vi valgte 19. november #l vårt treff og 16 damer kom i biler #l
FjørSilkeBris på Førland i Tysvær fra forskjellige steder av
Haugalandet. 

Vi var ikke alene her, hele FjørSilkeBris var omgjort #l festa%en
med de lekreste dekkede bord.  Våre 16 ble plassert på eget
langbord, hvor vi pratet så høyt og godt som vi kunne. Menyen
var ”Himmelsk Buffet” og den var himmelsk!  Det tok #mer å
nyte seg gjennom den.

Til festa%en på de"e stedet hører det med at vertskapet
Sandra og Øyvind avslu"er med konsert.
Det hører også med at årets jubilanter får med seg hjem en
liten blomsterhilsen fra oss andre. En bedre måte å ønske
hverandre god jul og takke for året som gikk kan ikke vi finne.

Årsmøtet 2016 

Styret for 2016-2017 ble
• Leder Sonja Chris#ne Aubert (2016-2017)
• Økonomiansvarlig Aud Karin Førland (2016-2018)
• Styremedlem Margareth E. Hansen (2016-2017)
• Styremedlem Siri Karin Nordskog (2016-2018)
• Varamedlem Irene Møgster (2016-2017)

Vi ble bare 8 medlemmer på de"e årsmøte, det må den
 uvanlige vinteren ta skylda for, slike kjøreforhold fristet ikke
#l å kjøre langt i!

Vi startet Årsmøtet kl 17:00, e"er at 2015-sakene var ferdig
behandlet og godkjent, ble det god #d #l diskusjon og
planlegging for 2016.

Med faste møtedager og fast møtested for medlemsmøter, var
det nå styrets arbeidsmåte som må"e forenkles – det vil si
over #l data!

I  2015 sparte vi, slik at nå kunne vi kjøpe en bærbar PC #l
styret. Her skal vi ha vårt arkiv, ne"bank, regnskap, medlems-
oversikt, sende ut meldinger #l medlemmene og det meste av
det vi #l nå har må"et sende i posten.

Det forenkler ikke bare styrets arbeid, men tenk så enkelt når
ny" styre blir valgt ! 

Og så har vi ny e-postadresse:
lymfoedem.haugesund.leder@gmail.com

Lokalnytt
Haugesund  Av Grace Koch Hansen
S#%et 17. november 1997

Hei her er bilde og noen ord fra vårt medlemsmøte 8. oktober på
Alta*ord hotell. Vi hadde besøk av Lise Baklid fra Jobst. Hun holdt
foredrag og viste masse nye flo"e strømper. God mat og lo"eri
med flo"e premier var det også. 

Av Laila Olaussen, leder i Vest-Finnmark lymfødemforening

Rad 2: Sonja Chris"ne Aubert, Eli Huse, Eldbjørg Katla og
Aud Karin Førland
Rad 1: Siri Karin Nordskog,  Margareth E. Hansen og
Astrid Hovden Aune.

Vest-Finnmark 
S#%et 22. oktober 2007
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Lokalnytt
Oslo / Akershus  
S#%et 16. april 1997
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Tekst og foto  Alf Magne Foss - Direktør

Et av Norges største rehabiliteringssentre og ligger
 idyllisk !l på Lillehammer. Skogli er en del av spesialist-
helsetjenesten og er med det en del av den totale
 behandlingskjeden innen rehabilitering.

Lymfødembehandling har vært et #lbud på Skogli siden
1987, og per i dag er det to fysioterapeuter med
lymfødemkompetanse som arbeider på Skogli. 

Behandlingen
Tilbudet innebærer individuell lymfødembehandling 5
dager i uken. Det omfa"er: lymfedrenasje, bandasjering,
bes#lling av strømper ved behov, øvelser og trening,
undervisning om lymfødem, undervisning i selvdrenasje
og selvbandasjering, samt generell kostholdsundervisning.

Tilbudet er ment som et intensivt behandlingsopphold for
brukere over 18 år med lymfødem, og som ikke har de"e
#lbudet i sin egen kommune. 

Brukeren skal være selvstendig i det daglige og ved for -
flytning. Det blir lagt vekt på økt ak#vtetsnivå, mo#vasjon
og egentrening samt egeninnsats.

Oppholdets lengde er 3 uker og deltakerne blir ta" inn i
grupper på inn#l 4 personer. Vi har valgt å ta inn brukerne
i grupper, da #lbudet inneholder undervisning og felles-
ak#viteter. 

Når brukeren kommer #l Skogli, får han/hun #ldelt en
rehabiliteringskoordinator som fungerer som hoved -
kontakt gjennom oppholdet. Hver bruker blir kartlagt av
lege og en fysioterapeut med lymfødemkompetanse.
Rehabiliteringsplan blir laget i samarbeid med bruker,
 #lre"elagt #l den enkeltes funksjonsnivå og behov. 
Det blir lagt vekt på hva brukeren kan gjøre på egenhånd,
med tanke på overføringsverdi #l hjemmesituasjonen.
Målet med et opphold er å redusere lymfødemets
omfang, lindre plager og dermed å forbedre funksjon og
forebygge komplikasjoner.

Andre fagpersoner i gruppen er sykepleier, ergoterapeut
og klinisk ernæringsfysiolog. 

Kostholdet på Skogli er nøye vurdert og analysert av vår
kliniske ernæringsfysiolog. Vi vet derfor at all maten vi
serverer inneholder den rik#ge mengde av næring,
vitaminer og mineraler som trengs for et ak#vt
rehabiliteringsopphold. Alle mål#der er vegetariske. 
Alterna#v med fisk er det noen ganger i uken.

Om Skogli:
Skogli har i dag en kapasitet på 109 sengeplasser og en
 bemanning på ca. 78 årsverk. Faggrupper på Skogli er:
lege, sykepleier, psykolog, fysioterapeut, ergoterapeut,
sosionom, logoped, synspedagog og klinisk ernærings-
fysiolog. 

Skogli har avtale med Helse Sør-Øst innen soma#sk
rehabilitering, dag- og døgnplasser. 
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Troms Lymfødemforening
Leder Unni Jensen, tlf 454 14 052
Dueveien 2,9015 Tromsø
e-post: unn.tor4@live.no   
Kasserer Tove Hanssen
Sekretær Sissel Maivor Walle

Hålogaland Lymfødemforening
Leder Olga-Marie Bekkelund
Samagt 59, 9403Harstad 
e-post: olg-bekk@online.no
Økonomiansvarlig Monica Samuelsen
Styremedlem Bri# Jacobsen

Ringerike Lymfødemforening
Leder Kari Danielsen, tlf 321 32 515
Loveien 22, 3514  Hønefoss
e-post: danielsen.kari@gmail.com
Økonomiansvarlig Trude Skarheim Karlsen
Sekretær Kari Elton
Styremedlem Gudbjørg Syvertsen
Styremedlem Reidun Amundsen
Varamedlem Bente Krogstad

Ves&old Lymfødemforening
Leder Monica Tournaire-Nordbye, 
tlf 900 11 239
Griffenfeldsgt. 2, 3116 Tønsberg
e-post: monicanordbye@gmail.com
Kasserer Mona Wike
Styremedlem Maren Büchmann
Styremedlem Charlo#e Espe Kirsebom 
Styremedlem Eva Bri# Sto#

Stavanger Lymfødemforening
Leder Elisabeth Ianke Mørkeseth, 
tlf 480 75 521
Tarjodd Bondesvei 11, 4032 Stavanger
e-post: elisabethim@icloud.com
Kasserer Ingrid Skeie Rolland
Sekretær Merete Kvalbein
Styremedlem Tone M. Johnsen
Varamedlem Lill-Gro Tjensvold

Hordaland Lymfødemforening
Leder Merete Mellingen, tlf 976 99 383
Dalavegen 132, 5131  Nyborg
e-post: merete.mellingen@gmail.com
Kasserer Birthe Hopland
Styremedlem Marit Helene Kløve
Styremedlem Turid Drange
Varamedlem Arny Småland

Oslo/Akershus Lymfødemforening
Leder Arnhild Moheim, tlf 63 98 05 30
Rugdevegen 49 B, 2069 Jessheim
e-post: o.a.lymfoedemf@outlook.com
Nestleder Karin Aakermann
Sekretær Unni Andreassen
Økonomiansvarlig Berit Pihl Johansen
Styremedlem Karin Aakermann
Styremedlem Marita Heiberg
Varamedlem Torunn Ekornholmen
Varamedlem Heidi Ringdal 

Buskerud Lymfødemforening
Kontaktperson Solbjørg Blom, tlf 971 68 046
Skolegaten 20, 3484 Holmsbu
e-post: so-blom@online.no

Aust-Agder Lymfødemforening
Leder Helga Larsen, tlf 942 76 801
Rykeneveien 429, 4824 Bjorbekk
e-post: helga-l2@online.no
Nestleder Sven A. Sørensen
Kasserer/sekretær Alf Walter Larsen
Styremedlem Liv Oddny Reiersølmoen
Styremedlem Kjell Anton Larsen

Haugesund og omegn Lymfødemforening
Leder Sonja Chris!ne Aubert, 930 88 105
Austmannavegen 9 C, 5537 Haugesund
e-post:
lymfoedem.haugesund.leder@gmail.com
Økonomiansvarlig Aud Karin Førland
Styremedlem Siri Karin Nordskog
Styremedlem Margaret E. Hansen
Varamedlem Irene Møgster

Norsk Lymfødemforening 
– tillitsvalgte lokalt
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Sunnmøre Lymfødemforening
Leder Evy Walderhaug, tlf 975 28 074
Y#erland 21, 6050 Valderøya
e-post: evywalderhaug@gmail.com
Nestleder Cathrine Myhre Hansen
Kasserer Torunn Absalonsen
Styremedlem Unn Asta Nilsen
Styremedlem Lilly Grimstad
Styremedlem Gunn Grimstad Molnes

Vesterålen Lymfødemforening
Leder Oddveig Bjørlo Mikalsen, 
tlf 481 16 552
Tjønnsvollveien 6, 8404 Sortland
e-post: oddvei-m@online.no
Kasserer Chris!na Sotlien Svendsen
Sekretær Ingrid Knoph
Styremedlem Eva Kjønø Johansen
Varamedlem Lise Rasmussen Bygdnes

Lofoten Lymfødemforening
Leder Viviann Stensvik
Misværveien 2, 8312 Henningsvær
e-post: per.olufsen@live.no
Sekretær Marit Nilsen
Kasserer Per-Arne Olufsen
Styremedlem Solfrid Lindberg Håkonsen

Nord-Trøndelag Lymfødemforening
Leder Thorvald S. Lyngstad, tlf 740 79 126
Movegen 10, 7653  Verdal
e-post: thorlyng@vktv.no
Sekretær Gudlaug Bosnes
Kasserer Ruth Wodahl
Styremedlem May Grethe Kojan
Varamedlem Turid Holtan Holmen

Rana Lymfødemforening
Leder Iren-Marie Owe Soleng
Tlf. 414 58 284. 
e-post: iren_marie@hotmail.com
Nestleder Sylvi Orø Mikkelsen
Kasserer Undis Pedersen
Styremedlem Irene Vestvoll
Styremedlem Eva Løvendal Skjolde
Varamedlem Tanja Andersen
Valgkomite Greta S!en, Liv Seljeli

Vest-Finnmark Lymfødemforening
Leder Laila Olaussen, tlf 909 04 970
Sønnvismoen 55, 9517 Alta
e-post: loalta@online.no
Kasserer Bjørg Kristensen
Styremedlem Marianne Viken
Varamedlem Kjers! Blindheim Jakobsen

Leder Thorvald Lyngstad
Movegen 10, 7653 Verdal, tlf 920 92 819
e-post: nlf@lymfoedem.no

Nestleder Arild Tjensvold
Aspelundtunet 7, 4027 Stavanger, tlf 982 56 643
e-post: arild@hytech.com

Økonomiansvarlig Merete Walla
Burshaugen 10, 8980 Vega, tlf 482 98 705
e-post: okonomi@lymfoedem.no

Styremedlem Laila Olaussen
Sønnvismoen 55, 9517 Alta, tlf 909 04 970
e-post: loalta@online.no

Styremedlem Randi Fritzvold
Gravdalsveien 11 B, 0756 Oslo, tlf 905 31 377
e-post: randi.fritzvold@nadderud.vgs.no

Varamedlem Rachel Olsen
Slemdalsvingen 89, 0374 Oslo, tlf 975 85 454
e-post: racheleo@gmail.com

Varamedlem Renate-Celina L-Skjolde
Reichweinsgate 6B, 0254 Oslo, tlf 916 36 138
e-post: o.a.lymfoedemf@outlook.com

Sentralstyrets fellesmail:
sentralstyret@lymfoedem.no

Norsk Lymfødemforenings sentralstyre



RETURADRESSE:
Norsk Lymfødemforening
Postboks 6304
0604 Oslo

B

Våre likepersoner er hele #den à jour når det gjelder fysioterapeuter og behandlingssteder.
Likedan forsøker de #l enhver #d å følge med på nyheter om hva som finnes av hjelpemidler hos
ulike leverandører. De vil også kunne bistå dersom du har problemer når det gjelder behandling,
kontakt med offentlige etater og lignende. Og for deg som har behov for å snakke med en
likeperson om di" lymfødem er det trygt å vite at alle våre likepersoner har gjennomgå"
likepersonkurs og har taushetsplikt. Vær klar over at det ikke nødvendigvis passer likepersonen å
snakke i telefonen akkurat idet du ringer, - men legger du igjen beskjed/telefonnummer, ringer
likepersonen #lbake når han/hun har anledning.

Likepersonstelefon 6987 7555
Vi trenger fortsa# flere likepersoner

Innmeldingsblanke"
Innmelding kan også skje via www.lymfoedem.no eller "l adresselister@lymfoedem.no

Årskon!ngent: Hovedmedlem kr 350 – Husstandsmedlem kr 100
(BRUK BLOKKBOKSTAVER)

Fornavn: ....................................................................................... E"ernavn: ........................................................................................................................

E-post: ............................................................................................................................................ Fødselsdato: .................................................................

Adresse: ..............................................................................................................................................................................................................................................

Postnummer: .............................. Sted: .................................................................................................. Telefon: .......................................................

Medlemskategori (kryss av):
❏ Har primærlymfødem – (som følge av medfødt defekt i lymfesystemet; o%e igangsa" i 

forbindelse med pubertet, andre hormonelle endringer eller skader/sykdom)
❏ Husstandsmedlem – (husstander med flere medlemmer kan tegne hovedmedlemskap for et 

medlem og husstandsmedlemskap for de øvrige)
❏ Har sekundærlymfødem – (oppstå" e"er *erning av lymfeknuter eller annen direkte skade 

påført lymfesystemet under operasjoner og/eller strålebehandling)
❏ Fysioterapeut – e"erutdannet innen komple" fysikalsk lymfødembehandling 
❏ Andre

Sendes #l: Norsk Lymfødemforening, Postboks 6304, 0604 Oslo

 


