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LEDERENS HJØRNE

Så er det på’an igjen, på’an igjen –
Fra en liten kystkommune i Nord-
Trøndelag skal jeg styre NLF-skuta 
en tid.

Takk for tilliten ved valget i april! 
Jeg sender gode ønsker til forrige 
leder, Marit Helene Kløve, og de tre styremedlemmene 
som gikk ut av sentralstyret: Godt jobba! Vel møtt til 
de sittende styremedlemmene og til de tre nye! 

Det er mye å ta fatt i, nesten så det svimler for meg som 
mente jeg var for gammel til dette kjøret, men det er 
spennende også.

Et møte med Helse- og omsorgsdepartementet var opp-
klarende. Det er omtalt på side 6 i bladet. Nå gjelder 
det å ta kontakt med de Helseforetakene som avviser 
søknader eller på andre måter vanskeliggjør HODs 
bestemmelser, og påpeke bruddene, være litt gnagsår. 
Et annet moment er om forskjellig kompresjonsmateriell 
blir satt ut på anbud, eller om det blir innskrenkninger 
i tilbudet av merker. Vi har alle en type kompresjons-
plagg som virker bedre for oss enn andre – jeg håper 
vi får beholde det tilbudet vi har.

Styret i Vest-Finnmark Lymfødemforening har slitt med 
å få liv i foreningen og få valgt nytt styre. Etter at tid-
ligere leder, Marit Helene Kløve skrev brev til samtlige 
medlemmer i området, har det nå meldt seg flere som 
ønsker å jobbe for at foreningen skal bestå. 
Midt i juni har de invitert til årsmøte i Alta, der to av 
sentralstyrets medlemmer deltar. 

I slutten av juni er det tre dagers konferanse om barn 
og lymfødem i regi av International Lymphoedema 
Network. Den foregår i Montpellier i Frankrike og 
Svanhild Helland fra Lymfeposten og jeg deltar. 
Jeg håper på mye ny kunnskap å bringe videre etter 
sommerferien.

God sommer, sol deg forsiktig! 

Les også intervjuet med Elisabeth Soelberg på side 27.
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Meninger som uttrykkes av personer som intervjues eller skriver artikler i Lymfeposten, er deres egne
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Ettertrykk av artikler fra Lymfeposten tillates kun etter avtale og med tydelig kildehenvisning.
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Slutt for Lymfeposten?
Nr 1, 2013 blir siste utgave av Lymfeposten fra den sittende redaksjons hånd. Vel et halvår igjen, så er det 
ugjenkallelig slutt. 
Redaksjonen har sittet i veldig mange år, og må byttes ut. Redaktør og redaksjonsmedlemmer har for 
lengst varslet sin avgang – våren 2013 er det definitivt slutt.

Vi håper det finnes arvtakere der ute. De som melder seg vil så klart få hjelp i en overgangsperiode. Men – 
om ikke noen melder seg er det slutt på Lymfeposten. Slik er det bare.

Så nå er det dere medlemmer som bestemmer om det forsatt skal bli noe blad – det er bare å melde seg til 
tjeneste, snarest mulig.
Kontakt foreningens leder Elisabeth Soelberg på nlf@lymfoedem.no eller redaktør Elsebeth Peel Jarvis på 
lymfeposten@lymfoedem.no 

h
Smykke for Norsk Lymfødemforening
I forbindelse med foreningens 25-årsjubileum 28. oktober 2011 fikk 
sentralstyret laget en nål som også kan brukes som anheng.

Smykket er designet av gullsmed Bjørn Winberg hos firma Arne Nordlie AS, 
Oslo og har en diameter på 35 mm. Materialet er sølv med emalje. 
Prisen er kr 440. 

Karin Aakermann i sentralstyret står for salget. Kontakt-info: 
Badebakken 30, 0467 Oslo eller e-post: karin@aakermann.com

h
Vi trenger deg
Er du en av de som har glemt å betale årets medlemskontingent?

NLF har nå sendt ut purring og håper at den vil gi deg det puffet du trenger for å opprettholde medlems-
skapet – vi trenger alle gode krefter. 
Dersom vi ikke har registrert betalingen ved årsskiftet, må vi dessverre stryke deg av medlemslista. 

h 

Opps l a g s t a v l e n
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Likemannskurs
NLF trenger flere likemenn og planlegger å arrangere et likemannskurs i løpet av nærmeste halvår.

En likemann skal ha evnen til å lytte, men også til å kunne gi av seg selv og egne erfaringer.
Alle er vi hverandres likemenn, når vi i samtale med andre lymfødemikere deler felles erfaringer og 
opplevelser knyttet til vår sykdom. For nye som får sykdommen kan det være godt å ha noen å henvende 
seg til av flere grunner: usikkerhet omkring sykdommen, praktiske spørsmål knyttet til behandlingsopplegg 
og hjelpemidler – og kanskje også dette å ha noen å snakke med, som vet hva det vil si å ha lymfødem og 
som forstår.

De som skal fungere som likemenn i Norsk Lymfødemforening vil på likemannskurset få nødvendig opp-
læring for å kunne håndtere dette på en forsvarlig måte.
På kurset får man også tildelt en arbeidsperm med nødvendig informasjon som vil være til hjelp for å 
kunne besvare aktuelle spørsmål som måtte komme.

Som likemann får man tildelt mobiltelefon av NLF, som dekker alle utgifter. Hvordan NLF vil organisere 
evt. vaktordninger, vil avhenge av hvor mange likemenn vi får.

Er du interessert i å fungere som telefonlikemann for Norsk Lymfødemforening – eller kanskje bare 
nysgjerrig på hva dette innebærer – kontakt Eva Evju på e-post: adresselister@lymfoedem.no

h

 

        Vi jobber for deg  med lymfødem! 
   
     JoViPak nattbandasje  
     Problemløseren 
     Mange modeller 
     Høy kvalitet 
 

For mer informasjon, ta kontakt med din 
fysioterapeut eller med oss i Rdh! 

www.rdh.as       tlf   52 84 45 00      postboks 238      webshop 
post@rdh.as      fax 52 84 45 09      4291 kopervik     www.careofnorway.no 
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Det ekstraordinære landsmøtet ble holdt på Rica 
Helsfyr Hotel den 21. april. I tillegg til sentralsty-
ret var 13 av de 17 lokale foreningene representert 

Ekstraordinært landsmøte
Sykdom har gjort dype innhugg i NLFs sentralstyre det siste året og det ble etterhvert påkrevet med et 
ekstraordinært landsmøte for å velge bl.a. ny leder og nestleder.. 
Ved Svanhild Helland

– totalt 27 stemmeberettigede. Tilstede var også 
nye kandidater til sentralstyret og representanter 
fra valgkomiteen og Lymfeposten. 

Referat fra møte 15. mars med
Helse- og omsorgsdepartementet
NLF hadde bedt om møte med Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) for å orientere 
om meget ulik tolking og praktisering av den nye ordningen med kompresjonsmateriell 
som behandlingshjelpemiddel.
Tilstede fra HOD var underdirektør Ingunn Aalvik og seniorrådgiver Kristin Gjellestad. 
Fra NLF møtte Elisabeth Soelberg, Tone Guettler og Christel Meyer. 

Dekning av utgifter til kompresjonsmateriell

Norsk lymfødemforening ga uttrykk for at vi var 
glad for at kompresjonsmateriell, som er nødven-
dig for behandling av lymfødem, nå blir ansett 
som behandlingshjelpemiddel. Men det forutsetter 
at den nye ordningen blir mer forutsigbar og at 
praktiseringen er lik, uavhengig av hvor i landet 
man bor. Slik er det ikke i dag.
NLF hadde samlet opplysninger og kunne doku-
mentere hvor ulik praktiseringen er i dag. Over-
sikten ble overlevert representantene fra HOD.
Vi opplevde at begge representantene skjønte vår 
frustrasjon. De kjente godt til lymfødem og de ut-
fordringer pasienter har i hverdagen.

Det ble eksplisitt uttalt at departementet ikke 
detaljstyrer helseforetakene. HOD har imidlertid 
sendt brev både til de regionale helseforetakene 
og fylkesmennene, hvor de formidler departemen-
tets vurdering av enkelte spørsmål, som en arbeids-
gruppe i 2007 hadde fått i oppgave fra Helsedi-
rektoratet å avklare – vedrørende ansvar for tilde-
ling og finansiering av behandlingshjelpemidler. 
Dette gjelder ikke bare slikt som angår kompre-
sjon/lymfødem, men alle behandlingshjelpemid-

ler. HOD vurderte at arbeidsgruppens anbefalin-
ger hadde enkelte avvikende konklusjoner.
Det vesentlige i forhold til lymfødemikernes sak 
er sakset fra HODs brev til de Regionale helse-
foretakene og Fylkesmennene (22.11.2011):
”… at det regionale helseforetaket har ansvaret 
for alle behandlingshjelpemidler med tilhørende 
forbruksmateriell, herunder for eksempel kompre-
sjonsstrømper brukt i forbindelse med lymfødem-
behandling”. 
Ad rekvirering av behandlinghjelpemiddel til bruk 
i spesialisert medisinsk behandling:  
” ... det er opp til det enkelte regionale helsefore-
tak hvordan dette skal organiseres.”
Ingunn Aalvik presiserte at lege/fysioterapeut som 
skriver under på søknad om kompresjonshjelpe-
midler må ha driftsavtale innenfor helseregionen.

HODs representanter rådet Norsk Lymfødemfore-
ning til å ta kontakt med de fire regionale helse-
foretakene, og legge frem problemstillingen for 
dem. Avvik fra bestemmelsene om kompresjons-
hjelpemidler skal påklages til det aktuelle regio-
nale helseforetaket. n
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Sentralstyremedlem Eva Evju åpnet møtet og øn-
sket velkommen. Hun ble valgt som møteleder og 
loset oss trygt gjennom formiddagen.

Valg
Valgkomiteen, ved Eva Heggem Berge og Karin 
Evje Olsen, hadde hatt en stri tørn med å finne 
kandidater til sentralstyret. De benyttet anlednin-
gen til å minne de lokale lederne om ”Retnings-
linjer for vedtekter i lokalforeninger” – som fastslår 
at de lokale foreningene på årsmøtet før hvert lands-
møte skal velge en sentralstyrekandidat fra sitt 
område. ”Om det ikke finnes kandidater hos dere, 
så meld fra om det – det er bedre enn øredøvende 
taushet”, påpekte valgkomiteen.
De hadde likevel kommet i mål til slutt og kunne 
presentere følgende kandidater: Elisabeth Soelberg, 
leder, Tove Mette Schjalm, nestleder, Randi Fritz-
vold, sekretær, Oddny Merete Bye, styremedlem.
Samtlige ble valgt med akklamasjon for ett år. 

Det var stor lettelse over at et helt sentralstyre nå 
kom på plass. Landsmøtet uttrykte imidlertid en 

viss bekymring fordi alle nå blir på valg neste år. 
Det ble diskutert å utarbeide forslag til endring i 
vedtektene til neste landsmøte for å unngå en slik 
situasjon ved framtidige valg. 

Hele sentralstyret blir presentert på de neste sidene.

Øking av årskontingenten
Tilsetting av en kontormedarbeider ved NLFs 
kontor til avlastning av sentralstyret har lenge 
stått på virksomhetsplanen. 
Sentralstyret presenterte to alternative beregninger 
for finansiering til behandling på ledermøtet (se 
referat side 34).
Det ene alternativ innebar bl.a. en øking av års-
kontingenten med kr 50 til kr 350 fra 2013 – det 
andre baserte seg på å redusere rammen for midler 
til aktiviteter i lokalforeningene. Siden økning av 
kontingent må avgjøres ved et landsmøtevedtak, 
ble spørsmålet diskutert her og lagt fram til av-
stemming. 
Øking av årskontingenten til kr 350 fra 2013 ble 
vedtatt med 25 mot 2 stemmer. n

Meråker kurbad er en opptreningsinstitusjon sentralt beliggende i Midt-Norge nær Trondheim Lufthavn, Værnes,
 i en storslagen natur og fredelige omgivelser. Institusjonen har 32 plasser, alle rom har dusj, WC og telefon.

LYMFØDEMGRUPPE
3 UKERS BEHANDLINGS- og MESTRINGSOPPHOLD FOR 

LYMFØDEMPASIENTER 
02.-23. oktober 2012

Målgruppe: voksne pasienter med lymfødem, primært primære.
Forutsetning: selvhjulpenhet i ADL, maks 6 i gruppen. 

Tilbud: komplett fysikalsk lymfødembehandling, opplæring og undervisning.
Søknad fra fastlege. Søknadsfrist 15.08.12

Mer info om tilbudet finnes på vår nettside www.meraker-kurbad.no
Kontakt oss gjerne på telefon 74812400, spør etter Jorunn/Kari Anita
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NLFs sentralstyre 2012-2013
Elisabeth Soelberg (74) – leder av NLF fra våren 2012
Opprinnelig fra Sør-Trøndelag, – bosatt på Lauvsnes i Flatanger, Nord-Trøndelag.
Tidligere lærer.
Sekundært lymfødem siden 2001 – høyre arm/hånd.
Medlem av NLF fra 2002. Var nestleder i sentralstyret 2004-05, leder 2005-09. Har 
vært medlem av både Reiseutvalg utland og Webredaksjonen, og varamedlem i styret 
for Nord-Trøndelag Lymfødemforening.

Tove Mette Schjalm (47) – nestleder i NLF fra våren 2012
Fra Rena i Østerdalen, – bosatt samme sted.
Adjunkt, tidligere lærer i barneskolen.
Sekundært lymfødem siden 2001 – hele kroppen.
Medlem av NLF fra 2003. 
Var Nestleder i NLF 2005-2007 og har vært medlem av Studieutvalget.

Torunn Meosli (46) – 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. 

Randi Fritzvold (55) – sekretær fra våren 2012
Opprinnelig fra Lillehammer, – bosatt i Oslo.
Lektor (realist) i videregående skole.
Sekundært lymfødem siden 1998 – ben.
Medlem av NLF fra 1998.
Har tidligere vært styremedlem i Oslo/Akershus Lymfødemforening.

Eva Evju (62) – sentralstyremedlem fra våren 2009
Fra Oslo, – bosatt på Østerås i Akershus.
Kontorleder i Bærum kommune.
Sekundært lymfødem siden 2005 – venstre arm/hånd.
Medlem av NLF fra 2005.
Ansvarlig for NLFs sentrale medlemsregister.

Marit Holm Mathisen (66) – sentralstyremedlem fra våren 2011
Fra Oslo, – bosatt i Oslo.
Tidligere barnevernspedagog.
Sekundært lymfødem siden 2002 – begge ben/mage.
Medlem av NLF fra 2004.
Kursansvarlig i NLF. Varamedlem i sentralstyret 2010-11. 
Medlem av valgkomiteen til Oslo/Akershus Lymfødemforening fra 2010. 
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Oddny Merete Bye (42) – sentralstyremedlem fra våren 2012
Opprinnelig fra Orkdal, – bosatt på Togstadjåren i Orkdal, Sør-Trøndelag. 
Ansatt som konsulent i Trondheim kommune.
Sekundært lymfødem siden 1993 – ben og mage.
Medlem av NLF fra 2000. 
Sentralstyremedlem 2004-2007. Medlem av styret i Sør-Trøndelag Lymfødem-
forening fra 2003, nå som leder.

Karin Aakermann (59) – 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.

Anniken B. Olsen (41) – 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. Har fungert som sekretær for sentralstyret siste året.
Annonseansvarlig for Lymfeposten fra høsten 2011.

h

Transplantasjon av lymfeknuter
Her i Norge ble den første transplantasjon av 
lymfeknuter foretatt ved Oslo universitetssykehus, 
Ullevål i februar 2009.
En utvalgt gruppe pasienter, brystkreftopererte og 
med lymfødem, fikk tilbud om transplantasjon av 
lymfeknuter i forbindelse med brystrekonstruk-
sjon. Denne pasientgruppen ble valgt, siden man 
rimelig enkelt kan utvide en brystrekonstruk-
sjonsoperasjon med å ta lymfeknuter fra lysken 
samtidig med at man tar ”fettlappen” fra magen 
til rekonstruksjon av brystet. Målet med lymfe-
knutetransplantasjonen er at pasienten skal bli 
kvitt lymfødemet.

På forespørsel nå våren 2012 forteller plastisk 
kirurg Haris Mesic at en del pasienter som har 

Ved Elsebeth Peel Jarvis

gjennomgått denne operasjonen har hatt så bra 
resultat at de ikke lenger har behov for verken 
lymfødembehandling eller kompresjon. Noen har 
hatt veldig beskjedne resultater, men hos en del 
av disse ligger svaret i at de ikke fulgte/hadde 
intensiv lymfødembehandling etter operasjonen 
som forutsatt. Eksakt tallmateriale finnes ikke pr 
i dag, da det ikke har vært ressurser til å utarbeide 
analyser og oppsummere resultater. 

Tilbud om transplantasjon av lymfeknuter for 
brystkreftpasienter er for tiden veldig redusert, da 
avdelingens flytting fra Ullevål til Rikshospitalet 
i forbindelse med sammenslåingsprosessen ved 
OUS, har skapt økte kapasitetsproblemer. n
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Vedlikehold – i hverdagen

Da Svenska Ödemförbundet hadde årsmøte i fjor 
holdt lymfødemterapeut Helena Janlöv-Remnerud 
en forelesning der hun sa att alle som har lymfødem 
eller risikerer å få det, bør sette seg inn i og forstå 
hva lymfesystemet er, hva det gjør og hvordan 
man selv kan påvirke lymfødemet: kunnskap om 
hvordan lymfesystemet virker er avgjørende for å 
forstå hvordan man selv kan behandle sitt eget 
lymfødem1.

Lokale lymfødemforeninger i Norge arrangerer 
fra tid til annen ”Lymfødemskoler” for å gi oss 
medlemmene bedre kunnskap – og det er heldig-
vis også litteratur å finne både på nettet2 og i bib-
liotek og bokhandel3.

Forstår vi hvordan lymfesystemet fungerer og har 
vi blitt fortalt hva vi selv kan gjøre – ja da kan vi 
sette i gang!

Dyppust
Helt konkret – når vi klarer å få i gang ”pumpen” 
i de store lymfeårene inne i brystkassen vil det 
oppstå et sug i hele lymfesystemet. Her er det dyp-
pustingen som vi har lest om flere ganger, kommer 
inn.  Dyppust – det er noe vi veldig enkelt kan 
klare selv – sittende, liggende, stående – hvor 
som helst, når som helst. Alle kan klare det, i alle 
fall om vi får litt instruksjon i starten om vi synes 

Gjør vi lymfødemikere nok for selv å holde våre lymfødem i sjakk? Tar vi nok ansvar? 
Vet vi nok til å ta ansvar?
I det siste har nødvendighet av vedlikeholdsbehandling vært tatt opp fra flere hold – og 
pasientenes egenbehandling settes det dermed også fokus på.

Ved Tone Guettler

det er vanskelig.  
”Pust med magen” er vel stikkordet her. Ta noen 
skikkelig dype ”magadrag”, fyll hele buken. Strekk 
gjerne samtidig armene fram og ut til siden – du 
kjenner pusten dras inn. Før så armene sakte fram 
igjen og slipp samtidig pusten ut igjen. 
Gjenta fem ganger og gjerne flere ganger i løpet 
av dagen. Fint å gjøre om morgenen, fint å gjøre 
om kvelden.

Lymfo-logisk
Helena Janlöv-Remnerud sier: ”tenk lymfo-logisk”.  
Å tenke lymfo-logisk er å gjøre øvelser og bruk 
av hjelpemidler til en del av de daglige rutinene 
– det å la de gode handlingene bli en vane.  Man 
kan lære seg å gjøre gode strykninger og også noen 
av lymfegrepene – man kan venne seg til å bruke 
disse f.eks. når man daglig smører seg med fuktig-
hetskrem. I tillegg – små ting, som å gå opp på tå 
og ned igjen, det kan gjøres mens man pusser 
tenner. Og tannpuss, det går nesten av seg selv, 
ikke sant – det er en vane. Vi skal innarbeide flere 
slike vaner.

På et kurs holdt i Oslo/Akershus Lymfødemfor-
ening for en del år siden fikk vi gruppeoppgaver 
av fysioterapeut Ragnhild Skard. Vi skulle notere 
”Hva er godt for mitt lymfødem” og ”Hva virker 
negativt inn på mitt lymfødem”. Hun ville få oss 
til en bevisstgjøring omkring egen situasjon. Noen 
av de tingene som gikk igjen i svarene var kanskje 
selvsagte, men ikke mindre viktige av den grunn. 
Noe av dette ble også nevnt på det svenske års-
møtet: ”Ta også vare på kroppen og lymfødemet 
gjennom å sove, mosjonere og ikke stresse.”

Janlöv-Remnerud er av den oppfatning at om man 
oppdager lymfødemet på et tidlig stadium, så kan 
pasienten kunne komme til å klare seg med bare 

1  Anna Sandström (2011) Minska beroendet av lymftera-
peuten genom att lära dig tänka lymfo-logiskt  http://
www.svenskaodemforbundet.se/files/tidningsnummer/
Lymfan2011.2.pdf

2  http://www.lymfologi.no – se under ”Om lymfødem”.

3  Arnfinn Engeset, Carl Fredrik Petlund (2000) Lymfødem:
klinikk og behandling. Oslo : Gyldendal, isbn 82-00-
45261-1
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egenbehandling, hvis lymfødemterapeuten formid-
ler riktig kunnskap og ikke minst motivasjon. I 
forhold til disse lymfødempasientene bør terapeu-
tens mål være å gjøre seg selv overflødig!

Kunnskap og motivasjon
På hvilken måte kan en terapeut best både motive-
re og sikre at pasienten får riktig kunnskap? Noe 
kunnskap kan klart formidles ”over benken” under 
behandling – gitt at pasienten i utgangspunktet er 
motivert. Men – det er vel ikke til å komme bort 
fra, at vi er mange som nøyer oss med å parkere 
oss på fysioterapeutens benk og bare ta imot. 

Jeg kan ikke vise til at det er gjort formelle under-
søkelser, men vi vet vel erfaringsmessig at kurs 
med grupper av folk som føler samhørighet gir 
gode resultater. Men om man har slike kurs er det 
vel ganske klart at det også vil trengs oppfølgings-
kurs – for å holde motivasjonen igang. Og – her 
kommer plutselig det økonomiske inn. Enn så 
lenge får vi fri fysioterapeutbehandling når vi har 
en lymfødemdiagnose. Kurs som sådan er det ikke 

gitt at vi  automatisk får dekket – annet enn når de 
kobles til behandlingsopphold slik det blant annet 
gjøres på lymfødembehandlingskursene på Monte-
bello-Senteret.

Nødvendig vedlikeholdsbehandling?
Fra dr Helmut Rogge, som var en av foredrags-
holderne på et seminar i regi av Norsk Lymfødem-
forening i Oslo våren 2011, ble det informert om 
at det i Tyskland nå stilles kritiske spørsmål med 
hensyn til vedlikeholdsbehandlingens nødvendig-
het. 
Det er ukontroversielt at tidlig intensivbehandling 
gir vesentlig volumreduksjon, men det tyske tryg-
desystemet sier nå at det ikke foreligger bevis for 
at vedlikeholdsbehandling er til samme nytte for 
pasienten – og de vil ikke lenger betale dette uten 
videre. Dette kom som et sjokk, fortalte dr Rogge, 
– et sjokk både for pasienter som ikke fortsetter å 
få den vedlikeholdsbehandlingen de er vant til – 
og ikke minst for terapeutene som blir rammet 

fortsettes neste side
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Vedlikehold – ... fortsatt fra forrige side

økonomisk.
Men – påpeker Rogge – vedlikeholdsbehandling 
er ikke én ting. Det er store forskjeller mht hva 
den bør bestå av avhengig av hva slags lymfødem 
man har. Han listet opp forskjellige kategorier 
lymfødem og behovet for vedlikeholdsbehandling 
disse har – ut fra hans egen erfaring og vurdering. 
For det finnes ikke noen vitenskapelige studier å 
støtte seg til. Og hvorfor finnes de ikke? Han be-
svarer selv sitt spørsmål: det er ikke mulig å gjen-
nomføre en sammenlignende studie for å se på 
virkningen av vedlikeholdsbehandling av lymf-
ødem-pasienter på samme måte som man sammen-
ligner virkningen av to forskjellige piller innen 
farmakologi. Slike studier er betydelig vanskeligere 
å gjennomføre og dokumentere innen fysioterapeu-
tisk terapi – nettopp pga pasientenes høyst forskjel-
lige behov.

Egenbehandling
Når det gjelder egenbehandling sier den svenske 
terapeuten Janlöv-Remnerud: 
Egenbehandlingen handler om dyppustøvelser, 
egenmassasje med bruk av lymfegrep, bevegelses-
øvelser, fysisk trening, samt å få til riktig banda-
sjering og – taping. 
Taping, altså kinesiotaping, er ett av de nye verk-

tøyene vi kan ta i bruk i egenbehandlingen – men 
vi må lære teknikken av en som vet eksakt hvordan 
tapen skal plasseres på akkurat vår arm, hånd, 
ben, bol, hals ... 

Det er ikke én behandling som passer for alle. 
Alle mennesker og alle lymfødem er forskjellige 
og det gjelder å finne en kombinasjon av behand-
lingsmetoder som passer for det enkelte individ. 
Det er den behandlende fysioterapeut som sammen 
med lymfødemikeren kan finne fram til hva som 
fungerer.

Å holde ødemet i sjakk
De som har et redusert lymfesystem kan i alle fall 
ved hjelp av dyppustøvelser, lymfedrenasje, fysisk 
trening, lymfødemgymnastikk og nøye hudpleie 
gjøre en del for å holde ødemet i sjakk – selv. 

Studier viser at tretthet, mangel på struktur og 
mangel på støtte fra terapeut og pårørende gjør 
egenbehandling vanskeligere. En av de tingene vi 
trenger mest er motivering.

Jeg utlyser derfor en liten konkurranse: Hvem 
sender Lymfeposten de beste motiveringstipsene?
Premien er en hemmelighet. n

ROSEN (erysipelas)
Fysioterapeut Kristin Haugen har ved flere anled-
ninger holdt foredrag om rosen på forskjellige 
medlemsmøter i Norsk Lymfødemforening de 
siste årene. 1
For å gi bedre forståelse av hudinfeksjonen rosen 
(erysipelas), starter Kristin sine foredrag med inn-
føring i lymfesystemets anatomi, fysiologi og pato-
fysiologi (sykdomslære). Deretter foreleser hun om 
sekundær akutt inflammasjon (SAI), roseninfek-
sjon ved lymfødem og om forebyggende tiltak.

Lymfesystemet
Lymfesystemet består av to organsystemer:

Lymfeåresystemet (nær sammenheng med •	
blodåresystemet) og lymfeknutene
Immunsystemet/immunforsvaret•	

Lymfeknutene er innskutt i lymfeåresystemet. De 
fungerer som filtre og kontrollposter for immun-
systemet. De ligger som regel i grupper – særlig 
på halsen, i armhulene, lysken, omkring lungene 
og tarmene og langs de store innvollsårene. 
I lymfeknutene filtreres lymfevæsken før den 
kommer over i blodet, slik at skadelige, oftest 

Ved Kristin Haugen og Helen M. Olsen, spesialister i onkologisk fysioterapi, MNFF

fortsettes side 14
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fremmede, stoffer som bakterier og virus holdes 
tilbake og brytes ned.

Immunsystemet, som blant annet sitter i lymfe-
knutene, er et forsvarsystem som reagerer mot 
fremmede stoffer som kommer inn i kroppen, eller 
mot faktorer i vår egen kropp som truer med å øde-
legge likevekten. Antall lymfeknuter varierer fra 
person til person. Noen har 500 mens andre kan 
ha opptil 1000. Dette kan si noe om utviklingen 
av et lymfødem, eller omfanget av det. Det kan 
synes som om at dess flere lymfeknuter vi er født 
med, jo bedre er det.

Om bakterier, for eksempel fra et sår på en finger 
eller andre steder, har kommet inn i en lymfeåre, 
kan det oppstå en lymfangitt (betennelse i lymfe-
årer). I lymfeknutene stanser betennelsen opp. 
Lymfeknutene blir da hovne og ømme under orga-
nets kamp for å ødelegge bakteriene. Dersom bak-
teriene bryter gjennom lymfeknutene, kan de kom-
me over i blodet (sepsis, blodforgiftning), og der-
med bli spredt til hele kroppen. Ved kroniske in-
feksjonssykdommer og ondartede svulster blir 
lymfeknutene ofte angrepet.
Lymfeårene er årer som begynner blindt ute i ve-
vet, samler opp vevsvæske (lymfevæske) og leder 
den over i venesystemet (blodbanen). Lymfeårene 
bidrar dermed til å holde væskemengden konstant 
i vevet, samt transportere proteiner (eggehvitestof-
fer) tilbake til blodbanen.                                                                                                                        
Lymfevæsken drives gjennom lymfeårene av de 

samme kreftene som driver blodet gjennom venene. 
Spesielt er sammenklemming og utvidelse av 
lymfeårene som resultat av kontraksjoner av om-
liggende muskulatur viktig, samt rytmisk trykk 
fra nærliggende pulserende blodårer.                                                                                                                                        
                    

Lymfødem
Når lymfesystemets kapasitet er nedsatt, ved for 
eksempel fjerning av lymfeknuter eller ved skade 
av lymfeårer, oppstår en opphopning av lymfe-
væske og proteiner. Denne tilstanden kalles et 
lymfødem.
En som har fjernet et bryst og flere lymfeknuter i 
armhulen kan få et slikt ødem. Ikke nødvendigvis 
i armen, men i områder rundt hvor brystet er fjer-
net. I tillegg kan det danne seg ødem i områder 
rundt skulderbladet eller på baksiden av overarmen 
på samme side.

Det skilles mellom lymfødem og andre ødemer 
(sykelig økning av mengden med vevsvæske eller 
av de normalt små væskemengdene som finnes i 
kroppen). Sykehistorien og konsistensen på øde-
met indikerer blant annet hva det er. Ved andre 
ødemer dannes et mer ”deigete” ødem. Ved trykk 
med fingeren her vil det etterlates en grop 
(”pitting on pressure”). Disse ødemene er protein-
fattige, i motsetning til lymfødemene som er pro-
teinrike. 

Lymfødem inndeles i primært og sekundært lymf-
ødem. 

ROSEN (erysipelas) ... fortsatt fra side 12
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Primært lymfødem skyldes en mangelfull utvik-
ling eller et funksjonelt utilstrekkelig lymfesystem. 
Det kan være dårlig fungerende lymfeårer, for få 
lymfeårer og/eller fibrotiserte (økt avleiring av 
bindevev) lymfeknuter. Det er ofte vanskelig å 
finne ut hvor den mangelfulle utviklingen er. De 
primære lymfødemene kan være tilstede ved fød-
selen, kan debutere i barneårene eller senere. 
Lymfødemikere med primært lymfødem har som 
oftest øket mengde væske i ett eller to ben, samt 
over magen. Det kan også forekomme i venstre 
arm, dersom hovedlymfestammen (ductus thoraci-
cus) er affisert. 

Sekundært lymfødem kan oppstå etter kreftopera-
sjoner, strålebehandling, infeksjoner, inflamma-
sjoner i lymfeårer/lymfeknuter eller etter andre 
kirurgiske inngrep, skader og ved visse tropiske 
sykdommer.

SAI (sekundær akutt inflammasjon) 
og ROSEN (erysipelas)

SAI er ikke det samme som rosen. Det er ikke 
streptokokker ved alle utbrudd, og ofte har man 
ikke feber. SAI har en diffust avgrenset rødhet - 
ofte flekkvis – i lymfødemområdet. SAI viser seg 
å være kronisk hos enkelte lymfødemikere – med 
stadige tilbakefall.
Antibiotika gis også ved SAI. Dersom en kur har 
startet for rosen og det etter hvert oppdages at det 
er en SAI, er det likevel viktig å fortsette hele ku-
ren ut. Det er dog ikke uvanlig med dårlig eller 
manglende effekt av antibiotika ved SAI.

Rosen er en bakteriell og avgrenset infeksjon i 
huden og sprer seg i de mer overflatiske hudlagene. 
Infeksjonen forårsakes av gruppe A streptokokker, 
som kommer gjennom huden på grunn av skade 
eller sykdom i huden.

Det kliniske bilde ved rosen er:
forhøyede blodverdier – høy senkning• 
påvisning av streptokokker• 
økte antistoffer i blodet• 
forhøyet temperatur og redusert almenntilstand                   • 
(men ca 5 % får ikke disse symptomer)
forstørrede lymfeknuter• 
økt lymfødem-omfang• 

Typiske symptomer er at den infiserte huden er 
preget av hevelse (forverring av lymfødemet), vel-
avgrenset rødhet, lokal varme, smerte og ømhet. 
Av og til kan overflaten ligne på appelsinskall, og 
grensen mot normal hud er skarp. Det kan fore-
komme en avløsning av overhuden, eventuelt for-
utgått av blæredannelse. 

Rosen er forholdsvis vanlig – særlig blant lymf-
ødemikere: proteinrik lymfevæske er et vekst-
medium for bakterier, i følge professor Cato Mørk.

På samme måte som en stiller spørsmålet om hva 
som kom først, høna eller egget, kan man også 
lure på forholdet mellom rosen og lymfødem. Man 
behøver ikke å ha lymfødem for å få rosen, men 
faktum er at halvparten av alle lymfødemikere får 
rosen – i motsetning til bare en av tusen i normal-
befolkningen.

Enkelte lymfødemikere er mer disponert for rosen 
enn andre. Det kan skyldes flere faktorer:  hudsyk-
dommer, kirurgisk fjerning av et stort antall lymfe-
knuter, nedsatt immunforsvar lokalt, akutte skader, 
hudsprekker (sopp, eksem, sår, bindevevsforan-
dring), eller dårlig mikrosirkulasjon. 
Etter hvert tilfelle av rosen blir mikrosirkulasjo-
nen i det affiserte området dårligere. Stress kan 
blant annet få rosen til å blusse opp på nytt. Et 
godt bilde av dette er å sammenligne med et bål. 
Bålet blir slukket med antibiotika, men det kan 
fortsatt ulme i glørne. Lite skal derfor til før ilden 
blusser opp på nytt.

fortsettes neste side
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Hvordan vet så jeg, at jeg muligens har fått rosen?                                                               
Symptomene er svette og frostanfall, høy feber, 
kvalme, uvelhet og smerter i det affiserte området. 
Smerter i lymfeknutene kan forekomme og huden 
blir rødflammet med markert rød kant. Det røde 
området blir varmt og lymfødemet blir akutt for-
verret.

Dessverre er det mange lymfødemikere som opp-
lever at leger ikke kjenner til rosen. De stiller der-
for en annen diagnose, der symptomene kan ligne. 
Eksempler på dette kan være: blodpropp, helvetes-
ild, soppinfeksjon, innsektsbitt, årebetennelse, 
blodforgiftning eller andre akutte skader.

En roseninfeksjon kan være alvorlig. Det er viktig 
å starte raskt med antibiotika. Dette for å gjøre 
anfallene mindre omfattende. Terskelen for å få 
antibiotikabehandling bør være lav. I alvorlige til-
feller er det aktuelt med innleggelse på sykehus, 
hvor penicillin blir gitt intravenøst de første dagene.
Ved stadig tilbakevendende roseninfeksjoner, bør 
eventuelt forebyggende antibiotikabehandling 
vurderes av medisinsk ansvarlig.

Penicillin virker best når det er en konstant mengde 
i blodet eller urinen. Derfor er det viktig at dosen 
tas regelmessig: 4 doser daglig – godt spredt 
utover døgnet helst hver 6. time.
NB: Enkelte pasienter med tilbakevendende rosen-
infeksjoner har andre doseringer.

Dersom penicillinen virker mot de bakteriene som 
forårsaker den infeksjonen du har og du tar medi-
sinen forskriftsmessig, skal du merke klar bedring 
i løpet av en til to dager. 
Ved første gangs rosen er det viktig å oppsøke 
lege/legevakt raskt! Har du først hatt rosen en 
gang, vil du gjenkjenne symptomene og kan starte 
med penicillin umiddelbart. Det er viktig at lege 
også oppsøkes de gangene, slik at blodprøver kan 
taes.
Det er et klokt råd alltid å ha antibiotika/penicillin 
for hånden – spesielt når du er ute og reiser. Et 
rosen-anfall kommer som oftest raskt!

Hva kan du selv gjøre når du har fått rosen og har 
begynt med medisinering, dvs. antibiotika? 
Ligge med armen eller beinet høyt, er et godt råd. 
Kalde omslag på arm/bein kan også oppleves lin-
drende. Sist – men ikke minst – sørge for å få nok 
ro og hvile! Kroppen trenger tid på å restituere seg.

Under et rosen-anfall må kompresjon unngås. Det 
gjelder så vel kompresjonsstrømper som bandasje-
ring. Først når smertene avtar og huden er tilhelet 
er det tilrådelig å begynne med kompresjonsstrøm-
per og bandasjer igjen.

Det vil helt klart være individuelle forskjeller av 
et rosenforløp, men det er viktig å ikke gjenoppta 
lymfødembehandlingen for tidlig. Av erfaring ser 
vi at infeksjonen har lett for å blusse opp igjen ved 
for rask behandlingstart. En god huskeregel kan 
være å vente med behandling til man er ferdig med 
penicillinkuren. Etter et kraftig anfall er det kanskje 
klokt å vente i minst 14 dager før behandlingen 
tar til igjen.

Forebyggende tiltak
Først og fremst gjelder det å forsøke å unngå å få 
rosen. Informasjon er viktig.

Det er viktig å ta vare på huden ved å bruke nøytral 
såpe og fuktighetskrem (anbefalt pH-verdi: 3,5-7). 
I tillegg bør man forsøke å unngå skader (f. eks. 
solbrenthet, gnagsår, etc.), blodprøver, akupunktur 
og insektstikk i områder med lymfødem. Brulidine 
krem 0,15 % (reseptfri) – eller annen type sårkrem 
kan/bør benyttes dersom huden har fått et sår, kutt, 
rift eller stikk. Lamisil soppdrepende krem 1 % 
(reseptfri) anbefales gjerne til tærne. For sterk 
kulde eller varme bør også unngås. Disse ”tilstan-
dene” stiller større krav til endringer i sirkulasjo-
nen og dette kan igjen påvirke lymfedrenasjen på 
en uheldig måte.

Ellers vil jevnlig lymfødembehandling/kompre-
sjonsbehandling, bevegelse og mosjon, fornuftig 
kosthold, frisk luft – og ikke minst stressmestring 
– være med på å styrke immunforsvaret, slik at en 

ROSEN (erysipelas) ... fortsatt fra forrige side
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roseninfeksjon kan forebygges 
Medisinsk forebygging: Starte raskt med antibio-
tika! n

Dette er en historie som begynner i 2002. 
Jeg er på jobb og blir skikkelig uvel, kvalm og 
feber. Jaja, en omgangsyke er ikke noe uvanlig, så 
jeg drar hjem. Utover kvelden syntes jeg at det 
svir noe dyrisk på den ene ankelen min. Og når 
jeg sjekker er det en rød flekk der. Den brenner og 
svir noe veldig så jeg drar en tur til legen, han gir 
meg antibiotika og en 10 dagers sykemelding. 
Kjedelig, men sånn skjer. Legen mener jeg har 
fått rosen og at når jeg først har fått det en gang, 
er det lett å få det tilbake.  

Høsten 2004 får jeg det første skikkelige rosen-
angrepet, synlig utover store deler av leggen fra 
ankelen og 2/3 dels vei opp. Da var det ingen bønn, 
rett inn på Ullevål for behandling og en ukes tid 
senere var det borte, men beinet var fremdeles 
hovent. Deretter skjer det veldig lite de neste årene, 
før jeg får ett nytt angrep våren 2007. Denne gan-
gen var leggen hovnet skikkelig opp, den var stor 
og væskefylt, svært smertefull og jeg likte over-
hodet ikke situasjonen. Jeg hadde flyttet og min 
nye fastlege gav meg en kraftdose med antibiotika. 
Dette tok etter en stund kverken på infeksjonen, 
men hevelsen var der ennå.  Det sprengte og var 
ubehagelig.  
Noen måneder senere, helt i slutten av august blir 
jeg plutselig veldig syk. Jeg satt i ett møte på jobb 
og ble veldig dårlig, skrekkelig kvalm, omtåket 

og høy feber. Jeg fikk stablet meg hjem, dro rett 
til sengs, men situasjonen min ble bare verre og 
verre. To dager senere var leggen blitt kjempedi-
ger. Da ringte vi legevakta og en lege kom innom. 
Han kom ikke inn i stua engang, han så jeg lå der 
med en fot som var tre ganger større enn hva den 
burde ha vært.
Han ringte sporenstreks ambulanse for å få meg 
på sykehus så kjapt som overhodet mulig. Da jeg 
kom inn sto lege og sykepleiere klare med flere 
poser intravenøs antibiotika som ble bokstavlig 
talt dytta i meg. Det gikk noen dager før infeksjo-
nen slapp, og etter to uker kunne jeg reise hjem. 
Men leggen var mer eller mindre samme størrelse 
som da jeg ble lagt inn, oppblåst som en ballong 
og veldig ubehagelig.  

Diverse møter med fastlege og andre gav lite re-
sultat. Ingen kunne helt si hva hevelsen var og 
minst av alt behandle den. Det fungerte med jobb 
og jeg levde livet videre, selv om leggen min egent-
lig bare ble større og større. 
Gjennom de neste to årene hadde jeg ingen infek-
sjoner, men leggen min var veldig stor og det ble 
stadig vanskeligere å skaffe klær/sko som passet.   
Med ujevne mellomrom gikk det hull på huden og 
da flommet det ut store mengder med klar gjennom-

fortsettes neste side

Lymfødem etter rosenanfall
Etter et par roseninfeksjoner utvikler Sten Arne lymfødem i høyrebenet. Gjennom de 
neste årene kommer rosenanfallene stadig tettere og blir svært alvorlige. Lymfødemet 
øker voldsomt i omfang disse årene. Først etter åtte år får han diagnosen lymfødem – 
og etterhvert også lymfødembehandling.

Av: Sten Arne Brunsvik

1  Denne artikkelen er delvis basert på referat fra et med-
lemsmøte i Oslo/Akershus Lymfødemforening, fra 
Lymfeposten 4/08.

Referanser: 
Forelesninger fra professor Cato Mørk, • 
spesialist i dermatologi (arbeider ved 
Akershus hudlegesenter og er professor ved 
NTNU, Trondheim)
Wikipedia• 
Medisinsk leksikon• 
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siktig væske. Legen visste naturligvis ikke hvordan 
dette skulle stoppes heller, men etter seks uker med 
lekkasje – og mer klesvask en jeg tør å tenke på – 
stoppet det tilslutt.    

Så kom vinteren 2010, og her skulle det vise seg å 
gå virkelig galt. Jeg fikk en ny omgang med massiv 
infeksjon, kraftigere enn noen annen. Feberkram-
pene var så kraftige at jeg “vrengte” meg selv til 
skiveprolaps i ryggen. Dette endte med nesten tre 
uker på Ahus (Akershus sentralsykehus) med anti-
biotika og enorme mengder smertestillende.  

Den omgangen var fæl, men det skulle komme 
verre. I slutten av juni var det på’n igjen, ny kraf-
tig infeksjon og ny innleggelse på Ahus med nye 
mengder antibiotika og morfin. 

Etter ti dager på Ahus var jeg såpass at jeg kunne 
reise hjem igjen, men gleden ble kortvarig. Rett 
rundt hjørnet var den verste omgangen jeg har hatt. 
Det var ferie – jeg og kona bestemte oss for en 
“harry-tur” og dro til Charlottenberg i Sverige. Vi 
var ferdige med å handle, men jeg hadde glemt 
noe så jeg gikk tilbake for å hente dette. Mens jeg 
gikk inne på senteret, traff det meg som et tonn 
med murstein. Jeg ble fryktelig uvel, svimmel og 
måtte sette meg rett ned en stund. Etter 20 min. 
klarte jeg å komme meg ut i bilen. Verden gikk 
rundt og jeg overlot rattet til kona, og det er mer 
eller mindre det siste jeg husker. 
Ho kjørte hjem til Jessheim med legevakta på tele-
fonen og vi dro rett dit. Der ble ambulansen til-
kalt og det bar rett på Ahus igjen. Jeg hadde skrem-
mende lavt blodtrykk på 63/40 og CRP gikk rett i 
taket på svært kort tid. Den traff over 700 på det 
meste. Jeg husker litt av ambulanseturen ned til 
Ahus og at jeg ble trillet forbi en politimann som 
holdt døra for oss, men etter dette ble det mørkt 
og jeg husker særdeles lite av de neste tre-fire da-
gene. Leggen min hadde en omkrets ved innleg-
gelse på 128 cm. 

Etter 18 dager med utrolige mengder antibiotika 
og masse kraftig smertestillende var jeg noenlunde 
meg selv igjen og kunne dra hjem. Noe redusert 

pga alle medisinene, men i live. I følge legene der 
var det bra jeg er både sta og sterk, for dette 
kunne ha gått svært dårlig. 
 

Diagnose lymfødem
På Ahus i juni 2010 hørte jeg første gang ordet 
lymfødem. 
Legene der spurte om jeg hadde fått diagnosen 
tidligere, og jeg kunne med hånda på hjertet si at 
dette var fullstendig ukjent. Vel, sa legen, det er 
uten tvil dette du har og dette vil komme tilbake 
igjen så lenge det går ubehandlet. 

Etter jeg kom hjem fra sykehuset gjorde jeg det til 
en “fanesak” å gjøre det av research jeg kunne om 
lymfødem. Og dette stemte på prikk med både ut-
seende på leggen min og symptomene. 

Jeg tok kontakt med fastlegen igjen for å prøve å 
få til noe behandling, men det ble med “ja og tja”.
Men etter noen runder med hva slags behandling 
som kunne ta hasen på dette, fikk jeg fastlegen til 
å skrive en henvisning til fysioterapi og lymfedre-
nasje. Henvisningen satt laaangt inne – ho var 
absolutt ikke sikker på dette og poengterte at det 
kostet penger for staten, men at det skulle gis ett 
forsøk.  

I november 2010 fikk jeg begynt med bandasje-
ring. Leggen min hadde da en diameter på ca 87 
cm.  Vi holdt på med bandasjering et par ganger i 
uka og dette begynte å løse opp en del. Trykket i 
leggen min ble noe redusert og diameteren gikk 
sakte, men sikkert nedover. Dette gikk fram til 
sommerferien – da skulle fysioterapeuten på ferie, 
samt kurs og ble borte i over to måneder, jeg hadde 
ingen behandlingstilbud i mellomtiden, så da økte 
leggen i diameter igjen og ble liggende på mellom 
87 og 90 cm.   

I slutten av juni var jeg på legevurdering for slan-
keoperasjon. Jeg benyttet sjansen og viste kirurgen 
foten min, og endelig var det en lege som ville ta 
dette seriøst. Han sendte sporenstreks henvisning 

fortsettes neste side

Lymfødem etter ... ... fortsatt fra forrige side
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Mobiderm®
Den revolusjonerende nattstrømpen 
som gir utrolige resultater.

Brukes til behandling av ødem ved å
stimulere vevet under huden

Behandlingsprinsipp:
Mobiderm fremmer bevegelse i vevet under 
huden. Dette oppnås gjennom at skum-
gummiceller i materialet skaper et høyere 
trykk enn der det ikke ligger skumgummi-
celler, hvorpå en skyveffekt oppstår.

Indikasjoner:
•     Drenasje av hermatomer
•     Behandling av ødem og lymfødem
•     Smidiggjøring av fibrosis
•     Rehabilitering av kroppsdeler som 
      brukes til bevegelighet

Strømpen er enkel å bruke og 
konkurransedyktig på pris!

Ring oss gjerne på tlf: 35 02 95 95 for mer informasjon

AlfaCare AS, Merdeveien 12 B, 3676 Notodden
Tlf: 35 02 95 95, Faks: 35 02 95 99
E-post: post@alfacare.no, web: www.alfacare.no
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til et fysioterapiinstituttutt med lymfødemkompe-
tanse. De hadde verken kapasitet eller mulighet for 
å ta inn nye pasienter, så selv jeg med mitt problem 
måtte belage meg på 6-8 måneders ventetid. Jeg 
tok med denne beskjeden tilbake til henvisende 
kirurg og han ble veldig lite glad. 

Utover tidlig høst 2011 fikk jeg mer kontakt med 
en annen spesialist på Aker sykehus og etter en 
utrolig fin vurdering med fotosesjon og alt, fortalte 
han at det ikke på noen måte var umulig å behand-
le – problemet ville være å finne et sted som kunne 
gjøre det. 

Nå begynte jeg endelig å se resultat av “masinga” 
mi. Disse to legene tok meg endelig seriøst og har 
virkelig gjort en innsats for å hjelpe meg. I slutten 
av september ble det klart at jeg ble innlagt i tre 
uker på Aker for intensivbehandling der. Da hadde 
de satt sammen et opplegg og skaffet personale 
som kunne gjøre dette. Helt utrolig bra jobba.  

På innleggelsesdagen ble jeg møtt av en utrolig 
hyggelig fysioterapeut, ho hadde virkelig peil på 

hva ho drev med, og igjennom de fire neste ukene 
ble jeg massert og bandasjert til den store gullme-
dalje hver dag. Det var lange uker å ligge stille med 
foten høyt, men resultatet er blitt fantastisk. 

Etter drøye fire år med krangling, klaging, syting, 
banning og sverting fikk jeg omsider hjelp. Dette 
har lært meg en del, blant annet at almenpraktise-
rende leger ofte har et stort problem med å takle 
ting de ikke kjenner til. Og det å henvise videre er 
ofte veldig vanskelig og nesten som å vise svakhet.  
De to legene på Aker gjorde det fastlegen burde 
ha gjort fra dag én – tatt meg seriøst og ikke bare 
sett problemet, men også ha nok vilje til å kunne 
gjøre noe med det. 
 
Idag har jeg et mye lettere liv. Jeg har fått en kom-
presjonsstrømpe så foten min holder seg noenlunde 
på samme størrelse. Den varierer litt på 58-65 cm 
i diameter, men dette er fullt akseptabelt. Dette er 
på det beste 27 cm mindre enn til å begynne med, 
og jeg aner ikke hvor mange kilo lettere å gå med.  
De anslo at jeg hadde bortpå 30 kg ekstra vekt i 
det ene beinet i forhold til det andre. Dette har gitt 
meg belastningskader i rygg, hofte og lår. Men 
dette går forhåpentligvis over på sikt, men jeg må 
trene meg opp igjen.
 
Jeg tror at for meg ble lymfødembehandlingen 
redningen min. Det ble meg fortalt på Ahus at de 
massive infeksjonene ville bli vanskeligere og 
vanskeligere å håndtere. Jeg ville ikke blitt tilbudt 
slankeoperasjonen med den leggen slik den var, 
pga infeksjonsfaren. Men når den nå er blitt såpass 
bra, blir det operasjon til sommeren – noe jeg 
gleder meg veldig til.  
 
Det er utrolig at man må igjennom slikt for å få 
hjelp, men det nytter å stå på og ikke gi seg. Jeg 
kommer aldri til å glemme det smertehelvete jeg 
har vært igjennom med lymfødem og rosen. Og 
det har gitt meg et annet perspektiv på hvordan 
slikt kan arte seg. n

Lymfødem etter ... ... fortsatt fra forrige side
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Tenerife  / Playa de Fañabe
Tenerife er den største av Kanariøyene, med mange 
klimasoner og naturtyper. Playa de Fañabe ligger 
i forlengelse av Playa de las Américas og Los Cri-
stianos på sydkysten av Tenerife. Det er det nyeste 
området og det mest sofistikerte i stil og utvalg. Her 
finnes noen av øyas beste restauranter og trendy 
designbutikker. Det er to fine sandstrender å velge 
mellom, Playa de Fañabe og Playa del Duque. 
Begge strendene har solstoler, vannaktiviteter og 
serveringssteder.
En strandpromenade går langs havet hele veien til 
Los Cristianos.

Reise/opphold
Behandlingsreisen er organisert som en gruppe-
reise, men deltakere som ikke er selvhjulpne må 
ha med egen ledsager. Det vil bli reservert noen 
plasser for ledsagere.
Flytiden fra Oslo er 5 ½ time. Bussreise fra fly-
plassen til hotellet er 35 min. 

Behandling
Under oppholdet får alle med lymfødem 60 min. 

behandling daglig 
samt øvelser i grup-
pe. Midt på dagen 
har alle fri og kan 
delta på turer i om-
rådet, nyte sol og 
bad på stranden 
eller ved hotellets 
bassenger. 
Bandasjering gjø-
res på kvelden. 

Under oppholdet 
vil det bli lagt stor 
vekt på erfarings-
utveksling om det 

å leve med lymfødem og det vil bli informasjon om

Tenerife november 2012
NLF arrangerer et to ukers organisert opphold med intensiv lymfødembehandling på 
Tenerife, Playa de Fañabe fra 4. november 2012. Avreise fra Oslo, Sandefjord, Stavanger, 
Bergen, Kristiansand og Trondheim. Vi kan ordne med tilslutning fra andre byer og over-
natting ved Gardermoen for dere som ønsker det.

NLFs behandlingsreise

Ved Christel Meyer, leder av Reiseutvalg utland

fortsettes neste side

Elisabeth Arentz Hole 
– på Tenerife 2011.

Må vi betale 85% mer enn svenskene – for samme produkt i Norge?
593,75 svenske kroner, moms inkludert  (= 504,15 norske kroner) koster JOBST Opaque strømpebukse, 
i følge deres nettside. Men det er bare om du bor i Sverige.

For oss som bor i Norge må strømpebuksen bestilles via fysioterapeut – som får veiledende priser styrt fra 
BSN Medical AB som bestemmer, hva JOBSTstrømpene skal koste i Norge.

Da blir prisen 936,73 norske kroner, en forskjell på kr 432,58! Det betyr at BSN Medical krever 85,8% 
mer for samme produkt i Norge – i forhold til det de selger produktet for til privatpersoner i Sverige.

Dette er uakseptalbelt!

+ Leserbrev ... Leserbrev ... Leserbrev
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nye hjelpemidler og behandlingsformer.

De som skal ha behandling må betale en egenandel 
på kr 1000 til dekning av fellesutgifter slik som 
reiseutlegg for fysioterapeuter, sosiale samlinger 
og lignende. 

Utlegg til behandling
Nye bestemmelser fra Helfo gjør at vi må forskut-
tere utgifter til behandlingen, dvs lønn til fysio-
terapeutene. Disse pengene – ca 6 900 kr – vil bli 
refundert fra Helfo i ettertid i henhold til søknad. 

Hotellet – El Duque
Hotellet er meget trivelig med hyggelig personale. 
Star Tour har kontor i bygget. Hotellet har to bas-
sengområder. Det ene bassenget er oppvarmet og 
med passe dybde for vanngymnastikk. Det finnes 
restaurant, bar og kafé på hotellet og vaskemulig-
heter. Internett mot betaling i resepsjonen, trådløst 
nettverk i senteret ved siden av hotellet. 

Hotellet ligger sentralt, men er likevel et rolig sted. 
Det er kort avstand til strand og gode turmulighe-
ter. Alle som var med på turen i 2011 var kjempe-
fornøyde med hotellet. 

Mot tillegg kan frokostbuffet, halvpensjon (frokost 
og middag) eller ”all inclusiv” bestilles. 

Leilighetene 
Vi har reservert 1- og 2-roms leiligheter. 1-roms 
leilighetene har kombinert sove-/oppholdrom, 
balkong eller markbalkong. 2- roms leilighetene 
har soverom og oppholdsrom samt balkong. Noen 
av leilighetene har bassengutsikt.
Alle leiligheter har kjøkken med mikrobølgeovn, 
kaffetrakter og brødrister. Hårføner, telefon og tv. 
Rengjøring 6 dager/uke.

Grunnpris pr person  
1- roms leilighet for 2 
– med balkong ...................................... kr  8 963
– balkong og bassengutsikt  ................. kr  9 383
– markbalkong og bassengutsikt .......... kr  8 893

Enkeltromstillegg for 2 uker .................. kr  3 080

2-roms leilighet for 2-3
– med balkong ...................................... kr  9 433
– balkong og bassengutsikt  ................. kr  9 853
– stor balkong og bassengutsikt ........... kr  9 923

Enkeltromstillegg for 2 uker .................. kr  3 570

Tilleggskostnader
Flytillegg Gardermoen ........................... kr      200
Flytillegg Torp ........................................ kr     100
Flytillegg Kjevik ................................... kr      0 
Flytillegg Sola ........................................ kr    200 
Flytillegg Flesland ................................. kr    300 
Flytillegg Værnes ................................... kr    400
Flymat t/r .................................................kr    180
Transport flyplass-hotell t/r .................... kr    150
Frivillig avbestillingsforsikring .............. kr    195
Frokostbuffet .......................................... kr    840
Halvpensjon (frokost og middag) ............ kr  1 680
All inclusive ............................................ kr  2 730

Overnatting Gardermoen
For bestilling av overnatting på Gardermoen 3.-4. 
november og tilslutning fra andre byer: kontakt 
Anders Lervold (primært pr e-post)

Kontaktpersoner
Christel Meyer: meyerchristel@hotmail.com 
Vognveien 132, 2315 Hamar. Mobil 992 68 010

Anders Lervold: anders.lervold@via.no
VIA Tours Moss. Mobil 975 27 362

Påmeldings-/søknadsfrist 1. juli 2012

Tenerife november 2012 ... fortsatt fra forrigeside
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PÅMELDINGS-/SØKNADSSKJEMA
Behandlingsopphold – Tenerife 

4.-18. november 2012
Fyll ut skjemaet – BRUK BLOKKBOKSTAVER – og send det til:

Christel Meyer, Vognveien 132, 2315 Hamar eller e-post: meyerchristel@hotmail.com

innen 1. juli 2012

Navn  .....................................................................................................................  født  ......................

Adresse  .................................................................................  Postnr/sted  ..........................................

Telefon  ........................................  e-post .............................................................................................
(NB: Navnet må være det samme som står i passet!)

Behandlingsbehov (kryss av):
Arm m        Bein m        Annet m                      Sekundært lymfødem m          Primært lymfødem m   
Får du regelmessig lymfødembehandling/hvor ofte        Nei m       Ja m          ..................................
Bruker du kompresjonsstrømper/hvor ofte                       Nei m       Ja m          ..................................
Har du deltatt på NLFs behandlingsreise tidligere           Nei m       Ja m          sist i år ......................
Har du andre sykdommer/hvilke                                      Nei m       Ja m          ..................................
Bruk av faste medisiner    .....................................................................................................................

Utreiseflyplass: 
Gardermoen m       Torp m       Kristiansand m       Stavanger m       Bergen m       Trondheim m         

Ønsket innkvartering:
Del i 1-roms leilighet               m               Alene i 1-roms leilighet      m 
Del i 2-roms leilighet               m                      
Ønsker å dele leilighet med    .............................................................................................................
Han/hun sender egen søknad   m                       Han/hun er ledsager    m

Tilleggsønsker:
1-roms kan velge         Bassengutsikt          m            Markbalkong      m          
2-roms kan velge         Bassengutsikt          m            Stor balkong       m                      
Frokost                       m                 Halvpensjon         m                 All inclusive          m
Mat på flyet t/r           m        Transport flyplass – hotel t/r            m
Ønsker overnatting på Gardermoen 3.-4. november                               m
Ønsker frivillig avbestillingsforsikring                             Nei m       Ja m
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www.medicus-plesner.no

Lev godt i trygge hender.

Hos Medicus Plesner fi nner du 
helse personell med høy faglig kompetanse, 

samt et bredt produktutvalg.
Vi er spesielt gode på:

PROTESEKLINIKK
Brystproteser, armstrømper 

for lymfødem, undertøy og badetøy

FOT OG BEVEGELSESANALYSE
Sko, såler, fotpleie

KOMPRESJONSBEHANDLING 
FOR VENØS SVIKT

Bredt utvalg i strømper, for hverdag og fest

LEDD
Ortoser, anatomiske puter, opptrening

STOMI, BROKK, INKONTINENS, 
ERNÆRING OG LEGEMIDLER

Blåresept, diskresjon, 
taushetsplikt, hjemkjøring, 

personlig veiledning

Hva er en

BANDAGIST?

LEGEMIDLER    |     ERNÆRING    |     SÅRPRODUKTER    |     STOMI    |     ALLERGI     |     ASTMA    |     DIABETES    |     INKONTINENS

 Tlf.  815 55 300 
HAMAR | GJØVIK | STRØMMEN | OSLO | TØNSBERG
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Lymfødembehandling og trening

Spente ankom åtte damer og 
én mann Montebello-Senteret 
fredag ettermiddag for å følge 
et 14-dagers kurs. 
Programmet vi fikk utlevert 
ved ankomst viste lite plan-
lagte aktiviteter, så vi fikk det 
”litt i panna” – det virket u-
ferdig. At vi skulle komme 
på fredag ettermiddag, virket 
helt greit. Vi brukte helgen til 
å bli kjent med gruppen og 
hverandre.
Men da våre fysioterapeuter 
Lene og Sabrina samlet oss på 
mandag morgen, kom ting i orden. Vi fikk forklart 
en timeplan – og at siden dette var første gang 
denne type kurs ble holdt, ville mye bli til mens 
vi gikk.  

Som kurset sier, er dette både behandling og tre-
ning. Våre to fysioterapeuter behandlet oss på 
beste måte hver dag, med massasje og bandasje-
ring. Vi gjennomgikk både selvdrenasje og selv- 
bandasjering, nyttige ting å ta med seg hjem. De 
som ønsket kunne også benytte pulsator hver dag.

Lene og Sabrina veiledet oss gjennom forskjellige 
treningsformer. Alle deltagere fikk individuelle 
trenings-/styrkeprogrammer og det var forskjellige 
gruppetreninger. Treningsiveren var på et høyt nivå 
hos alle deltagerne, terapeutene måtte nesten dempe 
oss noe ned. Treningen var hele tiden i fokus, men 
vi klarte allikevel å balansere med hvile. 
Mange i gruppen var i bassenget og svømte hver 
morgen før frokost. Vi hadde sirkeltrening i gym-
sal, pilates, stavgang på tur rundt i Mesnalia – og 
Gøril bidro en ettermiddag med en qigong-time. 
Eneste som ikke møtte opp der, var eneste hanen i 
flokken, Leif Arild. Menn klarer jo ikke å ha flere 
ting i hodet samtidig, og timen ble jo annonsert 

Rapport fra Montebello-Senteret 27.1-10.2 2012

under frokosten.
Lene var en fantastisk instruk-
tør – zumba-timen tok jo helt 
av, med kjempestemning og 
fengende musikk. Etter timen 
var det flere som satte på mer 
musikk og fortsatte dansen 
rundt i gymsalen.
  
Ukens høydepunkt kan man si 
var en fotosession i svømme-
bassenget tirsdag kveld, med 
fire frustrerte fruer og en for-
skremt mann. Det var høye 
paraplydrinker (juice!) på 

brett i vannet. (Se bildet på forsiden av bladet.)
Etterpå var det snøbad ute i naturen, og så avslut-
ning i det varme bassenget. 

Kurset var lagt opp til mye egentrening, det var 
opp til oss selv å finne treningsformer hver dag,   
Vi var pådrivere for hverandre, noen litt mer 
konkurransemennesker enn andre.
Lene ga oss mange fine tanker om viktigheten av 
trening når man har lymfødem. Vi kom stadig med 
nye innspill og prøvde å påvirke så godt vi kunne 
for videre kurs. 
Dette var også første gang det er parallelle kurs 
på samme tid. Første uken var det også kurs for 
brystopererte, og andre uken par-kurs og qigong.  

Vi følte at dette var et passe antall for vår type 
kurs. Vi ble en sammensveiset gjeng som utfylte 
hverandre, selv om vi i utgangspunket var veldig 
forskjellige. Vi hadde et fast bord i spisesalen hvor 
vi møttes til frokost, lunsj og middag. Humor var 
en veldig stor del i denne gruppen, det har vært 
mye latter, og mye selvironi. 
Vi både følte og så fremgang i forhold til lymføde-
met, og det inspirerer oss til å fortsette treningen 
når vi er tilbake i hverdagen. n

Ved Gøril Tandberg Smestad, Anne Marthe Urdal, Olga Engelsvoll, Inger Lise Ulekleiv, Lene Løkke, June 
Andersen, Mette Malin, Ingeborg Lyngnes Dahle.                                                    Foto: Leif Arild Eriksen
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Lanzarote mars 2012
Foto: Torger Bakkene og Elsebeth Peel Jarvis

Melodi: Dyrene i Afrika                                                                           Tekst: Liv Hatlem og Aslaug Lunde

Det er ei lita lymfevise
som du nå får høre
om alle vi fra Nord som kom
og alt vi fikk å gjøre.

Teipe, trene, gå på tur
tidlig opp og aldri sur
alt vi får og alt vi gjør
skal lymfebaner smøre.

LYMFEVISE

Hver morgen før halv åtte
må vi alle opp og hoppe.
Vi krysser av på skjema’ne
vi lar oss ikke stoppe.

Svømme, sykle, joggetur
ikke får vi morgenlur
for terapeuter pusher oss
det er en riktig kur.

Oslo/Akershus Lymfødemforenings etterhvert år-
visse behandlingsreise til Lanzarote samlet 30 
lymfødemikere og et stort antall ledsagere – ekte-
feller, barn, annen familie, venner – til støtte og 
glede. 
Seks fysioterapeuter med spesialkompetanse i 
lymfødembehandling sørget for behørig lymfe-
drenasje, bandasjering, felles gym og faglig opp-
datering gjennom de to ukene oppholdet varte. 

Nytt av året var en ”spørretime” – som ble til ne-
sten to – i lånte lokaler i Sjømannskirken. Med 
basis i sine tilsammen 100 års erfaring med lymf-
ødembehandling og inspirert av alle våre forhånds-
innleverte spørsmål – tilbragte fysioterapeutene 
en del timer med googling og surfing i artikler og 
studier på nett og diskusjoner seg i mellom. 
Resultatet ble en kveld mot slutten av oppholdet 
med svar på det meste av hva 30 lymfødemikere 
kan lure på om rosen, pulsatorbruk, kompresjon, 

trening, kosthold, stress og smerter. 
Et svært populært tiltak!

Fra spørretimen – fysioterapeutene, fra venstre: 
Helen M. Olsen, Wenche Vigen, Kristin Haugen, 
Ingrid Haugen Tyldum, Betty Helgeland, Ellen 
Ringnes.
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Og inne i klinikken
venter hender og massasje
så lymfevæsken svinner hen
og vi får god drenasje.

Sjelen får jo også sitt
solen er på snarvisitt
overskudd og krefter kommer
når vi får bandasje.

Om kvelden er det lystig
foran døra til klinikken
fra sofaen (trukket pent i plast)
der sitter løst replikken.

Teip vi får i blått og svart
armer, ben blir bundet fast
skravla går og mange
ruller meter med bandasje.

Så heldige vi er som er
på øya Lanzarote
med mange jern i ilden
denne ”ferien” vil vi få te

Mange flotte mennesker her
kommer i fra fjern og nær. 
Vennskap dannes - bare vent
i mars vi er tilbake!

– Viktig å få sentralstyret stabilt
– Et ledd i denne prosessen er å ansette en kontormedarbeider som kan avlaste styret for 
tidkrevende rutinearbeid. 

Ved Torunn Ekornholmen

Dette sier nyvalgt leder i sentralstyret, Elisabeth 
Soelberg (74) fra Flatanger i Nord-Trøndelag. 
Hun ble valgt på ekstraordinært landsmøte i Oslo 
i april. 
Vervet er imidlertid ikke ukjent for Elisabeth. Det 
er ikke mer enn tre år siden hun takket for seg. Da 
hadde hun sittet i styret siden 2004, de siste fire 
årene som leder. Siden den gangen har det på grunn 
av sykdom vært vanskelig å oppnå kontinuitet i 
dette viktige vervet.

– Landsmøtet var veldig fornøyd da du sa ja. Hvil-
ke utfordringer står du og det nye styret overfor i 
dag? 

– Det blir å få sentralstyret stabilt. Man mister 
kontinuiteten i styrearbeidet med disse stadige ut-
skiftingene av tillitsvalgte. Sykdom kan vi aldri 
gardere oss mot, men vi kan lette den daglige ar-

fortsettes neste side



LYMFEPOSTEN 2/12

28

– Viktig å få sentral... ... fortsatt fra forrige side

beidsbyrden ved å ansette en kontor-
medarbeider til å ta en del tidkrevende 
rutinearbeid. 
Da vil det også bli bedre tid for styre-
medlemmene til å ta seg av det egent-
lige foreningsarbeidet – som å arbeide 
med lymfødemsaken overfor Helse-
foretakene, Helsedirektoratet og Helse- 
og Omsorgsdepartementet, å ha kon-
takt med, og yte bedre service overfor 
lokalforeningene og bringe ut informasjon til 
lymfødemikere og deres pårørende – slik det står 
i formålsparagrafen til NLF – om enn i omvendt 
rekkefølge. 

– Hva blir det viktigste å gripe fatt i først? 

– Helseforetakenes tolkning og håndtering av be-
stemmelsen om at kompresjonsmateriell til lymf-
ødemikere er et behandlingshjelpemiddel. Det er 
stor forskjell i søknadkriterier og -rammer rundt 
om i landet, vanskeligst i deler av Helse Sør-Øst 
og Helse Vest. Det til tross for flere brev fra Helse- 
og omsorgsdepartementet som presiserer bestem-
melsen angående kompresjonsmateriell.
En spørreundersøkelse rettet mot fysioterapeuter 
som behandler lymfødemikere er på trappene. Den 
går ut på å kartlegge behandlingssituasjonen rundt 
om i landet. Det er store forskjeller når det gjelder 
bl.a. muligheten for intensivbehandling. 
Så skal det arrangeres likemannskurs, konferanse 
for menn og felles nordisk styremøte i Danmark 
til høsten, og forberedelser tar tid. 

– På hvilken måte får medlemmene 
merke at vi har fått ny leder?

– Det vet jeg sannelig ikke hva jeg 
skal svare på. Jeg skal i hvert fall være 
tilgjengelig både på NLFs telefon og 
e-post, så det er bare å ta kontakt!

– Foreløpig har du sagt ja til ett år, 
ser du fram til å ta fatt på oppgavene? 

– Det er for ett år fordi jeg ble valgt på et ekstra-
ordinært landsmøte. Det ordinære landsmøtet er i 
2013. Jeg har også sagt at jeg ikke ønsker å fort-
sette som leder ut over dette året, men innen 2013 
skal vi greie å strukturere foreningsarbeidet slik at 
en annen i styret kan overta. Det er ingen ideell 
situasjon å bli kastet inn i en lederrolle uten litt 
øvelse på forhånd, i så måte har jeg litt erfaring 
fra før. Men jeg husker at læringskurven min var 
nokså bratt da jeg ble leder i 2005. 

Arbeidet i seg selv skremmer ikke Elisabeth, og 
hun presiserer at oppgaver vil bli delegert også til 
de andre i styret.

– Jeg begynner jo å bli godt voksen, og arbeidet 
tar gjerne lenger tid enn før, men det er interessant. 
Barn og barnebarn er bekymret for at det nå blir 
besøk etter oppsatt plan for styremøter, og mannen 
min må støvsuge heimen og luke mer ugress enn 
vanlig – men «når man blir 66...» og så videre, 
smiler hun. n

I januar 2012 fikk jeg spørsmål fra min fysiotera-
peut Kristin Haugen om jeg var interessert i å være 
med på et to ukers intensivbehandlingskurs på 
Montebello-Senteret. Dette svarte jeg umiddelbart 
positivt på. Så var det å vente i spenning ...  

Årets nyhet: Primært lymfødem på Montebello-Senteret 

Vi fikk vinnerloddet
Tekst og foto: Karin Evje Olsen

Kurset det var snakk om var et prøveprosjekt, hvor 
pasienter med primært lymfødem, skulle få be-
handling på Montebello-Senteret. Etter å ha vært 
til vurdering hos dr Carl-Erik Slagsvold på Karfy-
siologisk avdeling på Aker sykehus, ble søknaden 
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sendt. Etter tre uker kom det svar om at jeg hadde 
fått plass på kurset “Primært Lymfødem”. 
Den 9. mars dro jeg full av forventning mot Mes-
nali. Jeg ble meget godt mottatt og fikk tildelt rom. 
Jeg var jo spent på hvem jeg skulle være sammen 
med, og heldigvis ble jeg plassert sammen med en 
av de andre i gruppen under den første middagen.

Den første helgen var det lagt opp til at man skulle 
bli kjent i gruppene. Vår gruppe hadde fem med-
lemmer med et aldersspenn fra 25 til 66 år, alle 
med ulike variasjoner av primært lymfødem. Etter 
hvert som vi ble bedre kjent ble det et godt sam-
hold og en god tone i gruppen. I løpet av helgen 
møtte vi også fysioterapeutene, Lene og Sabrina 
som hadde ansvar for behandlingen.

Kurset for de 50 andre som var på Montebello-
Senteret i denne perioden var “Ernæring og fysisk 
aktivitet” og på mange av foredragene var begge 
gruppene sammen. Vi hadde også egne sesjoner 
som omhandlet lymfødem, selvdrenasje og selv-
bandasjering.

Søndag ble alle lymfødemer målt, og mandag var 
første behandlingsdag – med lymfedrenasje, taping 
og bandasjering. Det var behandling en time pr 
dag i ni dager i løpet av oppholdet. 
Etter hvert ble det nye utfordringer med å lære seg 

Hele primær-gruppa – fra v.: Dagfinn Hegge, 
Sten Arne Brunsvik (bak), Anita Østensjø, Karin 
Evje Olsen og Waylet Engeland
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Vi fikk vinnerloddet ... fortsatt fra forrige side

– i alle fall for en del av oss – selvbandasjering, 
men med god hjelp fra Lene og Sabrina gikk det 
etter hvert bedre.

Kurset var delvis laget over samme lest som “Ernæ-
ring og fysisk aktivitet”. Vi hadde faste aktiviteter 
med bassengtrening, stavgang med innlagt inter-
valltrening og sirkeltrening i gymsalen under ledel-
se av fysioterapeut. 
I tillegg var det lagt opp til at vi skulle drive egen-
trening utenom dette. Tre av oss hadde som mål å 
få en ekstra-økt i bassenget hver dag før frokost, 
en annen oppholdt seg i bassenget i over tre timer 
pr dag. Vi vakte oppmerksomhet blant de andre, 
når vi var i bassenget med kinesiotaping i ulike 
farger. 

Ellers ble det turer rundt i området og til Lilleham-
mer den helgen Birken gikk av stabelen.

Det var også lagt inn en økt på kjøkkenet, hvor de 
fleste fikk nye smaksopplevelser og lyst til å prøve 
noe nytt når vi kom hjem. Dette ble fulgt opp med 
valgfrie aktiviteter i uke 2, hvor vi lærte mer om 
bruk av belgfrukter, fisk og skalldyr og desserter. 

Kjøkkenet på Montebello er 
en sak for seg. Det var noe for 
enhver smak, alt var delikat til-
laget og godt på smak, samti-
dig som det var godt for hel-
sen. De som jobber på kjøkke-
net gjorde det de kunne for at 
vi skulle ha det bra og trives. 
Jeg vil her spesielt trekke fram 
torsdagene hvor vi hadde lunsj 
ute i det fri.

I den siste uken var det også 
tilbud om ulike aktiviteter som 
klatring, pilates, stavgang og 
zumba m.m. Vi opplevde at vi 
gjerne skulle vært med på mer, 
men behandlingstimene våre 
gjorde at vi ikke fikk med oss 
alt vi ønsket.

Torsdag i den siste uken, var det igjen tid for 
måling av lymfødemet. Spenningen var stor. Selv 
om alle opplevde at behandlingen hadde hatt god 
effekt, var det fint å få vite at opplevelsen stemte 
med målingene. Resultatet jeg oppnådde var tap 
av over to liter væske i bena, og aldri har anklene 
vært så “slanke” og lårene var mye “løsere” enn  
tidligere.

Alle som deltok på dette prøve-
prosjektet var svært fornøyde 
med oppholdet, noe vi selvsagt 
formidlet til Sabrina og Lene 
som hadde ansvar for behand-
lingen, men også til de som har 
jobbet for at det kan bli mulig 
for at pasienter med primært 
lymfødem å få tilbud om be-
handling på Montebello-
Senteret.

Stor var vår glede da vi som 
deltok i dette prøveprosjektet 
for primære, kort tid etter hjem-
komst fikk tilbud om å komme 
tilbake til nytt kurs (“Lær å 
leve med lymfødem”) i oktober 
– men da sammen med de som 
har sekundært lymfødem. n

Selvgjort blir velgjort – med litt øvelse og friskt 
mot, fra venstre: Karin, Waylet og Anita trener 
innbitt på selvbandasjering.

”Dekorert” slik med kinesiotape – må 
man regne med litt oppsikt i bassenget.
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Komfortzonen er strikket i et mykt materiale, noe som gjør den veldig behagelig 
og funksjonell, uten at den gir redusert kompresjon. Mange har nå prøvd komfort-
zone og tilbakemeldingene vi får er veldig positive.

Nå blir det mer komfortabelt å drive et aktivt liv med bøy og tøy (uten gnaging.)
Er tilgjengelig i Elvarex klasse 2 for arm og klasse 2 og 3 for ben.

Komfortzone nå  
i både albue og kne.
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Siv (45) har sannsynligvis hatt sykdommen primært 
lymfødem fra fødselen av, men diagnosen fikk hun 
ikke før hun ble 40 år.
Primært lymfødem er en medfødt skade i lymfe-
karsystemet som fører til redusert transportkapa-
sitet i lymfesystemet. Av en eller annen grunn er 
det for få lymfekar. På grunn av denne reduserte 
transportkapasiteten vil lymfevæske sive ut i vevet 
og gi hevelse, særlig i armer og/eller ben. 
I den vestlige verden er sekundært lymfødem som 
først og fremst oppstår etter behandling for kreft-
sykdom, vanligst.

Fikk beskjed om å slanke seg
– Jeg vet at moren min tok meg med til lege da 
jeg var liten. Hun dro for å få legen til å sjekke 
beina mine. Hun mente det var noe med dem som 
ikke var rett, sier Siv.
Tilbakemeldingen hun fikk var at alt var som det 
skulle – det var ingenting som feilte Siv.
I oppveksten var hun tynn i overkroppen og lubben 
i beina. Dette endret seg i voksen alder ved hver 
graviditet, og hun ble til slutt “overvektig” i over-
kroppen også. Flere ganger har hun fått beskjed 
om at hun burde slanke seg.
Det er vanlig at ødemet forverres ved hormonelle 
forandringer, som svangerskap.
– Det var vanskelig å få disse tilbakemeldingene. 
Jeg har gått på alle slags dietter. Jeg kunne bare 
slanke overkroppen. Beina var like store, sier Siv.

Ba om fettsuging
Etter å ha forsøkt alt annet, tok hun kontakt med 
en kosmetisk kirurg og ba om fettsuging av beina. 

Å leve med lymfødem
I oppveksten hadde hun et vanskelig forhold til sin egen kropp – ikke minst på grunn av 
tilbakemeldingene om at hun måtte slanke seg. I overkroppen var hun tynn, men bena 
klarte hun ikke å gjøre noe med. Først mange år senere kom diagnosen.

Av Merethe Kvam, journalist                                       Artikkelen er hentet fra NHI.no publisert 16.02.2012

Kirurgen avviste henne.
– Han mente at det var noe annet som var proble-
met med beina mine, ikke fett. Han sa ikke mer 
om hva det kunne være. Jeg lurte på hvorfor jeg 
ble avvist – alle andre fikk jo slike operasjoner, 
sier Siv.

Hun tenkte mye på om hun kunne ha en spisefor-
styrrelse, at det var der problemet lå.
Det var en fysioterapeut som til slutt satte henne 
på riktig spor og påpekte at hun måtte ha lymfødem. 
Men da hun kom til fastlegen, fikk hun beskjed 
om at hun var frisk. Omsider byttet hun fastlege. 
Før timen hos den nye legen hadde hun laget seg 
en liste med argumenter. Hun skulle be om hen-
visning videre. Hun ville ha svar.
– Straks den nye legen så på meg, sa han at “du 
må jo ha lymfødem”. Jeg var fullstending ufor-
beredt på at fastlegen skulle gi meg noen diagnose. 
Det jeg hadde håpet var å bli sendt videre og få en 
skikkelig utredning, sier Siv.
Overraskelsen og lettelsen førte til at hun brast i 
gråt. Endelig hadde plagene hennes et navn.

Vet at sykdommen ikke er godt kjent
– Fra da av var jeg både glad, lettet og deprimert i 
ett år. Glad for at jeg hadde fått en diagnose, men 
frustrert fordi det ikke var noe å gjøre med det. 
Å få en diagnose har betydd alt for meg i ettertid, 
sier Siv.
Hun fikk time til en overlege på Aker sykehus, 
som konstanterte at hun hadde lymfødem. Hun 
fikk også henvisning til fysioterapeut med spesial-
kompetanse på lymfedrenasje – en teknikk som 
hjelper kroppen å drenere vann tilbake til hoved-
punktene. Denne massasjen etterfølges av banda-
sjering med trykk, og etterhvert tilpasning av ela-
stiske strømper eller bandasjer.
Hun har vært mye sint og frustrert over at ingen 
tok bekymringene hennes på alvor tidligere. Hun 
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har vært hos flere leger i årenes løp.
– Stort sett alle sa at det var bare å slanke seg. Jeg 
sa at det var noe galt med bena mine. “Jeg legger 
på meg i leggene, og det er akkurat som om det 
ikke sirkulerer ordentlig i leggen”, sa jeg. Svaret 
jeg fikk var at dette var tull – at det ikke går an. 
Med lymfødem så går det an, sier Siv.
– Samtidig så vet jeg at primært lymfødem er en 
sykdom som er lite kjent. Det er lite om denne 
sykdommen i legeutdannelsen. Det jeg er mest 
frustrert over er at legene sa at alle prøvene mine 
var så fine, og ut i fra dem skulle man tro at jeg 
var en slank og sprek person. Det var jeg ikke de 
siste 15 årene. Jeg er også frustrert over at ingen 
sendte meg videre. Slik som systemet med fastleger 
er i dag, kommer du deg ikke videre hvis du først 
har havnet hos en fastlege som ikke har kompetanse 
på dette området, sier Siv.

Viktig å leve sunt
Hevelsene i kroppen går fra anklene, opp gjennom 
hele leggen og opp lårene. I tillegg har hun hevel-
ser i overarmene.

– Hvis jeg ikke får jevnlig behandling, får jeg væ-
skeopphopning i resten av kroppen også, sier hun.
Vanligvis får hun behandling hos fysioterapeut en 
gang i uken med massasje og bandasjering, men 
nylig sluttet fysioterapeuten hun fikk behandling 
hos.
– For tiden får jeg sjelden behandling. Årsaken er 
at det ikke er så mange fysioterapeuter som har 
denne spesialkompentansen. Jeg venter på plass 
hos en ny fysioterapeut, sier Siv.

Egenbehandling er også viktig
– Et sunt kosthold, trening og hvile er viktig hvis 
du har lymfødem. I løpet av dagen bør du ligge 
høyt med bena et par ganger. Du kan også bli vel-
dig trøtt og ha behov for en hvil. Trening er viktig 
– men det varierer hva du tåler. Bassengtrening er 
veldig bra. At vannet gir ekstra trykk mot kroppen, 
er gunstig. Selv sykler jeg og går mye tur med 
staver. Jeg trener også på helsestudio, men jeg kan 
ikke trene med tunge vekter, for da hoper det seg 

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

fortsettes neste side
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Eva Evju ønsket velkommen og åpnet møtet. Hun 
informerte om at NLF i løpet av året både har fått 
en ny lokalforening, men også har mistet en idet 
Telemark Lymfødemforening ble stiftet i februar 
2012, mens Gudbrandsdalen Lymfødemforening 
ble lagt ned i mars.
Eva Evju ble valgt til ordstyrer og gikk gjennom 
de faste postene. Årsberetning, årsregnskap og 
revisjonsberetning for 2011 ble foreløpig godkjent. 

Ledermøtet startet lørdag 21. april kl 1300 på Rica Helsfyr Hotel i Oslo med et fulltallig sentralstyre og 
representanter fra 11 av 17 lokalforeninger tilstede.

Ledermøte i Norsk Lymfødemforening

Referat ved Svanhild Helland

Kontormedarbeider i NLF.
På ledermøtet i november 2011 ble sentralstyret 
påminnet oppdraget med å utrede muligheter for å 
tilsette en kontormedarbeider. Sentralstyrets vurde-
ring og to alternative finansieringsmuligheter ble 
nå lagt fram. En stilling i 40% vil være en god 
start og innenfor NLFs muligheter til finansiering. 
Alternativ 1 innebar å kutte utgifter til workshop, 
redusere midler til aktiviteter i regi av lokalfore-

... fortsatt fra forrige sideÅ leve med lymfødem
opp mer væske i kroppen, sier Siv.

Kostbare strømper
Tidligere har hun jobbet 100 prosent, men sykdom-
men krever mye tid til trening, behandling og hvile, 
og Siv jobber nå 60 prosent. Hun har i senere tid 
også fått konstatert lavt stoffskifte.
– Etter at jeg startet behandlingen mot lavt stoff-
skifte, gikk jeg ned mye i vekt. Jeg fikk en medisin 
som hjalp godt, og begynte å spise lite og ofte. 
Dermed ble ødemet også bedre, sier Siv.
Hun bruker kompresjonsstrømper hver dag. De 
får hun dekt via grunnstønad.
– Strømpene er skreddersydd og veldig dyre. Ett 
par koster 3500 kroner, og du må ha minst 4 par i 
løpet av et år, ofte flere. Nå er det Hjelpemiddel-
sentralen som avgjør om du får dekt kompresjons-
strømper eller ikke, og vi ser at det er stor variasjon 
i hvem som får dekt strømpene. Jeg har selv hatt 
utgifter på nærmere 50 000 kroner i løpet av ett år 
på kompresjonsstrømper, bandasjeringsutstyr og 
reiseutgifter til behandling. Dermed er det ikke 
alle som har råd til å få best mulig behandling, 
sier Siv.

– Det at jeg får dekt behandlingsutstyr, får nok 
behandling og får tilrettelagt ting på arbeidsplassen 

– som f.eks en krakk til å hvile beina på, gjør at 
jeg har mulighet til å være i jobb fortsatt. Mange 
med samme diagnose som meg er helt arbeidsuføre, 
derfor er det god samfunnsøkonomi å sørge for at 
vi får dekt behandling og utstyr, sier Siv.

Enklere liv etter diagnosen
Hverdagen etter diagnosen er helt annerledes enn 
hverdagen var før.
– Det er mye å ta hensyn til. Likevel synes jeg at 
jeg har det enklere nå. Nå forstår jeg hva som skjer 
i kroppen. Jeg har også fått et bedre forhold til mat. 
Måten jeg blir møtt på av helsepersonell er mye 
bedre, nå som jeg har en diagnose, sier Siv.
Familie, venner og arbeidsgiver er forståelsesfulle 
og gode støttespillere.

Siv har vært aktivt medlem i Norsk Lymfødem-
forening de siste årene.
– Det betyr veldig mye. Det er gjennom dem jeg 
har kommet i kontakt med riktig fysioterapeut på 
hjemstedet mitt. Jeg har lært mye om sykdommen 
og egenbehandling på behandlingsturer de har 
arrangert. 
I tillegg har jeg møtt andre som har samme syk-
dom som meg. Alt jeg vet om sykdommen, har 
jeg lært gjennom dem, sier Siv. n
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NYTT .... LOKALNYTT .... LOKALNYTT

Telemark
stiftet 23. februar 2012

Stiftelsesmøte i Telemark
Det fanns ikkje ein lokalforening for oss med 
lymfødem i Telemark, 
og dette ville sentral-
styret gjere noko med. 
Eg, Tora Veslestaul fra 
Øyfjell i Vinje, tidlige-
re varamedlem i NLFs 
sentralstyre, kalla difor 
inn til eit orienterings-
møte 23. februar på 
Lærings- og Mestrings-
senteret i Skien. Alle 
registrerte medlemer i 
Telemark, fysioterapau-
tar med spesialkompe-
tanse i lymfødembe-
handling samt bryst- fortsettes neste side

kreftforeninga i Telemark blei kalla inn pr brev – i 
tilleg til annonsering i Varden, Telemarksavisa og 
Vest-Telemark Blad.

På møtet kom det 12 stk frå Telemark for å få 
informasjon om å starte lokalforening. I tillegg til 
oss 12 frå Telemark møtte ledaren i Aust-Agder 
Lymfødemforening, Helga Larsen, og kasserer/
sekretær Alf Larsen i samme lag. Desse to frå 
Aust-Agder fortalte korleis dei driv sin lokale for-  
ening. Det ble også tatt opp korleis me vil ha det 
her i Telemark, hvis me fekk til eit lag.

Resultatet ble at Telemark Lymfødemforening ble 
stiftet – og dette tykjer me er positivt.

Styret dei to fyrste åra ser slik ut:
Leder Tora Veslestaul
Nestleder Inger-Anne Gundersen
Kasserer/sekretær Henriette Aas Sandvik
Varamedlem Rønnaug Bjarmo 
Varamedlem Reidun Alfredsen

samt å redusere antall sentralstyremøter.
Alternativ 2 hadde en øking av medlemskontingen-
ten som alternativ til å begrense midler til lokale 
aktiviteter. 
Diskusjonen, som startet på det ekstraordinære 
landsmøtet, fortsatte på ledermøtet. Ikke alle var 
enige i at det var nødvendig med en kontormed-
arbeider og ønsket en presisering av hva slags opp-
gaver sentralstyret ble sittende igjen med. Den 
vedtatte virksomhetsplanen for sentralstyret viser 
imidlertid klart at det ikke blir fare for manglende 
arbeidsoppgaver framover.  
Det ble tidlig klart at de fleste lokale ledere gikk 
inn for alternativ 2, og det ekstraordinære lands-
møtet vedtok da også å øke medlemskontingenten 
med kr 50 fra 2013. Dermed vedtok ledermøtet  å 
støtte sentralstyret i tilsetting av kontormedarbei-
der i 40% stilling, finansiert etter alternativ 2.

Elisabeth Soelberg orienterte fra sitt møte med 
Helse og Omsorgsdepartementet (HOD). (Se 
referat fra dette møtet på side 6.)  

Kursansvarlig Marit Holm Mathisen orienterte 
om mulighetene for å arrangere kurs og oppfordret 
de lokale lederne til å bruke dem.

Fysioterapeut Kristin Ruder minnet om ”5th 
Nordic congress of lymphology” som Skandinavisk 
Forum for Lymfologi arrangerer 6.-8. september 
2012 i Oslo. 

Karin Evje Olsen avsluttet ledermøtet med å 
informere om lymfødemkurset for primære på  
Montebello i mars. (Se hennes reportasje derfra 
side 28) Foreløpig er det kun et prøveprosjekt, men 
deltakerne ble invitert til et nytt kurs til høsten. n
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Oslo/Akershus
stiftet 16. april 1997

Tema: Opphold på Földi Klinik
Oslo/Akershus Lymfødemforening inviterte til 
medlemsmøte i Høyskolens lokaler, Falbesgate 5, 
den 17. april. 20 medlemmer var møtt frem for å 

høre Heidi Ringdal fortelle om sitt fem ukers be-
handlingsopphold ved Földiklinikken i Tyskland. 
Földiklinikken er en ”spesialistklinikk i lymfologi 
og et europeisk senter for lymfologi”. Klinikken 
tilbyr behandling for sykdommer i lymfesystemet, 
rehabilitering av kreftpasienter samt behandling 
av polikliniske pasienter. Klinikken har til enhver 
tid ca 150 pasienter inneliggende. Teamet på Földi-
klinikken gir et helhetlig medisinsk tilbud og be-
står blant annet av leger, sykepleiere, psykologer, 
fysioterapeuter, massører, ergoterapeuter og diete-
tiker.

Heidi var svært fornøyd med resultatet av opp-
holdet, men tipset om at man kanskje burde være 
minst to som reiste dit samtidig. 
Heidis kamp for å få innvilget dette behandlings-
oppholdet kan du lese om i Lymfeposten nr 1/2012 
– der hun også beskriver selve oppholdet og be-
handlingen.
Det er påvist at intensiv behandling over flere uker 
har stor positiv virkning og at resultatene er bedre 
hos inneliggende pasienter enn hos de som behand-
les poliklinisk. Dyktige fysioterapeuter har vi – 
men altfor få har driftstilskudd, og manglende av-
taler om lymfødembehandling ved rehabiliterings-
sentre gir altfor liten kapasitet til at det kan tilbys 
intensiv behandling over flere uker i Norge. 
Det er derfor å håpe at flere får innvilget opphold 
på 4-8 uker ved klinikker i utlandet.

Mange spørsmål ble stilt og diskusjonen gikk høyt 
rundt fruktfatet etterpå – spesielt angående bruk 
av pulsator. 
Som Heidi opplyste i artikkelen i nr 1, brukes det 
ikke pulsator ved Földiklinikken. Flere av fysio-
terapeutene som var tilstede på møtet, hadde fått 
henvendelser fra pasienter som lurte på om de ikke 
lenger burde bruke dette hjelpemidlet. Det ble pre-
sisert at slett ikke alle lymfødemikere bør bruke 
pulsator – det må vurderes i hvert enkelt tilfelle – 
men for mange kan den være et godt hjelpemiddel. 
Det er imidlertid viktig at den ikke brukes hjemme 
uten grundig veiledning fra fysioterapeuten.

 Svanhild Helland

Fra v.: sekretær/kasserer Henriette Aas Sandvik, 
leder Tora Veslestaul, fysioterapeut Tove Søraas 
Valebjørg, nestleder Inger-Anne Gundersen, 
vara Reidun Alfredsen og vara Rønnaug Bjarmo

Telemark
stiftet 23. februar 2012

... fortsatt fra forrige side

Me planla og neste møte til torsdag 10. mai, også 
dette på Lærings- og mestringssenteret i Skien.

Temamøte 10. mai: Lymfødem
Fysioterapeut Tove Sørås Valebjørg, spesialist i 
onkologisk fysioterapi, MNFF orienterte om lymfe-
systemet og lymfødem på Telemark Lymfødem-
forenings første medlemsmøte.

Tora Veslestaul, leder
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Årsmøte 2012
Vi arrangerte årsmøte den 15. februar på Batteriet 
i Trondheim. Batteriet er eid og drevet av Kirkens 
Bymisjon.
Vi fikk inn et nytt varamedlem og er nå fulltallige. 
Vi hadde en hyggelig kveld sammen med våre 
medlemmer – kaffe, kake, frukt og utlodning. 

Hilsen Oddny Merete Bye

Tema: Treningstøy i store størrelser 
Mandag 19. mars arrangerte Sør-Trøndelag Lymf-
ødemforening mannekengoppvisning med mulig-
het for å kjøpe treningstøy fra Vær as, som selger 
sports- og fritidsklær fra størrelse 42 opp til 54/56, 
hovedsakelig via sin nettbutikk (www.vaer.as). 

Vi var 13 stk som møtte til en trivelig kveld. Salget 
gikk strykende, og alle var svært så fornøyde med 
sine kjøp.
Vi må takke Hanne, Torunn og vår leder Oddny 
som viste klærne!
Kvelden ble avsluttet med kaffe, rundstykker og 
frukt.

Astri Eide, sekretær

Vær-damene: Hanne Gravås og Torunn Fjørtoft

Sør-Trøndelag
stiftet 8. oktober 1997

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

Åsmøte 2012
ble avholdt 29. februar i lokalene til Høgskolen i 
Oslo/Akershus – med totalt 20 stemmeberettigede 
tilstede. 

Den nye styresammensetningen ser dere nedenfor. 
Til revisorer ble Jan Guettler og Bjørg Norheim 
valgt, med Evy Sypriansen som vara.
Valgkomiteen med Hilde Bratlie og Kristin Haugen 
og Marit Holm Mathisen som vara tok alle gjenvalg.

Oslo/Akershus Lymfødemforening hadde 419 med-
lemmer pr 31.12.2011 og kan dermed, ifølge ved-
tektene, stille med seks representanter fra styret på 
det ekstraordinære landsmøtet 21. april 

Elsebeth Peel Jarvis
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Sunnmøre Lymfødemforening 
Leder Evy Walderhaug, tlf 7018 2485 
Ytterland 21, 6050 Valderøya.
E-post: evywalderhaug@gmail.com
Kasserer Torunn Absalonsen
Styremedlem Unn Asta Nilsen  
Styremedlem  Lilly Grimstad 
Styremedlem Gunn Grimstad Molnes
Varamedlem Liv Oddny Bjørke

Buskerud Lymfødemforening
Leder Ingrid Skolleborg Hilsen, tlf 934 01 931
Dalenveien 121, 3031 Drammen.
E-post: ingridskolleborg@yahoo.no
Kasserer Beate Jagland
Sekretær Bjørg Moen
Styremedlem Harriet Refsdal
Varamedlem Bjørg Thorsland

Oslo/Akershus Lymfødemforening
Leder Karin Evje Olsen, tlf 920 85 294
Seterhøyveien 5 E, 1176 Oslo.
E-post: karinevje.olsen@gmail.com
Nestleder Inger E. Dahl
Kasserer Sissil Hovden
Sekretær Unni Andreassen
Styremedlem Ragnhild Williamson
Varamedlem Elisabeth Burchardt
Varamedlem Marit Karlsrud

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

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

Haugesund Lymfødemforening
Leder Asbjørg Jakobsen, tlf 5222 8770
Øygarden 20, 4262 Avaldsnes.
E-post: asbjorg1@hotmail.com
Kasserer Aud Karin Førland
Styremedlem Astrid Hovden Aune
Styremedlem Gudny Østerhus
Varamedlem Herdis Pedersen

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 Monica Bye
Varamedlem Ragnhild Løvås

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

Vestfold Lymfødemforening
Leder Monica Tournaire-Nordbye, tlf 900 11 239
Griffenfeldsgt. 2, 3116 Tønsberg.
E-post: monicanordbye@gmail.com
Kasserer Mona Wike
Sekretær Maren Büchmann
Styremedlem Anita Hegge
Styremedlem  Kristin Ruder

Hordaland Lymfødemforening
Leder Vigdis Alice Angell, tlf 5501 5563
Sætervegen 66, 5236 Rådal.
E-post: vigdis-alice@hotmail.com
Kasserer Kjell Pettersen
Styremedlem Arny Småland
Styremedlem Turid Drange

Telemark Lymfødemforening
Leder Tora Veslestaul, tlf 3507 3788
Øyfjell, 3890 Vinje. E-post: toravesl@yahoo.no
Nestleder Inger-Anne Gundersen
Kasserer/sekretær Henriette Aas Sandvik
Varamedlem Rønnaug Bjarmo 
Varamedlem Reidun Alfredsen

Norsk Lymfødemforening – tillitsvalgte lokalt
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Sør-Trøndelag Lymfødemforening
Leder Oddny Merete Bye, tlf 922 00 734
Togstadjåren, 7327 Svorkmo. 
E-post: o-mbye@online.no
Kasserer Wenche Skjelbred
Sekretær Astri Eide
Styremedlem Sonja N. Ertzaas
Varamedlem Kari Enger 
Varamedlem  Elisabeth Arentz Hole

Rana Lymfødemforening
Leder Randi Fredriksen, tlf 7516 9640 
Villaveien 6, 8618 Mo i Rana. 
E-post: raanfre@online.no
Kasserer Undis M. Pedersen
Sekretær Eva Stien Mathisen
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
Styremedlem Gudlaug Bosnes

Vesterålen Lymfødemforening 
Leder Eva Kjønø Johansen, tlf 915 69 962             
Raveien 12 A, 8400 Sortland.
E-post: frkjohansen@me.com
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

Norsk Lymfødemforenings sentralstyre
Elisabeth Soelberg, leder 

7770 Flatanger, tlf 7428 8117, e-post: nlf@lymfoedem.no
Tove Mette Schjalm, nestleder

Fjellstua, Pilgrimen, 2450 Rena, tlf 6244 0264, e-post: tschjalm@online.no
Torunn Meosli, økonomiansvarlig

Naustholmen 19, 8900 Brønnøysund, tlf 414 40 988, e-post: okonomi@lymfoedem.no
Randi Fritzvold, sekretær

Gravdalsveien 11 B, 0756 Oslo, tlf 905 31 377, e-post: kontoret@lymfoedem.no
Eva Evju, ansvarlig for medlemsregister

Ovenbakken 13 C, 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
Oddny Merete Bye, styremedlem

Togstadjåren, 7327 Svorkmo, tlf 920 00 734, e-post: o-mbye@online.no
Anniken B. Olsen, varamedlem

Eikeliveien 36, 1400 Ski, tlf 988 51 433, e-post: anikko@online.no
Karin Aakermann, varamedlem

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



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/telefon-
nummer, ringer likemannen tilbake! Det er sikkert.

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

Innmelding kan også skje via 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

B

Vi trenger fortsatt flere likemenn


