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LEDERENS HJØRNE

Vi kronikere må selv være med og kjempe for våre rettig-
heter, – hver og en, men også gjennom våre pasient- og 
interesseorganer.

Høringsuttalelsen fra NLF i forbindelse med forslag om 
å avvikle særfradragsordningen for store sykdomsutgifter 
er sendt Finansdepartementet. Både FFO og mange av 
pasientforeningene som er tilsluttet FFO, har engasjert 
seg i denne saken.

Helse Sør-Øst reforhandler sine avtaler med private 
rehabiliteringsinstitusjoner nå i høst. De har i sitt siste 
svar til oss 29.07 forsikret oss om at ”... vi i vår krav-
spesifikasjon har tatt høyde for at vi skal inngå avtaler 

om behandling/rehabilitering i spesialisthelsetjenesten 
av pasienter med lymfødem.” Vi setter pris på å ha fått 
denne tilbakemeldingen, – så får vi se hva som skjer 
videre.
Ingen av de andre helseregionene har foreløpig svart oss.

Mal til en brevtekst som kan brukes som fremstøt mot 
avkorting av kommunale driftstilskudd til fysioterapeuter 
er utarbeidet i sentralstyret og sendes til lokallagslederne 
som så kan tilpasse teksten til egne forhold. 

I høst starter produksjon av en liten filmsnutt om det å ha 
lymfødem. Hensikten med filmen er å informere om 

lymfødem. En forkortet versjon til visning som ubetalt 
innslag på reklamefrie dager i TV ligger også i planene. 

I februar var jeg så uheldig å brekke en liten del i ryggen. 
Sommeren har vært lang og smertefull, og da jeg også 
har vært hardt angrepet av astma, må jeg av helsemessige 
årsaker fungere som ”hvilende leder” en tid framover. 
Nestleder Evy Walderhaug tar den praktiske lederfunksjo-
nen, men jeg attesterer regninger og har det overordnede 
ansvar.
Jeg tar i mot all post, leser e-post og tar telefoner slik 
som før - så vær så snill å holde kontakten.

Med dette ønsker jeg dere alle en riktig fin høst. 
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Ridder Petlund
Overlege Carl Fredrik Petlund har blitt hedret med Den Kongelige Norske St. Olavs 

Orden for sin innsats innen lymfologi.

Ved Torunn Ekornholmen

Han er glad for sakens skyld, og håper at utnevnel-
sen kan sette lymfødem mer i fokus.
– Men jeg synes det er litt urettferdig, for det er jo 
fysioterapeutene som behandler og gjør jobben. 
De setter seg inn i alt nytt, og lindrer folks plager. 
De fortjener en del av æren. Jeg er ikke helt sikker 
på at jeg har fortjent dette her!

FORTJENT
Men det var kollegene Cato Mørk og Carl-Erik 
Slagsvold, og spesialist i onkologisk fysioterapi, 
Kristin Ruder.
– Det er nok disse som står bak dette her. Det ble 
holdt en middag for min kone og meg i Statthol-
dergården i Oslo, der kansellisjef Anders Flågen 
kom og dekorerte meg. Veldig hyggelig. Da holdt 
Helen Olsen fra Norsk Lymfødemklinikk en så 
god tale, at da hun var ferdig, syntes jeg nesten 
jeg hadde fortjent denne ordenen! sier Petlund, og 
legger til:
– Det er ikke mange som interesserer seg for lymf-
ødem her i Norge. Selv gikk jeg av med AFP i 1991, 
så jeg vet ikke alt lenger.
– Jovisst, fortjenstmedaljen er jo nettopp et bevis 
på det! Dessuten var det vel da rundt 1990 det så 
vidt begynte å bli litt oppmerksomhet omkring 
lymfødem?
– Ja, det hele startet med at jeg undret meg over 
hvorfor ødem oppstår, og mekanismene bak. Jeg 
ble kjent med en ung kvinne med hevelse i det 
ene benet, og hun ville til Földi-klinikken i Tysk-
land. Jeg sa det var bare tull, men hun dro, – og 
kom tilbake med to tynne ben. Kristin Ruder og 
jeg reiste til Földi-klinikken for en uke, og det var 
så interessant! I etterkant søkte vi om penger til å 
sende fysioterapeuter dit for å lære, men fikk 

ingenting. Så vi startet likegodt med opplæringen 
selv!

BEGYNNELSEN
I 1989 satte Petlund og tre fysioterapeuter i gang 

og tillyste kurs i lymfødembehandling i Bergen. 
Petlund husker kurset som en katastrofe. Ikke fag-
lig, men det kom bare åtte deltakere, prosjektet 
gikk dundrende underskudd, og dessuten var det 
så dårlig vær at de gikk i Goretex hele tiden!
– Helt latterlig, smiler han.
Dette var begynnelsen på skolen vi i dag kjenner 
som Skandinavisk Forum for Lymfologi, som 
spesialutdanner våre fysioterapeuter.
– Jeg var avdelingsoverlege på avdelingen for 
fysikalsk medisin på det gamle Rikshospitalet på 
den tiden, og syntes det var naturlig at Rikshospi-
talet skulle ta tak i denne pasientgruppen, men da 
sa de nei, gitt! Klart og tydelig!
Det var da, i 1991, at Petlund tok sin hatt og gikk 
fra Rikshospitalet. Han gikk, bokstavelig talt, 
tvers over gata, inn i sitt gamle barndomshjem i 
Stensberggata 19, som han fortsatt eier, og satte i 
gang med Norsk Lymfødemklinikk.

FRAMTIDEN
Petlund har mange minner fra dette huset, som for 
eksempel under krigen, da de måtte i krypkjelleren 
da tyskerne kom.
– Min bror, Ragnar, og jeg gikk med illegale avi-
ser, og en gang så vi en sabotør som løp over taket 
på det som ble Rikshospitalet. Tyskerne skjøt 
etter ham, og jeg glemmer det aldri!
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Petlund pensjonerte seg som 70-åring i 2001, men 
holder fortsatt på med forelesninger ved Skandina-
visk Forum for Lymfologi.
– Jeg har hatt mange hyggelige år etterpå, men nå 
er Slagsvold den eneste legen med slik kompetan-
se i lymfologi.
– Hva tror du om behandlingsformene i framtiden?

– Det er mange metoder som flere kan ha nytte 

av, fettsuging, behandling med Deep Oscillation, 
som er elektroterapi der impulsene får vevet til å 
”vibrere” så det blir flyt på lymfesystemet. Trans-

plantasjoner av lymfeknuter er jo forsøkt i flere år 

nå, men medikamenter som fungerer har vi ikke 
funnet ennå.

KASTET UT
– Når skal du bruke denne utmerkelsen?
– Ja, det var det, da! Jeg får nok skaffe meg en 
”Skikk og bruk”-bok, så jeg gjør dette riktig! Men 
den skal brukes til ”kjole og hvitt”, og det er ikke 
så ofte man bruker. Min kone og jeg danser folke-
dans, og jeg har en nord-østerdalsbunad som jeg 
er veldig glad i. Synd jeg ikke kan bruke den til 
bunad.
Sist han var på slottet for å ta imot en hedersbevis-
ning, ble han kastet ut. Han gikk feil, og ble sendt 
på dør. Men han fant en sideinngang, og fikk sin 

medalje etter hvert.
– Neida, jeg er veldig lite høytidelig på disse tinge-
ne. Det var i 1967, og jeg fikk Hans Majestet Kon-

gens Gullmedalje for mitt vitenskapelige arbeid 
med slagpasienter.
Når han denne gangen skal til slottet for å takke 
for ordenen, vil han nok sørge for å treffe riktig 
inngang.
– Jeg har for øvrig hatt begge de to siste kongene 
som pasienter. Det morsomme med denne St.Olavs 
Orden er at den skal tilbake til slottet når jeg dør. 
Gjenbruk altså, sier ridderen og ler hjertelig. n

Konsekvenser for behandlingstilbudet til kronikere – også lymfødemikere – med ny 

finansieringsordning for fysioterapi.

Ved Marianne Tomter, fysioterapeut og styremedlem i Norsk Fysioterapeutforbund avd Akershus

Det er vedtatt en ny finansieringsordning for privat 

fysioterapi som vil få store økonomiske konsekven-
ser for fysioterapeuter med små avtalehjemler. 
Omleggingen har startet, men har fått en langsom-
mere fremdrift enn planlagt da det viser seg at om-
leggingen kan bety et dårligere fysioterapitilbud i 

Redusert behandlingstilbud?

kommunene. Men intensjonen til helse- og omsorgs-
departementet er at den skal gjennomføres – da 
dette er vedtatt av Stortinget.
Mange fysioterapeuter har reduserte avtalehjem-
ler/driftstilskudd fra kommunen, men jobber 100%. 

fortsettes neste side
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Fysioterapeut Mona Bøhn ble på Faggruppe for 
Onkologi og Lymfologis årsmøteseminar hedret 
med denne prisen. 
Mona Bøhn ”forsto tidlig betydningen av å samle 
fagmiljøene lymfødembehandling og onkologi til 
én enhet, noe som ble kimen til utvikling av fag-
gruppen som den fremstår i dag” leser vi på FOLs 
nettside.
Sammen med 5 andre fysioterapeuter utarbeidet 
Mona Bøhn Norsk Fysioterpeutforbunds Standard 
for fysioterapi til brystkreftopererte i 1995. 
Senere ba Kreftforeningen henne om å utarbeide 
en standard også for lymfødembehandling. Hun 
og 4 fagfeller fra sykehus og privatpraksis leverte 
etter to år NFF Standard for fysioterapi ved kreft-
relatert lymfødem som ble utgitt i 1998 og revi-
dert i 2000. n

Og det er slik at har man 20 % avtalehjemmel, så 
kan man ta ut refusjon fra NAV for alle pasienter 
en behandler. 

I det nye forslaget til finansiering vil man gi fysio-

terapeutene større fast driftstilskudd pr år – for så 
å redusere refusjonen/takstene pr behandling fra 
NAV. 

For en fysioterapeut med 100% avtale er dette 
beregnet til å gi samme inntekt, – men for fysio-
terapeuter med mindre avtaler vil dette medføre 
betydelig lønnsreduksjon. 

Mange fysioterapeuter vil da ha problemer med å 
overleve økonomisk med en redusert hjemmel, og 
vil måtte finne andre måter å tjene penger på. 

Dette kan medføre at noen vil gå over til å jobbe 
helprivat, (dvs at kronikere selv vil måtte betale 
full pris for behandlingen) eller at fysioterapeute-
ne velger å jobbe kun de timene de har driftstil-
skudd for, – og ser seg nødt til å ta en annen jobb 
i tillegg. 

Det har vært stort overskudd av fysioterapeuter 
og vanskelig å få jobb. Mange har derfor takket ja 
til små hjemler for å kunne utøve yrket man er ut-
dannet til, og ved å jobbe mye har en klart å over-
leve. Mange kommuner har og spekulert i å dele 
opp hele hjemler i flere små, da de vet at mange 

fysioterapeuter har tatt jobben uansett. Kommu-
nene har dermed fått mye fysioterapi til sine inn-
byggere – uten å ha betalt for det.
Norsk fysioterapeutforbund har kjempet hardt 
mot omleggingen da de ser at dette fører til pro-
blemer for mange fysioterapeuter – og at dette 
igjen vil gå utover tilbudet for pasientene: når 
fysioterapeutene kun jobber det antall timer som 
avtalen med kommunen gjelder vil dette bety færre 
behandlinger. 

Vi håper at pasientorganisasjonene gir melding til 
helse- og omsorgsdepartementet og stortingspoli-
tikere, om at fysioterapitilbudet vil bli redusert og 

gi enda lengere ventelister om den nye finansie-

ringsordningen blir gjennomført i sin helhet. 
Vi håper også at dere forteller kommunepolitikere 
rundt om i landet om konsekvensene av små drifts-
tilskudd/avtalehjemler, – så de går inn for å øke 
størrelsen på de enkelte avtalehjemmelene slik at 
de tilsvarer praksisomfanget til den enkelte fysio-
terapeut.

Det er og blitt vedtatt å avvikle refusjonsordningen 
med poliklinisk fysioterapi ved sykehusene. Dette 
kan bety at mange kronikere etterhvert mister til-
budet om poliklinisk behandling ved sykehusene. 
For lymfødemikere er bl.a. bassengtilbudet i fare-
sonen. Disse endringene vil medføre enda større 
press på fysioterapitjenestene i kommunene. 
Dette betyr lengre ventetid hos fysioterapeuter 
med driftstilskudd og dermed enda dårligere til-
gang til behandling for kronikere.

Vi fysioterapeuter håper politikerne ser konsekven-
sene for alle med behov for fysioterapibehandling 
– og snur i tide. n

Redusert behandling? ... fortsatt fra forrige side

Hederspris
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SPØRSMÅL ... & SVAR
Lurer du på noe? Hvis du selv lurer kan du være sikker på at det

er minst ti andre som lurer på akkurat det samme. 

Skriv til Lymfeposten – det finnes ikke dumme spørsmål! Det kan ta

litt tid før du får svar, men til gjengjeld kan vi alle få ta del i det!

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

LYMFØDEM I BUKEN – OG TRENING
Jeg har fått operert bort livmoren og har siden 
da hatt store problemer med å kunne mosjonere. 
Det eneste jeg kan gjøre er å spasere i rolig tem-
po. Så fort jeg anstrenger meg, svulmer hele 
bukområdet opp, jeg får smerter i korsryggen 
og nedre del av magen samt en følelse av at 
underlivet trykkes nedover. Om jeg ignorerer 
dette og fortsetter å mosjonere ender det med 
at jeg får store smerter og betennelse. 

Jeg har et stillesittende arbeide og føler også at 
hevelsene blir verre etter lange dager på jobb.
Kan noen gi meg tips om øvelser eller trenings-
former som kan hjelpe for dette?

Finnes det noe litteratur som spesielt omhand-
ler lymfødem i nedre del av buken?

SVAR
Det høres ikke ut som du får noen form for be-
handling for plagene dine. Du kan be primær-
legen om å få en henvisning til lymfødembe-
handling og øvelser. 
På NLFs nettside www.lymfoedem.no – under 
Behandling, kan du se om det er fysioterapeut 
som gir slik behandling i nærheten av der du 
bor. Alle deler av kroppen kan behandles, også 
buken. 
Mange pasienter får noe smertelindring av 
lymfødembehandling.

Du kan også søke om 14 dagers behandlings-
opphold på Montebello-Senteret, på Mesnali 
utenfor Lillehammer. Behandlingen omfatter 

manuell lymfødembehandling, bandasjering, 
veiledning bl.a. om egenbehandling, gruppe-
trening i basseng og sal, råd om bruk av kompre-
sjonsmateriell samt forelesninger om aktuelle 
temaer.

Du kan gjøre noe selv. Jeg forstår det slik at 
den eneste mosjonen du får, er å gå i rolig tempo. 
Det beste for bena og ryggen (som du også sier 
blir vond), er å gå på stier – litt ugjevnt og my-
kere underlag. Da får du brukt kroppen mer 
variert.
Jeg mener du bør prøve å trene deg opp ved 
gradvis å øke belastningen – men uten å presse 
deg slik at du får de plagene du beskriver.

Dersom det er sjø/basseng i nærheten av ditt bo-
sted, vil jeg anbefale deg å svømme og gjøre 
bevegelser i vann. Noen steder har de gruppe-
trening i basseng.
Vannet gir trykk mot huden. Når man samtidig 
beveger seg, vil musklene stimulere til bedret 
borttransport av blod og lymfevæske.

Viktig å bruke klær som ikke strammer – dvs 
ingen stramme strikker i truser, BH, gensere 
eller langbukser. Det er viktig at lymfevæsken 
får mest mulig fri passasje.

Du har et stillesittende arbeide – men bruk de 
mulighetene du har gjennom arbeidsdagen til å 
bevege deg litt. En pasient jeg har, sier hun bru-
ker litt av lunsjpausen til å gå i trapper eller en 
tur ut. Dersom hun sitter i møter eller er på 
kurs, setter hun seg bakerst for å kunne strekke 
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kroppen og røre litt på seg, uten at det forstyrrer 
noen bak.
På jobb: En god arbeidsstol er viktig – setet 
bør kunne reguleres slik at det blir skråstilt – 
gir større vinkel i hofteleddene. Noen stoler 
kan også stilles i en vippestilling – du kan sitte 
å gynge litt/krumme og svaie nederst i ryggen.
Kan du spørre arbeidsgiver om å få ta små 
pauser så du kan bevege deg litt ved behov?

Hjemme: Foreslår at du kjøper en stor oppblås-
bar treningsball til å sitte på f.eks. når du ser 
på TV. Da er det lett å bevege nederst i ryggen 
og buken. 
Legg deg på et teppe på gulvet med bena opp 
på ballen og slapp av. Det gir god hvile for ryg-
gen. I en slik utgangsstilling er det flere øvel-

ser du kan gjøre. Kanskje følger det øvelses-
hefte med ballen, eller be om forslag fra fysio-
terapeut.
Noen har god nytte av å være med på Yoga- 
eller Pilatestrening.

Du skriver at du får store smerter og betennelse 
hvis du ignorerer de første symptomene, men 
ikke hvor du får det eller hva slags betennelse 
(senebetennelse – uten bakterier/infeksjon – 
med bakterier). Jeg måtte vite mer for å kom-
mentere det. Konferer med legen eller fysio-
terapeuten din.

Fysioterapeuter som gir lymfødembehandling, 
har kunnskap om bukbehandling. Jeg fikk det 

gjennom utdannelsen og erfaring med pasien-
ter – beskrevet i artikkel i Lymfeposten nr 2, 
2007. 

Jeg har lett etter aktuell litteratur på nettstedene 
PubMed og Cochrane library, men uten å fin-

ne noe. Jeg fant kun en artikkel som omhandlet 
bukødem, men hos sterkt overvektige.  
Dersom noen kolleger leser dette og vet om 
aktuell litteratur, så ta kontakt.

fortsettes neste side

BRYSTKREFT, LYMFØDEM OG ROSEN
Jeg ble operert for brystkreft for to år siden. 
Hele brystet og 14 lymfeknuter ble fjernet. Etter-
behandlingen besto av stråleterapi og hormonell 
behandling. Alt har i og for seg gått bra, bort-
sett fra at jeg har fått lymfødem i armen. Jeg 
bruker kompresjonsstrømpe og er nøye med å 
stelle sår og rifter de få gangene jeg får noe slikt, 
likevel får jeg Rosen flere ganger i året. 

Jeg liker veldig dårlig at jeg stadig må gå på 
antibiotikakurer. Har dere noen tips om hva jeg 
kan gjøre for å forebygge Rosen?

Jeg får lettere Rosen etter intensive perioder på 
jobben, og oftest uten at jeg har hatt noen sår i 
det hele tatt. Er det mulig at stress øker risikoen 
for utbrudd av Rosen? 

Jeg går til lymfødembehandling, men synes 
KOST OG LYMFØDEM

Er det slik at kosten påvirker lymfødemet? 
Kan lite og vil gjerne gjøre det jeg selv rår med 
for å bedre lymfødemet mitt.

SVAR
Vær forsiktig med salt mat. Salt spaltes i ioner 
i kroppen. Disse fører til at væske siver ut i ve-
vet (bl.a. ved osmose). Mange ferdigprodukter 
– sauser og supper inneholder mye salt.
Vær også klar over at alkohol kan gi økning av 
ødem. Alkohol virker utvidende på blodårene 
slik at mer væske siver ut i vevet, men tilbake-
transporten øker ikke. Jeg sier ikke at du ikke 
skal kose deg med øl/vin. Men tenk over hvor 
mye du drikker, evt hva du tåler best. Ødemet 
kan gå ned av seg selv, men dersom du har et 
stort ødem – vurder hvor mye du vil belaste det. 

En jeg kjenner som hadde primærødem, fikk 

reduserte plager da hun sluttet å drikke brus. 
Jeg har ingen god forklaring. Men det er nok 
flere som har individuelle reaksjoner på mat- 

og drikkevarer. 

Dersom du merker forverring er det lurt å ten-
ke gjennom flere ting:

Har du hatt på deg stramme klær?
Hva har du spist/drukket?
Har du vært stresset i det siste? 
Alle disse tingene kan påvirke lymfødemet.
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SPØRSMÅL ... & SVAR ... fortsatt fra forrige side

ikke jeg der har fått noen råd som hjelper meg. 
Jeg vil veldig gjerne ha hjelp til å forbedre min 
livskvalitet som blir redusert både av alle rosen-
utbruddene og av alle antibiotikakurene. 

SVAR
Svar på det siste spørsmålet ditt – ja, du er mer 
utsatt for å få Rosen etter intensive perioder på 
jobb som gjør at du blir sliten/stresset. Stress 
setter ned immunforsvaret. 
Man kan få Rosen uten å ha sår på forhånd. Hvis
man har hatt mange utbrudd, ser det ut til å 
kunne oppstå uten videre, men spesielt i perio-
der med stress.
Når man får Rosen, er antibiotika det eneste 
som hjelper. Men for å unngå tilbakefall er det 
anbefalt å gå på en lav vedlikeholdsdose, 500mg 
1 g/dag, med antibiotika.

På nettsiden www.lymphoedema.org/lsn fant 
jeg en artikkel av Professor Peter Mortimer. Han 
skriver også at antibiotika bør brukes over lang 
tid ved gjentagende angrep av Rosen (cellulitis). 
Erfaring har vist at den beste måten å behandle 
gjentatte angrep av Rosen på, er ved lav dose 
antibiotika daglig. Vanligvis brukes penicillin 

eller erythromycin. Det ser ikke ut til at slik lav-
dosebehandling skader kroppens immunforsvar.

Du spør om tips til å forebygge Rosen. 
1. Du bør være nøye med hudpleie. Du skriver

at du renser sår og rifter – bra! Bruk også en 
Ph5-nøytral såpe og hudkrem/-lotion. Det 
styrker hudens immunforsvar. Bruk hudkrem/
-lotion på lymfødemarmen (hver kveld, slik 
at kompresjonsstrømpen ikke skades). 

2. Reduser stress.  
3. Gå på vedlikeholdsdose med antibiotika.
Se også artikkel om Rosen fra Lymfeposten nr 4, 
2008 på NLFs nettsider: www.lymfoedem.no/
lymfeposten.html

Til informasjon: Av en saksbehandler i HELFO 
har jeg fått vite, at legen kan søke om antibio-
tika på blå resept, etter hjemmel i §3b, pga 
alvorlig Rosen – det vil si mer enn 2-3 utbrudd. 
Hva som regnes for alvorlig – i hvertfall syke-
husinnleggelse. Men andre tilfelle kan også 
være alvorlige – legen må beskrive.

Se også artikkelen om lymfødem og stress på 
side 22.

Stipend til fysioterapeuter
Norsk Lymfødemforening har for år 2011 avsatt midler til utdanningsstipend for fysioterapeuter. 

Støtte gis til privatpraktiserende fysioterapeuter som tar etterutdanning innen Komplett Fysikalsk 
Lymfødembehandling.
Kun medlemmer av Norsk Lymfødemforening vil komme i betraktning.

Søknad med opplysning om hvor og når etterutdanningen tas sendes innen 1. februar 2011 til:

Norsk Lymfødemforening, v/Åse S. Hokseng, Ivers vei 7H, 3474 Åros. E-post: nlf@lymfoedem.no
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Bandas erfarne helsefagpersonell 
kan tilby deg:

Vi har 
tid til deg!

21212 Profilann.SORT 2010:Banda  24.05.10  19.57  Side 1
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Aktivitet – livskvalitet
Ved ergoterapeut Kristin Vågen og fysioterapeut Linda Wiik

ERGOTERAPEUT 
Ergoterapi er et helsefaglig yrke som utøves av en 
autorisert ergoterapeut. Ergoterapeutens arbeids-
metode er behandling gjennom aktivitet, – og de 
har som mål å hjelpe mennesker til å oppnå deres 
maksimale funksjonsnivå ut fra brukerens egne 
forutsetninger.  
Ergoterapeuter tilbyr trening gjennom daglige 
aktiviteter som personlig hygiene, av- og påkled-
ning og matlagning m.m. De vurderer tilretteleg-
ging slik at det skal bli enklere å kunne bo hjemme 
og tilrettelegger på arbeidsplassen slik at man kan 
fortsette i jobben. De gir råd, formidler tekniske 
hjelpemidler og hjelper deg med søknader til NAV 
dersom det er behov for dette.

Aktivitet og deltagelse er kjerneområder i ergote-
rapien. Ved å tilrettelegge for aktivitet og samfunns-
deltagelse er ergoterapeutene med på å fremme 
mestring i hverdagens aktiviteter.

 
SAMARBEIDE

Ulike yrkesgrupper har forskjellige innfallsvink-
ler, og i primærhelsetjenesten møter vi mange for-
skjellige utfordringer og et utall problemstillinger. 
I kommunehelsetjenesten har vi erfart at det er vik-
tig å samarbeide til brukerens beste. Det handler 
om at vi sammen, på best mulig måte, kan bedre 
tjenestene slik at enhver med funksjonsfall kan få 
delta i ønskede aktiviteter. Dette kan være å gjøre 
om inngangsparti med rampe/heis eller det kan 
være boligforandringer inne. Er brukeren i jobb, 
vurderer man på hvordan jobben kan tilrettelegges. 

Det er viktig i alle situasjoner at bruker og terapeut 
finner ut hva som er vesentlig for brukeren, slik at 
hver enkelt kan bruke kreftene sine på det som er 
mest viktig. Vil man være selvhjulpen og ikke ha 
hjelp av andre – er det ok. Alle har vi en viss 
kapasitet! Trenger man hjelp til daglige ting for å 
ha overskudd til familie, jobb eller venner, må 
man kanskje ta imot hjelp av andre. Motivasjon 
og vilje er med på å få i gang aktivitet, hver enkelt 
må selv finne ut hva som er viktig for en selv.

LYMFØDEM
Også for lymfødemikere er dette viktige avklarin-
ger. Hva skal jeg bruke kreftene mine til i dag?  
Hvilke ressurser har jeg, hva orker jeg, hva vil jeg?
Helsepersonell som ergoterapeut og fysioterapeut 
hjelper til med denne avklaringen. Først ved å gjø-
re en kartlegging av hva brukeren vil og har behov 
for, deretter å bli enige om hvilke mål man ønsker.  
Dette kan være tilrettelegging/avlastning/trening i 
forhold til utfordringer i hjemmet eller på arbeids-
plassen. 
  
For eksempel vil man for en lymfødemiker med 
ødem i armen med arbeidsplass foran en datama-
skin, se på sittestilling, stolhøyde, arm- og skul-
deravlastning, lysforholdene og vinkelen på pc-
skjermen.   
For en bruker med lymfødem i bena vil man vur-
derer man hvordan bena skal være plassert for å 
unngå væskeopphopning. Man vurderer pauser og 
bevegelse i løpet av arbeidsdagen. Har man pro-
blemer med å gå, vurderes rullestol som arbeids-
stol.

Samarbeid må til – også på Børtervann, fra v.: 

ergoterapeutene Kristin Vågen og Frøydis Eriks-

son, – fysioterapeut Linda Wiik har styringa.
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I hjemmet kan man se på tekniske løsninger som 
gjør hverdagen enklere. Dette gjelder tilretteleg-
ging for et aktivt liv – med avlastningsmuligheter 
for arm eller ben i forhold til brukerens ønsker, 
behov og ressurser. Dette kan være at man bruker 
en arbeidsstol/kontorstol til forflytning eller at 
man begynner å bruke trillebord slik at man slip-
per mange løft. Tilrettelegging på badet som f.eks. 
å erstatte badekaret til fordel for enkel dusjløsning, 
er også mye brukt. Man kan også vurdere om bo-
ligen bør gjøres om slik at den blir på en flate. 

Man kan få mye hjelp av det offentlige, men like 
viktig er det at man selv bidrar ved å gjøre livet 
enklere. ”Den som har skoen på kjenner best hvor 
den trykker!” 
I dag finnes det mange nettbutikker som Etac og 
Enklere Liv. Disse har mange hjelpemidler bereg-
net på personer med nedsatt grep, kraft og uthol-
denhet. Det strammes stadig mer inn i forhold til 
hva man kan få dekket spesielt av småhjelpemid-

ler. Derfor er det fornuftig å se hva gode jernvare-
handlere eller nettbutikker (f.eks. www.enklereliv.
no www.etac.no) kan ha av småhjelpemidler som 
kan gjøre hverdagen lettere. 

Helsepersonell i kommunene jobber gjerne tverr-
faglig og de ønsker at alle brukerne skal ha en så 
god hverdag som mulig. Når man har fått lymf-
ødem har man nedsatt funksjon og greier i perio-
der ikke så mye som før. Da er det viktig at man 
tar kontakt med fagpersoner som kan bidra og 
tilrettelegge omgivelsene slik at du får gjort de 
aktivitetene du setter pris på. 

Det viktige er at man får et sunt forhold mellom 
hvile og aktivitet. Mye av dette velger du selv! Det 
viktige er at hver enkelt får en god hverdag og 
mulighet for å være aktiv – enten dette er å være 
sosial med venner og barnebarn, være i jobb eller 
bare være uavhengig av andre. n
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Enkelte artikler fra Lymfeposten gjennom 10 av de 21 årene den har vært utgitt – og 

noen av de forsidene vi er gladest i – har vi valgt å løfte opp i lyset. 

Dette skrev vi om

Selvbandasjering av ben og arm – fra a til å, i tekst og bilde. Å bandasjere seg selv er noe man 
må lære og trene på. Denne artikkelen er til god hjelp.

Forebygging og mestring – fysioterapeut Ranghild Skar orienterte på temamøte i Oslo/Akershus og 
hjalp oss til å analysere egen situasjon, finne ut hva som forverret, eller lettet lymfødemikersituasjonen. 

Genitalødem, en godt bevart hemmelighet – artikkel av Ellen Elisabeth Elsfjorden. 

Rett til fri behandling? – ved fysioterapeut Anne Claudi Stenseth 

Lymfødembehandling av barn. I etterkant av den første
nordiske lymfologikongressen ble det publisert tre fine ar-

tikler i Fysioterapeuten nr 5 2003, og disse fikk vi gjengi 

i Lymfeposten: 
- Lymfedrenasje reduserer behovet for operasjon av øre 
og hals. 

- Glade tenåringer: polypper, snorking og øreproblemer
kurert med lymfemassasje. 

- Mamma, jeg hører når du hvisker.  

Erfaringer med lymfødem – Oppsummering av en svensk studie omkring yrkesaktive brystkreft-
pasienter med lymfødem. 

Kirsten Tørsleffs behandlingsmetode – Forebygging og behandling av senskader etter 
brystkreftoperasjon/bestråling. Danske Kirsten Tørsleff er fysioterapeut som selv er brystkreftoperert.

Praktiske utfordringer ved behandling av barn med 
lymfødem – ved fysioterapeut Ann Nesser

Kan noen elske meg nå? – seksualitet etter gyn-
kreftoperasjon, ved lege Hanne Loe Lexerød. 

Fatigue – kronisk tretthet, ved Tone Guettler

Vår historie – Hilde Østenby, mor til Anita forteller om det 
å ha et barn med lymfødem. 

LYMFEPOSTEN

Norsk Lymfødemforening

Medlemsblad for

Nr. 2 2000 - 12. årgang

LYMFEPOSTEN
Norsk LymfødemforeningMedlemsblad for Nr. 1  2001 - 13. årgang
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Norsk Lymfødemforening

Medlemsblad for

Nr. 2 2001 - 13. årgang

Nr. 1 2002 - 14. årgang

Norsk Lymfødemforening

Medlemsblad for

LYMFEPOSTEN

Norsk Lymfødemforening Nr. 3 2003 - 15. årgangMedlemsblad for

LYMFEPOSTEN

Norsk Lymfødemforening Nr. 1 2004 - 16. årgang
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Selvskryt skal man lytte til, det kommer fra hjertet –

Vår forening har nå rundt 1500 medlemmer, – 
noen medlemmer er helt nye, andre har vært med 
fra starten av. De nye medlemmene har ikke sett 
hva Lymfepostens 21-årige historie har å by på, 
– og vi tror ikke at alle veteranene har gjemt på 
hvert eneste hefte heller. 
En hel del av det gamle stoffet har etter redaksjo-

nens oppfatning fortsatt verdi. Vi er derfor glade 
for å kunne melde at redaksjonen har gjemt på det 
meste, – og mye av det er tilgjengelig for alle. 

Artiklene som står i oversikten her kan leses via 
nettsiden www.lymfoedem.no/lymfeposten.html – 
der det er lenker til artiklene i pdf-versjon.
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Lymfødem i munn, kinn og hals – bilde fra en behandlings-
benk, ved fysioterapeut Susanne Ahlqvist 

Lymfevæskelekkasje: Føtter som lekker – en 
historie fra virkeligheten. 

Mannlige genitalia – tiltak ved lymfødem, ved 
fysioterapeut Inger Bülow 

Lymfødem i bryst – ved fysioterapeut Kristin Ruder, samt 
en bildereportasje om bandasjering av bryst. 

Genitalødem. Hevelser ved og i kjønnsorganene – en orientering ved fysioterapeut Ann Nesser. 

Fysisk trening og belastning ved armlymfødem – ved fysioterapeut Karin Johansson. 

Øre-nese-hals – en orientering ved fysioterapeut Wenche Vigen.

Kompresjonsstrømper, del 1 og 2 – artikkelserie av fysioterapeut Dagmar Moseby.

Pulsator – omtale av en amerikansk undersøkelse fra 1998, samt en artikkel av Dagmar Moseby.

Selvdrenering av arm og ben. Vi har tilrettelagt fire

brosjyrer laget av danske fysioterapeuter. Tekst og bilder
viser hvilken behandling vi kan gi oss selv, – men snakk

med din egen fysioterapeut først. 

Vaskeråd for kompresjonsplagg – det er viktig å
behandle kompresjonsplaggene korrekt – for lengre levetid,

og bedre kompresjon.

Så fillene flagret – Intervju med en som i ungdommen
foretrakk å sparke fotball med bandasjerte bein i stedet for med kompresjonsstrømper.  

Hjelpemidler i forbindelse med kompresjonsstrømper – ved fysioterapeut Dagmar Moseby.

Baby med lymfødem – Baby på 6 mnd, en behandlingshistorie. 

Rosen – Foredrag ved fysioterapeut Kristin Haugen. 

Hvordan søke grunnstønad – gode råd til den som skal søke, ved Svanhild Helland 

Kinesiotaping – tre orienterende artikler om kinesiotaping, et nytt behandlingshjelpemiddel for 
lymfødemikere, skrevet av fysioterapeuter. 

Hjelpemidler – Hva finnes, hvordan søke, og hva kreves 

for å få søknaden innvilget, ved Svanhild Helland. 

Kosthold og lymfødem. Bør vi med lymfødem ha et 
spesielt kosthold eller skal vi følge vanlige kostholds-
anbefalinger? Ved ernæringsfysiolog Christel Meyer. 

Det er de små skrittene – Rapport fra et seminar i Stock-
holm med den australske legen Neil Piller, ved Lena Bäckmann 

JoViPak – Et nytt og bedre beinliv? Omtale av et alternativ til nattbandasjering, ved Maren Büchmann, 
lymfødem-beinveteran, og Kristin Ruder, fysioterapeut. n

Norsk Lymfødemforening Nr. 2 2005 – 17. årgang

Medlemsblad for

LYMFEPOSTEN

Norsk Lymfødemforening Nr. 4 2004 - 16. årgangMedlemsblad for

LYMFEPOSTEN

Norsk Lymfødemforening Nr. 3 2004 - 16. årgang

Medlemsblad forLYM
FEP
OST
EN

Norsk Lymfødemforening Nr. 1 2006 – 18. årgang
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Ekstra kompresjon
Etter å ha lest om “Schneiderpakken” i Lymfeposten, ble jeg inspirert til å prøve å lage noe til mitt 
strålebehandlede bryst som var begynt å bli noe hardt.

Til hjelp for meg – kanskje også for andre

Ved Aud Helene fra Sandnes

Jeg la to runde stoffstykker på hverandre og 
sydde dem sammen slik at det ble kanaler. Laget 
dernest noen innsnitt (de skraverte feltene) for å 
få litt form. Fylte de åpne rommene (pil) med 
isoporkuler og sydde igjen rundt hele kanten.

Deretter sydde jeg på et sidestykke som jeg hadde 
fylt på samme måte med isoporkuler i kanaler.

Dette har jeg plassert i BHen noen timer om dagen 
når det har passet.

Har i denne prosessen konferert med min lymf-
ødem-fysioterapeut.

1)

2)

Brystet mitt har virkelig blitt mykere og det gav meg pågangsmot til å gå videre. 

Da jeg har lymfødem i hele ene siden av kroppen, - type “halvsidig lymfødem”, har jeg lenge savnet noe 
som er enklere enn å bandasjere beinet. Resultatet ble “Lenas sokk”:

Jeg brukte en vanlig kompresjonsstrømpebukse 
og vrengte det ene benet inn i det andre. Sydde 
dem sammen i tåspissene slik at den holder seg på 
plass, og har nå fått en dobbel “sokk”.

Fylte isoporkuler (ca. 1,5 l) i trusedelen og sydde 
igjen linningen. Fikk nå en sokk (en halv strømpe-
bukse) bestående av to lag kompresjonsstrømpe 
med isoporkuler i mellom.

Når jeg tar den på meg, lar jeg først fyllet renne 
ned i trusedelen. Etter å ha tatt den på meg  fordeler 
jeg isoporkulene nedover lår/legg/fot, – og så 
legger jeg meg ned, dvs inntar horisontal stilling. 
Når jeg vrikker litt på foten gir kulene en slags 
massasje og ellers trykk mot underlaget.

Bandasjering er nok bedre, det er klart – men dette har vært en lettvint løsning for meg når jeg ikke har 
ork til all surringen. n

2)1)
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Ingenting duger uprøvd
Jeg hadde skrevet en riktig sutrepost på bloggen 
min LymfeKnuten, klaget over det meste, og 
spesielt klaget over hvor vanskelig det var å få på 
kompresjonsstrømpen når en arm og skulder ikke 
fungerer. 
Vips kom det en kommentar, – fra “Kristina” som 
hadde forslag til hvordan man kan innrette seg.

– Nei, det er ikkje alltid enkelt. Iallefall ikkje rett 
etter at ein har dusja/bada. Då er det mykje vanske-
ligare å få på kompresjonsstrømpen. 
Eg har ein slik dusj-strømpe, slik som dei som går 
med gips på foten brukar medan dei dusjar. Eg tar 
på meg kompresjonstrømpen om morgonen, så 
brukar eg dusj-strømpen medan eg dusjar. Då 
slepp eg det styret med å få på meg strømpen på 
ein fuktig og nydusja fot.  
Joda, lymfefoten får dusje seg den også, men 
ikkje dei morgonane eg har det travelt. Ellers er 
denne dusj-sokken heilt super dersom eg ein dag 
dusjar seinare utpå dagen. So slepp eg av og på 
med kompresjonsstrømpen, veldig enkelt!
Denne dusj-strømpen er faktisk blitt eit veldig 
viktig hjelpemiddel for meg i kvardagen. Kan vir-
kelig anbefalast, no hadde eg ikkje klart meg uten. 
Eg har hatt min i 5 år, er nett like fin, uten hol! 
Kanskje dette kan vere eit hjelpemiddel som 
andre også kan ha nytte av? 

Hm, jeg har normalt ikke noe problem med å få 
kompresjonsstrømpen på, – når arm og skulder er 

Tips på tvers – fra LymfeKnuten til Lymfeposten, Tone Guettler rapporterer

i orden. Men det er kanskje fordi huden alltid er 
helt tørr før jeg tar strømpen på, alltid! Men dette 
med dusj-strømpe hørtes likevel ganske 
interessant ut. 
Jeg lurte litt på om det finnes en dusj-strømpe 

som kan dekke mer enn en lårstrømpe, som kan 
dekke en hel kompresjonsstrømpebukse med ett 
helt og et halvt ben, – der det ”halve” benet er 
som på en sykkelbukse. 
Og, jeg lurte også på om Kristina ville dele sin 
erfaring med Lymfepostens lesere, og Kristina 
svarte:

– Ja, tipset kan gjerne gå vidare til Lymfeposten. 
Eg har magebelte på min strømpe, eg berre 
stappar det oppi dusj-strømpen, – so det er mulig 
du kan får putta sykkelbuksedelen din oppi også. 
Ingenting duger uprøvd!

Aha, jeg skulle altså kanskje kunne ta kompresjons-
strømpebuksen halvt av – og stappe “halvbeinet” 
og buksedelen inn i toppen av dusj-strømpen? 
Dette må undersøkes. 
På internett finner jeg flere produsenter av gips- 

og bandasjebeskyttere, og de ser ut til å være ela-
stiske romslige “strømper” med tett tilslutning i 
overkant slik at en både kan dusje og bade om en 
har bandasjer eller gips – eller altså en kompre-
sjonsstrømpe på.
Aller best liker jeg Kristinas sluttutsagn: 
“Ingenting duger uprøvd!” n

Eto’s lymfeødem bandasjer er laget i elastiske materialer som er utviklet 
for å holde fasongen og det ønskede trykk konstant. Materialet mister 
ikke kompresjonstrykk i løpet av dagen, og sikrer dermed optimal støtte: 
Bandasjer, arm- og benstrømper skreddersyes til brukeren i materialer 
som er øko- og allergi testet.

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

Kontakt din fysioterapeut.

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

SKREDDERSYDD KOMPRESJONSBANDASJE FOR LYMFEØDEM GARMENTS
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fortsettes side 21

Siden 1994 har Røde Kors Haugland Rehabilite-
ringssenter vært min arbeidsplass. 
Hauglandsenteret ble åpnet i 1992 og hadde ambi-
sjoner om å bli et Helsesportssenter på Vestlandet. 
Det har vært en spennende opplevelse å være faglig 
deltaker i et tverrfaglig team i en etableringsfase. 

Til tross for en periode med vanskelig økonomi, 
valgte Hauglandsenteret å satse på faglighet og 
gjennomførte et forskningsprosjekt innen kreftre-
habilitering. Med økonomisk støtte fra Kreftfore-
ningen og personer med høy fagkompetanse gjen-

Arbeidsplassen min
Hauglandsenteret, Sogn og Fjordane

Ved Kari Fismen, spesialist i onkologisk fysioterapi MNFF

nomførte vi i 1998-2000 et rehabiliteringsprosjekt 
for brystkreftopererte kvinner. Spennende å være 
hovedforfatter på artikkelen som ble publisert i 
Tidsskrift for Den norske legeforening og senere 
en 5-års oppfølging med publisering i samme tids-
skrift 2007. Vi får se om det blir et 10-års oppføl-
gingsprosjekt?

Mitt arbeide med kreftpasienter har medført be-
hov for videreutdanning og spesialisering innen 

LYMPHEDEMA

Denne boken innholder en god presentasjon med 
repetisjon og oppdatering innenfor fagområdet. 
Starter med historisk oversikt og anatomi, fysio-
logi og patologi. Gode kliniske bilder og forkla-
ringer av alle kombinasjonsformer for lymfødem.

Boken inneholder en stor praktisk del med bilder 
og oppbygging av behandlingsforløpet i Komplett 
Fysikalske Lymfødembehandling (KFL). 
Kompresjonsdelen er også nøye beskrevet i bilder 
og tekst med oppbygging av bandasjering samt 
hvordan ta mål til kompresjonsstrømpe.
Boken inneholder alt en trenger å vite og gir gode 
tips til alle som ønsker en god oversikt.

Management and Complete Physical Decongestive Therapy:

A Manual for Treatment

Ny utgave av boken til Hans Pritschow og C. Schuchardt

Ved Kristin Ruder, spesialist i onkologisk fysioterapi MNFF
Hans Pritschow, 
fysioterapeut, og C. 
Schuchardt, lege, 
har begge vært med 
fra starten på oppbyggingen av fagområdet i 
Tyskland. De underviser i Tyskland, men også i 
England, USA og Japan. Begge er sentrale perso-
ner i ”Deutsche Gesellschaft für Lymphologi”.

Boken anbefales – og kan bestilles hos:
Viavital Verlag GmbH, Otto Hahn strasse 7, 
50997 Köln. Kontaktperson: Katrin Breitenborn, 
e-Post: breitenborn@viavital.net n

Bokanmeldelse

”Det er ikke naturlig for et menneske å ha evig fremgang – også mennesket trenger flo 

og ebbe” (Blaise Pascal)
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Nattbandasjen

Rolf Davidsen hadde invitert JoAnn Rovig fra 
USA for å demonstrere nattbandasjen JoViPak og 
andre JoVi-produkter. 
JoAnn er selv utdannet fysioterapeut, brystkreft-
operert og lymfødemiker. Med sin lange erfaring 
og sterke engasjement har hun blitt en inspirator 
og pådriver for alle som har – eller jobber med – 
lymfødem. 

JoViPaks plagg er fyllt med en mix av forskjellige 
små skumgummibiter i fire ulike kvaliteter, hvor 

størrelse på bitene, elastisitet og hardhet varierer. 
Skumbitene legges i langsgående kanaler som skal 
lede lymfestrømmen i riktig retning mens man 
sover. 
JoViPak er utviklet for de som må eller bør banda-
sjere seg om natten – for å slippe alle bandasjene.

Man skulle tro at det ville være flere interesserte fysioterapeuter til stede når firma rdh 

inviterte til møte i Oslo 3. juni, men vi ble ikke mange denne gangen. Kanskje ikke så 

lett å komme fra midt i arbeidstiden midt i uka? Men vi som kom fikk imidlertid god 

informasjon og individuell veiledning. 

Ved fysioterapeut Linda Wiik

Det er selvfølgelig mye enklere å trekke på seg, 
og også trekke av seg, en slik veltilpasset natt-
strømpe, enn å ”slåss” med alle bandasjene, for 
ikke å snakke om de umulige polstringene.

Vi fikk demonstrert forskjellige typer JoViPak og 

ble orientert om hvordan man kan bruke forskjel-
lige JoVi-produkter for å få kompresjon der man 
trenger det mest. Det var spennende å sitte med 
mine pasienters ”armer” og ”ben” fra instituttet i 
hodet, – mens mange nye produkter og løsninger 
ble demonstrert foran meg på bordet.

Det mest utfordrende med denne nye nattbanda-
sjen er den nøyaktige måltakningen som skal til, 
for å få produktet til å være stramt nok, uten å 
strangulere. 
Utfordringen med dette nye produktet er jo også 
prisnivået. Man skal ha litt is i magen som fysio-
terapeut/måltager når man tar mål til og bestiller 
et produkt til flere tusen kroner. 

På den annen side er dette jo klart enklere å tilby 
pasientene enn bandasjeringen, – og kanskje det 
til og med er mer effektivt for noen?

For oss fysioterapeuter er det alltid spennende å 
få flere ”verktøy” i kassen, og nyttig er det i hvert 

fall å komme sammen for å diskutere noen ”case” 
og utveksle muligheter med nye tilskudd til be-
handlingen av lymfødemikere. 

Allerede første dag på jobb etter møtet i Oslo tok 
jeg mot til meg og målte nøyaktig en JoViPak til 
en av mine modige favorittpasienter, – og i dag 
venter jeg i spenning på om et ”under” har skjedd 
med armen hennes, – eller om vi må frem med alle 
bandasjene igjen, eller sende henne på intensiv-
behandling på Montebello? n

Fra venstre: Lisbet Valen, Rolf Davidsen (begge 

rdh) og JoAnn Rovig demonstrerer JoViPak for 

arm, – med forskjellige løsninger for hånd og 

fingre.
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dette fagfeltet. Senteret har lagt til rette, slik at 
dette har vært mulig. Vi har i dag et bredt tilbud 
til kreftpasienter ved senteret.
I tillegg har Hauglandsenteret avtale om rehabili-
tering ved en rekke lidelser. Vi gjennomfører også 
spesifikke funksjonsvurderinger med tanke på 
tilbakeføring til arbeid eller utdanning.

Hauglandsenteret ligger vakkert til ved sjøen i 
Fjaler kommune i Sunnfjord. 
Da jeg har hus og hjem på nordsiden av fjorden, 
er egen båt mitt fremkomstmiddel til jobb – fan-
tastisk! Selv en ”innlandshoppe” som meg blir 
faktisk venn med alt været som er på disse kanter, 
og jeg er blitt vant til rufsete båtturer.

Hauglandsenteret gir tilbud om tverrfaglig, spesia-
lisert rehabilitering og har 70 plasser. Oppholdsti-
den er vanligvis 3 uker. Til høsten blir det også 
opprettet noen dagplasser. 
Teamet rundt pasienten består av legespesialist, 
sykepleier, fysioterapeut og idrettspedagog. Tjene-
ster fra klinisk ernæringsfysiolog, ergoterapeut og 
attføringskonsulent inngår etter behov. 
Senteret tilbyr desentralisert utdanning i Kognitiv 
Terapi. Samtlige fagpersoner på Senteret har tatt 
to semestre innen dette fagfeltet. 
Vi mottar praksisstudenter i de fleste fagdisipliner, 
har utdanningsstilling for lege i spesialisering samt 
stilling for turnuskandidat i fysioterapi. Senteret 

Arbeidsplassen min ... fortsatt fra side 18

utvider staben med 13 nye stillinger fra høsten 2010.

Hauglandsenteret er samlokalisert med United 
World College, en internasjonal skole med 200 
elever fra over 80 nasjoner. Elevene har rehabilite-
ring som valgfag og assisterer i pasientprogramme-
ne innen yoga, dans, vanntilvenning/svømmeopp-
læring, padling, klatring, håndverks- og kultur-
aktiviteter.
Senteret har gode treningsfasiliteter med bl.a. 
varmt basseng (34°), stort basseng (25 m, 28°), to 
store treningssaler og gymsal. Uteområdet med 
fjord og fjell brukes mye: morgentur (ofte med 
”doggvassing”), utflukter, orientering, kano/kajakk, 
ridning, klatring/rappellering står daglig eller 
ukentlig på programmet.

Siden jeg har fordypet meg i kreftrehabilitering 
og lymfødembehandling, består arbeidet mitt på 
Hauglandsenteret av tre deler: 

1. Lymfødembehandling – både poliklinisk ved-
likeholdsbehandling (sekundært og primært lymf-
ødem) og til pasienter som har opphold for intensiv 
lymfødembehandling – eller opphold evt relatert 
til annen diagnose.
2. Team-medarbeider i ”blå gruppe” (= kreft og 
nevrologi). Arbeidet består av funksjonskartlegging, 
oppsetting av tilpasset treningsprogram samt lede 

fortsettes neste side

Hauglandsenteret ligger vakkert til ved sjøen – egen båt er fremkomstmiddel til og fra jobb
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Blant lymfødempasientene jeg har/har hatt, tror 
jeg ikke det er noen som ikke har kjent forverring 
ved stress. Men det kan gå tilbake når ting norma-
liserer seg. I enkelte tilfeller kan stress være utlø-
sende årsak til at lymfødem oppstår. 

HVA ER STRESS
I Norsk medisinsk ordbok står det – ytre og indre 
påkjenninger. Det kalles også adaptasjonssyndro-
met: summen av alle hormonelle og andre foran-
dringer som skjer i kroppen som forsvar mot lang-
varig påkjenning – stress.

Stress har altså å gjøre med vår tilpasningsevne til 
ytre og indre påkjenninger eller krav. 

Det som kjennes som en stressende situasjon for 
en person, trenger ikke være det for en annen. 
Mange føler stress ved alt de ikke får gjort – ting 
som hoper seg opp, korte tidsfrister, alt man skal 
prøve å rekke. 
Noen liker å arbeide under litt press, de arbeider 
mer effektivt da.
Det sto at stress gir forandringer i kroppen. Et 

eksempel: en person som ikke er vant til å holde 
tale, vil lett føle seg svett i hendene, tørr i munnen 
og få hjertebank hvis han/hun må reise seg og si 
noe i en forsamling. Det vegetative nervesystemet 
– som vi ikke har kontroll over – setter igang 
prosesser i kroppen.
Men jeg har også andre eksempler på opplevd 
stress hos pasienter, f.eks. pga forventninger eller 
tidspress: kjøre forbi biler når det kun er to kjøre-
felt, forberedelser til besøk av kongelige eller høyt-
stående politikere i nærmiljøet. Det trenger ikke 
kun være langvarig stress.

DYP PUST
Men hva er det som gjør at stress kan forverre 
lymfødem? 
Mens du leser dette – sett deg godt tilrette i en 
god stol. Sett føttene litt fremover (knærne halv-
veis strukket), la armene hvile på armlenet på 
stolen og kjenn at skuldrene er avslappet. Dersom 
hodet kan hvile mot noe er det også bra. Slapp godt 
av i hele kroppen. Sitt slik litt – og kjenn etter 
hvordan du puster. 
Test: heis opp skuldrene og stram litt i armene – 

treningsaktiviteter på land og i vann, ute og inne.
3. Koordinator i prosjektet ”KaNo?”: Rehabili-
tering av unge voksne kreftpasienter – et prosjekt 
som starter 6. oktober 2010.

Se Hauglandsenteret sin hjemmeside www.rkhr.no 
og www.kvano.no

Over en periode på 10 år har jeg vært så heldig å 
få permisjoner fra jobben min ved Hauglandsente-
ret for å jobbe på lymfødembehandlingskursene 

på Montebello-Senteret. Det har vært nyttig og 
lærerikt arbeid med dyktige kolleger og interes-
sante lymfødemikere med varierte utfordringer.

Tre ting jeg verdsetter høyt ved arbeidsplassen 
min:
– Velfungerende tverrfaglig samarbeid med gode

kolleger.
– Ansatte har påvirkningsmulighet i forhold til

program og faginnhold i tilbudet ved senteret.
– Man blir sett som arbeidstaker. n

Lymfødem og stress
Ved Tove Søraas Valebjørg, spesialist i onkologisk fysioterapi MNFF 

Det er flere ting som påvirker lymfødem – gjør det verre eller bedre. Jeg er blitt bedt om 

å skrive om lymfødem og stress.

Arbeidsplassen min ... fortsatt fra forrige side 
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hvordan puster du nå? Kjente du forskjell?

De fleste vil merke at pusten blir mer overfladisk 

med en gang de spenner musklene.

Når vi er avslappet trekker mellomgulvet seg mer 
sammen på innpust og pusten blir dypere – bryst-
kassen og magen, helt ned mot lyskene, beveger 
seg litt utover. Lungene utvider seg på grunn av at 
det blir negativt trykk i brysthulen. 
Det samme negative trykket, gjør at det blir bedre 
tilbakestrøm av blod (til hjertet) og av lymfevæske 
i de store samleårene i brysthulen som tømmer seg 
i store vener under kravebena. 
Dyp pust (abdominal pust) er derfor viktig uansett 
hvor i kroppen man har lymfødem.

Når vi blir stresset fungerer tilbaketransporten 
dårligere, fordi vi puster mer overfladisk og stram-

mer muskler i kroppen. Dette henger nøye sammen: 
dersom vi strammer muskler, blir pusten hemmet, 
– puster vi mer overfladisk, strammer vi muskler. 

Å HANSKES MED STRESS
Hva kan hver enkelt gjøre når de opplever stress? 
Prøv å bli kjent med hvordan du reagerer i slike 
situasjoner.
Kan du unngå noen av situasjonene som gir stress? 

Noen kontrollerer seg selv av og til: puster jeg med 
magen, slapper jeg av? De må da kjenne forskjell 
på når musklene er spent og når de er avslappet. 
På jobb kan jeg be pasienter om å slappe av (jeg 
merker at de ikke gjør det) og få til svar – gjør jeg 
ikke det da? De kjenner det ikke selv. Hvis jeg 
ber dem stramme de aktuelle musklene og så slap-
pe av, går det bedre. Kontrasten mellom spenning 
og avspenning blir tydligere.

Det finnes flere måter å hanskes med stress – f.eks. 
yoga, meditasjon, stressmestringskurs. Man kan 
også få kjøp cd’er som er laget for avspenning 
med instruksjon og rolig musikk.
Enhver må finne ut hva som passer, og hvilke 

tilbud som finnes der de bor. n
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+ Leserbrev ... Leserbrev ... Leserbrev
Bandasjeringsmateriell
Jeg sliter litt med å få tak i utstyr til bandasjering. Håper noen kan komme med gode råd.
Jeg er vel forholdsvis heldig med mitt lymfødem i venstre ben. Det kan gå måneder imellom hver gang 
jeg trenger å bandasjere meg selv. Er flittig bruker (les daglig) av kompresjonsstrømper og lymfedrenasje 

hos fysioterapeut hver 14 dag, holder meg normalt i grei fasong. Sist jeg gjorde innkjøp av bandasjer var 
for 2 år siden. Jeg har hatt litt å gå på, men nå synger først og fremst vatten/polstringen på siste vers. 
Har vært innom flere apotek uten særlig hell. Noen kan tilby polstring på 10 cm bredde og det duger ikke 

på et ben (må ha min 15 cm – helst 20 cm). Andre har ikke en gang hørt om produktet, mens atter andre 
ikke fører det. 
I begynnelsen av februar var jeg på Medicus Plesner for å bestille nye strømper. Her må de ha det jeg er 
ute etter, tenkte jeg. Heller ikke Medicus fører det lenger, men anbefalte meg DittApotek i lokalet innen-
for. Nytt mot, men ble nesten litt oppgitt, – de påsto at det ikke ble produsert lenger. Mest sansynlig fordi 
det var liten etterspørsel??? Hallo, jeg er vel ikke alene om dette problemet. Ble mildt sagt litt ergelig over 
svaret eller mangel på svar.
Jeg har fått tips om at jeg kanskje kan bestille direkte hos Smith & Nephew, men da må jeg ta en hel eske. 
Er vel litt i meste laget. Er det noen som har gode tips å komme med? Glad for å høre andres erfaringer.

Grete Lill

Ønsker kontakt 
Etter at jeg begynte å få hovne bein som 11-åring, fikk jeg etter 30 år vite at jeg har primært lymfødem i 

vinter. Jeg har begynt i behandling og fått veldig god hjelp hos hun jeg går i behandling hos, og lærings-
kurven har vært bratt. 
 Det jeg savner er kontakt med andre. Har vært på nettet og funnet grupper i England og USA – noe som 
har vært fint. Jeg har prøvd å ringe likemenn her uten å få svar (det var ikke mobilsvar på de to telefonene 

jeg ringte så jeg kunne ikke legge igjen en beskjed, sendte en sms til den ene og har ringt flere ganger), 

kontaktet foreningen nasjonalt per e-post uten å få svar, sendte e-post til den lokale foreningen uten å få 
svar ... og fikk til slutt kontakt med et medlem i styret lokalt da jeg ringte henne. Men det skjer veldig lite 

i den lokale foreningen jeg hører til.
Jeg lurer på om andre nye opplever det samme? 
For å gjøre det forhåpentligvis litt lettere har jeg laget en side på Facebook kalt ”Livet med lymfødem” 
som er åpen for alle. Man kan søke på siden i søkefeltet øverst på profilen sin på Facebook.

Den svenske lymfødemforeningen har en facebookgruppe, og jeg har blitt godtatt som medlem – det tok 
bare litt tid. Søk i Facebook på “Svenska Ödemförbundet”. De er 27 medlemmer og har ikke så mye ak-
tivitet på siden, siste post var i mai. Men jeg har fått mye informasjon ved å lese gjennom gamle medlems-
blad (som ligger ute i sin helhet) og spalten deres med spørsmål til lymfeterapeuten. Så takk til Sverige for 
det!
Det har også vært veldig fint å få Lymfeposten, – fikk veldig raskt svar etter at jeg hadde meldt meg inn 

og vedlagt var den siste utgaven av bladet.
En ting jeg veldig gjerne ville vite er, om det har vært noen pasienter fra Norge på Földi-klinikken i 
Tyskland, og om den/de kunne vært så snill å kontakte meg på e-post:  vigdis-alice@hotmail.com
Om andre vil kontakte meg er det også fint.

Vigdis Alice Angell
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Du er verdt det beste, og har nå tilgang til et nytt hjelpemiddel som gir best mulig 
kompresjon, utmerket passform og komfort. JOBST Elvarex Soft er markedets 
mest effektive strømper, og fåes for armer, hender, legg og fot. Strømpene er pene 
og skånsomme mot huden. I tillegg er hansken og tåhetten sømløse slik at dine 
ubehag reduseres. 

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

JOBST 
– gjør hver dagen 
enklere
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rc

us
co

m
.se

       Elvarex søm
løs hanske
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I 1990 laget den amerikanske fysioterapeut Saskia 
R.J. Thiadens et skriv for lymfødemforeningen 
National Lymphedema Network (NLN) i USA: 
”18  trinn for å redusere risiko for lymfødem”. 

15 år senere sier hun: ”Siden den gang har disse 
veiledende reglene i stor grad blitt brukt på lege-
kontor, brystkreftsentre, sykehus, i støttegrupper 
og i publikasjoner i USA, – og rundt om i verden. 
Uten bevisbaserte data har det vært, og er fortsatt, 
vanskelig å støtte opp om og forsvare disse 18 trin-
nene. Den medisinske støttekomiteen til NLN kom 
til at dokumentet trengte å styrkes og oppdateres, 
– noe som er et tegn på fremskritt innen lymfolo-
giverdenen. 
Vi kjenner ikke alle de komplekse og interaktive 
faktorene som setter et individ i faresonen for å få 
lymfødem. Ut fra vårt nåværende kunnskapsnivå 
kan vi derfor heller ikke helt forhindre at lymfødem 
oppstår. Vi fokuserer på å redusere risikoen for at 
lymfødem skal oppstå, basert på vår beste kunn-
skap. 
Over de siste 15 årene har vi utviklet enorm inn-
sikt i det lymfatiske system, og jeg er glad over å 
kunne komme med disse nye retningslinjene”. 

Hun anmoder alle om å oppdatere sitt undervis-
ningsmateriell og sine protokoller i forhold til det 
som nå sendes ut, – og om å varsle lymfødembe-
handlende fysioterapeuter.

I. Hudpleie – unngå skader og reduser infeksjons-
risikoen
Hold arm/ben ren og tørr.
Bruk fuktighetskrem daglig for å forhindre at 
huden blir sprukken eller irritert.
Pass på neglene, ikke klipp i neglebåndene.

Redusere risiko for lymfødem
Hvordan redusere risiko for lymfødem?

Fysioterapeuter i alle land blir hele tiden spurt om hvordan man skal minske risiko for 

å få lymfødem eller å forverre et eksisterende, – og fra tid til annen blir det utarbeidet 

noen tommelfingerregler. Vi har fått lov til å formidle denne informasjonen.

Oversatt av Tone Guettler

Beskytt utsatt hud med solkrem og insektmiddel.
Vær forsiktig ved bruk av barberhøvel – slik at det 
ikke oppstår kutt eller huden blir irritert.
Bruk hansker ved aktiviteter som kan forårsake 
skader på huden (f.eks. hagearbeid, arbeid med 
redskaper, kjemiske væsker, vaskemidler).
Hvis man får risper eller sår i huden – vask med 
såpe og vann, ta eventuelt på en antibiotisk (eller 
antiseptisk) krem, og følg med for å se om det er 
tegn på infeksjon (f.eks. om det blir rødt).
Ved utslett, kløe, rødhet, smerte, økt hudtempera-
tur, feber eller influensa-lignende symptomer, ta 
øyeblikkelig kontakt med din lege.

II. Aktivitet og livsstil
Enhver aktivitet eller øvelse bør bygges opp grad-
vis med hensyn til varighet og intensitet.
Ta hvilepauser ofte mens du holder på med en 
aktivitet slik at arm/ben får en pause.
Følg med hvordan arm/ben er under og etter akti-
viteten, med hensyn til eventuelle endringer i stør-
relse, fasong, konsistens, ømhet, tyngde, fasthet.
Forsøk å holde en optimal vekt.

III. Unngå at arm/ben blir utsatt for innstram-
minger
Hvis mulig, unngå at det tas blodprøver fra arm 
som er i risk for å få lymfødem, eller som er 
lymfatisk.
Bruk smykker og klær som ikke strammer.

IV. Kompresjonsplagg
Kompresjonsplagg bør være veltilpasset.
Bruk kompresjonsstrømpe på en arm eller et ben 
som er i fare for å få lymfødem hvis du holder på 
med anstrengende aktiviteter som for eksempel 
vektløfting, skal stå lenge, eller løpe. 

Internasjonale retningslinjer oppdateres kontinuerlig
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Bruk veltilpasset kompresjonsplagg ved flyreiser.

V. Ekstreme temperaturer
Unngå å utsette deg for ekstrem kulde, det kan 
forårsake hevelse og sprukken hud.
Unngå langvarig (mer enn 15 min) opphold i høy 
varme – særlig slikt som varme bad og badstue.
Unngå å ha arm/ben i vann som er varmere enn 
ca 39 grader Celsius.

VI. Tillegg som spesielt gjelder lymfødem i ben
Unngå å stå eller sitte lenge av gangen.

Unngå å sitte med bena i kryss.
Bruk godt, veltilpasset skotøy. n

Tillatelse til å trykke og kopiere teksten gis kun i 
utdanningsøyemed, ikke for salg. Alle øvrige 
rettigheter er reservert NLN, juli 2005. 

Sjekk oppdatert versjon som også har litteraturliste: 
www.lymphnet.org/pdfDocs/nlnriskreduction.pdf 

Behandlingsreise for Oslo/Akershus

Lanzarote 25. mars – 8. april 2011
Oslo/Akershus Lymfødemforening arrangerer et 
to ukers opphold med intensiv lymfødembehand-
ling i Puerto del Carmen på Lanzarote. 
Behandlingen består av fellestreninger, fysioterapi 
og bandasjering. I tillegg vil det bli faglig innhold 
i form av forelesninger fra fysioterapeutene om 
aktuelle temaer. Det vil også være tilbud om noen 
sosiale sammenkomster som reiseutvalget vil leg-
ge til rette for.

Turoperatør er Star Tour og bosted er Cinco Plazas. 
Vi understreker at deltakere som ikke er selvhjulp-
ne, må ha med egen ledsager som er ansvarlig for 
nødvendig hjelp, pleie og stell under hele opphol-
det. Ved søknad må dette oppgis. 

Cinco Plazas ligger sentralt i Puerto del Carmen, 
med kort vei til stranden, og er bygget rundt tre 
bassengområder med hver sin solterasse. I anleg-
get finnes restaurant med bar, Star Tours service-

senter og butikk. Innkvartering i 1-roms leilighet 
for to personer eller i 2-roms leilighet for 2-4 per-
soner. Alle leilighetene har minikjøkken, bad/dusj 
og wc, tv, telefon, balkong eller markterasse. For 
mer informasjon se www.startour.no 

Fullstendig informasjon, priser og påmeldings-/ 
søknadsskjema vil i oktober bli sendt direkte til 
medlemmer av Oslo/Akershus Lymfødemforening, 
som vil bli prioritert.

Andre interesserte kan henvende seg skriftlig til 
Norsk Lymfødemklinikk, v/Helen Olsen, Stens-
berggata 19, 0170 Oslo. 
Husk å oppgi navn, adresse, telefonnummer og du 
vil da bli kontaktet. 

Påmeldingsfrist er 1. november 2010.

Reiseutvalget er ansvarlig for planlegging og til-
rettelegging og består av:
Bodil Jensen, Helen Olsen, Elisabeth Burchardt 
og Merete J. Orholm. n

Cinco Plazas, Puerto del Carmen, Lanzarote
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Haugesund
stiftet 17. november 1997

Fysioterapi/bassengtrening
Fra og med statsbudsjettet 2010 har Stortinget 
vedtatt at poliklinisk fysioterapi ved sykehusene 
ikke lenger skal gi rett til refusjon fra det offent-
lige. Kronisk syke i Haugesundsregionen mister 
et behandlingstilbud ved Revmatismesykehuset, 
– det vekket sterke reaksjoner og et bredt engasje-
ment.
Haugesund Lymfødemforening gjorde det vi kunne 
som støtte – deltok på møter og fikk inn et innlegg 

om lymfødem i avisen 
Karmsund – selv om vi 
ikke var berørt av fysio-
terapibehandling der, men 
bare var leiere av varmt-
vannsbassenget. 
Haugesund Lymfødem-
forening er glad for at vi inntil videre kan fortsette 
å leie bassenget og starter høstens bassengtrening 
den 7. september.

Velferdstur 11. til 13. juni
En sliten gjeng på 10 møttes på Skånevik Fjord-
hotell i løpet av fredagen. For to år siden fant vi 
denne perlen av et ”gammeldags” hotell innerst i 
Skåneviksfjorden, og har sett frem til å reise dit 
igjen. 
Torgdagene i Skånevik denne helgen var en opp-
levelse selv i regnvær! Tross alle tenkelige under-
holdende aktiviteter – danseoppvisning, musik-
korps og konkurranser, var det salgsbodene ved 
kaien som fikk vår spesielle oppmerksomhet: lokal 

mat, blomster, klær og mye mer. Veldig kjekt at vi 
reiste med egne biler med bagasjeplass.   

En weekend på hotell gjør godt. Vi skyldte på væ-
ret og utnyttet hotellets velværetilbud maksimalt: 
thaimassasje, fotmassasje, pedikyr og manikyr – 
vi ble som nye. Og med turer i regnværet og stor 

aktivitet på dansegulvet ble vi også spreke.

Måltider ved eget langbord var festlige stunder, vi 
kjenner hverandre godt og har utrolig mye å prate 
om. Marit – som hadde det største rommet – tok i 
mot til vorspiel før middag begge dager, det ble 
timer vi kommer til å huske lenge.

Avskjedslunsj søndag – fra venstre: Lillian Vegge 

Nielsen, Eli Huse, Esther Færaas Knutsen, Marit 

Tvedt, Sonja Christine Aubert, Gudny Østerhus,  

Liv Mona Tveit

Tildelte velferdsmidler dekket en del av utgiftene 
og gjorde det mulig å dra på en slik hvile/velferds-
weekend. I løpet av året har vi utlodding på med-
lemsmøter, det gir også kroner til velferdstur, og 
– med 800 kroner fra hver enkelt, i tillegg til å 
betale egen reise, fikk vi det til. Reisen foregikk 

med privatbiler og de som bor i nærheten av hver-
andre reiste sammen og spleiset på utgiftene.

Grace Koch Hansen

Oslo/Akershus
stiftet 16. april 1997

Temamøte 11. mai: lymfologikongress
Som de fleste av NLFs lokalforeninger sliter også 

Oslo/Akershus med lite oppmøte på medlems-
møtene. På årsmøtet i februar foreslo derfor styret 
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å redusere møteaktiviteten, men fikk motforslag 

om heller å samarbeide med andre foreninger, som 
f.eks. Gynkreftforeningen og Foreningen for Bryst-
kreftopererte.
Invitasjoner til temamøtet 11. mai gikk derfor også 
både til fysioterapeuter og til medlemmer av Gyn-
kreftforeningen i Oslo, – og hele 45 personer fant 
veien til Lærings- og mestringssentret ved Oslo 
universitetssykehus, Aker denne nydelige vår-
kvelden. 

Det skulle også bare mangle, temaet var nemlig 
”Den 22 internasjonale kongress i Lymfologi i 
Sydney”. Fysioterapeutene Wenche Vigen, Helen 
Olsen og Kristin Haugen fortalte levende og enga-
sjert fra kongressen. 
Wenche tok for seg den rent faglige og medisin-
ske biten, mens Helen begeistret fortalte om de 
mange utstillerne, – leverandører av en rekke spen-
nende produkter som kan være til hjelp i lymfødem-
behandlingen. 

Kristin avsluttet det hele med en livat reiseskildring, 
krydret med herlige bilder fra den ekstra rundturen 
de tok privat etter kongressen.
Australiaturen var en lang og tidvis slitsom reise, 
men som klart har gitt dem påfyll både som fag-
personer og rent personlig. Og ikke minst, det de 
fikk med seg vil komme oss lymfødemikere til 

gode i form av deres videreformidling av nyheter 
innen behandling og hjelpemidler.

For dere som ikke var så heldige å være til stede 
denne kvelden – fagartikkelen fra kongressen står 
å lese i Lymfeposten nr 1/2010.

Sommertreff 17. juni
Oslo/Akershus Lymfødemforening valgte i år å 
legge sommeravslutningen til Oslo Ladegård, der 
en kyndig og kunnskapsrik guide tok oss med på 
rundtur i huset og i historien rundt det. Det var 
flere enn meg blant de 20 deltakerne som uttrykte 

glede over nettopp dette, – vi fikk her en kjærkom-

men dytt til å delta i en lenge påtenkt omvisning!

Oslo Ladegård har en unik historie som strekker 
seg over 800 år. Hovedhuset, et barokkpalé i hjer-
tet av Oslos middelalderby, er fra 1720-årene. Det 
rommer flotte salonger med interiører fra 17- og 

1800-tallet. I kjelleren finner vi middelalderhallen, 

en rest etter bispeborgen fra 1200-tallet. 
Hele året holdes det konserter i barokksalen eller 
i biskop Nikolas’ vinterhall.

Stedet har også servering, så etter en spennende 
omvisning benket vi oss rundt bordene ute og nøt 
deilig småmat og drikke mens skravla gikk. Sola 
forsvant i løpet av kvelden, men vi fikk utlevert 

pledd ...

Svanhild Helland
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Norsk Lymfødemforening – tillitsvalgte lokalt

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

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

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

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

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

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

Aust-Agder Lymfødemforening
Leder Helga Larsen, tlf 3701 2830
Asdal, 4824 Bjorbekk
e-post: helga-l2@online.no
Nestleder Sven A. Sørensen
Kasserer/sekretær Alf Walter Larsen 
Styremedlem Liv Oddny Reiersølmoen
Styremedlem Kjell Anton Larsen

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

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

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

Sunnmøre Lymfødemforening 
Leder Evy Walderhaug, tlf 7018 2485
Ytterland, 6050 Valderøya
e-post: evywalderhaug@gmail.com
Kasserer Reidun Moltu Berge
Styremedlem Ingeborg Lyngnes Dahle
Styremedlem Unn Asta Nilsen
Varamedlem Liv Oddny Bjørke



LYMFEPOSTEN 3/10

31

Rana Lymfødemforening
Leder Randi Fredriksen, tlf 7516 9640 
Villaveien 6, 8618 Mo i Rana, 
e-post: raanfre@online.no
Kasserer Undis M. Pedersen
Sekretær Sylvi Orø Mikkelsen
Styremedlem Irene Vestvoll
Varamedlem Eva Løvendal Skjolde

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Norsk Lymfødemforenings sentralstyre

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



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

RETURADRESSE:

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

Årskontingent: Hovedmedlem kr 300 – Husstandsmedlem kr 100

(BRUK BLOKKBOKSTAVER)

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

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

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

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

Medlemskategori (kryss av):

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

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

Innmeldingsblankett

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

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

husstandsmedlemskap for de øvrige)

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

m  Fysioterapeut – etterutdannet innen komplett fysikalsk lymfødembehandling                              m  Andre

Likemenn:
Navn Telefon nr Har selv lymfødem – type:

Vivian 991 18 110 Sekundært, – ben

Liv 952 29 144 Sekundært, – arm/hånd

Torunn 991 18 609 Primært og sekundært

VI TRENGER FLERE LIKEMENN


