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LEDERENS HJØRNE

Denne gangen vil jeg begynne med å takke alle som hadde 
anledning til å delta på det ekstraordinære landsmøtet i 
slutten av april, – kjekt var det å få hilse på dere alle. 
En spesiell takk og velkommen til våre tre nyvalgte medlem-
mer av sentralstyret. Gleder meg til et godt samarbeide 
fremover. 

En hyggelig dame fra Vestlandet ringte meg,  – hun ville 
gi ”grasrotandelen” til Norsk Lymfødemforening og spurte 
hvordan dette kunne ordnes. 
Fra 1. mars 2009 ble det etablert en såkalt “grasrotandel” 
som gir lokale lag og organisasjoner mulighet til å få til-
skudd fra Norsk Tipping, – 5% av omsetningen skal gå til 
dette formålet. Som moderorganisasjon har ikke NLF an-
ledning til å få noen av disse midlene sentralt, men om det 
finnes en lokal lymfødemforening i ditt område – ta kontakt 
med dem, be om organisasjonsnummeret deres og ta det 
med til kommisjonæren. Forutsetningen er at det lokale 
laget er registrert i Frivillighetsregistret. For mer infor-
masjon se evt: www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/
Mange bekker små – kan bli til en hyggelig bi-inntekt til 
drift av din lokale lymfødemforening! 

Forslaget fra en arbeidsgruppe nedsatt av Finansdepar-
tementet om å fjerne særfradrag for store sykdomsutgif-
ter, var et hett tema på FFOs informasjonsmøte 6. mai, 
hvor Karin Evje Olsen, leder av Oslo/Akershus Lymfødem-
forening, og jeg deltok. Vil du vite mer, gå inn på FFOs 
nettside på www.ffo.no og på Tema/Levekår i sidemenyen 
til venstre, – og se under Skatt og fradrag. 
Rapporten og forslaget skal nå ut på høring. FFO har 
høringsfrist 15. august, – innspill til sentralstyret tas imot 
med takk. Her må vi være på banen!

Sentralstyret jobber også med å få produsert et TV-innslag 
om lymfødem på ”reklamefrie” dager. Er det noen som 
føler seg kallet til dette arbeidet? Gi oss beskjed. Mange 
av våre medlemmer har store ressurser – bruk dem.

En riktig god sommer til dere alle! 
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Lørdag/søndag 24. - 25. april –

Ekstraordinært landsmøte
På landsmøtet i 2009 ble det besluttet at landsmøter skulle avholdes kun annethvert år. 
Som øverste myndighet mellom landsmøter ble ledermøte – der sentralstyre og ledere av 
lokale foreninger møtes – innført som et nytt nivå i organisasjonen. 
Dette ble blant annet gjort for å fremme samarbeidet mellom sentralstyret og de lokale 
foreninger og for å gi lokallagslederne mulighet for en mer aktiv deltagelse i styringen 
av NLF.
Ved Svanhild Helland og Elsebeth Peel Jarvis

Våren 2010 skulle det dermed ikke vært avholdt 
landsmøte – men derimot et ledermøte. Men på 
grunn av at tre medlemmer av det sentralstyret som 
ble valgt våren 2009, trakk seg i løpet av første 
kvartal i år, ble det nødvendig på kort varsel å 
omgjøre ledermøtet i april til et ekstraordinært 
landsmøte.
Totalt var 27 stemmeberettigede tilstede på dette 
ekstraordinære landsmøtet. Alle lokale foreninger 
unntatt Vest-Finnmark og Sør-Trøndelag var re-
presentert.

Sentralstyrets årsberetning og regnskap for 2009 
ble gjennomgått og godkjent. 
Forslaget til budsjett for 2010 og 2011 ble tatt til 
etterretning. Det ble imidlertid en del diskusjon 
rundt kostnadene ved og verdien av å opprettholde 
leie av kontorlokaler i Grenseveien 99, og sentral-
styret ble bedt om å vurdere alternative muligheter.

Valgkomiteen, bestående av Helga Larsen, Aust-
Agder, Svanhild Helland og Inger Dahl, begge 
Oslo/Akershus, hadde hatt ekstrem kort tid på seg 
til å finne nye kandidater til sentralstyret, men 
klarte å komme i mål med denne viktige jobben.
Se presentasjonen av den nye sammensetningen 
av sentralstyret på side 10.

Første dag av det ekstraordinære landsmøtet ble 
ellers brukt til orientering og diskusjon rundt 
følgende saker:

Velferdsmidler og likemannsmidler, – hvordan •	

skille mellom de to begrepene, tildeling til 
lokale foreninger, samt sentralstyrets ønske om 
koordinering av lokale søknader ved f.eks å ha 

samme søknadsfrist, ble det veldig mye disku-
sjon rundt. Det er stort behov for en klargjø-
ring her og for å definere rammer for hva som 
kan dekke hvilke aktiviteter. Det ble besluttet å 
ta dette opp igjen på ledermøtet høsten 2010.
Vedtekter for lokale lymfødemforeninger ble •	

gjennomgått – spesielt hvilke krav som stilles 
for å få tildeling av driftsmidler. 
Registrering av lokalforeninger i Brønnøysund •	

og fordelene ved å være registrert i både Enhets- 
og Frivillighetsregistret.

På slutten av dagen orienterte leder Åse Hokseng 
om en del aktuelle saker som sentralstyret jobber 
med, spesielt arbeidet med å 

kartlegge – og øke – mulighetene for intensiv-•	

behandling ved rehabiliteringsinstitusjoner i de 
forskjellige Helseregionene 
oppnå generell godkjenning av utgifter til be- •	

handlingsreise i regi av NLF som grunnlag for 
særfradrag 
få til en felles innsats sentralt/lokalt for å på- •	

virke kommunene til å utlyse flere hele drifts-   
tilskudd til fysioterapeuter med spesialkompe-
tanse i lymfødembehandling.

Se også ”Innblikk i styrets verden” på side 12.

Neste dag hadde følgende saker på programmet:
NLFs samarbeid med Funksjonshemmedes •	

Studieforbund (FS) og Funksjonshemmedes 
Fellesorganisasjon (FFO).                                                                                              
Antall kurs som blir meldt inn til FS i regi av 
lokalforeningene øker stadig. Fra 1. januar 
2010 gjelder den nye loven om voksenopplæ-
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ring. Regelverket er blitt enklere og mer funksjo-
nelt, men krever samtidig bedre planlegging og 
nøyaktig rapportering. For at lokalforeningene 
skal få skikkelig kjennskap til den nye kurs-
ordningen er det laget et studiehefte, og de 
lokale styrene ble oppfordret til å sette i gang 
kurs om dette emnet.                           
Når det gjelder samarbeidet med FFO har det •	

vært liten aktivitet både lokalt og sentralt i det 
siste. Det ble oppfordret til større kontakt – FFO 
sitter inne med ekspertise som NLF kan dra 
nytte av i interessepolitiske saker. Alle som 
ønsker det kan abonnere på FFOs ukentlige 
nyhetsbrev og følge med i de sakene som er 
aktuelle.
Drift av lokalforeningene. De fleste lokale •	

foreningene sliter med å få folk til styreverv og 
med dårlig oppmøte på medlemsmøter, selv 
med interessante emner og foredragsholdere. 
Noe av det viktigste i arbeidet framover blir 
derfor å få presisert viktigheten av å ha en lokal- 
forening. Hva vil vi med foreningen? Hvordan 

kan vi organisere arbeidet slik at vi får best 
mulig uttelling uten å slite oss ut? Et moment 
kan være å lage nye rutiner – se muligheter i 
stedet for begrensninger, f.eks. å holde med-
lemsmøter på forskjellige steder innen sitt 
distrikt, eventuelt å samarbeide med nabofor-
eningen og å kunngjøre møtene i lokalaviser, 
ved oppslag i butikker og lignende. Lokalfore-
ningene ble også oppfordret til å tenke over om 
det å få besøk fra sentralstyret kunne være en 
drahjelp.
Åpen post – innspill fra delegatene.             •	

Det ble etterlyst mer informasjon om nyheter 
innen behandling og forskning på lymfødem, 
og foreslått at nyheter om behandlingsmåter 
burde inn på våre nettsider etter hvert som de 
ble kjent.                                                           
Dessuten ble en del oppgaver som allerede 
ligger i NLFs handlingsplan diskutert, f. eks. 
kontakt med allmennlegeforeningen og pro-
duksjon av informasjonsvideo om lymfødem 
for visning på TV på reklamefrie dager. n
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Transplantasjon lymfeknuter

Det aller mest spennende denne gangen var fore-
draget til Haris Mesic som er spesialist i plastisk 
kirurgi med hovedansvar for rekonstruksjon og 
mikrokirurgi ved Oslo Universitetssykehus, Ulle-
vål. Han skulle snakke om transplantasjon av 
lymfeknuter til armhulen, – noe de startet med på 
Ullevål senvinteren 2009. 
Man har sett mange lovende resultater i utlandet, 
der det gjøres mye forskning på dette, men det er 
fremdeles et omdiskutert felt. Haris Mesic har sam-
arbeidet med en belgisk kirurg, Corinne Becker, 
som har lang erfaring med dette.
 
Forsamlingen var virkelig lydhør og fulgte intenst 
med på de flotte illustrasjonene og de detaljerte 
bildene av operasjonene.
Det er fasinerende å se hvordan man med snitt fra 
tre sider fjerner en ”blokk” med fettvev fra lysken, 
kobler til vener og arterier og plasserer dette i arm-
hulen. 
Med mikrokirurgi får man gjenopprettet sirkula-
sjonen på et nytt sted i kroppen. Lymfscintigrafi 
benyttes senere så man kan se at lymfeknuten og 
lymfeårene er i virksomhet igjen, på det nye 
stedet i kroppen. 

Transplantasjonen kan utmerket gjøres i forbin-

Ved fysioterapeut Linda Wiik

Faggruppen for Onkologi og Lymfologi hadde sitt årsmøte og fagseminar i Oslo 18. og 
19. mars. Som sedvanlig når det årlige arrangementet legges til Oslo er det stort frem-
møte og mange interessante foredragsholdere.

delse med en brystrekonstruksjon, – man oppret-
ter da ny sirkulasjon samtidig som man bygger 
opp et nytt bryst. To fluer i en smekk – det er 
fascinerende! I tillegg får man redusert lymfødem 
og mindre smerter i armen. Det er nesten for godt 
til å være sant.
Vi fikk se bilder som var tatt tre måneder etter 
operasjon, et år etter og fem år etter. På de viste 
eksemplene kunne man se en markant bedring i 
omkretsen på armene. 

Det er utrolig å se hvilken fremgang det er innen-
for kirurgien, og hvilke teknikker som har dukket 
opp de senere årene. Som det er med så mangt i 
vårt rike samfunn er det ventelister også på denne 
type operasjoner, og det er strenge kriterier for 
hvem som kan få tilbud på denne spesialbehand-
lingen. Bl.a. er det nødvendig med intensiv fysio-
terapi postoperativt, 5 ganger pr uke i 3 måneder. 
Heldigvis – ellers kunne det jo være fare for at vi 
ble arbeidsledige etterhvert: “Lymfødem – hva 
var nå egentlig det?” n

PS: Bildene var så gode at ingen av de tilstede-
værende kunne vurdere annet enn fisk til middag 
den kvelden!  

Alt forbruksmateriell koster – 
også kinesiotape
Ingen vil vel påstå at kinesiotaping er billig moro. 
Tapen er faktisk rådyr, – og prisene varierer med 
produsent og leverandør. Hvis noen kan kjempe 
kampen og få aksept for at kinesiotape er beret-

Ved Tone Guettler

tiget forbruksmateriell for lymfødemikere og kan 
tas med når grunnstønad skal beregnes, ville det 
være fantastisk. 
Med den tapingen som ble gjort på Montebello-
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oppholdet på en ”et-bens-lymfødemiker” i vinter, 
ble det brukt om lag 5 meter på to uker. Det betyr 
at om en skulle tapes hver uke vil det gå 26 ruller, 
eller 130 meter i året. 

På Montebello var vi heldige og fikk anledning til 
å kjøpe med oss tape til ”selvkost”, 150 kroner pr 
rull, noe som på årsbasis vil gi en kostnad på 
3900 kroner for denne et-bens-lymfødemikeren 
som trenger taping både av ankel og kne. 
Noen er heldige og får tape til om lag samme pris 
hos sine fysioterapeuter, andre må betale adskillig 
mer, enten de kjøper gjennom fysioterapeut eller 
bestiller på nett. 

På en svensk netthandel for rehabiliteringsmater-
iell www.rehabtape.se fant jeg ”Temtex tape” 
(limtype: medical acrylic (cyanoacrylate) til 600 
SEK for en 32 meters rull, – det er ca 500 NOK.  
”Dream K” (som ble brukt på Montebello) for-
handles av www.alfacare.no som skal ha 207 NOK 
pr 5-metersrull. Begge steder kommer porto i 
tillegg. 

Om den syd-koreanske Temtex-tapen er like god 
som ”Dream K”, vet jeg ikke. Det er kanskje noen 
som har prøvd ”Temtex” og kan komme med en 
tilbakemelding? n

Fysioterapeut Ingrid Skolleborg Hilsen prøver 
Deep Oscillation på 20års seminaret til Skandi-
navisk Forum for Lymfologi høsten 2009.

Deep Oscillation
Oscillation betyr svingninger. 
Dette apparatet er opprinnelig en fransk oppfinnel-
se som har bredt seg ut i stort omfang blant tera-
peuter, spesielt i Tyskland.
Tor Arne Pettersen i Elektro Stim har ansvaret for 
importen i Norge. Han har lang erfaring i elektro-
terapi og ble nysgjerrig på apparatet etter å ha sett 
gode kliniske studier fra forskjellige diagnose-
grupper. 
Apparatet har et bredt nedslagsfelt og lymfødem 
er en av diagnosegruppene hvor de har hatt gode 
resultater med hensyn til behandling. Det brukes 
ellers mye på sportsskader, akutte og kroniske 
betennelser og ved sårheling. Det er gjort kliniske 
studier, men jeg har dessverre ikke fått satt meg 
inn i disse ennå.

Ved Kristin Ruder, spesialist i onkologisk fysioterapi, MNFF                               Foto: Elsebeth Peel Jarvis

Apparatet virker slik: Den pulserende strømmen 
bygger opp et elektrostatisk område som påvirker 
sirkulasjonen i vevet.

fortsettes neste side
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Vi vet at hvis vi har en ballong som vi gnir mot 
håret på hodet, blir håret ”trukket” med ballongen 
når denne løftes bort, – det er dannet statisk 
elektrisitet. På samme måte som med ballongen 
og håret, vil det elektrostatiske området i vevet, 
dannet av pulseringen, trekke i lymfekapillærenes 
festetråder. Dermed stimuleres de øverste lymfe-
karene og mer væske går fra vevet, inn i lymfesy-
stemet og fraktes vekk. 

Jeg har brukt apparatet en tid og mange av mine 
pasienter kjenner seg lettere og mykere i vevet 
etter behandlingen. Jeg som terapeut kjenner også 
at vevet mykner under behandlingen. Det er best å 
ha en behandlingsfrekvens på minst tre dager 
etter hverandre, deretter kan man ha lengre avstand 

mellom behandlingene. Det virker på meg som om 
vevet ”husker” strømmen og vevet/huden reagerer 
med ”lymfereaksjoner” som f. eks. ”gåsehud”.
Vi skulle endelig få svar på alle våre spørsmål om 
Deep Oscillation på et oppfølgingskurs som ble 
arrangert av Skandinavisk Forum for Lymfologi i 
april. Dessverre ble både professoren og terapeu-
ten sittende ”askefast”, så jeg vil gjerne få komme 
tilbake med en dypere utredning om apparatet når 
alle spørsmål er blitt bedre besvart.

I mellomtiden oppfordrer jeg de av dere som har 
kjent apparatet på kroppen til å skrive noe om 
opplevelsene i Lymfeposten. Det er faktisk dere 
brukere som kan uttale dere best om virkningen. n 
 

Deep Oscillation ... fortsatt fra forrige side

RÅD & VINK – Har du tips eller gode råd, ideer eller rett 
og slett noen tanker du vil dele med oss 
andre – kom med dem!

Lymfødem – Rosen – Reise
Sommeren står for dør, og mange skal ut og reise. For den som av og til får Rosen har det alltid vært 
viktig å ha med seg rett antibiotika slik at en kan starte egenbehandling så snart som mulig. Det er 
jo ofte slik at en kjenner igjen symptomene og vet hva som er i gjære.
 
Dessverre er det også slik at det ikke alltid holder å behandle seg selv, – det kan bli nødvendig med 
legebesøk og kanskje også sykehusopphold.

Da kan det være lurt å ha med seg dokumentasjon som viser hva det er en feiler. Fra en av deltakerne 
på Montebello i januar fikk vi et tips om en slik nyttighet.

British Lymphology Society har laget et konsensusdokument som både forklarer og angir behandling. 
Dokumentet er på engelsk, – og selv om ikke alle leger i utlandet forstår engelsk, så forstår de i alle 
fall mer engelsk enn norsk!

Dokumentet kan lastes ned i pdf-format, ta så en utskrift som kan få fast plass i reisevesken. Dere 
finner det som trengs her: http://www.thebls.com/consensus.php

God sommer – god reise!
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NLFs sentralstyre 2010-2011

Evy Walderhaug (54) – nestleder fra våren 2009
Opprinnelig fra Valderøya på Sunnmøre, – bosatt samme sted.
Utdannet sykepleier, ansatt ved Open omsorg i  Giske kommune, 50% stilling.
Sekundært lymfødem siden 1996 – høyre arm/hånd.
Medlem av NLF fra 1997. 
Sentralstyremedlem 2006-2009. Var høsten 2005 med på oppstarten av Sunnmøre 
Lymfødemforening, der hun fortsatt er leder.

Randi Fredriksen (67) – økonomiansvarlig i NLF fra våren 2006
Opprinnelig fra Lofoten, – bosatt i Mo i Rana.
Høyskoleutdannet innen lønn og personal, har også jobbet innen regnskap.
Sekundært lymfødem siden 1996 – hele kroppen.
Medlem av NLF fra 2002. 
Var våren 2005 med på oppstarten av Rana Lymfødemforening, der hun siden har 
hatt forskjellige verv og nå er leder.

Åse Synøve Hokseng (68) – leder av NLF fra våren 2009
Opprinnelig fra Hemnes i Aurskog-Høland, Akershus, – bosatt på Åros i Buskerud.
Tidligere poståpner. Er FFOs representant i brukerutvalget til Sykehuset Buskerud.
Primært lymfødem, fikk diagnosen i 1994  –  begge ben.
Medlem av NLF fra 2004. 
Nestleder i NLF våren 2008-09. Medlem av organisasjonsutvalget samme periode. 
Har gjennom årene hatt flere verv i Buskerud Lymfødemforening.

Elin Hansen (54) – sentralstyremedlem fra våren 2009
Opprinnelig fra Hurum, – bosatt på Sætre.
Tidligere pleiemedhjelper, nå hjemmeværende.
Sekundært lymfødem siden 1985 – ben.
Medlem av NLF fra 1997.
Kursansvarlig i NLF. Har vært medlem av styret i Buskerud Lymfødemforening i 
flere år, nå som kasserer. 

Eva Kjønø Johansen (54) – sentralstyremedlem fra våren 2008
Opprinnelig fra Kristiansund, – bosatt på Sortland i Vesterålen.
Psykiatrisk helsearbeider, ansatt ved SFO i 50% stilling.
Sekundært lymfødem siden 1999 – venstre ben.
Medlem av NLF fra 2000. 
Ansvarlig for NLFs fysioterapeutoversikt. Leder for Vesterålen Lymfødemforening, 
der hun har vært medlem av styret fra våren 2006. 

Eva Evju (60) – sentralstyremedlem fra våren 2009
Opprinnelig fra Oslo, – bosatt på Østerås i Akershus.
Kontorleder i Bærum Kommune.
Sekundært lymfødem siden 2005 – venstre arm.
Medlem av NLF fra 2005.
Ansvarlig for NLFs sentrale medlemsregister.
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Karin Aakermann (57) – sentralstyremedlem fra våren 2010
Opprinnelig fra Oslo, – bosatt i Oslo.
Kontormedarbeider.
Sekundært lymfødem siden 2009 – høyre arm.
Medlem av NLF fra 2010.

Liss Mariann Bjellerås Tellefsen (52) – varamedlem fra våren 2010
Opprinnelig fra Eide, Grimstad kommune, – bosatt i Grimstad.
IKT-rådgiver i 40% stilling.
Sekundært lymfødem siden 2007 – venstre arm og overkropp.
Medlem av NLF fra 2007.
Medlem av valgkomiteen til Aust-Agder Lymfødemforening fra 2008.

Marit Holm Mathisen (64) – varamedlem fra våren 2010
Opprinnelig fra Oslo, – bosatt i Oslo.
Tidligere barnevernspedagog.
Sekundært lymfødem siden 2002 – begge ben/mage.
Medlem av NLF fra 2004.
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Innblikk i sentralstyrets verden

– Vi jobber for hver enkelt

Åse Hokseng er leder 
av sentralstyret, og i 
hver utgave av Lymfe-
posten skriver hun en 
leder som forteller litt 
om hva styret er opptatt 
av, men hva brenner 
mest?

– Vi har rundt 8-9 
helgemøter i året, med 
lange sakslister.

Nå i det siste har vi vært veldig opptatt av mange-
len på rehabiliteringsplasser for oss lymfødemi-
kere. Muligheten for intensivbehandling på 
rehabiliteringsinstitusjon i Norge krymper år for 
år. I 2004 hadde 11 institusjoner dette tilbud – nå 
er det bare noen få igjen i hele landet. Vi har skre-
vet brev til alle fire helseregionene om dette, og
følger spesielt opp Helse Sør-Øst der avtalene skal 
reforhandles i løpet av året.

En annen sak er at det ikke bare er mangel på 
driftstilskudd til fysioterapeuter med slik spesial-
kompetanse som vi behøver, - neida, de blir tvert 
imot inndratt! Behandlingskapasiteten er prekær 
mange steder i landet.
Omlegging av finansieringen av avtalefysioterapi 
som regjeringen har initiert, og delvis gjennom-
ført, gjør situasjonen enda verre. Vi frykter at
veldig mange fysioterapeuter på 20-35-50% drifts-
tilskudd vil måtte gi opp å drive med lymfødem-
behandling.

Vi har hatt trøbbel med likemannstelefonene våre, 
men nå skal det gå fint å få tak i alle likemennene. 
Numrene står bak på Lymfeposten. Evy Walder-
haug planlegger konferanse for Likemannsutval-

Hva er sentralstyret i NLF opptatt av? Hva driver de med?
Vi har tatt en prat med noen av dem som jobber med sentrale oppgaver for NLF.

Ved Torunn Ekornholmen                                                                                        Foto: Lymfepostens arkiv

get og likemennene i Oslo i august.
Det er veldig viktig å få likemannsordningen til å 
fungere.

Lymfødemforeningene i de nordiske land beslut-
tet for noen år siden å møtes annethvert år for å 
utveksle erfaringer og lære av hverandre. I 2008 
var NLF vert og samlet 22 tillitsvalgte fra Færøy-
ene, Danmark, Sverige og Norge til konferanse på 
Lillehammer. I år inviterer Svenska Ödemförbun-
det til konferanse i Stockholm først i oktober. 
Dette ser vi fram til – det er veldig nyttig for oss å 
møtes slik, å utveksle erfaringer og lære av hver-
andre

– Ellers vil jeg si at det er store utfordringer i det 
å jobbe for hvert enkelt medlem, for at alle skal 
føle tilhørighet i vår forening, sier Åse.

Familieleiren avlyst
Tanken var å gjenta suksessen fra sommeren 2008 
og holde en familieleir 
for barn og unge med 
lymfødem i Gurvika 
ved Nevlunghavn. Slik 
blir det ikke.

– Det er veldig synd, 
men til tross for direk-
te henvendelser med 
purring, har vi ikke 
fått noen påmeldinger 
i år, sier Evy Walder-
haug, nestleder i NLF.

Hun var den fra sentralstyret som arrangerte den 
første leiren for familiene til barn med lymfødem. 

fortsettes side 14
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Bandas erfarne helsefagpersonell 
kan tilby deg:

Vi har 
tid til deg!

21212 Profilann.SORT 2010:Banda  24.05.10  19.57  Side 1
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Sju barn og en far fikk behandling.

– Tilbakemeldingene etter leiren var veldig gode, 
og alle ga inntrykk av at dette var noe de ville vi 
skulle gjenta, noen mente til og med hvert år,
sier Evy.

Planleggingen for 2010 var godt i gang, og ble 
annonsert i Lymfeposten. Det kom imidlertid ikke 
en eneste henvendelse.
Evy sendte brev til alle våre yngste medlemmer, 
og fikk kun ett eneste svar på telefon, men ingen 
søknad om å få bli med.

– Etter at avlysningen var et faktum, tok jeg en 
ringerunde, og fikk litt forskjellige svar på hvorfor 
ingen hadde søkt i år. Men dette betyr ikke at vi 
ikke forsøker igjen! Erfaringen sier at planleggin-
gen for 2012 må starte tidlig, sier Evy.

Behandlingsopphold i Svolvær
I fjor tok Leif Arild Eriksen, leder av NLFs Reise-
utvalg innland, initiativet til å gjennomføre et to 
ukers behandlingsopphold i Svolvær. 
Det ble en flott opplevelse, og Leif Arild gikk i 

Innblikk i styrets verden ... fortsatt fra side 12

gang med 
planlegging 
av tilsvaren-
de opphold 
nå i 2010. 
Dette blir 
det imidler-
tid ikke noe 
av.

– Vi fikk rett og slett ikke nok påmeldte. Det var 
bare sju interesserte, og vi måtte ha hatt 15 for å 
kunne gjennomføre. Jeg var litt skuffet, jeg må
innrømme det, særlig fordi folk i nord klager på at 
det ikke skjer noe i deres landsdel. Når sant skal 
sies var bare to fra nord med i fjor.

Leif Arild mener usikkerhet omkring refusjon av 
skattepenger hindrer mange i å melde seg på slike 
turer.
– Men vi gir ikke opp! Jeg har tatt kontakt med 
Haugesund, og hvis lokallaget der kan hjelpe oss 
litt, kan vi kanskje få til et behandlingsopphold 
der i 2011, sier han. n

International Lymphoedema Framework, ILF – www.lympho.org

ILF konferanse i Brighton
Uten egentlig helt å være klar over hva vi skulle i Brighton, reiste fysioterapeut Kristin 
Ruder og jeg på 2nd ILF Conference. Med åpne sinn og ivrige føtter møtte vi opp som 
VIP på Grand hotell, og ble tatt vel imot av Pierre Gonon, som administrerte det hele.

Ved fysioterapeut Linda Wiik

Første dag var viet Open Space meeting. Omkring 
60 personer fra forskjellige land – helsepersonell 
med forskjellig yrkesbakgrunn og representanter 
fra pasientforeninger satt sammen i grupper og 
arbeidet med oppgaver vi fikk utdelt – og deretter 
fremla i plenum. 
Den første var hvordan det er med diagnostisering 
og behandling av lymfødem i de forskjellige land 
vi representerte. Deretter hvordan behandling og 

kompresjonsutstyr blir finansiert. Spennende å 
høre om forskjellige sosiale rettigheter i de for-
skjellige landene og ikke minst skoleringen av 
behandlere, – den varierer fra 2 dager til 4 ukers 
opplæring i lymfødembehandling. 
I Norge mangler vi lymfologer og medisinere som 
kan stille riktige diagnoser, men ligger i toppsjik-
tet når det gjelder utdannelse og behandling av 
lymfødem. Det var morsomt å kunne fortelle om 
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Skandinavisk Forum for Lymfologi og Norsk 
Lymfødemforening og om arbeidet som har blitt 
gjort i Norge de siste 20 årene.
 

Konferansen
Selve konferansen hadde 400 deltagere fra over 
60 nasjoner.
Det var felles forelesninger med sesjoner, deretter 
parallelle sesjoner og workshops. Enkelte ganger 
var det vanskelig å velge hvilke forelesere vi skulle 
foretrekke fremfor andre, – så vi delte oss, for det 
var veldig mange kjente forelesere og bare aktu-
elle temaer. 

Yoga
I ettertid er det delegasjonen fra India som har en 
spesiell plass i hjertet: Intensiv lymfødembehand-
ling med bandasjering og tradisjonelle yogaøvel-
ser. Filmfremvisning og lysbilder ledsaget av le-
vende yogademonstrasjon – nydelig fremført med 
smidig eleganse og pusteteknikk. 

Rosen
Det kom fram svar på det noen av oss har lurt på 
lenge: Det er ikke nødvendig å vente med lymf-

ødembehandling etter et utbrudd av Rosen. Når 
uvelheten og feberen har gått ned, kan vi raskt 
starte opp med lymfødembehandling igjen. Det er 
kun dogmatisk å insistere på at man skal vente i 
1-2 uker som vi tidligere har blitt fortalt. Tvert i 
mot skal det være gunstig å drenere og å kompri-
mere så hurtig som mulig. Rosen er en lymfatisk 
lidelse, ta antibiotika og bruk strømpe – dog med 
litt lettere kompresjon enn ellers. Antibiotikabe-
handlingen vil virke bedre med lymfødembehand-
ling i tillegg og infeksjonen vil forsvinne raskere.
Forbausende mange var enige i dette under den 
etterfølgende Workshop’en. Tidene forandres, og 
vi endres med ...

Neste store ILF konferanse blir avholdt i Canada 
neste år. Det blir spennende å se hva som blir 
resultatet av arbeidet som nå systematiseres rundt 
omkring i de involverte landene. Faggrupper og 
interesseforeninger har stor makt og betydning 
når vi arbeider sammen om bedre informasjon om 
lymfødem til lymfødemikere og medisinsk perso-
nale, etablerer god utdannelse av terapeuter og er 
i dialog med myndighetene. n

fortsettes neste side

Første ILF-konferanse ble holdt i England i 2009. 
Målet med dette prosjektet er å sette fokus på lymf-
ødem gjennom utveksling av erfaring og kunnskap.

Ønsket er å få med alle. Det vil si alle med diag-
nosen lymfødem, fysioterapeuter, leger, sykepleie-
re, pårørende – få alle som er involvert i lymfødem 
til å utvikle en internasjonal strategi sammen:

Øke oppmerksomheten rundt lymfødem. •	

Øke kunnskapen om lymfødem.•	

Øke forståelsen om lymfødem og gjennom •	

dette bidra til utvikling av et felles utdannings-
program.
Sørge for utvikling av et nettverk gjennom et •	

årlig internasjonalt møte, hvor deltagerne har 
mulighet å påvirke ILFs agenda.
Promotere og dokumentere ”Best Practice” •	 (se 
avsnittet neste side) gjennom et felles opplegg 

Internasjonalt nettverksarbeide
Ved Kristin Ruder, spesialist i onkologisk fysioterapi, MNFF 

som skal brukes internasjonalt i terapeutisk 
sammenheng. 
Bidra til en bedre tilgang og mulighet for be- •	

handling for lymfødemikere på verdensbasis.
Støtte initiativ til forbedring på regionalt og •	

nasjonalt plan.
Hjelpe de medisinske firmaene til å utvikle •	

hjelpemidler mht diagnostikk og behandling.

Samarbeidspartnere skal være alle organisasjoner 
som er involvert i lymfødem på verdensbasis. 
Dette inkluderer også:

World Health Organization (WHO), World •	

Alliance for Wound and Lymphoedema Care 
(WAWLC) og Global Alliance for the Elimina-
tion of Lymphatic Filariasis (GAELF).
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Internasjonale og nasjonale lymfologiorgani-•	

sasjoner.
Pasientforeninger.•	

Kartlegging av behandlingssituasjon
Første halvannen dag av konferansen i Brighton 
ble viet til ”Advisory Board” som jeg var invitert 
til å være med i. Denne gruppen var sammensatt 
av ulike profesjoner og selvfølgelig også pasient-
foreninger fra mange nasjoner: India, Japan, 
Canada, USA, Australia, Tanzania og fra flere 
europeiske land.

Her var det kartlegging av hvor langt de forskjel-
lige land var kommet med hensyn til behandling, 
medisinsk personell, økonomiske rettigheter eller 
mangler på dette. 
Vi som representerte Norge var glade og stolte 
over å kunne bidra med kunnskap om de rettig-
heter som NLF sammen med dr C. F. Petlund har 
klart å jobbe seg frem til. Vi er tydelig “foran skje-
ma”. Likevel har vi behov for leger med interesse 
i fagfeltet samt behov for flere terapeuter. Dette er 
et gjennomgående ønske fra alle land.  

Best Practice
ILF bygger på ”Best Practice for the Management 
of Lymphoedema” som ble gitt ut i 2006. Dette 
dokumentet skal være en rettesnor for hvordan 
lymfødem skal behandles uansett om du bor i 
Norge eller på Malabarkysten. Det skal nå over-
settes til hovedspråkene (tysk, fransk, italiensk, 
spansk) og representanter fra disse land skal i 
løpet av noen måneder komme med rettelser og 
tilbakemeldinger. I løpet av året er planen å gi ut 
en ny engelsk standard basert på disse innspillene. 
Jeg var så heldig å være invitert med på utarbei-
delsen av den første, så nå blir det spennende om 
vi kommer et stykke videre.

Samarbeide
Sammen må vi brette opp ermene for å få alle 
som er involvert i diagnosen lymfødem til å jobbe 
sammen; dette har egentlig vært et savn lenge. Vi 

trenger et utvidet forum som favner representanter 
fra Fagruppe for Onkologi og Lymfologi, engasjer-
te leger, de forskjellige foreningene (som Norsk 
Lymfødemforening, Foreningen for Brystkreft-
opererte og Gynkreftforeningen), sykepleiere og 
andre.

Vi som representerte Norge ble enige om å samar-
beide med deltagerne fra Danmark, – Bispebjerg 
Hospital var representert med legen Tonny Karls-
mark og sykepleier Susan Nørregaard. 

Hadde vi ikke gjennom mange år hatt Lymfepo-
sten, så tror jeg tilstanden hadde vært mye verre. 
Den har fungert som en bro mellom lymfødemi-
kere, fagpersonell og medisinske firmaer. Takk 
for godt arbeid!

Vi trenger innspill og bidrag fra alle dere som 
leser dette – og sikkert fra noen til! Ta kontakt 
med Linda Wiik på linda.wiik@hotmail.com eller 
med Kristin Ruder på ruder@online.no. n

International Lymphoedema Framework, ILF – www.lympho.org

... nettverksarbeide ... fortsatt fra forrige side

Norges representanter på konferansen i Brighton 
– fra venstre: fysioterapeutene Kristin Ruder og 
Linda Wiik, Bjørn A. Mo (salgskonsulent, Syke-
artikler), Marit Smith (Jobst/Smith & Nephew) og 
fysioterapeut Wilma van de Veen.
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Eto’s lymfeødem bandasjer er laget i elastiske materialer som er utviklet 
for å holde fasongen og det ønskede trykk konstant. Materialet mister 
ikke kompresjonstrykk i løpet av dagen, og sikrer dermed optimal støtte: 
Bandasjer, arm- og benstrømper skreddersyes til brukeren i materialer 
som er øko- og allergi testet.

Bandasjene skal fremstilles korrekt, og et godt samspill mellom fysioterapeut/
bandasjist som tar målene er derfor viktig. Bandasjer som er for stramme, 
løse, for korte  eller for lange, kan i verste fall gjøre vondt verre.

Kontakt din fysioterapeut.

Ruhs AS • Thomas Heftyes gate 56 • 0267 Oslo • Tlf: 23 28 38 78 • Faks: 23 28 38 70 • post@eto-garments.no • www.eto-garments.no

SKREDDERSYDD KOMPRESJONSBANDASJE FOR LYMFEØDEM GARMENTS

+ Leserbrev ... Leserbrev ... Leserbrev
Oppblåsbar pute
Jeg har lymfødem i begge bena mine. 
Spørsmålet mitt er om det finnes en oppblåsbar pute som jeg kan legge under madrassen for å ligge høgt 
med bena? En som er enkel og lett å ta med seg. Dette gjelder spesielt når jeg skal ut på tur/reise hvor 
dette har blitt ett stort problem for meg. 
Jeg bestilte en slik pute hos ”Nytt & Nyttig” en gang, men det var så dårlig kvalitet i den at den hadde en 
ganske kort levetid. 
Er det noen som kan hjelpe meg med dette? Kanskje det er andre med samme problem!

Med vennlig hilsen May Karin Bruflat

Jungelhåndboka er bereg-                                       
net for bruk både ved selv-                                    
studium og som kursmateriell.                       

Boka er ført i pennen av Tove                    
Eikrem, jurist og tidligere                                       
leder av FFOs Rettighetssenter. 

Ett eksemplar koster 190 kroner + eventuell porto. 
Ved bestilling av 10 eksemplarer eller mer er 
prisen 160 kroner per bok + eventuell porto. 

Jungelhåndboka kan bestilles på e-post info@ffo.
no eller på telefon 966 22 731. n

Årets utgave av den populære Jungelhåndboka 
har utkommet.
I likhet med tidligere utgaver gir boka en enkel 
oversikt over velferdsretten, slik at brukerne selv 
kan orientere seg i ”paragrafjungelen” og kanskje 
finne svar på noen av sine rettighetsspørsmål.

I boka finner man for eksempel et eget kapittel som 
tar for seg diskriminerings- og tilgjengelighets-
loven. I tillegg tar boka opp spørsmål innenfor 
opplæring og utdanning, arbeidsliv, trygdeytelser, 
helsetjenesten, sosialtjenesten, barneverntjenesten, 
boligspørsmål og offentlig saksbehandling.           
I årets utgave er det også satt av et eget kapittel til 
den nye ytelsen Arbeidsavklaringspenger. 

Jungelhåndboka 2010
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Steven – tøff nok
Noen få centimeter skiller Steven Widlic (24) fra andre menn. Det ene benet er litt 
lengre enn det andre. Og det ene låret er litt større i omkrets. 

Tekst og foto: Torunn Ekornholmen

Nå vet vi jo at det ikke er størrelsen det kommer 
an på, verken i den ene eller den andre retningen, 
og Steven elsker det livet han lever nå sammen 
med sin Lillian på Nesodden. Der bor de i et lite 
hus med hage, og de tar hver dag båten inn til Oslo 
for å gå på jobb. 

Kjente Elsebeth
Det har seg nemlig slik at Steven jobber som pro-
sjektleder og selger i Print House, firmaet som 
blant mye annet også trykker bladet du leser i nå. 
Han ble kjent med redaktøren av Lymfeposten, 
Elsebeth Peel Jarvis, på en behandlingsreise til 
Grand Canaria da han var 14-15 år. Da Lymfe-
posten skulle skifte trykkeri, dukket Steven opp 
igjen, nå som voksen lymfødemiker, og som alle 
oss andre med lymfødem, har også Steven sin hi-
storie som han gjerne deler med oss. 

– Først må jeg si at disse damene på Norsk Lymf-
ødemklinikk, de har forandret livet mitt. De og dr 
Petlund. Men jeg savner mer fellesskap med noen 
yngre, og med menn. Det er sikkert store mørke-
tall blant mannlige lymfødemikere. Se å få dem 
frem, smiler Steven.  

Genfeil
Han er født med en meget sjelden genfeil, fibrøs 
dysplasi, en slags lokal benskjørhet som i oppvek-
sten gjorde at han brakk det ene benet på samme 
sted flere ganger i året.
– Hyppige benbrudd gjorde at jeg ble operert 
mange ganger, og benet ble større og større. 
Mamma gjorde legene oppmerksomme på dette, 
men de sa bare at jeg kom til å vokse av meg 
sykdommen, og da ville benet bli mindre, fortel-
ler Steven.

Amputere
At Steven fikk lymfødem betegner han som en 
legetabbe. Operasjoner i ben skal ikke behøve å 

ødelegge lymfesystemet. Men han har vært maks 
uheldig, og flere ganger gikk ikke operasjonene 
som de skulle. En gang varte operasjonen i 12 
timer. Gule stafylokokker har han også hatt.

– Da jeg var sju fikk jeg denne sjeldne diagnosen. 
Det gikk enda sju-åtte år før de forsto at jeg hadde 
lymfødem. Men da jeg var 13 år gammel ville de 
amputere benet mitt. Prøver ble sendt rundt i hele 
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verden, og det var bare takket være mamma at det 
ikke ble gjennomført.

Dr Petlund
Da lillebror, Dennis, ble født på Rikshospitalet for 
11 år siden, og mamma ble skrevet ut fra sykehu-
set, dro familien rett ”over veien” til dr Petlund 
med storebror.
– Han stilte diagnosen. Fysioterapeut Wenche 
Vigen ga meg intensivbehandling, og jeg gikk ned 
21 centimeter rundt låret på sju dager! Ingen 
trodde sine egne øyne. 

Rosen 
Som student på Gjøvik ble Steven godvenner med 
fysioterapeut Gunnhild Buset Enge, som behand-
let ham, og støttet ham da han fikk rosen annen-
hver måned. Hun er fortsatt Stevens venn.
Det er også tre gode studievenner, som ble satt 
inn i Stevens sykdomsbilde, og passet på når 
rosenanfallene kom.
– Jeg ble kjempesyk, ofte i løpet av et kvarter. En 
gang fikk jeg blodforgiftning. Det gikk litt tregt 
på sykehuset og jeg falt i koma. Tilstanden var 
kritisk.
Nå går han på antibiotika daglig, for å forebygge 
rosen, og det hjelper ham mye.
Han er i dag evig takknemlig for den profesjonelle 
hjelpen han får.
– Alle som driver slik behandling fortjener en 
bukett roser    – hver dag! Hvem skulle tro at så lett 
massasje og disse bandasjene skulle hjelpe så mye?

Dresser
Litt vanskelig har det vært opp igjennom årene å 
finne smarte klær. Han sto til konfirmasjon i 
blazer og skreddersydde bukser.
– Men det var fint det også, og i dag har jeg flere 
dresser, og finner jeg bukser i en butikk, kjøper 
jeg gjerne flere par. Det hadde sikkert vært verre 
å være jente, med et sånt ben, sier han og klapper 
seg på låret. 

Forsakelser
Han har lært seg å unngå salt mat, og må dess-
verre forsake pinnekjøtt. Mye gåing og ståing gjør 
også benet både vondt og større. Han blir slapp av 
konstant penicillinbruk, og synes det er deilig å 
hvile i helgene.

– Lillian blir bekymret for meg. Hun er jo den 
eneste som hører meg når jeg har dårlige dager. 
Hele hennes familie stiller også opp, og jeg føler 
meg trygg. Til tider er jeg jo litt redd for at hun 
skal gå lei, men jeg prøver å behandle henne pent!

På ski
– Har dere snakket om å få barn?
– Ja, det har vi pratet om, og den dagen det skjer, 
jeg håper jo det, vet jeg at jeg ikke kan bli noe 
sportslig forbilde. Men kanskje jeg kan ha andre 
kvaliteter å lære bort! De gangene jeg var med 
gutta på tur, var jeg alltid kokk og klovn. Jeg har 
ikke gått på ski siden den gangen jeg brakk benet 
og måtte hentes i skogen av helikopter. Men etter 
at jeg begynte fast med penicillin, prøvde jeg meg 
på ski nå etter jul. Jeg brøt barrieren, og det var 
fantastisk!

Kvaliteter
Og når han forteller at han har hatt overskudd til å 
være støttekontakt for en kamerat med cerebral 
parese, er vi sikre på at han har kvaliteter i fleng.

fortsettes neste side
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– Jeg med mine skavanker, og Sindre med sine. 
Han studerer i Volda nå. Jeg blir trist når jeg ser 
alle disse enkle tingene som er problematisk for 
ham. Han bruker et kvarter på å åpne et brev. Å 
skjære brød ... Jeg fikk satt mitt eget liv i perspek-
tiv. Nei, vi får være glade vi bare har lymfødem!

Tøff nok
Hele Stevens sykehistorie er et sårt tema for for-
eldrene. De lot ham aldri være alene på sykehuset, 
mamma var der helgene, og pappa på hverdagene.
– Da jeg var liten spurte jeg foreldrene mine hvorfor 
dette akkurat rammet meg, og de svarte: ”Jo fordi 
du er tøff nok til å bære det.”

... fortsatt fra forrige sideSteven – tøff nok
Slik har familien med tre sønner blitt en tett sam-
mensveiset gjeng, men skepsisen til helsevesenet 
henger sterkt i.
– Bare se hva de gjør med eldre og syke! De lar 
avdelinger stå tomme og legger folk på gangen, 
sier han opprørt. 

Klager ikke
En ting hadde legen rett i den gangen han fikk 
diagnosen fibrøs dysplasi: Han vokste det av seg, 
men fikk i stedet livsvarig lymfødem, og over-
hengende fare for rosen.
– Så jeg klager ikke, sier Steven blidt. n

Stress + lymfødem = trøbbel 
Det er mange som har erfart at stress ikke er spe-
sielt gunstig for lymfødemikere.
Når vi ikke er alene om å erfare at stress er ugun-
stig, – så er det på en måte fint, for dermed er det 
også flere som bryr seg om dette.

Norsk Lymfødemforening har fått inn en cd til 
utprøving, – det er guidet avspenning med musikk. 

Fysioterapeut Kari Holten er opptatt av å gi plass 
til det som er ekte og naturlig for mennesket og 
da spesielt pust og avspenning. Sammen med Tor 
Linløkken, musiker, lyddesigner og kunstner som 
jobber med kroppsbevissthet, har hun stått for 
dette prosjektet som er støttet av Norsk Fysio-
terapiforbund. 

Kari Holten sier bl.a i brevet hun sendte oss:
”Idéen om å lage en avspennings-cd ble til etter at 
jeg hadde jobbet noen år som fysioterapeut i Puste-
rommet ved Oslo universitetssykehus, Ullevål. 
Veldig mange av pasientene jeg møtte snakket om 
at de var veldig slitne og at de ikke klarte å slappe 
ordentlig av – en følelse av å være i konstant stress-

modus. Da trenger vi ekstra sterkt å finne hvile-
rommet i oss selv hvor vi kan lene oss tilbake og 
samle krefter. Dermed var idéen om en avspen-
nings-cd født og musiker Tor Linløkken ble kon-
taktet. Sammen har vi kreert denne cd-en som vi 
har kalt ”En reise i hvile”, – den består av et spor 
med guidet avspenning av hele kroppen og et spor 
kun med avspennende musikk.”

Jeg hadde litt kjennskap til cd-en fra før, – en av 
fysioterapeutene på lymfødembehandlingsopp-
holdet på Montebellosenteret i januar i år hadde 
tatt akkurat denne cd-en med, og den ble brukt til 
avspenning etter treningsøktene. 

Formålet med cd-en er å skape et godt rom slik at 
lytteren kan finne ro og hvile, – og det synes jeg 
de har lykkes med. Jeg har derfor stor tro på at den 
vil være til nytte for mange, både lymfødemikere 
og andre.

Og prisen, – den er ikke høy: kr 150.
For mer info eller ønske om å skaffe en cd – ta 
kontakt med Kari på: kari.holten@uus.no
eller karianamika@yahoo.com n

”En reise i hvile” – avspennings-cd
Anmeldt av Tone Guettler
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Møte med rådgivende overlege
i NAV Vestfold

Foranledningen til dette 
møtet var et medlems-
møte i Vestfold Lymf-
ødemforening høsten 
2008, hvor vi hadde be-
søk av representanter for 
NAV Vestfold. Der og 
da lovet informasjons-
konsulent Bernhard 
Grønnevik i NAV at han 
kunne få i stand et møte 

mellom rådgivende overlege i Vestfold og oss. 
Høsten 2008 hadde rådgivende overlege nettopp 
tiltrådt stillingen og han ønsket å vente litt med å 
møte oss, men 22. januar 2010 var dagen endelig 
kommet. 
Det var to spente damer – undertegnede og fysio-
terapeut Kristin Ruder med spesialisering innen 
onkologi og lymfologi – som møtte opp hos NAV 
Vestfold.  

Rådgivende overlege, Espen Røkaas, ønsket at vi 
brukte den timen vi hadde til rådighet til å komme 
med generell informasjon om lymfødem, og han 
ønsket ikke at vi gikk inn i enkeltsaker. Vi tok ut-
gangspunkt i følgende spørsmål:

1. Lymfødemikere i Norge har ingen spesialist 
innen legestanden/lymfolog – hvordan påvirker 
det vår situasjon?

Her fikk vi bekreftet det vi har visst lenge: lymfø-
demikere trenger en spesialist!  Situasjonen vår er 
vanskeligere fordi vi ikke har det. Når et krav blir 
fremmet ved et lokalt NAV kontor, så blir saken 
vår forelagt rådgivende lege – og her kan det være 
varierende kompetanse på lymfødem. De rådgiven-
de legene har tid til å innhente informasjon, men 
vi stiller mye svakere fordi det ikke er mulig å få 
en spesialisterklæring i forbindelse med lymfødem. 
Vi foreslo å bruke fysioterapeuter, men legestan-

Ved Liv Riege, leder i Vestfold Lymfødemforening

den har ingen tradisjon for å bruke dem, og Røkaas 
mente også at fordi Kristin var med på møtet som 
fysioterapeut, ville hun være inhabil i enkeltsaker. 
Etter som samtalen skred fram så det ut som om 
Røkaas forsto at fysioterapeutene faktisk er de 
som vet mest om vår tilstand. 

2. Kommunalt drifttilskudd – har rådgivende 
overlege/leger noen påvirkning når det gjelder 
hvem som får utlyste drifttilskudd?

Dette er et område hvor rådgivende overlege/råd-
givende leger ikke er involvert. Avgjørelsen tas i 
hver enkelt kommune. Her bør det ses på om NLF 
kan gjøre noe.

3. Hvor mye vet rådgivende leger om lymfødem?

Røkaas var ærlig og sa at han ikke visste mye om 
lymfødem, og spesielt gjaldt dette primært lymf-
ødem. Han fortalte at legene benyttet Norsk 
Elektronisk Legehåndbok (NEL: www.legehånd-
boka.no). 
Slik jeg oppfattet Røkaas så er dette en database 
som ikke er åpen for ”vanlige folk”, kun helseper-
sonell med passord, – men da jeg etter møtet gikk 
inn på nettet for å prøve å finne ut mer om NEL, 
ble jeg overrasket over at jeg fikk full tilgang uten 
passord. NEL er gratis for alle fram til august 
2010 da de har tapt anbudskonkurransen og skal 
ut av Helsebiblioteket (som norske leger benytter 
til å innhente informasjon). To utenlandske 
nettsider (en engelsk og en amerikansk) skal nå 
inn i Helsebiblioteket i stedet. Les mer om dette 
ved å søke på NEL på f.eks. Kvasir. 

Jeg oppfordrer alle lymfødemikere som har nett-
tilgang til å gå inn på www.legehåndboka.no og 
søke på lymfødem. Her finnes informasjon om 
lymfødem som norske fastleger og annet helse-
personell benytter seg av.
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Røkaas opplyste at den informasjonen vi hadde 
tatt med til ham (Lymfeposten og annet informa-
sjonsmateriell) ville han lese nøye. Han opplyste 
også at han ville ta opp informasjonen om lymf-
ødem på et møte med de rådgivende legene i fyl-
ket. Vi sa oss villig til å komme på møtet og infor-
mere dersom det var ønskelig.

4. Hva kan lymfødemikere gjøre for å bedre in-
formasjonen om lymfødem?

Her hadde Røkaas et konkret forslag. Han fortalte 
at hver kommune har et ALU (allmennlegeutvalg), 
og han foreslo at vi i Vestfold Lymfødemforening 
inviterte oss selv til et møte med dem for å infor-
mere om lymfødem. 

I etterkant av møtet er det lett å si at i hele Norge 
er det over 400 kommuner og det vil være umulig 
for oss å nå ut til alle, – men selv noen få kommu-
ner er bedre enn ingen! Det hadde vært fantastisk 
om alle lokalforeningene i NLF ser nytten av å 
forsøke denne informasjonskanalen slik at fastle-
gene våre ble oppdatert på lymfødem! 
Slik jeg ser det kan et møte gjøres på flere måter, 
– enten at lymfødemterapeuten møter alene eller 

at dette kan bli et samarbeidsprosjekt mellom 
lymfødemfysioterapeuter og lymfødemikere.  
Kristin har utarbeidet en informasjonspresentasjon 
(se egen sak nederst på siden), og dersom vi får til 
dette så vil det være en unik sjanse til å informere 
fastlegene!

Kort oppsummert kan vi si at mange av våre pro-
blemer er knyttet til manglende spesialistkompe-
tanse på lymfødem innen legestanden i Norge. Vi 
trenger sårt faglig sterke personer, helst med spesia-
lisering i lymfødem, som kan informere helseper-
sonell og som kan fremme og delta i en faglig 
debatt om lymfødem. 

Avslutningsvis vil jeg si at vi er strålende fornøyd 
med at rådgivende overlege i Vestfold, Espen 
Røkaas, ville møte oss og vi opplevde det som et 
positivt og godt møte. Vi ser på dette som en bra 
begynnelse og nå gjelder det å følge opp dette ar-
beidet og også lete etter enda flere innfallsvinkler 
til hvordan vi skal nå ut med informasjon om 
lymfødem! 
Dersom andre lokalforeninger har innspill og er-
faringer fra informasjonsarbeid som dere har gjort, 
så mottas det med takk! n 

Informasjonsmateriale om lymfødem
Ved Kristin Ruder, spesialist i onkologisk fysioterapi, MNNF

Sammen med Vestfold Lymfødemforening har jeg 
hatt møter med NAV Vestfold og deres rådgivende 
overlege for å opplyse om lymfødem Dette viste 
seg å være nyttig for alle parter. Legene slår mest 
opp på nettet og vet ikke så mye om alle variasjo-
ner av diagnosen, om behandling osv.

Utfordringen blir selvfølgelig: Opplysning, opp-
lysning, opplysning!

Informasjonsmateriell
I den forbindelse har jeg laget en Power Point 
presentasjon med informasjon om lymfødem, 
– hovedsakelig rettet mot helsepersonell. Overlege 

Carl-Erik Slagsvold, Sirkulasjonsfysiologisk avd., 
Oslo universitetssykehus Aker, har kommet med 
innspill til hva legene legger vekt på av informa-
sjon.

Skal vi gjøre et felles løft?
Ta kontakt med fastlegene i kommunen. De har 
fellesmøter. Spør om du kan få informere litt om 
denne diagnosegruppen.

Send meg en e-post (ruder@online.no) så sender 
jeg deg presentasjonen! Den er ment å være et 
generelt utgangspunkt, – så du kan legge til eller 
stryke det du synes passer. n

Hei alle lymfødembehandlende fysioterapeuter –
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IV. Nordiske lymfologikongress 
avholdes 2. - 4. september i Paasitorni Kongressenter, i Helsingfors, Finland

– for mere informasjon se www. nordiclymphologycongress.net/en/home

SPØRSMÅL ... & SVAR
Lurer du på noe? Hvis du selv lurer kan du være sikker på at det er 
minst ti andre som lurer på akkurat det samme. 
Skriv til Lymfeposten – det finnes ikke dumme spørsmål! Det kan 
ta litt tid før du får svar, men til gjengjeld kan alle få ta del i det!

Tove Søraas Valebjørg, spesialist i onkologisk fysioterapi, MNFF, Brygga Fysikalske Institutt i 
Kragerø, svarer på spørsmål fra leserne.

mer, gir vannet trykk på benet. I tillegg er benet 
uten kroppstyngden. 
På en sommerleir for to år siden, fikk jeg et 
tips av ”likemann” Camilla. Hun brukte en 
gammel kompresjonsstrømpe på benet når hun 
svømte. Da fikk hun trykk både fra vannet og 
strømpen. I sommervarmen, lot hun den tørke 
på benet etterpå. Det kjøler benet ned. 

Det er ikke gjort mange vitenskapelige studier 
vedrørende benødem og fysisk aktivitet.
Men studier på armødem viser at fysisk aktivi-
tet ikke øker risikoen for å få lymfødem. Det 
har vist seg at et lymfødem kan øke etter trening, 
men det går normalt tilbake av seg selv i løpet 
av 24 t. Vi kan anta at det samme gjelder for 
benødem.

For alle mennesker vil det være en balansegang 
mellom å trene og overtrene. Det er individuelt. 
Du må finne ut hva du tåler. 
Dersom du trener og lymfødemet ikke har gått 
ned etter et døgn, gir det et signal om at du kan 
ha tatt i for hardt. Da kan du redusere belastning-
en/intensiteten neste gang.

Trening og lymfødem
Jeg har lymfødem i høyre ben etter en opera-
sjon for noen år tilbake. Siden da har jeg svømt, 
gått på ski og syklet – fordi jeg trodde at lymf-
ødemet hadde godt av at jeg var i aktivitet. 
Nå hører jeg at trening kan gjøre lymfødemet 
verre. Stemmer det?

Svar
Du skriver at du har vært fysisk aktiv i noen 
år. Jeg har lyst til å stille deg et motspørsmål: 
Har lymfødemet ditt blitt verre etter de fysiske 
aktivitetene du har holdt på med? Hvordan du 
har det etterpå gir deg et godt signal på om det 
er bra for deg.
Du skriver ikke om du får manuell lymfødem-
behandling og/eller bruker kompresjonsstrømpe 
på ditt høyre ben.
 
Generelt: Det er viktig å være i aktivitet. Hvis 
du bruker kompresjonsstrømpe, vil trykket den 
gir sammen med muskelaktiviteten i benet, øke 
pumpeeffekten på lymfeårene og venene.
De aktivitetene du holder på med er bra, du 
bruker store muskelgrupper. Når man svøm-
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Du er verdt det beste, og har nå tilgang til et nytt hjelpemiddel som gir best mulig 
kompresjon, utmerket passform og komfort. JOBST Elvarex Soft er markedets 
mest effektive strømper, og fåes for armer, hender, legg og fot. Strømpene er pene 
og skånsomme mot huden. I tillegg er hansken og tåhetten sømløse slik at dine 
ubehag reduseres. 

Ta kontakt med din lymfeterapeut, spør etter JOBST Elvarex Soft, og oppnå en 
mer behagelig tilværelse!

JOBST 
– gjør hver dagen 
enklere

ci
rc

us
co

m
.se

       Elvarex søm
løs hanske
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Lanzarote i mars
Oslo/Akershus Lymfødemforening avviklet 1. - 15. mars nok et vellykket behandlings-
opphold med intensiv lymfødembehandling på Lanzarote. 
Gruppen på 30 lymfødemikere, 6 fysioterapeuter samt en del ledsagere var også i år 
innlosjert på hotell Cinco Plazas i Puerto del Carmen.

Behandlingsopphold for Oslo/Akershus -

Foto: Aase R. D. Andreassen, Torunn Ekornholmen, Elsebeth Peel Jarvis

De omsorgsfulle fysioterapeutene – fra venstre: Wenche Vigen, Brit 
Brørs Thorsen, Kristin Haugen, Eli Foosnæs, Anne Sofie Stensland, 
Helen Olsen.

Evy Sypriansen, fra styret i Oslo/
Akershus, holdt under en felles 
middag på hotellet vårt en tale 
der hun takket våre omsorgsfulle 
fysioterapeuter.
– Dere får oss til å føle oss som 
dronninger, der vi ligger og bare 
tar imot. Tusen takk, sa Evy bl. a.

Takk fra dronningene –Kristin Haugen foredrar om kinesiotapens mysterier. Tre kvelder 
under oppholdet samlet vi oss til faglig påfyll fra fysioterapeutene – 
om primært og sekundært lymfødem og om behandlingsmetoder.

Lanzarotes kaldeste og mest vindblåste hjørne –
men også et ytterst populært møtested: terrassen 
utenfor ”instituttet” – i bandasjeringskø.
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Flere ben å gå på

Tekst: Torunn Ekornholmen 

 Og da hun først la i vei, gjorde hun det med stil: 
to egne ben, to krykker og en mann, Olav, som 
selverklært ”støttebandasje”.
– Jeg tok en hofteoperasjon i november, og trodde 
jo jeg skulle bli kvitt krykkene til denne turen. Men 
jeg har fortsatt mye smerter, så det er godt å ha 
flere	ben	å	stå	på,	sier	den	muntre	damen	fra	Ås	i	

Akershus. Hun ser bort på sin kjære. 
 

Trener
Han legger til:
– Jo eldre vi blir, dess viktigere er det at vi støtter 
hverandre. Jeg er hennes ”støttebandasje” nå en 
periode,	men	hun	blir	jo	flinkere	og	flinkere	til	å	

greie	seg	selv.	Mor	er	så	flink	til	å	trene,	smiler	

han.
Og det er de begge. Hver morgen på Lanzarote 
stilte de to opp til trimmen ved bassengkanten 
klokken halv åtte, og hver dag hadde de lagt opp 
et program for å se mest mulig av øya, og for å gå 
mest mulig. Etter en uke kunne hun gå mer enn 
seks kilometer.

Kinesiotape
– Men det hadde ikke vært mulig uten kinesio-
tapen, forteller Solrun.
Første behandlingsdag fattet nemlig fysioterapeut 
Wenche Vigen interesse for Solruns hofte. Hun 
sov fortsatt dårlig på grunn av smertene, men etter 
at Wenche tapet hoften, hadde Solrun sine første, 
smertefrie netter siden november.
– Jeg er så glad! Enda er det jo armen jeg er her 
for, sier hun.

Solrun	ble	brystkreftoperert	i	1994,	og	fikk	lymf-

ødem i armen. Og Olav sto også da klar til å hjel-
pe sin kone. De ville begge så gjerne fortsette 
å dyrke båtlivet ved Drøbak, og Olav lærte seg 
å drenere armen til Solrun. De svømte mye, og 
trening i vann hadde meget god effekt på Solruns 
arm.

Solrun Drivenes måtte bli 76 år før hun bestemte seg for å søke på en behandlingsreise 
til Lanzarote.

Gruppereise
Siden har hun gått til behandling, og det at hun 
aldri har vært på behandlingsreise, er litt tilfeldig.
– Vi har noen venner i Russland, og har vært en 
del der, og hos datteren vår i USA. Vi har vært på 
Malta og i Kina, men ellers er det båtlivet i Oslo-
fjorden som har vært ferielivet framfor noe.
Begge synes at en slik gruppe-behandlingsreise er 
veldig enkel å delta på, og om leiligheten ligger i 
annen etasje – bryr hun seg noe om det?
– Pytt, pytt. Det tar jeg som trening.
 

Årets sprekeste
Hvert år blir det ved avslutningen på behandlings-
oppholdet delt ut diverse ”priser” til deltakerne. 
Og hvem tror dere ble ”Årets sprekeste”? Ikke 
vanskelig å forestille seg: Solrun. n
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Arbeidsplassen vår
Ved Kreftsenteret, Oslo Universitetssykehus, Ulle-
vål jobber vi fire fysioterapeuter. Det er Ingvild, 
Hilde, Kari og Maja.

Ingvild og Hilde jobber på sengepostene på Kreft-
senteret. Her jobber vi med inneliggende pasienter 
i alle faser av kreftsykdommen. Dagene er veldig 
varierte og vi får tatt i bruk det meste vi kan av 
fysioterapi.
Det er mye opptrening for å hjelpe pasientene med 
å komme i gang igjen mens de er innlagt for be-
handling. Det kan være alt fra trening i seng, til 
gangtrening i korridor eller bruk av treningsutsty-
ret i Pusterommet. En del pasienter bor i bygårder 
eller hus med trapper, så det blir en del trappetre-
ning – både for pasienter og fysioterapeuter. 
Noen pasienter har problemer med lunger og infek-
sjoner og trenger hjelp til å få løsnet litt slim. Noen 
trenger massasje og varme på ømme og anspente 
nakker og skuldre. Noen må ha hjelp til å tilpasse 
krykker eller andre hjelpemidler for å avlaste smer-
tefulle områder. Andre trenger nakkekrager eller 
korsetter for å støtte opp om skjelettet. 
Vi har en del lymfødempasienter som får behand-
ling mens de er her. Vi har også mange pasienter 
som har venøse plager som vi og kan hjelpe med 
kompresjonsstrømper og aktivitet. Vi gjør og en 
del vurderinger og hjelper pasientene med å finne 
informasjon om lymfødem og henvise videre til 
lokal lymfødembehandler. Heldigvis er mange 
allerede i gode behandlingsopplegg, så det er litt 
vedlikeholdsbehandling som skal til. 
Så dagene på Kreftsenteret er varierte og velfylte. 

På Pusterommet, som ligger i 1. etasje på Kreft-
senteret, finnes det treningsutstyr, som ergome-
tersykler og tredemøller. Vi har også noen styrke-
apparater og ribbevegger. Vi har et skap fylt opp 
av balansebrett, manualer, strikker og god musikk. 
Vi har også litt gulvplass og her har Kari grupper 
4 ganger i uka. Hit kommer det pasienter som en-
ten er i behandling eller er ferdig med sin behand-
ling. 
Det har vært litt ulike grupper i Pusterommet. Nå 

står Styrke og Utholdenhet på programmet to 
dager i uka. En dag er det Yoga og en dag er det 
Bevegelse og Avspenning. Hver gruppe har plass 
til 8-10 deltakere. Her har vi og hatt stavgang grup-
per. 
Kari er tilknyttet Kreftsenteret sin mestringsenhet 
og har arrangert stressmestringskurs sammen med 
psykolog Gerd Gulbrandsen og holder fire ganger 
i året undervisning for pasienter og pårørende om 
fysisk aktivitet og kreft. Nå har Kari redusert sin 
stilling hos oss, og for mange vil hun bli et kjent 
fjes på Montebello-Senteret på Mesnali, hvor hun 
skal jobbe to dager i uka og få jobbet med det hun 
kan aller best: dans/bevegelse og yoga/avspenning. 
Derfor har vi fått et nytt fjes, Maja, hos oss fra mai.

Pusterommet er også innredet slik at når det ikke 
er grupper som puster og peser rundt, – kan man 
bruke rommet til avslapping og bare stresse ned. 
Vi har tre gode stoler og TV som kan brukes, så 
her finnes det tilbud for enhver smak. n

Ved fysioterapeutene Hilde Osnes og Ingvild Lesteberg

Fysioterapeuter i aksjon på Pusterommet – fra
venstre: Kari Holten, Hilde Osnes og Ingvild 
Lesteberg.
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NYTT .... LOKALNYTT .... LOKALNYTT

Haugesund
stiftet 17. november 1997

Mestringskurs Lymfødem
Haugesund gjennomførte Lymfødemmestrings-
kurs lørdag 13. og tirsdag 16. mars.
Fysioterapeut Johanna Andrews, som nettopp er 
flyttet hit fra Tyskland, ga oss en hel lørdag med 
undervisning om lymfesystemets oppbygging og 
funksjon, primær-/sekundærlymfødem, manuell 
lymfedrenasje og kompresjonsterapi.
Hun hadde utarbeidet (med noe hjelp fra Ester 
Færaas Knutsen, kursansvarlige hos oss) et under-
visningshefte på norsk, med tekst og bilder og 
plass til våre egne notater. 

Vi leide konferanserom på hotell, med dagpakke 
og lunsj, og hadde et riktig stort rom med god 
plass til alt – for 395 kroner pr deltaker. Her hadde 
vi teoriundervisning, demonstrasjon av behand-
ling for både arm og ben. Behandlingsbenk var en 
av hotellets ekstrasenger og sporty Johanna lå på 
kne og behandlet og forklarte hva hun gjorde og 
hvorfor.  Sofagrupper var det også i rommet.

Vi var 18 deltakere fra 13 til 80 år og vi storkoste 
oss, lærte mye og pratet mye.  

Del to av kurset gjennomførte vi med to timer etter 
avsluttet årsmøte den 16. mars. Rolf Davidsen fra 
Rdh AS orienterte om hjelpemidler og søknads-
rutiner for utlån av hjelpemidler. Han viste oss 

fortsettes neste side
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NYTT .... LOKALNYTT .... LOKALNYTT

Sør-Trøndelag
stiftet 8. oktober 1997

Årsmøte 2010
Sør-Trøndelag Lymfødemforening avholdt sitt års-
møte mandag 22. februar på Batteriet i Trond-
heim.

Det nye styrets sammensetning for perioden 
2010-2011 er som følger:
Leder Oddny M. Bye
Kasserer Wenche Skjelbred
Sekretær Astri Horgmo Eide
Styremedlem Sonja Nicoline Ertzaas
1. vara Kari Enger
2. vara Signy Bukten

Styret planlegger flere aktiviteter i inneværende 
år, og håper på stor oppslutning fra medlemmene!

Astri H. Eide

Buskerud
stiftet 14. april 1997

Årsberetning 2009
Vi har hatt to temamøter i 2009: vårmøte med 

også nyheter blant annet nattbandasjen JoViPak 
for arm og ben, som flere ble begeistret for. 

Tilretteleggingstilskudd fra FS
Lymfødemmesteringskurs er et FS-kurs som ble 
godkjent allerede i 2004 og har vært gjennomført 
ved enkelte lokale foreninger i årene etter. For å 
få Tilretteleggingstilskudd fra FS til gjennomføring 
av kurs, er det nødvendig med planlegging. 
I oktober i året før et kurs skal gjennomføres, må 
en lokalforening rapportere inn til NLF sentralt at 
de ønsker å gjennomføre kurs. NLF sentralt rappor-
terer videre til FS som godkjenner og gir Tilrette-
leggingstilskudd til NLF sentralt. Sentralstyret 
fordeler så disse midlene og skriver ut Verdibrev 
til hver enkelt lokalforening som har søkt. Forde-
ling skal skje i februar/mars i det året kurset skal 

gjennomføres. Utbetaling skjer først etter at vi 
har sendt inn rapport for gjennomført kurs hvor 
Verdibrevet er et av vedleggene. 
Verdibrevet gir lokalforeningen en trygghet for at 
vi blir økonomisk i stand til å gjennomføre kurs. 
Kurs koster – mer enn vi får støtte til – for dette 
lymfødemkurset måtte hver deltaker hos oss gi en 
egenandel på 200 kroner, i tillegg til at vi brukte 
2 000 kr av lokalforeningens tildelte driftsmidler 
som er kr 7 100 for 2010.

Grace Koch Hansen

... fortsatt fra forrige side

Johanna behandler og forklarer alt hun gjør.
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Stavanger
stiftet 11. juni 1991

Årsberetning 2009
Følgende aktiviteter er avholdt i Stavanger Lymf-
ødemforening i 2009:

tirs. 4. mars: årsmøte. Etterpå hadde vi demon-
strasjon av MBT sko, og vi fikk prøve sandaler. 
Vi hadde også demo av klær og sko/støvletter 
fra Afrodite på Sandnes. Det var meget god 
respons blant de ca 15 medlemmene som hadde 
møtt opp. Vi møttes i Sanitetsforeningens 
lokaler på Tjensvold. 
tirs. 26. mai: sommeravslutning: vi møttes på 
Viste Strandhotel, spiste en bedre middag og 
hadde en fin sosial sammenkomst. Vi var ca 20 
personer.
ons. 2. september: foredrag ”Hvordan leve med 
lymfødem?”  Også da i Sanitetsforeningen, og 
det var ca 20 medlemmer. 
tirs. 25. november: Juleavslutning med risengrøt, 
kaffe/te og småkaker, i Sanitetsforeningen på 
Tjensvold. Vi var ca 12 personer.

Vi har hatt 3 styremøter i 2009.
Pr januar 2010 er vi 116 medlemmer i lokallaget.

Årsmøte 2010 
Vi hadde årsmøte i Stavanger onsdag 10. mars. Vi 
var tilsammen 12 tilstede, inklusivt styret på 5.

Turid ønskte velkommen og fortalte litt om ”ståa” 
i foreningen her. Vi er tilsammen over 100 med-
lemmer, men det er dessverre ikke så mange på 
hvert møte. Hva kan vi gjøre? 
De som nå er i styret har vært med veldig lenge, 

fortsettes neste side

tema ”Rosen” hvor fysioterapeut Kristin Haugen, 
Norsk Lymfødemklinikk holdt et flott foredrag, 
og høstmøte med tema ”Strømper, bandasjer og 
hudpleie” hvor vi hadde besøk av en sykepleier fra 
bandagistforretningen Medi Buskerud i Drammen.

I april hadde vi en weekend på Spahotell i Strøm-
stad, og vi hadde en flott tur til Praha tre dager i 
september.
Vi har også vært på konsert med Bjørn Eidsvåg i 
Drammens Teater, og etter konserten spiste vi 
middag på restaurant Aroma India.
Bassengtreningen på Blekkspruten har gått hele 
året.
Antall medlemmer pr 31. desember 2009 er 50.

Årsmøte 2010
Årsmøte ble avholdt 24. februar hos Bjørg Thors-
lund på Åssiden.
Nytt styre 2010/11 består av:
Leder Ingrid Skolleborg Hilsen 
Sekretær Kirsten Britt Glesne (et halvt år)
Kasserer Elin Hansen
Styremedlem Harriet Refsdal
Styremedlem Bjørg Thorsland
Varamedlem Bjørg Moen
Valgkomiteen består av Monika Hunshammer og 
Bjørg Moen. Revisor blir Turid Hoven Dahlman

Medlemsmøte 27. april
Fysioterapeut og leder Ingrid Skolleborg Hilsen 
åpnet med å ønske alle velkommen med vårdikt 
av Bjørnstjerne Bjørnson.

Ingrid underviste i pusteøvelser (nytt for mange), 
og forklarte hvordan vener/årer frakter blod, og 
lymfeårer frakter lymfevæske. Kroppen har 10-12 
liter lymfevæske.
Vi  ble rådet til å være forsiktige så vi ikke blir sol-
brente og å la være å gå barbent hvis man har ben-
lymfødem. Smøring med god krem og generell 
hudpleie er også viktig.
Vi var 15 damer på møtet, og vi lærte mye.

Ingrid og Elin Hansen hadde deltatt på det ekstra-
ordinære landsmøtet i helgen og oppdaterte oss. 

Kirsten Britt Glesne
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Ringerike
stiftet 25. november 1998

Temamøte kinesiotaping
Ringerike Lymfødemforening inviterte sine 
medlemmer til møte om kinesiotaping torsdag  
25. mars. Det kom 20 forventningsfulle  damer 
pluss en mann.

Fysioterapeut Kristin Haugen fra Norsk Lymf-
ødemklinikk – en kapasitet på kinesiotaping – 
hadde sammen med våre egne fysioterapeuter 
Hilde Volmerhaus og Elin Rimås, ansvar for tema-
møtet.
Kristin orienterte/repeterte om forskjellige måter 
å bruke tapingen på – noe vi alle synes var spen-
nende og interessant.

Etter foredraget ble det kaffe, deilige snitter og 
Ringerikskringle.

Så stilte fysioterapeutene med fargerik tape og vi 
ble alle tapet der vi trengte det – armer, ben, arr 
m.m. – veldig spennende. Og det virker …

Det ble en meget vellykket kveld – og alle koste 
seg med deilig mat og hyggelig og nyttig prat.

Takk til Kristin Haugen og våre egne fysiotera-
peuter for at kvelden ble så vellykket.

 Kari Elton

Øverst: Kristin Haugen er tydelig fornøyd med 
”rynkene” hun fikk til på en tapet flanke.
Nederst: Reidun Amundsen får tapet benet av 
Elin Rimås.

og ønsker avlastning om i alle fall et år. Styret 
fikk med en ny person som hadde meldt sin 
interesse til Turid før årsmøtet, og det var jo 
gledelig. Kanskje flere kommer etter?

Etter selve årsmøtet var ferdig var det kaffe/te og 
litt å bite i, og så var det demonstrasjon av Aloe 
Vera hudpleieproduker og juice fra Forever Living. 
Vi har hatt dette en gang tidligere, og det var 
veldig populært.
Neste møte i vår blir 21. april. Da kommer Rolf 
Davidsen (fra Rdh Helseagentur AS, Kopervik) 
og viser fram sine produkter.
 
Styret i Stavanger Lymfødemforening 2010/2011 
består av:
Leder Turid Næsheim
Kasserer Randi Østerhus
Sekretær Unni Wold
Styremedlem Astri Nag
Varamedlem Maureen Skaar 

Vennlig hilsen Unni Wold

... fortsatt fra forrige side
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Styret i Oslo/Akershus Lymfødemforening 2010/2011:
Øverst – fra venstre: styremedlem Inger Dahl, leder 
Karin Evje Olsen, styremedlem Leif Arild Eriksen. 
I midten: nestleder Connie-Iren Greaker. 

Nederst – fra venstre: varamedlem Heidi Ringdal, kasserer Evy 
Sypriansen og varamedlem Sissil Hovden.

Årsmøte 2010
Pr 31.12.2009 hadde Oslo/Akershus Lymfødem-
forening 425 registrerte medlemmer. På årsmøtet 
15. februar i år var ”hele” 25 medlemmer til stede, 
noe som ble betegnet som bra – tatt i betraktning 
at dette var et årsmøte uten ekstra tema eller fore-
dragsholder.

Årsberetningen viser at det i 2009, foruten årsmø-
tet med foredrag om særfradrag for store sykdoms-
utgifter (25 deltakere), ble holdt ett ordinært med-
lemsmøte. Der samlet et foredrag av spesialpleier/
sexolog fra Radiumhospitalet 15 deltakere.
I tillegg var det sommertreff på den Norske opera 
og ballett med 30 deltakere, behandlingsreise til 
Lanzarote med 34 pasienter og 7 fysioterapeuter, 
pluss høstfest med 16 deltakere.

Styret har hatt ni styremøter i tillegg til diskusjo-
ner via e-post og telefon. 
Handlingsplanen for arbeidet framover omfatter 
planlegging av temamøter/medlemsmøter, behand-
lingsreise 2011 og yngretreff. Videre arbeides det 
med å få til et innlegg om lymfødem i TV-program-
met Puls.
Merete Orholm var ordstyrer og loset oss gjennom 
årsmøtets saksliste med myndig hånd. 

Diskusjoner ble det først rundt forslaget fra det 
sittende styrets om å redusere møteaktivitetene til 
årsmøte med tema, sommeravslutning og et 
jule-møte med tema. Reduksjonen ble begrunnet 
med at det for styret er tidkrevende å planlegge 
tema-møter og kostbart å sende ut invitasjoner til 
over 400 medlemmer – og svært demotiverende 
når kun 15 -25 medlemmer møter opp.
De fleste kunne skjønne begrunnelsen, men fra 
flere ble det foreslått heller å prøve å samarbeide 
med andre foreninger, som Gynkreftforeningen 
og Foreningen for Brystkreftopererte, for felles 
medlemsmøter med et tema som angår alle.
Forslaget blir sendt til det nye styret for vurdering. 
Det ble opplyst om at fritidsavdelingen på Radium-
hospitalet ønsker velkommen til å holde møte der 
med aktivitet og servering. Tilbudet gjelder også 
for primærødem. 

Valget gikk også greitt. Det nye styret i Oslo/
Akershus ser dere her til venstre. For navn og 
funksjoner – se billedtekst.

Revisorene med vara tok gjenvalg. Valgkomitéen 
for neste periode består av Hilde Bratlie, Marit 
Holm Mathisen og Unni Andreassen, med Kristin 
Haugen som varamedlem.

Svanhild Helland

Oslo/Akershus
stiftet 16. april 1997
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Norsk Lymfødemforening – tillitsvalgte lokalt

Gudbrandsdalen Lymfødemforening
Leder Inger Lise Dokken, tlf 6123 3244
2672 Sel, e-post: ja-dokke@online.no
Nestleder Eva Heggem Berge
Kasserer Aslaug Lindsø
Sekretær Tordis Dahl
Styremedlem Elin Hoelseter
Varamedlem Thora Ulen

Østfold Lymfødemforening
Kontakt/kasserer Eva Hjorth, tlf 6918 1382 
Wærnsgt 17, 1778 Halden
Sekretær Berit Kleven

Buskerud Lymfødemforening
Leder Ingrid Skolleborg Hilsen, tlf 934 01 931
Dalenveien 81D, 3031 Drammen
ingridskolleborg@yahoo.no
Kasserer Elin Hansen
Sekretær Kirsten Britt Glesne
Styremedlem Harriet Refsdal
Styremedlem Bjørg Thorsland
Varamedlem Bjørg Moen

Vestfold Lymfødemforening
Leder Liv Riege, tlf 3345 3626
Årøveien 262, 3233 Sandefjord
e-post: liv.riege@c2i.net
Kasserer Monica Tournaire-Nordbye
Sekretær Evabritt Stott
Varamedlem Mona Wike

Haugesund Lymfødemforening
Leder Grace Koch Hansen, tlf 5272 5151
Veslefrikkvegen 2, 5538 Haugesund
e-post: gracekh@online.no
Kasserer Esther Færaas Knutsen
Styremedlem Astrid Hovden Aune
Styremedlem Jenny Ebne
Varamedlem Gudny Østerhus

Hordaland Lymfødemforening
Leder/kasserer Kjell Pettersen, tlf 5516 0926
Hjalmar Brantings vei 45, 5143 Fyllingsdalen
e-post: kpette@online.no 
Styremedlem Arny Småland

Aust-Agder Lymfødemforening
Leder Helga Larsen, tlf 3701 2830
Asdal, 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

Stavanger Lymfødemforening
Leder Turid Næsheim, tlf 5159 1098 
Aubehagen 25, 4046 Hafrsfjord
e-post: turid.naesheim@gmail.com
Kasserer Randi Østerhus
Sekretær Unni Wold
Styremedlem Astri Nag
Varamedlem Maureen Skaar

Ringerike Lymfødemforening
Leder Kari Danielsen, tlf 3213 2515
Loveien 22, 3514 Hønefoss 
e-post: kari.jan.d@bluezone.no
Kasserer Gudbjørg Syversen
Sekretær Kari Elton 
Styremedlem Reidun Amundsen

Oslo/Akershus Lymfødemforening
Leder Karin Evje Olsen, tlf 920 85 294
Østerliveien 43 A, 1153 Oslo
e-post: karinevje.olsen@gmail.com
Nestleder Connie-Iren Greaker
Kasserer Evy Sypriansen
Styremedlem Leif Arild Eriksen 
Styremedlem Inger Dahl
Varamedlem Heidi Ringdal
Varamedlem Sissil Hovden

Sunnmøre Lymfødemforening 
Leder Evy Walderhaug, tlf 7018 2485
Ytterland, 6050 Valderøya
e-post: evywalderhaug@gmail.com
Kasserer Reidun Moltu Berge
Styremedlem Ingeborg Lyngnes Dahle
Styremedlem Unn Asta Nilsen
Varamedlem Liv Oddny Bjørke
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Rana Lymfødemforening
Leder Randi Fredriksen, tlf 7516 9640 
Villaveien 6, 8618 Mo i Rana, 
e-post: raanfre@online.no
Kasserer Undis M. Pedersen
Sekretær Sylvi Orø Mikkelsen
Styremedlem Irene Vestvoll
Varamedlem Eva Løvendal Skjolde

Lofoten Lymfødemforening
Leder Inger-Lise Rist, tlf 7608 1300
Hornbakken 4, 8372 Gravdal
e-post: ingerlise.rist@gmail.com
Kasserer Bjørg Eirin Hallstensen 

Vesterålen Lymfødemforening 
Leder Eva Kjønø Johansen,               
Raveien 12A, 8400 Sortland, tlf 915 69 962
e-post: eva.young@c2i.net
Kasserer Christina Sotlien Svendsen
Sekretær Oddveig Bjørlo Mikalsen
Varamedlem Oddlaug Lien

Sør-Trøndelag Lymfødemforening
Leder Oddny Merete Bye, tlf 7248 9851
Togstadjåren, 7327 Svorkmo 
e-post: o-mbye@online.no
Kasserer Wenche Skjelbred
Sekretær Astri Eide
Styremedlem Sonja N. Ertzaas
Varamedlem Kari Enger
Varamedlem Signy Bukten

Nord-Trøndelag Lymfødemforening
Leder Thorvald S. Lyngstad, tlf 7407 9126
Postboks 22, 7631 Åsen 
e-post: thorlyng@vktv.no
Kasserer Turid Holtan Holmen
Sekretær Oddbjørg Jorid Rindhølen
Varamedlem Elsa Margrete Slapgård

Åse S. Hokseng, leder
Ivers vei 7H, 3474 Åros, tlf 3128 8557 / 900 22 423, e-post: nlf@lymfoedem.no

Evy Walderhaug, nestleder 
Ytterland, 6050 Valderøya, tlf 7018 2485, e-post: evywalderhaug@gmail.com

Randi Fredriksen, økonomiansvarlig
Villaveien 6, 8618 Mo i Rana, tlf 7516 9640, e-post: okonomi@lymfoedem.no

Eva Evju, ansvarlig for medlemsregister
Ovenbakken 13C, 1361 Østerås, tlf 984 68 126, e-post: adresselister@lymfoedem.no

Eva Kjønø Johansen, ansvarlig for fysioterapeutoversikt 
Raveien 12A, 8400 Sortland, tlf 915 69 962, e-post: fyslister@lymfoedem.no

Elin Hansen, kursansvarlig
Barlindåsen 1, 3475 Sætre, tlf 474 13 722, e-post: elinhan5@online.no

Karin Aakermann
Badebakken 30, 0467 Oslo, tlf 922 14 501, e-post: karin@aakermann.com

Marit Holm Mathisen, varamedlem
Åssiden Terrasse 10, 1160 Oslo, tlf 909 37 740, e-post: marit.holm@getmail.no

Liss Bjellerås Tellefsen, varamedlem
Spedalen 41, 4885 Grimstad, tlf 901 26 648, e-post: Liss.Tellefsen@ikt-agder.no

Norsk Lymfødemforenings sentralstyre

Vest-Finnmark Lymfødemforening
Leder Kari Arild, tlf 7841 0406
Breidablikk 24, 9610 Rypefjord
e-post: janarvid@skaididalen.com
Kasserer Ingebjørg Baardsen
Sekretær Lene Løkke



RETURADRESSE:

Norsk Lymfødemforening
v/ Eva Evju, Ovenbakken 13C, 1361 Østerås

Navn Telefon nr Bosted (fylke) Har selv lymfødem – type:
Bente 991 18 755 Trøndelag Primært, – begge ben
Vivian 991 18 110 Nordland Sekundært, – ben
Liv 952 29 144 Vestfold Sekundært, – arm/hånd
Camilla 993 29 468 Oppland Sekundært, – begge ben
Oddny 991 18 806 Rogaland Har barn med primærlymfødem
Torunn 991 18 609 Møre og Romsdal Primært og sekundært

Likemenn: En likemann er en du kan ringe og snakke med når du har behov for det.
NLFs likemenn har gjennomgått likemannskurs og har taushetsplikt. 
Se også http://www.lymfoedem.no/likemannsordning.html

Årskontingent: Hovedmedlem kr 300 – Husstandsmedlem kr 100

(BRUK BLOKKBOKSTAVER)

Fornavn:          ...................................................  Etternavn:  ................................................................

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

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

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

Medlemskategori (kryss av):

Sendes til: Norsk Lymfødemforening     
v/ Eva Evju, Ovenbakken 13C, 
1361 Østerås

(Innmelding kan også skje via internett på www.lymfoedem.no eller til adresselister@lymfoedem.no)

Innmeldingsblankett

m  Har Primærlymfødem – (som følge av medfødt defekt i lymfesystemet; ofte igangsatt i forbindelse med
pubertet, andre hormonelle endringer eller skader/sykdom)

m		Husstandsmedlem	–	(husstander	med	flere	medlemmer	kan	tegne	hovedmedlemskap	for	et	medlem	og

husstandsmedlemskap for de øvrige)

m  Har Sekundærlymfødem – (oppstått etter fjerning av lymfeknuter eller annen direkte skade påført lymfe-
systemet under operasjoner og/eller strålebehandling)

m  Fysioterapeut – etterutdannet innen komplett fysikalsk lymfødembehandling                              m  Andre


