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LEDERENS HJØRNE

Hei alle sammen!
Her på Sørlandet hadde vi nesten sommertemperaturer 
med utsprungne tulipaner, bjerkeløv og blomstrende 
kirsebærtrær allerede i april – og hva kan en vel ønske 
seg mer når naturen legger sin beste side til.
Og så over til alvoret. April var også tiden for NLFs 
landsmøte med litt uventet utfall av valget til nytt sentral-
styre. På grunn av spesielle omstendigheter var vi uten 
kandidat til leder for NLF. Landsmøtet taklet dette med å 
komme med et benkeforslag på at jeg, som hadde vært 
leder for valgkomiteen til nytt styre, likegodt skulle stille 
opp som ny leder. Jeg føler meg selvfølgelig smigret og 
vil takke for tilliten, og har med bankende hjerte og høy 
puls påtatt meg oppgaven som leder for sentralstyret de 
neste to årene. 
At jeg da ikke kunne fortsette som leder for valgkomiteen 
ble løst ved at Eva Heggem Berge var så sporty at hun 
på sparket påtok seg denne oppgaven. Tusen takk til Eva 
og den fine gjengen hun overtar ledelsen av.

Som ny og nokså urutinert leder håper jeg dere bærer 
over med meg om jeg skulle tråkke i salaten av og til. 
Dette blir jo noe mer enn å lede en lokalforening og en 
valgkomité. Så får vi håpe min erfaring fra jobben som 
psykiatrisk hjelpepleier ikke blir altfor nødvendig – 
ha ha. 
Jeg håper jeg kan gjøre en god jobb for oss lymfødemikere 
og at vi i fellesskap kan oppnå fremgang i vårt korstog 
for å spre kunnskap om lymfødem innen helsevesenet og 
blant politikere og byråkrater. 

Jeg vil takke det forrige sentralstyret for å ha ledet oss 
gjennom to turbulente år på en god måte. Fremdeles gjør 
de sitt beste for å hjelpe oss nykommere med å komme på 
plass. Jeg er takknemlig for de av det gamle styret som 
valgte å fortsette, og ønsker de nye medlemmene av 
sentralstyret hjertelig velkommen!

Så til dere som står på og driver våre lokalforeninger! 
Dere gjør en fantastisk jobb og dere skal vite at det er 
dere som er ryggraden som holder foreningen oppreist!

Så vil jeg ønske alle dere lymfødemikere en riktig god 
sommer!
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Christel Meyer, Vognveien 132, 2315 Hamar 
Telefon: 992 68 010
E-post: christel.meyer@hamar.kommune.no

Og det er ingen grunn til å nøle – 
Påmeldingsfristen er satt til 1. juli 2011. n

Behandlingsreise november 2011
NLF arrangerer et to ukers behandlingsopphold med intensiv lymfødembehandling på 
Tenerife, Playa de Fañabe fra 6. november 2011. Avreise fra Oslo Gardermoen, Bergen, 
Stavanger, Kristiansand og Trondheim. Det kan ordnes med tilslutning fra andre byer 
og overnatting ved Gardermoen for de som ønsker det.

Fullstendig informasjon om oppholdet med priser 
og påmeldingsskjema er lagt ut via NLFs nettsider 
under Behandlingsopphold.

De som ikke har mulighet til å finne opplysninger 
på nett, kan kontakte leder for Reiseutvalget: 

No vart eg arg!
Prissjokk på behandlingsmateriale

Hos en av de to mest brukte kompresjonsstrømpe-
leverandørene har det vært en omorganisering som 
gjør at de flytter til Sverige.

En ting er at det blir masse ekstraarbeid for fysio-
terapeutene fordi systemer som har fungert tidli-
gere slår krøll på seg. 

En ganske annen ting er – at et produkt som fra 
samme leverandør i fjor kostet kr 2 385 nå plut-
selig koster kr 3 778,75. Det er en prisøkning på 
over 58%!

Jeg dåner, jeg skummer, jeg blir rasende, oppbragt 
– men ikke målløs.
Det går virkelig ikke an at en leverandør høyner 
prisene med et hopp på denne måten. Tror jeg må 
skifte strømpeprodusent, jeg. 

Hvilket firma det gjelder? Vel – følg med når du 
får neste faktura så ser du det nok.

Er det Dagbladet neste? “Kronisk syke overraskes 
med prishopp på 58% på nødvendig behandlings-
materiale.” n

Ved Tone Guettler

Snart er det slutt på LYMFEPOSTEN
Er du en av dem som har glemt å betale årets medlemskontingent?

NLF har nå sendt ut en purring og håper at den vil gi deg det puffet du trenger for å betale. 
Dessverre må vi stryke deg av medlemslista dersom vi ikke har registrert betalingen ved årsskiftet. 

Og etter det – slutt på Lymfeposten!
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NLFs sentralstyre 2011-2013

Eva Evju (61) – sentralstyremedlem fra våren 2009
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.

Marit Holm Mathisen (65) – sentralstyremedlem fra våren 2011
Fra Oslo, – bosatt i Oslo.
Tidligere barnevernspedagog.
Sekundært lymfødem siden 2002 – begge ben/mage.
Medlem av NLF fra 2004.
Medlem av valgkommiteen til Oslo/Akershus Lyfødemforening fra 2010. 
Varamedlem i sentralstyret 2010-11. Kursansvarlig i NLF. 

Helga Larsen (68) – leder fra våren 2011
Opprinnelig fra Froland, – bosatt på Asdal, Arendal.
Pensjonist, tidligere psykiatrisk hjelpepleier.
Sekundært lymfødem siden 2005  –  ben.
Medlem av NLF fra 2007. 
Var våren 2007 med på oppstarten av Aust-Agder Lymfødemforening, der hun 
fortsatt er leder. Ledet NLFs valgkomite fra 2009-11.

Torunn Meosli (45) – økonomiansvarlig fra våren 2011
Fra Brønnøysund, – bosatt samme sted.
Rådgiver i Opplysningsavdelingen ved Brønnøysundregistrene – 60% stilling.
Lipolymfødem siden barneårene, diagnose i 2007 – hele kroppen.
Medlem av NLF fra 2007. 

Tora Veslestaul (53) – sekretær fra våren 2011
Fra Øyfjell, Vinje, – bosatt samme sted.
Kunsthåndverker og husmor på gård med geitemelkproduksjon.
Lipolymfødem, diagnose i 2010 – begge ben.
Medlem av NLF fra 2010. 

Marit Helene Kløve (68) – nestleder fra våren 2011
Fra Bergen, – bosatt samme sted.
Pensjonist, førsteamanuensis emerita ved Institutt for lingvistiske, litterære og este-
tiske emner ved Universitetet i Bergen.
Sekundært lymfødem siden 1990 – høyre ben.
Medlem av NLF fra 1991.
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Karin Aakermann (58) – 2. varamedlem fra våren 2011
Fra Oslo, – bosatt i Oslo.
Kontormedarbeider.
Sekundært lymfødem siden 2009 – høyre arm.
Medlem av NLF fra 2010. 
Sekretær i NLF 2010-2011

Liss Bjellerås Tellefsen (53) – sentralstyremedlem fra våren 2011
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.
Varamedlem i sentralstyret 2010-11. Ansvarlig for NLFs fysioterapeutoversikt.

Anniken B. Olsen (40) – 1. varamedlem fra våren 2011
Fra Ski, – bosatt samme sted.
Personlig assistent i Ski kommune, jobber også som massør samt fakturamedarbeider 
en dag i uken.
Primært lymfødem, diagnose i 1996 – begge ben.
Medlem av NLF fra 2010.
Annonseansvarlig for Lymfeposten fra høsten 2011.

NLFs landsmøte 2011
Årets landsmøte ble avholdt på Rica Helsfyr Hotel i Oslo søndag 10. april.

Leder Åse Hokseng åpnet landsmøtet og gledet seg 
over at så mange fra de lokale foreningene var møtt 
fram – og ikke minst over å se så mange nye styre-
representanter blant de fremmøtte. Bare Hordland, 
Østfold og Vest-Finnmark var forhindret fra å møte. 
Totalt var det 35 medlemmer med stemmeplikt og 
7 uten stemmerett tilstede.
Åse Hokseng fortsatte med å takke alle som gjør 
en stor og helt frivillig innsats for foreningen, og 
minnet oss på å ta vare på hverandre.

Sentralstyrets årsberetning ble godkjent, det 
samme ble årsregnskapet for 2010. Styrets beret-
ning, regnskap 2010, virksomhetsplan og budsjet-
ter for 2011/2012, samt protokoll fra landsmøtet 
2011, er sendt til alle lokale foreninger. Spesielt 
interesserte kan henvende seg dit, eller til sentral-
styret for en kopi. 

Ved Elsebeth Peel Jarvis

Her refereres kort fra enkelte saker.

Sentrale vedtekter og retningslinjer
Det forelå ingen forslag til endringer i hovedved-
tektene, men sentralstyret fremla forslag til en 
mindre justering i Retningslinjer for behandlings-
reiser til utlandet.
Hovedvedtektene er som vanlig lagt inn som bilag 
i dette nummer av Lymfeposten – se midtsidene.
Fullstendige vedtekter med oppdaterte retnings-
linjer finnes på NLFs hjemmeside – lenket fra 
www.lymfoedem.no/NLF.html

Virksomhetsplan 2011-2012
Sentralstyrets forslag til virksomhetsplan skapte 
en del diskusjon, men ble til slutt godkjent med 

fortsettes neste side
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følgende kommentar: ”Landsmøtet ber styret 
igangsette arbeidet med å synliggjøre manglende 
behandlingstilbud i landet. Styret delegerer opp-
gaven til de lokale foreningene, og utarbeider sam-
men med disse et spørre-/svarskjema som behand-
ler opplysningene på en ensartet måte. Resultatene 
skal kunne benyttes både sentralt og lokalt mot 
politikere og andre som kan påvirke tilbudet.”

Valg av sentralstyre
Valgkomiteen hadde en omfattende oppgave denne 
gangen siden alle ni sentralstyremedlemmer var 
på valg. Heldigvis sa fire av dem seg villige til gjen-
valg, – men i tildels andre funksjoner. På lands-
møtedagen var nye kandidater klare for de viktige 
vervene som nestleder, økonomiansvarlig, sekretær 

NLFs landsmøte 2011 ... fortsatt fra forrige side

n   n   n

samt et varamedlem, – men kandidat til ny leder 
manglet. Det løste seg imidlertid på lykkelig vis 
da Helga Larsen, leder av Aust-Agder Lymfødem-
forening og valgkomiteen, sa seg villig til å ta over 
ledervervet i NLF.
Se presentasjonen på side 6-7.

Valgkomite
Til valgkomité for landsmøteperioden 2011-2013 
ble følgende personer valgt:

Leder Eva Heggem Berge, Gudbrandsdalen• 
Medlem Inger Dahl, Oslo/Akershus• 
Medlem Karin Evje Olsen, Oslo/Akershus• 
Varamedlem Anna Helene Stastad, Ringerike• 
Varamedlem Åse S. Hokseng, Buskerud• 

I  begrunnelsen heter det: “Elsebeth er medlem av 
NLF siden 1994. Hun var med på oppstarten av 
lokallaget Oslo/Akershus i 1997, og forble i lokal-
lagstyret i seks år i forskjellige verv. Elsebeth var 
prosjektansvarlig for utvikling av NLFs brosjyre 
og nettsider, og er medlem av webredaksjonen.
Elsebeth er redaktør av Lymfeposten, en oppgave 
hun har hatt siden 1998.
Elsebeth står for kvalitetskontroll av informasjon, 
for kreativitet i informasjonsformidling, for fornuf-
tig kritisk blikk på det arbeidet NLF gjør.”
 
Det er mange som gjør verdifullt, frivillig arbeid, 
helt gratis, og vi velger selv å si ja eller nei. Men 
når Elsebeth sa ja til redaktørjobben, visste hun 
kanskje ikke helt hva hun gikk til. I hvert fall ikke 
hva det har utviklet seg til i løpet av 13 år. Selv vi 
som står rundt henne i redaksjonen bare aner 
hvor mye arbeid det er.

Nytt æresmedlem i NLF
Elsebeth Peel Jarvis ble på landsmøtet utnevnt til æresmedlem nummer fire av Norsk 
Lymfødemforening. Tidligere utnevnte æresmedlemmer er Turid Sandberg, Carl Fr. 
Petlund og Wenche Vigen.

Tekst: Torunn Ekornholmen                                                                                      Foto: Oddny Merete Bye

Avtroppende nestleder, Evy Walderhaug, over-
rakte blomster og vin.

– Det tilsvarer nok en kvart stilling. Det går mye 
tid i forkant til planlegging, med å finne temaer 
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og skribenter. Etter deadline starter min jobb for 
alvor, med å sy sammen alt. Jeg er ikke så glad i å 
skrive, men jeg liker godt å jobbe med den grafiske 
utformingen.

1997-98 var en litt trøblete periode for lymfødem-
foreningen. Og det var ikke så lett å få folk til å ta 
verv. På Landsmøtet i ’98 var det noen som dultet 
Elsebeth i siden og sa: ”Kan ikke du ta Lymfe-
posten, da?”
– Jo da, svarte jeg. Jeg tenkte i mitt enfold at dette 
dreide seg om layout, og det har jeg alltid syntes 
har vært spennende. Jeg tenkte overhodet ikke på 
at det også skulle stå noe i dette bladet. Det måtte 
jo skaffes lesestoff!

Hun sier selv at det gikk på amatørmessig vis i et 
par år – med tekstprogram og klipp og lim – før 
hun fikk et redigeringsprogram.
– Akkurat det programmet kjente jeg ingen som 
kunne, så jeg måtte prøve og feile selv. Jeg lærte 
utrolig mye om produksjonen – og meg selv!

Elsebeth sier hun har vært utrolig heldig med med-
arbeidere i redaksjonen, og opplever etter hvert 
også at flere og flere fagpersoner vil skrive for 
bladet. Hun tolker det i retning av at det som står 
der holder mål, og er vettugt.
– Bladet skal være bredspektret, og inneholde både 
faglige, menneskelige, sentrale og lokale innslag.

– Hvordan ser du for deg Lymfeposten i framtiden?
– Spørsmålet om fargebilder, eller ”firefarget” som 
det heter, kommer. Da blir det også en annen pris. 
Men det er ikke sikkert at jeg skal sitte ved roret 
da. Egentlig trenger vi sårt en “assistent-redaktør” 
– vi er nokså sårbare, og jeg vil også gjerne at noen 
skal kunne ta over snart. Ikke fordi jeg er lei, men 
jeg tror det er sunt å bytte på litt, få inn noen andre.

– Hva tror du Lymfeposten betyr for våre lesere?
– Jeg får tilbakemeldinger om at folk gleder seg 
til det kommer, og at bladet leses fra A til Å. Fysio-
terapeutene skryter også av det, og det er min 
kvalitetssikring, sier Elsebeth. n



LYMFEPOSTEN 2/11

10

Dekning av kostnader til 
kompresjonsmateriale

Både Norsk Fysioterapeutforbund ved Faggruppe 
for Onkologi og Lymfologi og Norsk Lymfødem-
forening har skrevet brev til Helse- og omsorgs-
departementet (HOD) og bl.a. påpekt det urimelige 
i at det kun er lymfødem med brystkreftbakgrunn 
som kvalifiserer til å komme med under ordningen. 

NLF sier konkret i sitt brev til HOD: ”Den nye 
regelen om kompresjonsplagg må gjelde alle lymf-
ødemdiagnoser og dette må informeres om til alle 
helseforetak.”

Ulike reaksjoner
De forskjellige helseforetakene (HF) i Norge har 
reagert ulikt på departementets vedtak, bl.a. på 
grunn av økonomien i vedtaket. 

Ifølge det vi har fått opplyst er det i Helse Nord 
bare Universitetssykehuset i NordNorge HF og 
Helgelandssykehuset HF og i Helse Midt-Norge 
St. Olavs Hospital HF, som har sagt ja. I Helse Sør-
Øst har Sykehuset Østfold HF, Oslo universitets-
sykehus Ullevål HF, Akershus universitetssykehus 
og Sykehuset Innlandet HF sagt ja til å dekke 
kompresjonsplaggutgiftene. 
Andre steder har det enten vært sagt nei eller det 
foreligger ikke svar enda – så vidt vi har funnet ut.

Om du kan regne med å få innvilget en søknad og 
dermed få dekket kompresjonsstrømpeutgifter er 
altså foreløpig avhengig av hvor du bor, hvilken 
behandlingshjelpemiddelsentral du sogner til – og 
hva slags diagnose du har.

Nå er det jo slik at helseforetakene egentlig ikke 

Helse- og omsorgsdepartementet gjorde i mai 2010 et vedtak som tilsier at alle brystkreft-
opererte lymfødempasienter skal få dekket sine utgifter til kompresjonsplagg, – og at 
kostnadene forutsettes dekket av de regionale helseforetakene. 
Dette fortalte vi først om i Lymfeposten i nr 4, 2010. 
Nå skjer det ting hele tiden, og siste ord er helt sikkert ikke sagt.

Ved Tone Guettler

kan nekte å ta på seg det økonomiske ansvaret når 
Helse- og omsorgsdepartementet har gjort et vedtak 
– men noen vil nok bruke lengre tid på å få ord-
ningen på plass enn andre. Det er derfor viktig 
alltid å ta vare på alle relevante kvitteringer, – for 
når ordningen kommer på plass skal den også ha 
tilbakevirkende kraft.

Ahus og Sykehuset Innlandet har utarbeidet egne 
ryddige informasjonsskriv. De andre har ikke slike 
skriv, men følger stort sett det Ahus har gjort. Her 
er noen krav:
– Ullevål krever at søknaden er undertegnet av

legespesialist i onkologi.
– Ahus vil ha vedlagt kopi av henvisning til lymf-

ødemfysioterapi med diagnosekode påført, siden 
det bare er lymfødem med brystkreftbakgrunn 
som dekkes av ordningen i flg. vedtaket fra HOD.

– For Østfold holder det at en fysioterapeut, som
står på Norsk Lymfødemforenings liste, skriver 
søknaden. 

Flere fysioterapeuter rundt om i landet arbeider 
aktivt for å påvirke helseforetakene til å samkjøre 
sine retningslinjer.  

Dekning av kompresjonsplagg for lymfødemike-
re via Behandlingshjelpemiddelsentralene er en 
helt ny situasjon, og det er mange spørsmål som 
ennå ikke er avklart. Disse har vært stilt fra FOL 
til HOD, blant annet om hva slags, hvor mange og 
hvor ofte en kan få kompresjonsplagg.

Søknad, vedtak, refundering
En ting er sikkert, – man skal ikke la være å søke. 
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Søk igjen om det gis avslag – og vis hver gang til 
Helse- og omsorgsdepartementets brev av 11. mai 
2010/ref.: 200904431-/LSD. Stå på!
Behandlingshjelpemiddelsentralene varsler om én 
ting som er meget viktig – vedtaksbrevet man 
mottar må tas godt vare på:

Når regning skal sendes inn til behandlingshjelpe-
middelsentralen fra fysioterapeut eller bandagist 
må kopi av vedtaksbrev være vedlagt.
Dersom pasienten selv sender inn kvittering for 
betalte kompresjonsstrømper/bandasjemateriell 
må følgende være vedlagt: kopi av vedtaksbrev, 
følgeskriv inneholdende navn, adresse, oversikt 
over hva kvitteringen(e) og beløpene gjelder 
samt kontonummer til den som skal ha penger 
refundert.

Behandlingshjelpemiddelsentraler har mottatt en 
rekke kvitteringer uten navn og kontonummer. Da 
står de jo ganske hjelpeløse i sitt arbeid, og kan 
ikke refundere utleggene.

Er man usikker på hvordan dette fungerer i den 
helseregionen man tilhører, bør både lymfødemi-
kere og fysioterapeuter ta kontakt med den lokale 
behandlinghjelpemiddelssentralen. Informasjon 
om dette finner man under ”kontaktinformasjon” 
på nettsiden www.behandlingshjelpemidler.no
De forskjellige behandlingshjelpemiddelsentralene 
kan ha forskjellige krav og retningslinjer.

Grunnstønad
Noen lymfødemikere med brystkreftbakgrunn 
mottar grunnstønad til dekning av ekstraordinære 
kostnader til kompresjonsstrømper. De vil komme 

til å miste retten til denne grunnstønaden når ved-
taksbrev om at kompresjonsplaggkostnadene vil 
bli dekket av det lokale helseforetaket er gitt. Og 
det er bare rett og rimelig, man skal tross alt ikke 
ha dobbel dekning.
 
Husk at mottakere av grunnstønad selv plikter å 
varsle NAV om enhver endring som har innvirk-
ning på stønadsutbetalinger.

Alle som har behov
Helt til sist: Vi har akkurat nå (10. mai) fått vite at 
FOL har fått svar på sitt brev til HOD – og her er 
det gode nyheter! Vi kan ikke legge ut brevet i sin 
helhet, men har fått tillatelse til å sitere: 

”Siden kompresjonsstrømper og evt. støttebanda-
sjer må anses som nødvendig for å få gjennomført 
lymfødembehandling, anser Helse- og omsorgs-
departementet disse hjelpemidlene som behand-
lingshjelpemidler, som forutsettes dekket av de 
regionale helseforetakene. Dette gjelder alle som 
har behov for denne typen spesialisert behandling, 
– ikke bare brystkreftpasienter.”

Dette er utrolig gode nyheter selv om det er mange 
detaljer som må avklares. 
Det er bare å håpe at alle helseforetakene og deres 
behandlingshjelpe-middelsentraler snart får dette 
på plass.

En milepel! n

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
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Fettsuging av ankler

Spørsmål: Fettsuging av ankler
”Jeg har fått konstatert lipødem og lymfødem. Jeg 
har veldig tykke ankler (stokkbein). Jeg er kun 32 
år, jobber som sykepleier, går aldri i skjørt. 
Skammer meg for mine tjukke bein. HJELP!! 
Kan man ta fettsuging i ankler?” 

Hun siterer sin journal fra undersøkelse ved Aker 
sykehus og opplyser: 
”Jeg trener 4-5 ggr i uken. Springer på tredemølle 
og spinning. Ved vektreduksjon går jeg ned i ansikt 
og overkropp, men ikke fra bekkenet eller i bena. 

Jeg lurer derfor på, – kan det fettsuges? Kan ikke 
så mye om dette, og er egentlig livredd kirurgisk 
inngrep, men det er jo lov å spørre og være litt 
nysgjerrig, om det går å fikse med fettsuging. Hva 
er risiko for nekrose? Resultat? 
Eller skal jeg leve med dette?  Håper på et svar, et 
ærlig svar. MÅ jeg leve med dette? ”

Legen svarer:
”Det er dessverre lite man kan gjøre med tilstanden. 
Fettsuging – som kan benyttes ved tykke legger/
ankler (kun fett) og ved normalt lymfødem bør 
ikke benyttes ved lipolymfødem. Det kan forverre 
plagene. Utover kompresjonsstrømpe som kan gi 
noe effekt, er det lite å tilby. 

Mvh Halfdan Vier Simensen, Spes. i generell og 
plastisk kirurgi”

Kilde: https://tjenestetorget.no/eksperthjelp/
sporsmal/Fettsuging-av-ankler-/12518/

På nettsiden Tjenestetorget.no – der eksperter svarer – har vi kommet over et spørsmål 
om fettsuging som vi har forkortet og redigert litt.

Spørsmål om fettsuging av lymfødem kommer 
opp fra tid til annen. I Sverige har dr Håkan 
Brorson i Malmö brukt fettsuging av lymfødem 
som behandling i mange år, - først og fremst på 
armer, – med obligatorisk bruk av kompresjons-

Ved Tone Guettler

n   n   n

strømper natt og dag for all tid etterpå. I de senere 
år har det også vært noen ben som har fått denne 
behandlingen. 

I Lymfödem – nationellt vårdprogram fra 2003 
(utarbeidet av den svenske Riksplaneringsgruppen 
mot lymfödem, initiert av Cancerfonden) står det:
“Lipödem är inget lymfödem utan en sjukligt stor 
subkutan fettinlagring (lipodystrofi) och drabbar 
nedre extremiteterna främst hos kvinnor. 
Lipödemet innehåller inte någon ökad mängd vät-
ska och lymfskintigrafi är normal (Witte & Witte 
2000). 
Med ökande vikt kan ett sekundärt lymfödem upp-
stå p.g.a. förträngning av lymfkärlen.”

En av våre lymfødembehandlende fysioterapeuter 
kommenterer fettsuging slik: 
”Avhengig av årsakene, så vil ødemet komme til-
bake også ved fettsuging. Ved lipødem/lymfødem,  
er transporten av lymfevæske redusert. Den væ-
sken som er omdannet til fettvev kan suges ut, 
men vil komme tilbake igjen hvis det ikke brukes 
kompresjon og eventuelt annen behandling.”

Lymfeposten hadde en artikkel i nr 1, 2011 om 
Lipødem, og om Selvdrenering – ved primært 
lymfødem/lipødem i nr 4, 2004, begge ved Kristin 
Ruder, spesialist i onkologisk fysioterapi, MNFF. 
Den siste kan også leses fra vårt arkiv: 
www.lymfoedem.no/lymfeposten.html n

h
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Hvorfor kompromisse. Du er verd det beste og kan få et hjelpemiddel som gir beste mulige kompresjon, 
perfekt komfort og passform. JOBST Elvarex Soft er en effektiv strømpe for arm, hånd, ben og fot. Våre 
strømper er behaglige og skånsomme mot huden – hansken og tåkappen er til og med helt uten søm  
– og minimerer dine bekymringer sånn at du selv kan styre din hverdag. 

Kontakt din fysioterapeut – Spør etter Jobst Elvarex Soft

En behagligere måte 
å leve med ødem.

ci
rc

us
co

m
.se

       Elvarex Soft søm
løs hanske
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Oslo/Akershus arrangerte behandlingsreise med to ukers intensiv lymfødembehandling 
på Lanzarote fra 25. mars til 8. april. Syv fysioterapeuter behandlet 35 lymfødemikere, 
19 familiemedlemmer/venner var med på deler av oppholdet.
Her kommer noen stemningsrapporter.

Lanzarote mars/april 2011
Behandlingsopphold for Oslo/Akershus –

Damene som jobbet ved ”Lymfødemklinik-
ken” på Hotel Cinco Plazas tok seg tid til en 
ørliten kjeks og en kaffekopp hver formiddag, 
men kun stående, selvsagt! Fra venstre  Anne 
Kvisgaard Gløersen, Ingrid Haugen Tyldum, 
Helen M. Olsen, Ellen Ringnes, Kristin 
Haugen, Aud Wølner og Wenche Vigen.

Hver eneste hverdagsmorgen startet med en halv times 
trim klokka 07:30, og der skulle det god grunn til for å 
skulke! ”Ingen” gjorde det frivillig. 
I tillegg hadde fysioterapeut Ingrid Tyldum en time med 
vanngymnastikk midt på en torsdag – noe mange satte 
stor pris på.

Tekst: Torunn Ekornholmen                                             Foto: Ingrid Haugen Tyldum, Elsebeth Peel Jarvis

Bandasjeringskøen på kveldstid er stedet for verdens beste likemanns-
arbeid. Her utveksles erfaringer, gode og dårlige – og Hilde Bratli går ikke 
glipp av et eneste ord, mens hun driver og selvbandasjerer bein og føtter.
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– Hjelp jeg har blitt robbet!
Lommeboka var borte. Sånn startet hennes første 
behandlingsreise.

Første tur
Kari sto i den varme resepsjonen, hadde nettopp 
greid å senke skuldrene etter en lang reise, og 
gledet seg til sitt første behandlingsopphold, og til 
sin aller første tur til Lanzarote.
Hun har reist både vidt og bredt og lengre enn langt, 
i nesten alle verdens hjørner, vært både i jungel 
og i ørken, i storbyer og på landsbygder, hun har 
også bodd i New York ett år, uten at det har skjedd 

Help, I’ve been robbed!
Dette var omtrent det første Kari Skjelsbæk sa etter at hun hadde landet på flyplassen 
på Lanzarote, og sto i kø for innsjekking på hotell Cinco Plazas i Puerto del Carmen.
Tekst og foto: Torunn Ekornholmen

noe ubehagelig. Da hun besøkte datteren i Mosam-
bik, måtte de låse gitteret foran inngangsdøren 
med fire hengelåser. SÅ trygt var det der! Men alt 
gikk bra.

God hjelp
Men så skjer det altså: Hun venter på romnøkkelen. 
Står med passet i handa og en liten veske over 
skulderen. Der ligger lommeboken med visakort, 
helsekort, førerkort, familiebilder og adresser – og 
en god slump penger, både euro og norske kroner. 

Christel Meyer er 
en kreativ person. 
Hun savnet kom-
presjonsmateriell 
med litt stil og hu-
mor – og valgte å 
farge bandasjene 
sine vinrøde. 
Hvorfor ikke jeans-
blå eller sorte? 
Definer dine egne 
behov og gjør som 
Christel: Sett i 
gang og farg!

Det går med noen meter 
med bandasjeringsma-
teriell når det trengs fra 
tærne til over midjen. 
En tøff utfordring i var-
men, men ingen klager 
hørtes!

Den tradisjonelle felleslunsjen på Playa Terrazza den 
siste dagen av det to uker lange oppholdet, samlet som 
vanlig de fleste.
Det ble noen hyggelige timer under parasollene med 
nye og gamle venner. Det ble takketaler og utdeling av 
diplomer til de som hadde mistet mest lymfevæske (målt 
i redusert omkrets av hhv arm/bein/midje) – eller som 
på annen måte hadde gjort seg spesiellt bemerket i 
løpet av oppholdet. Og så bar det tilbake til hotellet 
for rydding og pakking – og en siste nattbandasjering 
før avreisen neste dag.

fortsettes neste side
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Glidelåsen er igjen. Like ved står venninnen Gunn 
og passer på resten av bagasjen. De to har reist 
mye sammen og vet hvordan de skal te seg.

– Jeg pleier alltid å ha verdisaker i en liten veske 
på magen, men denne gangen hadde jeg altså 
valgt ei skulderveske. Jeg var blant de siste som 
fikk tildelt rom, så det var ikke så mange igjen i 
resepsjonen. Og heldigvis fikk jeg god hjelp, og 
ble tatt på alvor. De avviste meg ikke som en hvit-
håret, gammel skrullete dame, smiler hun.

Videotape
Som den reisevante damen hun er, hadde hun et 
kredittkort i lomma, og i dagboken i ryggsekken 
hadde hun notert ned telefonnummer til bankassi-
stanse. Hun fikk stengt visakortet umiddelbart, og 
varslet datteren sin i Oslo.
– Og så DU, da mamma, lo datteren i telefonen, - 
du som alltid er så forsiktig!

Deretter meldte Kari fra til reiseselskapet på stedet 
og resepsjonisten tilkalte det lokale politiet.
Resepsjonistene gikk for å se på videotapen fra to 
overvåkningskameraer. De greide ikke å se noe 
uvanlig, men da politiet kom, kunne de enkelt slå 
fast at et ungt par svinset rundt Kari og tok lomme-
boka ut av veska. De hørte ikke med blant hotel-
lets gjester. 
Da politiet gikk på leting etter tyvene, ble Kari og 
Gunn loset inn i restauranten for et bedre måltid 
på hotellets regning. 
 

Ingen tolk
– Men historien ender ikke der?
– Neida. Dette var fredag ettermiddag, så jeg fikk 
beskjed om å møte på politistasjonen mandag 
klokken 16 for å skrive rapport til forsikringssel-
skapet. Politiet krevde at jeg skulle stille med tolk, 
og det lovte reiseselskapet å ordne. Jeg fikk be-
kreftet tidspunktet, men ingen tolk dukket opp. 
Jeg ringte reiseselskapet tre ganger mens jeg satt 
på politistasjonen, men tolken kom ikke, og jeg 
måtte bare dra hjem igjen. 

Redningen
Men så ble Carmen Castanos i vår egen forening 
redningen. Hun ble med Kari neste dag. En og en 
halv time brukte de på rapporten. Carmen overlot 
ingenting til tilfeldighetene. Hun vet hvor viktig 
nyansene i slike skriv er.
– Der politiet hadde skrevet at jeg var ”uoppmerk-
som”, rettet hun det til at jeg ”sto i kø”. Slikt kan 
være viktig for oppgjøret hjemme.
Kari syntes det var litt dumt å bry henne som selv 
var på behandlingsopphold, men Carmen har føl-
gende kommentar til ”redningsaksjonen”:
– Jeg synes det er helt naturlig å bli spurt om hjelp, 
jeg er jo spansk. Riktignok har jeg bodd i Norge i 
ca. 30 år, men jeg er stadig hos familien i Spania. 
Jeg kjenner kulturen og folket godt, og vet hvor-
dan samfunnet fungerer.

I hjørnet, rett over hodet på Kari Skjelsbæk er et 
av overvåkningskameraene montert.

Behandlingsopphold for Oslo/Akershus –

Help, I’ve been robbed! ... fortsatt fra forrige side
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Norsk Lymfødemforening
pr 10. april 2011

§ 1 – Navn 
Organisasjonens navn er Norsk Lymfødemforening.
Norsk Lymfødemforening (NLF) er en landsomfattende ideell interesseorganisasjon stiftet 
28. oktober 1986.
NLF er registrert i Enhetsregisteret med organisasjonsnummer 971 274 840.

§ 2 – Formål
Norsk Lymfødemforenings formål er å:

utøve rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet overfor alle med lymfødem og deres 
familier
arbeide for at personer med lymfødem får den samme muligheten til livskvalitet som andre
påvirke helsemyndigheter og politikere, for derved å bidra til best mulig behandling og økt 
satsing på dette fagområdet
arbeide for å spre kunnskap om lymfødem og kjennskap til konsekvensene av den kroniske 
lidelsen – blant politikere, helsemyndigheter og i samfunnet generelt
medvirke til å bedre mulighetene for behandling og diagnostikk 

§ 3 – Medlemskap 
NLF har personlige medlemskap og firmamedlemskap.
Husstandsmedlemskap kan avtales, – det gis rabatt for ekstra husstandsmedlemmer dersom minst 
ett vanlig medlemskap er tegnet i husstanden.
Kun personlig medlemskap gir organisatoriske rettigheter

3.1 Tilknytting til lokal forening eller direktemedlem
Et medlemskap gjelder både NLF sentralt og lokalt.
Ved innmelding i NLF fordeles medlemmene til nærmeste lokale forening. 
I områder uten lokal forening, er medlemmene direktemedlemmer i NLF.
Enkeltperson kan være medlem i en annen lokal forening enn den vedkommende har sin geografiske 
tilknytning til.

3.2 Valgbare medlemmer
Bare personlig betalende medlemmer er valgbare til verv i NLF. Tillitsvalgte må være betalende 
medlemmer i hele perioden de velges for.

3.3 Medlemskontingent
Alle medlemmer får individuelle innbetalingsblanketter som må betales separat. Alle former for 
medlemskap forutsetter at forfalt kontingent er betalt.
Står kontingenten ubetalt i mer enn ett år strykes medlemskapet.

3.4 Æresmedlemskap
Æresmedlem utnevnes av landsmøtet etter at vedkommende har gjort seg fortjent ved stor og 
uegennyttig innsats for foreningen.

§ 4 – Organisasjon 
NLFs oppbygging er: landsmøtet, ledermøtet, sentralstyret og lokale foreninger.

Foreningens høyeste myndighet er landsmøtet.
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I tiden mellom to landsmøter er ledermøtet foreningens høyeste myndighet.

Når ledermøtet ikke er samlet, ledes foreningens virksomhet av sentralstyret.

4.1 Medlemskap i andre foreninger
NLF ble opptatt som medlem i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) i 1999 og i Funksjons-
hemmedes Studieforbund (FS) i 2004.

§  5 – Landsmøte 
5.1 Myndighet og innkalling
Landsmøtet er foreningens øverste organ.
Ordinært landsmøte holdes hvert andre år innen utgangen av april måned. Tid og sted bestemmes 
av sentralstyret.
Innkalling til landsmøtet skal skje med minst 3 måneders varsel. 
Forslag som ønskes behandlet på landsmøtet, må være sentralstyret i hende senest 2 måneder før 
landsmøtets startdato.

Sentralstyret skal legge frem alle innkomne forslag til behandling på landsmøtet. 
Saksliste og saksdokumenter, herunder beretninger og regnskap for mellomåret med ledermøtets 
innstillinger og valgkomiteens innstilling, skal sendes lokale foreninger minst 4 uker før landsmøtet 
avholdes.

5.2 Deltakere på landsmøtet og ekstraordinært landsmøte:
sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer
representanter fra lokale foreningers styrer
Lymfepostens redaktør
leder av, eller en representant fra valgkomiteen
innstilte kandidater til verv inviteres som landsmøtets gjester

5.3 Lokale foreningers representasjon på landsmøtet
Lokale foreninger med inntil 199 medlemmer møter med leder og et styremedlem.  
For lokale foreninger med flere enn 200 medlemmer, gir hver påbegynte hundre en representant fra 
foreningens styre i tillegg.  
Medlemstallet regnes etter antall registrerte medlemmer pr 31. desember i året før landsmøtet.

5.4 Stemmerett/stemmeplikt på landsmøter
Fremmøtte representanter for lokale foreningers styrer og sentralstyrets medlemmer har stemme-
plikt på landsmøter.
Sentralstyrets medlemmer har ikke stemmerett under behandling av årsberetning og årsregnskap.

Ved avstemming har den enkelte representant én stemme hver.
Det kreves 2/3 flertall i § 15-Vedtektsendringer og § 17-NLFs oppløsning, alle andre saker blir 
avgjort ved alminnelig flertall.
I et hvert tilfelle av stemmelikhet blir forslag forkastet.

5.5 Landsmøtets saksliste:
Åpning 1. 
Konstituering2. 

Navneoppropa) 
Valg av møtelederb) 
Valg av referent(er)c) 
Valg av 2 personer til å undertegne protokollend) 
Valg av tellekorpse) 

Årsberetning for hvert år3. 
Årsregnskap og revisjonsberetning for hvert år4. 
Vedtekter5. 
Virksomhetsplan og budsjett for kommende landsmøteperiode6. 
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Kontingent/fordelingsnøkkel1. 
Innkomne forslag2. 
Valg av tillitsvalgte3. 

10. Avslutning.

5.6 Valg
Landsmøtet velger følgende tillitsvalgte for 2 år om gangen:

Sentralstyre – bestående av leder, nestleder, sekretær, kursansvarlig, økonomiansvarlig, 
medlemsansvarlig, 1 styremedlem, samt 2 varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Flertallet 
i sentralstyret må være lymfødemikere.
Valgkomité – bestående av minst 3 medlemmer, samt 2 varamedlemmer i nummerert 
rekkefølge. Leder velges på landsmøtet.

Alle valg skjer særskilt. 

Landsmøtet velger statsautorisert revisor for 2 år om gangen.

5.7 Protokoll fra landsmøtet
Det skrives protokoll fra landsmøtets forhandlinger. Vedtakene leses opp for godkjenning etter hvert 
som sakene avvikles. 
Protokollen underskrives av de valgte representanter før landsmøtet heves.
Kopi av protokollen sendes lokale foreninger, Lymfepostens redaktør, revisor og Brønnøysund-
registeret. 

5.8 Ekstraordinært landsmøte
Ekstraordinært landsmøte holdes dersom sentralstyret, ledermøtet eller minst 1/3 av lokale 
foreninger ber om det.
Innkalling bør skje med minst 14 dagers varsel og møtet kan bare behandle de saker som fremgår 
av sakslisten.

§  6 – Ledermøte
6.1  Myndighet, sammensetting og innkalling 
Ledermøtet er NLFs høyeste myndighet mellom landsmøtene.
Ledermøtet kommer sammen så ofte sentralstyret finner det nødvendig, eller dersom minst 1/3 av 
de lokale foreningene krever det. Minimum er en gang i år med landsmøte og 2 ganger i år uten 
landsmøte.

Ledermøtet består av sentralstyrets medlemmer, leder av hver lokalforening eventuelt nestleder/
styremedlem. Lymfepostens redaktør deltar på møte.
Ledermøtet ledes av sentralstyrets leder eller nestleder.
Ledermøtet er beslutningsdyktig når leder eller nestleder av sentralstyret og representanter fra 1/3 
av de lokale foreningene er til stede.

Sentralstyrets medlemmer har ikke stemmerett i behandling av årsberetning, årsregnskap og 
revisjonsberetning. 
Ledermøtet kan ikke omgjøre vedtak fattet av landsmøtet.

Innkalling til ledermøtet skal skje med minst 6 ukers varsel. Saksliste og saksdokumenter skal 
sendes deltakerne minst 2 uker før ledermøtet.

6.2  Ledermøtets arbeidsoppgaver
Etterse at landsmøtets beslutninger blir iverksatt.
Behandle og foreløpig godkjenne årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning for år uten 
landsmøte.
Orientere seg i NLFs budsjett. 
Utarbeide forslag til NLFs økonomiske retningslinjer og holde dem à jour.
Utarbeide forslag til NLFs retningslinjer for behandlingsreise til utlandet.
Fremme samarbeidet mellom sentralstyret og lokale foreninger.
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6.3 Protokoll fra ledermøter
Det føres protokoll fra ledermøter. Utskrift av protokollen har samme fordeling som fra sentralstyre-
møter.

§7 – Sentralstyret
7.1 Myndighet og sammensetning  
Når ledermøtet ikke er samlet, ledes foreningens virksomhet av sentralstyret.

Sentralstyret velges på landsmøtet for to år om gangen, se pkt 5.6.
I tilfelle et av sentralstyrets faste medlemmer går ut i perioden, rykker første varamedlem 
automatisk opp.

Sentralstyret er beslutningsdyktig når fire medlemmer er til stede, hvorav den ene er leder eller 
nestleder.

7.2 Sentralstyrets arbeidsoppgaver
Lede NLFs virksomhet i samsvar med NLFs vedtektene og landsmøtets og ledermøtets 
vedtak.
NLFs leder representerer foreningen. 
Forvalte NLFs midler i overensstemmelse med NLFs formål og vedtak, og ha ansvar for at det 
blir ført regnskap for NLF, se §10. 
Ha beslutningsmyndighet i alle administrative saker og til å bruke de nødvendige midler til 
NLFs virksomhet. 
Ha ansvar for medlemsregistrering og kontingentinnkreving.
Utarbeide søknader og rapporter, svare på høringer og påse at frister overholdes.
Samarbeide med lokale foreninger for å gi støtte og hjelp til arbeidet.
Fatte endelige vedtak om oppretting av nye lokale foreninger og utarbeide/tilpasse nye 
foreningers vedtekter.
Fastsette tid og sted for landsmøter og ledermøter.
Innkalle til landsmøte og ledermøte og forberede saker som skal behandles.
Opprette arbeidsutvalg til hjelp ved utredning av større arbeider. 
NLF kan tilsette kontormedarbeider og redaktør. Sentralstyret ansetter, fastsetter lønn og 
øvrige vilkår.

7.3  Sentralstyrets møter
Sentralstyremøter holdes minimum 6 ganger i året. De kan også avvikles som telefonmøter eller 
nettmøter. Sentralstyrets medlemmer har møteplikt til styremøter. 

Første varamedlem innkalles til sentralstyremøter, andre varamedlem har anledning til å møte. Begge 
har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.
Må varamedlemmer møte grunnet forfall, blir de innkalt som styremedlem etter nummerrekkefølge.

Lymfepostens redaktør deltar på møtet.

7.4  Protokoll fra sentralstyremøter:
Det føres protokoll fra møtene i sentralstyret.
Utskrift av protokollen sendes styre- og varamedlemmer i sentralstyret og ledere i lokale lag.
I tillegg sendes protokollen til Lymfepostens redaktør, web-redaktør, ledere i utvalg og til revisor. 

§ 8 – Valgkomité
Landsmøtet velger en valgkomité med 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Medlemmene kan gjen-
velges. 
Valgkomiteens leder velges på landsmøtet. 
Sentralstyrets medlemmer kan ikke velges til valgkomité.

Valgkomiteens sammensetning kunngjøres i første Lymfeposten etter landsmøtet.
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Valgkomiteen skal:
innstille kandidater til alle sentrale funksjoner som skal innvelges av landsmøtet
avgi sin innstilling senest to uker før utsending av saksdokumentene til landsmøtedeltakerne
påse at ansatte i NLF ikke samtidig kan inneha tillitsverv
påse at tillitsvalgte i sentrale verv ikke velges på nytt etter å ha sittet i samme verv i            
3 perioder à 2 år          

Valgkomiteens innstilling skal vedlegges saksdokumenter til landsmøtet.

§ 9 – Økonomi
NLFs arbeid finansieres i hovedsak gjennom kontingent fra medlemmene og offentlig støtte bevilget 
over statsbudsjettet.
NLF med lokale foreninger er godkjent som en tilskuddsberettiget organisasjon og mottar offentlig 
støtte etter søknad. 
Medlemskontingent fastsettes av landsmøtet.

Som medlem i FS mottar NLF voksenopplæringsmidler etter VOs regler.

§ 10 – Regnskap og revisjon
10.1 Årsoppgjør
Årsregnskap følger kalenderåret og utarbeides etter retningslinjer i henhold til Norsk 
RegnskapsStandard: God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. 
Alle bilag attesteres av leder.

Årsberetning og årsregnskap er to separate deler av årsoppgjøret.
Begge skal underskrives av samtlige styremedlemmer.

10.2 Signatur
Sentralstyret har signaturrett. 
Sentralstyret har delegert signaturretten i økonomiske anliggende til leder og økonomiansvarlig i 
sentralstyret i felleskap.

10.3 Disposisjonsrett av konti og øvrige fullmakter
Leder og økonomiansvarlig har disposisjonsrett og fullmakt til foreningens bankkonti og fullmakt til å 
hente ut verdipost og rekommanderte brev.

10.4 Revisjon
NLFs regnskap revideres av statsautorisert revisor valgt på landsmøtet etter forslag fra sentralstyret.
Revisor skal årlig utarbeide en revisjonsrapport som skal følge regnskapet.

Det reviderte årsregnskapet for mellomåret legges fram for ledermøtet til midlertidig godkjenning og 
for endelig godkjenning av landsmøtet.  

§ 11 – Budsjett
Budsjettet følger kalenderåret og legges fram for landsmøtet og ledermøtet til etterretning.

§ 12 – Medlemsblad
NLF utgir medlemsbladet Lymfeposten minst 4 ganger i kalenderåret. Bladet sendes fritt til alle 
medlemmer, unntatt husstandsmedlemmer.

Sentralstyret tilsetter bladets redaktør og en annonseansvarlig. 
Redaktøren har ansvaret for utgivelse av foreningens medlemsblad, layout, innsamling og redigering 
av stoff, trykking og utsending av bladet. Redaktøren nedsetter en redaksjonskomité som skal bistå 
med dette.
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Det er styrets ansvar å orientere om sitt arbeid i hver utgave av medlemsbladet.

Mengden av eventuelle annonser skal aldri overstige 25 % av bladets innhold.

Redaktøren/medlem av redaksjonen deltar på landsmøter, ledermøter og sentralstyremøter med 
tale- og forslagsrett men ikke stemmerett.

§ 13 – Habilitetsregler
Vanlige habilitetsregler for offentlig forvaltning gjelder.

§ 14 – Taushetsplikt
Alle har taushetsplikt om personopplysninger de får i kraft av sitt virke i Norsk Lymfødemforening.

§ 15 – Vedtektsendringer
Endringer av vedtektene kan bare vedtas av et landsmøte eller et ekstraordinært landsmøte. 
Til endring kreves 2/3 flertall. 

§ 16 – Omorganisering fra fylkesavdeling til lokale foreninger
Omorganisering fra en fylkesavdeling til lokale foreninger kan bare skje etter vedtak på et ordinært 
årsmøte.  
Fylkesavdelingens midler fordeles i forhold til antall medlemmer i hver av de nye foreningene. 
Navn på ny forening velges etter geografisk område etterfulgt av Lymfødemforening.

§ 17 – Norsk Lymfødemforenings oppløsning
Forslag til oppløsning av Norsk Lymfødemforening behandles på første landsmøte etter at forslaget 
er fremsatt. 
Dersom landsmøtet vedtar oppløsning med 2/3 flertall på 2 påfølgende landsmøter, skal Norsk 
Lymfødemforening oppløses.
Norsk Lymfødemforening skal deretter i sitt siste landsmøte fatte vedtak om disponering av 
foreningens midler.

Følgende retningslinjer er en del av NLFs vedtekter:
Retningslinjer for vedtekter i lokale lymfødemforeninger.
Økonomiske retningslinjer for NLF, med reiseregulativ.
Retningslinjer for valgkomité.
Retningslinjer for behandlingsreiser til utlandet.

NLFs sentrale vedtekter med retningslinjer er vedtatt på landsmøtet 
25. april 2009 og trer i kraft samme dag. 

❉  ❉  ❉

Ønsker du tilsendt NLFs vedtekter inkl alle retningslinjer – kontakt din lokale lymfødemforening eller 
NLF sentralt på tlf 920 92 819 eller e-post: nlf@lymfoedem@no.
Retningslinjene er også tilgjengelige via NLFs nettsider på www.lymfoedem.no/vedtekter.html
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 Minnerik tur
Og Kari velger å se positivt på hele hendelsen.
– Jeg var jo heldig som hadde kredittkortet i lom-
ma! Jeg ble ikke pengelens. Dessuten fikk jeg så 
mye god oppmerksomhet og medfølelse. Jeg ble 
rett og slett kjent med mange hyggelige mennesker! 
Vi var en stor gruppe, og jeg følte at alle var in-
teressert i hvordan jeg hadde det. Vi vet jo alle at 
vi skal passe godt på verdisakene våre, men mora-
len er: Ha med flere kort, og ikke oppbevar dem 
på samme sted. Skriv også ned nødnumre, så du 
får varslet riktige instanser.
Det er klart at jeg skulle gjerne vært hendelsen 
foruten, men sannelig ble det en minnerik tur! 
Og én ting er jeg glad for å ha mistet under turen: 
Flere centimeter hevelse i armen, – så behandlings-
opphold kan absolutt anbefales!
 

Alt oppgjort
Bare en drøy uke etter at behandlingsturen var 
over, kunne en glad Kari fortelle til Lymfeposten 
at oppgjøret med bank og forsikring allerede var i 
havn.
– En telefon til forsikringsselskapet og en e-post 
til banken var alt som skulle til. Jeg traff bare hyg-
gelige mennesker, og alt har ordnet seg, kommen-
terer hun. n

Kari Skjelsbæk og Carmen Castanos utenfor 
politistasjonen i Puerto del Carmen.

Heldigvis viser det seg at jeg klarer fint å sykle i 
lett terreng uten motbakker, men erfaring bl.a. fra 
Lanzarote i fjor lærte meg at å belaste benet hardt 
i bakkene ikke var bra. Jeg hadde en tur i fjor fra 
Puerto del Carmen opp til Tiaz på en 21 girs sykkel. 
Det er ikke langt, men det er stort sett en eneste 
lang oppoverbakke. Jeg tråkket i vei og følte meg 

sprek, men etter turen så låret mitt ut som en tøm-
merstokk og var skikkelig væskefylt og ubehage-
lig. Så da tenkte jeg at heretter kunne jeg bare 
glemme lengre sykkelturer med motbakker, og at 
jeg heller bare måtte nøye meg med hyggesykling 

Motbakker – ingen hindring!

Tekst: Elisabeth Svånå                                                                                               Foto: Jens Petter Svånå

Jeg liker godt å sykle, og da jeg fikk lymfødem i benet for snart 2 ½ år siden, ble jeg be-
kymret for om denne aktiviteten ville bli for tung og vanskelig for meg.

fortsettes neste side

Behandlingsopphold for Oslo/Akershus –

Help, I’ve been robbed! ... fortsatt fra side 16
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klart den på en vanlig sykkel, men nå gikk det fint. 
Et par pauser på vei opp var nødvendig, men det 
var mest for å vente på mannen min – som strevde 
seg oppover med en vanlig 21 girs sykkel den 
dagen! 

E-motoren på sykkelen fungerer bare når man trår 
på pedalene, så det er ikke snakk om å sitte stille 
og la seg frakte, som på en moped for eksempel. 
Man må selv tråkke, men det blir så utrolig mye 
lettere med litt motorhjelp. Det er ikke noe bråk 
fra motoren heller.

Dette anbefaler jeg dere å prøve hvis dere liker å 
sykle, men blir begrenset av lymfødem eller andre 
plager, – eller bare har lyst til å ha det litt lettere 
på tur. 
Neste år skal sykkelutleieren (Eduard Renner i 
Renner-Bikes) få inn flere modeller, så da burde 
flere kunne teste ut dette.

Vi opplevde Lanzarote-naturen så sterk, fargerik 
og spennende på våre sykkelturer. Man ser så man-
ge detaljer som en ellers farer forbi om en kjører 
bil. Dessuten er det mange nærmest bilfrie småveier 
som er fine å sykle på, og mellom Puerto del Car-
men og Costa Teguise er det en nesten sammen-
hengende gang- og sykkelvei som går i flatt terreng 
langsmed kysten. Strandperler og koselige spise-
steder er det nok av langs denne nydelige veien. n

på flatmark. Jeg var jo tross alt glad for at jeg fort-
satt kunne sykle!

I år dro jeg igjen på behandlingsreise til Lanzarote, 
og nå hadde jeg fått greie på at det finnes sykler 
med en liten elektromotor å få tak i! Dette var gode 
nyheter for meg, og det var absolutt noe som måt-
te prøves. I Puerto del Carmen er det en trivelig 
kar som driver en sykkelutleie, og han hadde i år 
fått inn noen elektriske sykler. Da vi kom ned til 
ham (mannen min var også med), hadde han til 
alt hell et par e-sykler ledig for utleie.

Sykkelen fungerer helt som en vanlig sykkel med 
7 gir. Bak på bagasjebrettet er det et avtagbart og 
oppladbart batteri, – man kan bruke et vanlig el-
uttak til ladingen. 
Når man så har behov for litt ekstra drahjelp og 
dytt oppover bakkene, kobler man ganske enkelt 
inn motoren ved å vri på håndtaket på styret. Så 
føles det akkurat som en usynlig hjelper dytter deg 
oppover! Det føles lett å tråkke rundt, og motbak-
kene går unna så det er en fryd. Belastningen på 
benet blir ikke mer enn vanlig når man sykler i 
flatt terreng!

Dette åpenbarte nye muligheter for meg. Og i 
løpet av de dagene vi leide sykler, hadde jeg 2-3 
fine turer hvor jeg fikk testet ut det nye vidunderet. 
En skikkelig test fikk jeg tatt i den flere km lange 
bakken opp fra Playa Quemada. Jeg hadde aldri 

Behandlingsopphold for Oslo/Akershus –

Motbakker – ... fortsatt fra forrige side
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Bandas erfarne helsefagpersonell 
kan tilby deg:

Vi har 
tid til deg!

21212 Profilann.Lymfeposten.SORT 2010:Banda  05.05.11  11.46  Side 1    (Svart plate)
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Smerter etter strålebehandling
Jeg ble brystkreftoperert for ca 15 år siden. 
Hele brystet ble fjernet. Fikk cellegiftkurer og 
strålebehandling.

Når jeg bøyer meg ned for å ta på sko eller lig-
nende, får jeg av og til veldig vondt foran i 
brystkassen på den opererte siden. Det kjennes 
ut som ribbena henger seg fast i hverandre. 
Kan det skje? Kan de brekke hvis jeg ikke er 
forsiktig?
Når jeg gnir en stund på det vonde området, går 
smertene gradvis over og jeg kan rette meg opp.

Jeg kjenner 3-4 andre som er strålebehandlet 
og som opplever akkurat det samme. 

Svar
Du skriver at smertene kommer når dere bøyer 
dere fremover. Ribbena kan nok ikke henge 
seg fast i hverandre. De ligger i hvert sitt ”spor” 
med muskler i mellom. Derfor kan de heller 
ikke brekke av den grunn.
Musklene mellom ribbene blir veldig forkortet 
når man bøyer seg fram. Når musklene arbeider 
mens de er veldig sammentrukket, oppstår det 
lettere krampe i dem (som hvis du strekker i 
ankelen og bøyer tærne – da får man lett kram-
pe i foten eller leggen).
Musklene i strålefeltet har sannsynligvis noe 
nedsatt blodsirkulasjon i forhold til den 
ubestrålte siden. Det kan være årsak til at dere 
kun får krampe på den siden.

Med en gang du får vondt i brystkassen, vil jeg 

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 vi alle få ta del i det!

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

anbefale at du strekker deg opp og puster rolig 
inn. Strekk gjerne armen opp mot taket samti-
dig. Stå oppreist noen sekunder til krampen har 
sluppet taket.
Når du bøyer deg ned igjen, vil jeg anbefale at 
du trekker pusten inn først. Musklene er mindre 
forkortet da enn på utpust. 
Jeg håper dette kan hjelpe deg og venninnene 
dine.
 

Trappegåing
Vi er to lymfødemikere som har fått forskjellig 
forståelse av hva som er bra for oss som bruker 
kompresjonsstrømper/strømpebukser. Er det, 
eller er det ikke bra å gå i trapper?

Hilsen to lymfødemveteraner

Svar
Generelt – det er bra å bevege seg når man har 
på kompresjonsplagg. Når man bruker muskler 
i bena og har kompresjon på utsiden, er det med 
på å pumpe både blod og lymfevæske videre.
Det er ofte verre å stå i ro eller sitte med bena 
rett ned.

Enhver må finne ut hvor mye trappegåing som 
er bra for en selv. Dersom det er lange trapper 
– f.eks. til flere etasjer – så er det lov å ta pauser.
Ved mye fysisk aktivitet, kan ødem øke noe. 
Dersom bena er tilbake til det normale neste 
dag, er det greit. Hvis bena holder seg større, 
kan det være tegn på overbelastning.

Lykke til med trappegåingen – det er bra å holde 
seg i form.
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Lege, spes. Ortopedi
Spesialtilsydde/tilpassede sko

Alle typer hjelpemidler
Innleggssåler

Støttebandasjer
Ben- og fotproteser

NORSK ORTOPEDISK FOTTØY as
OSLOGATA 4 // 1610 FREDRIKSTAD

Ring oss for timebestilling!

69 30 00 10 

post@nof–as.nowww.nof–as.no

Ny refusjonsordning
Lymfødem og behandling i utlandet –

Fra 1. januar 2001 ble det innført en ny refusjonsordning for helsebehandling i utlandet 
– noe som gir økt valgfrihet.

Ved Tone Guettler

fortsettes neste side

Lymfødemdiagnose gir i Norge rett til fri fysikalsk 
behandling – betinget av at fysioterapeuten har 
driftstilskudd eller at behandlingsinstitusjonen har 
avtale om lymfødembehandling med helseregionen.

I Norge er det ikke mange nok fysioterapeuter med 
lymfødembehandlingskompetanse og driftsavtale, 
og meget få rehabiliteringssinstitusjoner som har 
avtale om lymfødembehandling. Det kan derfor 
være vanskelig å få intensivbehandling (daglig 
behandling i 2-4 uker). Det er også vanskelig å få 
vedlikeholdsbehandling. Mange lymfødemikere 
går derfor underbehandlet.

Ny refusjonsordning
Det er derfor gledelig at det fra 1. januar 2011 er 
innført en ny refusjonsordning som omfatter helse-
tjenester mottatt innenfor EØS-området. Det gir 
økt valgfrihet for hvor en kan få behandling. 
HELFO har lagt ut mye informasjon på sine nett-
sider: www.helfo.no/privatperson/helserettigheter-
ved-opphold-i-utlandet/ny-refusjonsordning-
innenfor-eos/Sider/default.aspx. 

Vi forsøker her å oppsummere det vi oppfatter som 
relevant for lymfødemikere som ønsker behand-
ling i utlandet. I tillegg til å bruke nettsidene, har 
vi også konsultert jurister hos HELFO og Helse-
foretakenes senter for pasientreiser.

Det gis bare refusjon for helsehjelp man ville fått 

dekket dersom behandlingen var mottatt i Norge, 
altså ikke alternative behandlinger. Her står lymf-
ødemikeres rett til dekning av fysikalsk behand-
ling solid forankret i lovverket 1. 

Et krav for å få refusjon av kostnadene til fysio-
terapi i utlandet er at fysioterapeuten er offentlig 
autorisert og har adgang til å praktisere lovlig der, 
opplyser HELFO på forespørsel. Vi måtte spørre, 
siden det i Norge i tillegg er et krav at fysiotera-
peuten skal ha driftsavtale for at lymfødemikeren 
skal slippe å betale for behandlingen.

1  Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysio-
terapi fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 
18. juni 2010 med hjemmel i lov av 28. feb.1997, 
nr 19 om syketrygd §5-8, femte ledd og § 22-2 an-
dre ledd endret ved forskrift 30. nov. 2010 nr 1503, 
– §5, andre ledd: Rett til fri fysioterapi. A Indreme-
disin, 6a Alvorlig primært lymfødem og b Sekundært 
lymfødem. (ICD-10 koder er lymfødem etter bryst-
kreftoperasjon: I97.2, annet lymfødem: oftest I89.0)
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2   Forskrift om stønad til helsetjenester mottatt i et 
annet EØS-land.

Behandlingen må være medisinsk nødvendig, 
men slik er det også for fysikalsk behandling av 
lymfødem i Norge. Henvisningen må i hovedregel 
foreligge fra lege i Norge. Bare hvis det dreier seg 
om behandlingsbehov som oppstår akutt under et 
utenlandsopphold vil det være akseptabelt at det 
er henvisning fra lege i utlandet.

Skal man behandles i utlandet, må man alltid selv 
betale først – og så søke om refusjon i etterkant 
på HELFOs eget skjema. Skriv ut søknadsskjemaet 
i forkant (få evt hjelp til å avklare hvordan det skal 
fylles ut og hvilken dokumentasjon som kreves) 
og ta det med deg – en del av skjemaet bør nemlig 
fylles ut av behandlende fysioterapeut i det landet 
der du får behandling. Selv om det ikke er noe ab-
solutt vilkår at skjemaet fylles ut, stemples og sig-
neres av den behandlende fysioterapeuten, så er 
det ønskelig fra HELFOs side og forenkler behand-
lingen av kravet.

Refusjonssøknadsskjemaet skal sendes – senest 6 
måneder etter behandlingen har funnet sted – til 
det av HELFOs regionskontorer som ditt fylke 
tilhører. Det er viktig å merke seg at fristen på 6 
måneder gjelder fra hver enkelt behandling – selv 
når behandlingen er en del av en behandlingsrekke.

Beregning av refusjon
Refusjonsbeløpet skal begrenses til ”et beløp til-
svarende de antatte kostnadene det offentlige ville 
blitt belastet dersom helsehjelpen var mottatt i 
Norge”, jfr Forskriften 2  §7 annet ledd. Det inne-
bærer at pasientene har rett til å få refundert et be-
løp som tilsvarer riktig refusjonstakst pluss andel 
av driftstilskudd. Men dette beløpet kan komme 
til å være lavere enn det beløpet pasienten faktisk 
har betalt for behandlingen.

Om reise og opphold
Refusjonsordningen omfatter kun behandlingen – 
evt opphold på behandlingsinstitusjonen dekkes 
ikke. Men du kan ha rett til å få dekket nødvendige 

utgifter når du benytter helsehjelp i et annet EØS-
land. Hovedregelen for dekning av reise er at du 
får dekket billigste reisemåte med rutegående trans-
port til og fra nærmeste behandlingssted som om 
behandlingen var utført i Norge.  

Ved alle pasientreiser må du betale en egenandel. 
Refusjonsordningen innebærer at pasienten må 
betale for opphold og reiseutgifter for så å søke 
om refusjon i etterkant – på eget skjema som 
sendes sammen med søknaden for refusjon for 
selve behandlingen.

I syketransportforskriften § 4 står det at pasienten 
har rett til å få dekket reiseutgifter til det nærmeste 
sted der behandlingen ”kan gis”.  I merknaden til 
denne bestemmelsen er det presisert at det i begre-
pet ”kan gis” også skal tas hensyn til om behand-
lingen kan gis innen forsvarlig tid.
Jeg spurte om et tenkt eksempel: Hvis det ikke er 
kapasitet hos en fysioterapeut 50 km fra der pasien-
ten bor, kan dette bli tatt hensyn til? Da vil Helse-
foretakenes senter for pasientreiser ha behov for 
en bekreftelse på at behandlingen ikke kunne gis 
der, for eksempel ved et skriv fra denne fysiotera-
peuten. Dersom det finnes andre fysioterapeuter 
som kan tilby behandlingen i Norge, vil det være 
dit pasienten kan få dekket reise. Når det gjelder 
hvorvidt det kan gå å få dekket utgifter til reise til 
behandling i utlandet, sier juristen hos Helsefore-
takenes senter for pasientreiser at det er vanskelig 
å gi et enkelt prinsipielt svar da hver sak må saks-
behandles og vurderes konkret.
 

NLFs behandlingsreiser
Når det gjelder NLF-organiserte behandlingsreiser, 
betyr de nye reglene at de som skal ha behandling 
må forhåndsbetale denne – og søke om refusjon i 
etterkant. Behandlingen av søknaden skal ta maksi-
mum fire måneder iflg. HELFOs nettsider.

Til forskjell fra tidligere får altså fysioterapeutene 
nå betalt med det samme jobben er gjort – det er 
pasientene som må vente på refusjonen. 
På Lanzarote våren 2011 beløp kostnaden for 
behandlingen seg til kr 6 740 for hver enkelt.

Ny refusjonsordning ... fortsatt fra forrige side
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På denne behandlingsreisen hadde reiseutvalget 
tatt med og kopiert opp søknadsskjemaer til alle.  
Skjemaene ble så fylt ut på et fellesmøte en etter-
middag – under kyndig ledelse av fysioterapeut 
Helen Olsen. 

Helen sørget siden for at hvert enkelt skjema ble 
stemplet og signert av den behandlende fysiotera-
apeuten og sendt HELFO. 
Enkelt og greit for pasientene, som nå bare venter 
på å få refusjonen inn på konto. n

Vårt team:

Reumatolog/leger

Sykepleiere

Hjelpepleiere

Vernepleier

Fysioterapeuter

EErgoterapeuter

Idrettspedagoger

Sosionomer

Logoped

Rehabilitering i spesialisthelsetjenesten, 

Vikersund Kurbad har avtale med Helse Sør-Øst regionhelseforetak

For revmatiske sykdommer - for muskel skjelett og utmattelsestilstander

Etter hofte eller kneoperasjoner

For nevrologiske og nevromuskulære sykdommer

Arbeidsrettet rehabilitering og “Raskere tilbake” - ingen ventetid

For komplekse og sammensatte sykdomer med behov for rehabiliteringFor komplekse og sammensatte sykdomer med behov for rehabilitering

etter behandling/akutte funksjonstap

Ferieopphold

Hjemmeside: www.vikersund-kurbad.no

E-post: vikersund.kurbad@vikersund-kurbad.no

Adresse: 3370 Vikersund   Tlf. 32701500

Egenandel kr 123,- pr døgn

Ikke tull med hull
Bruker du kompresjonsstrømpe med full fot? Har det hendt deg at en tånegl plutselig kommer til 
syne gjennom strømpetåen?

Strømpeprodusentene har elastisk tråd til reparasjon og stopping av kompresjonsstrømper. Spør din 
fysioterapeut om å få ”stoppetråd”.

Når det begynner å bli tynnslitt lønner det seg å stoppe litt på kryss og tvers, – det er veldig mye 
lettere og gir bedre resultat enn å skulle reparere etter at det har blitt hull.

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

28.-29. november 2011
Oppmøte fra kl 12:00 fredag – hjemreise lørdag kl 14:00

(lunsj kl 13:00 begge dager)

Navn  ..................................................................................................................  Alder  ......................
Adresse  .......................................................................  Postnr/sted  ....................................................
Telefon  ....................................  e-post .................................................................................................

Evt pårørende som jeg vil ha med:
Navn  .....................................................................................................................................................
Adresse  ....................................................................... Postnr/sted  .....................................................

Jeg har lymfødem i (kryss av):  1 arm  m       2 armer  m       1 bein  m       2 bein  m       Hals  m
Jeg får jevnlig behandling av godkjent lymfødembehandler:           Ja   m          Nei   m               
Jeg mestrer selvbandasjering:                                                           Ja   m          Nei   m               

NB: Bandasjemateriell til selvbandasjering må medbringes!

Diett: ................................................................    Allergier: ..............................................................

Gi beskjed om du ønsker fellesdrosje fra Lillehammer fredag ca kl 11:30-12:00

Påmelding senest 15. august til:
Evy Walderhaug, Ytterland 21, 6050 Valderøya

Sandra Jensen om kompresjon: 
”Jeg er ambivalent til kompresjon. Det er en slags hat/kjærlighet. Jeg vil ikke leve med den, men jeg kan 
heller ikke leve uten den. Noen ganger har jeg lyst til å legge meg ned og sparke som en femåring. Når 
kompresjonsstrømpebuksen sitter dårlig så avspeiles det i hele min hverdag. Når strømpen sitter bra, så 
kjennes livet godt igjen. Iblant kan jeg til og med synes at baken blir finere.” 
(fra Lymfan nr 1, 2010 – Svenska Ödemförbundets medlemsblad)
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Her vil vi lage et mestringskurs med foredrag om 
lymfødem og fokus på mestring. Vi vil lære selv-
bandasjering og lymfeyoga. Vi har fått Torill Olsøy, 
fysioterapeut med spesialkompetanse i  lymfødem-
behandling, til å stå for undervisningen.

Montebello-Senteret er vanligvis forbeholdt de 
som har en kreftdiagnose, men på NLFs jubileums-
workshop kan naturligvis alle lymfødemikere – 
både de med primær- og sekundærødem – nyte 
godt av dette flotte stedet. Vi ønsker også pårøren-
de velkommen – de er viktige støttespillere i hver-
dagen.

Lymfødemikerne får sponset sitt opphold av for-
eningen og betaler kr 400 for oppholdet. Pårøren-
de som deltar må betale kostpris, kr 1350. Prisen 

25 års jubileums-workshop

inkluderer middag fredag, frokost lørdag samt 
lunsj begge dager.

Reiseutgifter må hver enkelt dekke selv, men vi 
oppfordrer den enkelte til å søke sin lokalforening 
om støtte til delvis dekning av reiseutgiftene.

Ta med bandasjemateriell til selvbandasjering!

Elektronisk påmeldingsskjema fåes ved henv. til 
evywalderhaug@gmail.com
– eller bruk skjemaet på motstående side her i 
Lymfeposten og send det til:
Evy Walderhaug, Ytterland 21, 6050 Valderøya

Påmelding senest 15. august 

Norsk Lymfødemforening har 25 års jubileum i år og vil i den forbindelse invitere til 
workshop på Montebello-Senteret ved Lillehammer 28.-29. oktober.
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NLF-seminar 11. april
Foredragsholdere var dr Carl Petlund, dr Helmut Rogge, Rehabklinikk Schloss Schön-
hagen og International Project Manager Pierre Gonon fra International Lymphoedema 
Framework (ILF)
Astri Eide fra Sør-Trøndlag Lymfødemforening var en av de bortimot 70 deltagerne. Hun 
deler her sine inntrykk fra seminaret med oss.
Tekst: Astri Eide                                                                                                        Foto: Oddny Merete Bye

Lymfologikongress
Vi minner om den 23. internasjonale Lymfologikongressen som foregår i Malmø 19.-23. sept 
2011. Betalingsfristen er 14. juli til “normalpris”.
Mer informasjon om kongressen, program, påmeldingsfrister og priser finner du ved å gå inn på 
www.lymphology2011.com

Dr Rogge mener at særlig to medisinske fremskritt 
har ført til en tilbakegang av antall tilfeller av 
lymfødem:
– Bedre mammografi: digital scanning kan opp-

dage tumorer på ca 8 mm.
– Sentinel node/vaktpostlymfeknute: dersom denne

er frisk kan man unngå å fjerne flere/alle lymfe-
knutene under armen. I følge dr Rogge skal det 
ikke være mulig å få lymfødem ved fjerning av 
kun vaktpostlymfeknuten.

I diagnostikken har han satt opp flere prosedyrer 
for å bekrefte/utelate lymfødem. Objektive, slik 
som størrelse og vekt, omkrets av armer og ben, 
hofter og midje, hud og underhud og laboratorie-
prøver, f.eks. nyrefunksjon, anemitester, måling av 
proteinmengde i blodet, MR og årescanning blir 
vurdert. Han var imidlertid klar på at det også er 
svært viktig å lytte til pasientens subjektive opp-
levelser og å ta opp evt. sosiale problemer.

Pierre Gonon, internsjonal prosjektleder i ILF av-
sluttet seminaret med sitt foredrag ”Lymphoedema 
Frameworks, veien fremover”.

Dr Carl Fr. Petlund star-
tet med en introduksjon 
om lymfødem generelt, 
og fortalte om sitt liv i
lymfødembehandlingens 
tjeneste etter at han star-
tet som lege innen fysi-
kalskmedisin.
Han anslo at det var ca 
10 000 pasienter med lymfødem, både primært og 
sekundært.

Etter dette holdt dr. Helmut Rogge fra Rehabkli-
nikk Schloss Schönhagen et inspirerende foredrag.

Han kunne fortelle at 
det heller ikke i Tyskland 
finnes en spesialistgod-
kjenning i faget, men at 
legene som jobber med 
lymfødem ofte har en 
grunnutdanning i derma-
tologi (hudlege) eller 
kirurgi. Det finnes kun 

et fåtall private institutter som gir en basisutdan-
ning i Tyskland. fortsettes side 28

Internasjonalt samarbeid om lymfødembehandling 
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Årsmøtet i Oslo/Akershus Lymf-
ødemforening fikk 1. mars besøk 
av Hilde Andresen som presenterte 
Link Oslos selvhjelpsgruppearbeid. 
Link står for Læring, Informasjon, 
Nettverk og Kunnskap. Link Oslo, 
som startet i 2004, driftes av stiftel-
sen Norsk selvhjelpsforum. 
På Link er det tre ansatte med for-
skjellig bakgrunn i veiledning og 
prosjektarbeid innen helsesektor. 
Arbeidet er primært rettet mot inn-
byggere i Oslo kommune. Det er 
Oslo kommune som finansierer Link Oslo som en 
del av folkehelsearbeidet.

Link Oslo er en møteplass for alle som har behov 
for å bearbeide livsproblemer, eller som ser at de 
er i en situasjon som er i ferd med å utvikle seg til 
et problem. Selvhjelp kan altså brukes både fore-
byggende og rehabiliterende. Det koster tid og 
krefter å delta, men ikke penger. Selvhjelp bidrar 
til at man tar i bruk og gjenerobrer egne krefter 

Selvhjelp – satt i system
Tekst og foto: Tone Guettler

slik at endringer blir varige. Det 
handler om å håndtere problemer 
på en måte som gjør at mestring 
og livskvalitet øker.
Selvhjelp er i tillegg til – ikke i 
stedet for noe annet – og represen-
terer en måte å tenke og handle på. 
Mange bruker selvhjelpsgrupper 
som en naturlig prosess etter en 
behandling.

Erfaringer har vist at de som del-
tar i en gruppe i mer enn seks 

måneder har størst utbytte av arbeidet. Gruppene 
er lederløse, men har med seg to igangsettere på 
de fem første møtene. Igangsetterne har ofte 
erfaring fra egen deltakelse i gruppe og de er ikke 
ansatt. Man møtes en gang i uken til avtalt tid og 
hvert møte varer to timer. Man må aktivt melde 
avbud ved fravær, ikke bare utebli. Aldersspennet 
hos gruppedeltakere er for tiden mellom 18 og 89 
år! Gruppene er ikke satt sammen verken etter 
problemtype eller kjønn, men mer etter hvilken 

ILF-gruppen ble dannet 
i 2002 i London, og be-
står av leger, forskere, 
pasienter og industrien 
(produsenter av behand-
lingsutstyr). Dette førte 
i 2006 til en felles publi-
kasjon: Best Practice 
for the Management of 
Lymphoedema. Grunnen til at det tok såvidt lang 
tid var den store arbeidsmengden de hadde – det 
var f. eks. ikke noen statistikk tilgjengelig på hvor 
mange som hadde lymfødem i Storbritannia.

Publikasjonen førte til et mer ensartet behandlings-
opplegg, og utvalget av utstyr er blitt bedre. Det 

NLF-seminar 11. april ... fortsatt fra side 26

er hovedsakelig sykepleiere med spesialutdannelse 
som behandler lymfødemikere i Storbritania, mens 
arm- og benstrømper utleveres fra almenpraktikere
eller fra apotek etter rekvisisjon fra lege. 
Versjon 2 av publikasjonen kom i 2011.

Et meget interessant seminar for meg som ikke er 
fagperson! n

En del av dr Rogges innlegg skal vi komme til-
bake til i Lymfeposten senere.

Når det gjelder International Lymphoedema Frame-
works målsetting og arbeid, henviser vi til artikle-
ne på side 14-16 i Lymfeposten nr 2, 2010. n
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livsfase og aldersgruppe deltakerene er i.
De som deltar har taushetsplikt om det de får 
kjennskap til om hverandre.

I gruppen forteller man om hva som er vanskelig, 
man deler med andre. Mange vil da raskt starte 
med å gi råd, men man skal lytte først og vente 
med å gi tilbakemeldinger. Den som deler sine 
problemer skal selv si fra om råd og tilbakemelding 
ønskes.

Historiene som fortelles ligger som et bakteppe 
– men hvordan en håndterer det er hva som teller. 
Man sammenligner ikke – det er ikke snakk om 
hvem som har det verst.

Det engelske ordet ”empowerment” ble nevnt – 
styrking og mestring av egen helse. Når hjelpen 
kommer utenfra kan en lett komme til å fortsette å 
gå i ring i egne problemer, men man må hjelpe seg 
selv, erfare hva som skjer, sette ord på det man 
opplever – og hva en selv kan gjøre for å håndtere 
problemene.

Da det nylig var en markedsføringskampanje for 
Link Oslo med digre reklameplakater på baksiden 
av bussene i byen, resulterte det i at 7 av 10 hen-
vendelser kom fra menn. Tidligere har det vært 
overvekt av kvinner som har tatt imot dette tilbudet.

Om dette kan være noe du tror kan være til nytte 
starter du med å ta kontakt med Link Oslo for å få 
mer informasjon og avklare om dette er noe du 
ønsker å delta i. 
Kontaktinformasjon: www.linkoslo.no
e-post: post@linkoslo.no – tlf 2296 1541.

Et annet prosjekt stiftelsen Norsk Selvhjelpsforum 
har opprettet er Selvhjelp Norge, som får sine 
midler over statsbudsjettet og via helsedirektoratet 
som er oppdragsgiver. Selvhjelp Norge har startet 
fire distriktskontorer som er i drift, og skal i løpet 
av 2011 starte tre til. Disse syv distriktskontorene 
skal dekke alle fylkene i Norge.  Det er Selvhjelp 
Norge som drifter distriktskontorene. For mer 
informasjon se www.norskselvhjelpsforum.no n

kiritec .
www.kiritec.no

- f.eks model »Tights« eller 
»Sykkelshorts« i kvalitetsstoff  
med veldig god passform.  
Se utvalg og de mange ulike  
størrelser - og kjøp direkte på...

Lymed - nok markedets 
beste kompresjonsbukser
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Har du kommet med på Montebello i oktober? 
Venter du på svar?

Montebello i oktober?

blir gjort kjent 
med at det fi n-
nes en pasient-
forening de kan 
ha tilhørighet i.

Er du en av de 
heldige som får 
komme med på oktoberkurset? Kunne du tenke 
deg å fortelle om foreningen? 
Ta kontakt med redaksjonen, så avtaler vi hva du 
kan gjøre for NLF og hva vi kan hjelpe deg med 
for å oppnå dette. n

Et par ganger i året er om lag 40 lymfødemikere 
med kreftrelatert lymfødem så heldige at de får 
komme til Montebello-Senteret for et to ukers 
kombinert kurs og intensivbehandlingsopphold. 

Det er ingen tvil om at alt som skjer på Montebello 
gir lymfødemikere en bedring – både rent fysisk 
og informasjonmessig.

Når Norsk Lymfødemforenings styremedlemmer 
eller Lymfepostredaksjonens medlemmer er så 
heldige å komme med på et av disse behandlings-
oppholdene, arrangerer de selvsagt et informasjons-
møte om NLF – for det er viktig at lymfødemikere 

Husk flyttemelding
Stadig opplever vi at eksemplarer av Lymfeposten kommer i retur – med adressat ukjent! 

Om du fl ytter på deg – husk da å melde adresseforandring også til Norsk Lymfødemforening,
v/Eva Evju, Ovenbakken 13C, 1361 Østerås, eller pr e-post til adresselister@lymfoedem.no 

Takk for hjelpen!

Boken gir en oversikt over velferdsretten, slik at 
brukerne selv kan orientere seg i ”paragrafjunge-
len” og kanskje finne svar på noen av sine rettig-
hetsspørsmål.
Boken tar opp spørsmål innenfor opplæring og 
utdanning, arbeidsliv, trygdeytelser, helsetjenes-
ten, sosialtjenesten, barneverntjenesten, bolig-
spørsmål og offentlig saksbehandling.
Boken er ført i pennen av Tove Eikrem, jurist og 

Jungelhåndboka – nå også på nett

tidligere leder av Rettighets-
senteret. 
Jungelhåndboka kan også be-
stilles på tlf 966 22 731 eller 
pr e-post til info@ffo.no.
Ett papireksemplar koster 
200 kroner + evt. porto. Ved 
bestilling av 10 eksemplarer eller mer er prisen 
170 kroner pr bok + porto. 

Jungelhåndboka kan også be-

Årets utgave av Jungelhåndboka kom i mars og kan nå også lastes ned 
fra nettsiden til FFOs Rettighetssenter: www.rettighetssenteret.no
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NYTT .... LOKALNYTT .... LOKALNYTT

Lymfeposten har en egen seksjon for lokalnytt i 
hvert nummer. Det er varierende hvor mye stoff 
som sendes inn til denne seksjonen, og med bare 
fire utgivelser i året er det ikke så lett å få varslet 
om det som skal skje i lokalforeningen i den nære 
framtid.

NLFs nettsted har en oversikt over lokale lymf-
ødemforeninger, se http://www.lymfoedem.no/
lokale_lag.html. 
Hvis det er interesse for å legge inn lokalnytt på 
egne undersider her – med informasjon om møter 
som skal komme o.lign. – så tar nettsidens redak-

Lokalforeningsnytt på nett?
Ved Tone Guettler

tør og webmaster mer enn gjerne imot stoff.
Jeg starter med å lage noen ”tomme” lokale sider, 
der det kun vil stå en oppfordring til å sende inn 
lokalt foreningsstoff.

Jeg gleder meg til å få de første tekstene tilsendt!
Skriv til webmaster@lymfoedem.no

Og har du ikke tilgang til e-post – kan stoff som 
ønskes lagt ut på de fremtidige lokalforenings-
nettsidene sendes til Lymfepostens redaktør. 
Kontaktinformasjon finner du på innsiden av 
Lymfepostens forside. n

Stavanger
stiftet 11. juni 1991

Årsmøtet
ble avholdt torsdag 3. mars med 11 personer til-
stede. Dessverre kunne ikke Turid, leder de siste 
10 årene, møte. 
Det er nå 105 medlemmer i Stavanger Lymfødem-
forening.
Før årsmøtet fikk vi demonstrert et utvalg produk-
ter fra en butikk i Stavanger. Den er en del av ”Et 
enklere Liv”, et selskap med veldig mange produk-
ter som kan gjøre hverdagen enklere for mange. 
Flere av de tilstedeværende hadde allerede prøvd 
noen av produktene, men fikk også tips om nye 
hjelpemidler.

Selve årsmøtet ble så avholdt og vi fikk nytt styre 
i Stavanger. Dette er veldig gledelig! At tre med-
lemmer nå ville være med i styret er utrolig flott! 
Takk til dem! 

Styret konstituerte seg selv ved første styremøte – 
og består av følgende:

Leder Lill Gro Tjensvold
Sekretær Berit Bue 
Kasserer Wenche Kleven
Styremedlem Astrid Nag 
Varamedlem Turid Næsheim  

Temamøte
14. april vil foreningen ha et temamøte, der fysio-
terapeut Ingrid Tyldum vil holde foredrag i forbin-
delse med sin deltakelse på Nordisk Lymfologi-
kongress i Finland. Det er mye nytt som skjer innen 
lymfødembehandling.

Jubileum
Stavanger Lymfødemforening er i juni 2011 20 år. 
Vi vil feire dette med en festaften torsdag 19. mai 
på Kronen Gård utenfor Sandnes. 
Det vil bli god mat og forhåpentligvis noen innlegg 
fra medlemmene, til glede for oss alle.

fortsettes neste side
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Haugesund
stiftet 17. november 1997

Årsmøtet 
hadde vi på Radisson Blu Hotell 15. mars. Vi var 
14 medlemmer tilstede (30% fremmøte er veldig 
bra synes vi). Saksdokumenter var utsendt og lest 
på forhånd. Vi hadde derfor tid til å diskutere Ar-
beidsplanen både lenge og vel, og for 2011/12 ble 
den vedtatt slik:
– Medlemsmøter gjennomføres en gang pr måned

unntatt  juni, juli og august. Medlemsmøtene 
holdes på Radisson Blu Hotell eller Hemming-
stad Kulturhus.

– FS-kurs i styrearbeid gjennomføres i løpet av
året i tilknytting til medlemsmøter og/eller 
styremøter. Oppstart høst 2011.

– Velferdstur til Stord Hotell, Leirvik i helgen
17.-19. juni.

– Bassengtrening høsten 2011. Astrid Hovden
Aune og Eldbjørg Katla ble valgt til kurskomité.

– Lymfødemkurs våren 2012. Esther Færaas Knut-
sen og Liv Mona Tveit ble valgt til kurskomité.

Valg 
Styremedlem Jenny Ebne, som ønsket å fratre etter 
4 år, ble erstattet med Asbjørg Jakobsen. Asbjørg 
var med og startet Haugesundforeningen i 1997. 
Hun har nylig kommet tilbake til Norge og oss. 
Til revisorer ble valgt Aud Karin Førland og Mar-
gareth E. Hansen, og til valgkomité Liv Mona 
Tveit og Anne Grete Stråtveit.

Medlemsmøte 12. april
ble avholdt i AnneG’s Boutique på Karmøy. 
Kjørelag fra forskjellige kanter av Nord-Rogaland 
møttes kl 19:00 i en boutique som for anledningen 
var lukket for andre enn oss og som stilte med 
ekstra hjelp. 
Kjøpeglade damer hadde en vidunderlig kveld – 
avbrutt av en liten spasertur til nærmeste spisested 
hvor Anne Grete bød på Pizza. Med fornyede 

Sør-Trøndelag
stiftet 8. oktober 1997

Årsmøte 2011
Sør-Trøndelag Lymfødemforening hadde årsmøte 
2. mars 2011. Vi fikk leie møtelokaler på ”Batteriet” 
i Schultzgate i Trondheim.
Det sittende styret tok gjenvalg – og alle ble for-
nøyde.

Fysioterapeut Kristian Austreim holdt deretter 
foredrag om kinesiotaping, og alle fulgte interes-

serte med. Elisabeth Arentz Hole fikk tape på en 
arm og undertegnede fikk tape på en fot, – lækre 
”Lymfeparasitter”. 

Vi kosa oss med kaffe, kaker, utlodning og sosialt 
samvær, og hadde en fantastisk kveld.

Hilsen Oddny Merete Bye, leder

Stavanger
stiftet 11. juni 1991

Videre program 
Program for høsten er ennå ikke planlagt, men det 
nye styret vil komme tilbake til dette. 

Unni Wold
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Ringerike
stiftet 25. november 1998

Øverst – fra venstre: nestleder Inger Dahl, leder 
Karin Evje Olsen, sekretær Unni Andreassen. 
I midten: kasserer Connie-Iren Greaker. 
Nederst – fra venstre: varamedlem Elisabeth 
Burchardt, styremedlem Ragnhild Williamson 
og varamedlem Sissil Hovden.

Oslo/Akershus
stiftet 16. april 1997

Medlemsmøte
Vi hadde medlemsmøte 24. mars i Metodistkirkens 
lokaler.
Der hadde vi besøk av Lisbeth Valen fra Rolf Da-
vidsen Helseagentur AS.
Hun demonstrerte og fortalte om JoViPak nattban-
dasjer. Våre egne fysioterapeuter Hilde Volmer-
haus og Elin Larsen Rimås var også med for å de-
monstrere dem for oss. Det var fint å få se disse 
nattbandasjene som er meget behagelige og i alle 
forskjellige fasonger som dekker våre behov (selv 
ønsker jeg meg en type vest). Lisbeth svarte på en 
del spørsmål om bandasjene og viste også fram 
kompresjonsstrømper.
Tid for kaffe, snitter og kake ble det også, sammen 
med masse prat. 
Det var et vellykket møte.

Konsert
8. april inviterte vi medlemmene våre til konsert  
med Gisle Børge Styve trio i Bysalen.
Vi møttes på Salt og Pepper kl 18, der foreningen 
spanderte pizza. Det var en glad gjeng som møt-
tes. Vi spiste og koste oss og praten var livlig før 
vi gikk til Kultursentert. 
Konserten var helt fantastisk, vi ble dratt med fra 
trioen kom på scenen. Latteren satt løst og alle lo 
masse.
Det var en fornøyd og glad gjeng som dro hjem 
etter denne flotte opplevelsen.

Hilsen Kari Elton

Åsmøte 2011
ble avholdt 1. mars i Vardesenteret på Radium-
hospitalets pasienthotell – med 18 stemmeberetti-
gede tilstede. Pr 31.12.2010 hadde Oslo/Akershus 
Lymfødemforening 403 medlemmer. 
Det nye styret i Oslo/Akershus ser dere nedenfor,
for navn og funksjoner se billedteksten.
Revisorene Jan Guettler og Kari Falck med Bjørg 
Norheim som vara tok alle gjenvalg.
Valgkomité ble Hilde Bratli og Kristin Haugen med 
Marit Holm Mathisen som vara.

krefter gikk vi tilbake og fortsatte både prøving 
og prat. Sen kveld ble avsluttet med en  utlodding 
helt utenom det vanlige.

Grace Koch Hansen
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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
Kasserer Tordis Schei Dahl
Sekretær Aslaug Lindsø
Styremedlem Eva Heggem Berge
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 81 D, 3031 Drammen
ingridskolleborg@yahoo.no
Kasserer Beate Jagland
Sekretær Bjørg Moen
Styremedlem Harriet Refsdal
Varamedlem Bjørg Thorsland

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

Haugesund Lymfødemforening
Leder Grace Koch Hansen, tlf 5272 5151
Veslefrikkvegen 2, 5538 Haugesund
Kasserer Esther Færaas Knutsen
e-post: estherknutsen@bluezone.no
Styremedlem Astrid Hovden Aune
Styremedlem Asbjørg Jakobsen
Varamedlem Gudny Østerhus

Hordaland Lymfødemforening
Leder Vigdis Alice Angell, tlf 5501 5563
Nedre Nøttveit 54, 5238 Rådal
e-post: vigdis-alice@hotmail.com
Kasserer Kjell Pettersen
Styremedlemmer Arny Småland, Turid Drande

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
Varamedlem Olav Reiersølmoen

Stavanger Lymfødemforening
Leder Lill-Gro Tjensvold, tlf 991 66 152,
Aspelundstunet 7, 4027 Stavanger
e-post: lill.gro.tjensvold@gmail.com
Kasserer Wenche Kleven
Sekretær Berit Bue
Styremedlem Astri Nag
Varamedlem Turid Næsheim

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 Inger Dahl
Kasserer Connie-Iren Greaker
Sekretær Unni Andreassen
Styremedlem Ragnhild Williamson
Varamedlemmer Sissil Hovden, Elisabeth Burchardt

Sunnmøre Lymfødemforening 
Leder Evy Walderhaug, tlf 7018 2485
Ytterland, 6050 Valderøya
e-post: evywalderhaug@gmail.com
Kasserer Reidun Moltu Berge
Styremedlemmer Unn Asta Nilsen, Lilly Grimstad 
og Gunn Grimstad Molnes
Varamedlem Liv Oddny Bjørke
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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
Varamedlemmer Kari Enger og Signy Bukten

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 

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
Styremedlem Elsa Margrete Slapgård
Varamedlem Liv Roel Kirknes

Helga Larsen, leder
Asdal, 4824 Bjorbekk, tlf 920 92 819 / 942 76 801, e-post: nlf@lymfoedem.no

Marit Helene Kløve, nestleder 
Nordnesveien 38, 5005 Bergen, tlf 416 44 980, e-post: marit.klove@lle.uib.no

Torunn Meosli, økonomiansvarlig
Naustholmen 19, 8900 Brønnøysund, tlf 414 40 988, e-post: okonomi@lymfoedem.no

Tora Veslestaul, sekretær
Øyfjell, 3890 Vinje, tlf 3507 3788 / 414 47 032, e-post: toravesl@yahoo.no

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

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

Liss Bjellerås Tellefsen, ansvarlig for fysioterapeutoversikt 
Spedalen 41, 4885 Grimstad, tlf 901 26 648, e-post: e-post: fyslister@lymfoedem.no

Anniken B. Olsen, varamedlem
Eikeliveien 36, 1400 Ski, tlf 988 51 433, e-post: annikko@online.no

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

Norsk Lymfødemforenings sentralstyre

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

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



En likemann er en du kan ringe og snakke med når du har behov for det. NLFs likemenn har gjen-
nomgått likemannskurs og har taushetsplikt. 
Se også http://www.lymfoedem.no/likemannsordning.html
Likemannstelefonen betjenes av likemennene på skift. Vær klar over at det ikke nødvendigvis passer 
likemannen å snakke i telefon akkurat idet du ringer – men legger du igjen beskjed/telefonnummer, 
ringer likemannen tilbake! Det er sikkert.

RETURADRESSE:

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

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

Likemannstelefon 6987 7555
VI TRENGER FLERE LIKEMENN


