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LEDERENS HJØRNE

Sommer’n var en skandale
med regn og nordavind –
det va’kke mange fuglene som sang  

– nå er høsten her og med den mye 
møtevirksomhet og nye utfordringer 
for Norsk Lymfødemforening. 

Brev til de regionale helseforetakene er sendt med klage 
på søknadsprosessen ved behandlingshjelpemiddel-
enheten ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål, og på 
tidsbegrensede vedtak og begrensning av antall kom-
presjonsplagg ved andre enheter i Helse Sør-Øst RHF. 
Takket være iherdig innsats fra lokallagslederne i Sta-
vanger og Hordaland har Helse Stavanger og Helse 
Bergen kommet i gang med søknads- og vedtakspro-
sessen, men svært sent. Vi har også formidlet vårt syn 
på at kompresjonshjelpemidler må ut på anbud og har 
bedt helseforetakene være oppmerksomme på at det 
må være tilgang til forskjellige typer kompresjons-
materiell fra flere leverandører for å dekke behovet  – 
også etter en anbudsprosess. 
Vi har all grunn til å være spent på fortsettelsen.

Nordisk konferanse/styremøte går av stabelen 5.-7. 
oktober i København. Det skal bli interessant å høre 
mere om hvordan de svenske og danske organisasjone-
ne har fått fysioterapeuter og medisinsk ekspertise til 
å stille opp og danne nasjonale nettverk for lymfødem? 
Jeg skulle ønske norsk medisinsk ekspertise kunne gå i 
bresjen for et slikt engasjement, både på nasjonalt og 
internasjonalt nivå. Vi må ikke sove når toget går!

NLF er godt i gang med å få ansatt kontormedarbeider 
fra 1. november. Det er helt nytt for foreningen vår å 
være arbeidsgiver. Det vil følge både lettelse og spen-
ning med den ansettelsen.

I forbindelse det videre arbeidet med å bedre behand-
lingstilbudet for lymfødemikere, ble det 13. august 
sendt ut en spørreundersøkelse til fysioterapeuter med 
kompetanse i lymfødembehandling i hele landet. 
Resultatet av den er vi meget spent på.
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Slutt for Lymfeposten?
Nr 1, 2013 blir siste utgave av Lymfeposten fra den sittende redaksjons hånd. Et halvt år 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 sentral-
styret 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
Stipend til fysioterapeuter
Norsk Lymfødemforening har også for år 2013 avsatt midler til utdanningsstipend for fysioterapeuter. 
Støtte gis til privatpraktiserende fysioterapeuter som tar etterutdanning innen komplett fysikalsk lymfødem-
behandling. 
Kun medlemmer av Norsk Lymfødemforening vil komme i betraktning.
Søknad med opplysning om hvor og når etterutdanningen tas sendes innen 1. februar 2013 til Norsk 
Lymfødemforening på e-post: nlf@lymfoedem.no

h 

OPPS L AG S T A V L E N
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lands – og mye fritid til eget bruk. Grillen står 
ferdig til bruk.

Som dere vil se av rapport fra den internasjonale 
konferansen i Montpellier, Frankrike (side 9/10) 
ble det en stor suksess med film fra leiroppholdet 
der. De hadde samme ramme for leiren som vi 
hadde i 2008, og vi ønsker å gjenta deler av opp-
legget neste år. Kanskje en mulighet for film?

Vi tar sikte på å skrive og invitere alle familier 
med barn i medlemsarkivet vårt – men notér alle-
rede nå dato for sommerleiren i planleggingen av 
neste års ferie.
Fortsettelse følger i Lymfeposten nr 4. n

Sommerleir for barn og unge 2013
Husker dere – ?
Norsk Lymfødemforening og 
Gurvika leirsted kaller igjen 
inn til sommerleir for barn og 
unge med lymfødem og deres 
familier! Varighet er en uke 
og vi tar sikte på 28. juni til 
5. juli i 2013.

Alle som var med i 2008 var 
så fornøyd med leiroppholdet 
at vi trodde det skulle bli lett 
å arrangere en ny leir i 2010, 
men da sto responsen ikke i 
forhold til forventningene. 
Vi vil anta at behovet for å 
bli kjent med andre barn og 
unge med lymfødem er like 
stort som før, derfor ber vi dere å ta med NLFs 
sommerleir i planleggingen av neste års ferie. Det 
har dukket opp flere med samme diagnose, så det 
er stadig noen nye å bli kjent med. Dere som var 
med sist har erfaringer og kunnskap om lymfødem 
som dere kan dele med de nye deltakerne og slik 
skape nye kontakter rundt om i landet. 
Familiene vil også ha stort utbytte av å dele erfa-
ringer med hverandre i feriemodus i sommerlige 
omgivelser i nærheten av Nevlunghavn. Vi ønsker 
at hele familien deltar, men om det er vanskelig, 
er det greit med mor eller far, og de søskena som 
har anledning til å være med. I tillegg til behand-
ling vil det være opplæring i egenbehandling, selv-
bandasjering, kosthold og trening til vanns og til 

Ved Elisabeth Soelberg, leder i Norsk Lymfødemforening

Nytt styre i Vest-Finnmark
17. juni reiste Tove Mette og Oddny, hhv nestleder 
og styremedlem i sentralstyret, til Alta for å hjelpe 
Vest-Finnmark med å avholde årsmøte og medlems-

Reisebrev fra Alta ved Tove Mette Schjalm og Oddny Merete Bye

møte. Etter noen års ro var det nå ønske om å få 
til mer aktivitet for medlemmene i området. Nytt 

fortsettes neste sideide
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styre måtte velges, og vi hadde i forkant tre med-
lemmer som hadde sagt seg villige til å ta på seg 
vervet.

Alta møtte oss med strålende sol og 19 varmegra-
der. En blid mann møtte oss med Lymfeposten 
som markør og stilte som privatsjåfør til hotellet. 
Thor Hilmar Øines kunne også by på en liten 
omvisning, kaffe og noe å bite i. Den nordnorske 
gjestfriheten var god å møte for oss ”søringa”.

Etter innsjekking på hotellet i sentrum ble vi hen-
tet av Laila Olaussen for å reise til Altafjord Gjeste-
gaard og Spa i Bossekop, hvor årsmøtet/medlems-
møtet skulle holdes. Et koselig sted som kunne by 
på en nydelig utsikt over Altafjorden.
Til årsmøtet møtte vi positive og engasjerte med-

Nytt styre i Vest-Finnmark ... fortsatt fra forrige side

lemmer som ønsker å gjøre Vest-Finnmark til en 
aktiv forening. Et medlem stilte sporty opp under 
møtet og meldte seg frivillig som fjerde styre-
representant. Dermed kan nå Vest-Finnmark stille 
med et fulltallig styre i følge vedtektene. Det er 
gledelig at vi har fått inn medlemmer både fra 
Alta og Hammerfest i det nye styret. (Se også 
LOKALNYTT på side 33.)

Vi hadde en fantastisk kveld med trivelige og en-
gasjerte medlemmer, god bevertning og stemning. 

Vi reiser ned igjen med en god følelse av at i Vest-
Finnmark blir det fart og aktivitet for lymfødem-
medlemmene.

Vi ønsker det nye styret lykke til!

Alta – utsikten kan ta pusten fra alle og enhver. 
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Internasjonalt Lymfødemnettverk

Er virkelig ILF helt ukjent eller uinteressant for 
våre leger og fysioterapeuter?
På sett og vis er vi kommet ganske langt i å ta vare 
på lymfødemikere i Norge – likevel glimret fag-
personene med sitt fravær. Hvor er nytenkningen, 
innovasjonen innen temaene lymfologi, lymfødem-
behandling, kompresjon, bandasjering og kirurgi? 
Alt dette var tema både i plenum og i gruppefram-
leggene.
For oss var det i alle fall en stor opplevelse å få 
være tilstede. Programmet var tettpakket. Det 
startet med foredrag i plenum fra 08:30 til 10:00, 
parallelle foredrag fra 10:30 frem til lunsj kl 12:00 
og fra 12:45 til 15:30. Etter en kaffepause var det 
igjen parallelle foredrag fra 16:00 til 17:30, der-
etter samling i plenum til kl 20:00 – alt åpent for 
alle deltakerne. 
Ikke akkurat ideelt for lymfebein og -armer, men 
du verden så mye interessant vi fikk se og høre! 
Å gjengi alle våre notater fra foredragene tror vi 
ikke er forsvarlig. Siden vi bare er ”eksperter” på 
vår egen situasjon kan vi ikke stå inne for medisin-
ske fakta. Foredragene/sammendrag vil imidlertid 
etterhvert bli lagt ut på nettet (www.lympo.org), 
kanskje kan vi gå litt i dypden på enkelte emner 
senere.

Inntrykkene derimot ...!

Internasjonalt samarbeid
Vi er mektig imponerte over at det finnes så mange 
der ute i verden som er fokusert på lymfødem og 
som driver avansert forskning for å finne årsaker 
og hvordan forebygge og gi best mulig behandling.
I tillegg fikk vi innblikk i hvordan lymfødem blir 
behandlet i forskjellige land.
En del av visjonen til ILF er å få lymfødem virke-

International Lymphoedema Framework (ILF) arrangerte i samarbeid med 
Handicap International den 4. Internasjonale Lymfødemkonferansen i 
Montpellier, Frankrike 28.-30. juni 2012.

Delegater fra 35 nasjoner deltok på konferansen – professorer og helsepersonell de fleste 
av dem. Bortsett fra lille Norge som stilte med to lymfødemikere som eneste representanter.

Tekst: Elisabeth Soelberg, leder av NLF, og Svanhild Helland                                  Foto: Svanhild Helland

lig anerkjent som et globalt helseproblem. Ulike 
årsaker til og former av lymfødem til tross – mange 
av de kliniske problemene man erfarer er felles 
verden over, og vi har mye å lære av hverandre. 

Konferansen ble åpnet av dr. professor i vaskulær 
medisin, Isabelle Quéré, vert for konferansen 
sammen med professor Christine Moffatt, styre-
leder for ILF. De introduserte også lanseringen av 
to  nye ILF-dokumenter  (i serien Best Practice 
for the management of Lymphoema). 

På konferansen ble det både presentert resultater 
av arbeider som de forskjellige lands nettverk for 
lymfødem hadde arbeidet med siden forrige kon-
feranse, og det ble satt fokus på hvilke strategier 
som best kunne bevise behovet for behandling av 
pasienter. Til sammen 89 personer fra 22 land 
presenterte sine studier, forskningsoppgaver og 
masteroppgaver. 

Bred faglig tyngde
Med syv parallelle sesjoner måtte vi bare velge 

fortsettes neste side

Le Corum der konferansen ble holdt.
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det som kunne være av størst interesse og dele 
forelesningene mellom oss. De fleste foreleserne 
la heldigvis vekt på å legge fram sitt budskap i 
”normalt språk”, men det var ikke til å unngå at 
en del medisinske termer fløy over hodet på oss. 
Og overfor tabeller som viste resultater av 
målinger i forskjellige studier måtte vi bare gi 
tapt. 
Vi tar likevel med noen få smakebiter:

Dr Javorka Delic fra Slovenia presenterte en • 
interessant og veldokumentert studie som 
viste sammenheng mellom langvarig infeksjon 
av kjønnssykdommen chlamydia og sekundært 
lymfødem. (For denne ble hun tildelt en pris 
under festmiddagen fredag). 
Dr Neil Piller fra Australia er velkjent for oss • 
norske lymfødemikere. Han hadde med flere 
av sine studenter til konferansen og holdt et 
engasjert foredrag om å tenke nytt innen tera- 
pien for lymfødem. Det vil alltid være stadier 
av motsetninger i nytenkningen, men man må 
tørre å prøve.
Det ble vist flere studier som viser at MLD • 
(manuell lymfedrenasje) ikke egentlig er alfa 
og omega i behandlingen. Det ble konkludert 
med at MLD utløser endorfiner – det gjør godt 
for kroppen og får lymfeflyten i gang, men har 
ingen varig effekt med mindre man kombine-
rer med kompresjon.

Intl. Lymfødemnettverk ... fortsatt fra forrige side

At kompresjon • – riktig kompresjon – er viktig 
ble understreket under presentasjonen av flere 
studier som er foretatt for å komme fram til 
den bandasjeringen som gir best resultat.    
Kirurgien ble også berørt. Den svenske legen, • 
Håkan Brorson, snakket om fettsuging og 
viste bilder fra en slik operasjon. Bildene tatt 
før og etter operasjonen var talende, og han 
fikk god støtte av den italiensk legen Corra-
dino Campisi, som utfører liknende operasjo-
ner. Her er kompresjon absolutt nødvendig. 
I tillegg snakket dr. Robert Damstra, Neder-• 
land, om transplantasjon av lymfeknuter. 
Samtlige leger som uttalte seg om kirurgi 
understreket hvor viktig det er at pasienten får 
undervisning om selvbehandling, både før og 
etter operasjonen. Erfaringen viser at det har 
en positiv effekt og gir mindre lymfødem.
Rapporter fra flere av de nasjonale nettverke-• 
ne viste at det ikke bare er i Norge at kjenn-
skap til lymfødem er liten blant helsepersonell. 
En skotsk lege sa det slik i sin presentasjon: 
”Lymfødem er ikke bare gjemt, det er nedgravd 
– og en årsak til profesjonell impotens!”
I Canada har pasientforeningen tatt initiativ til • 
et pilotprosjekt i to faser, rettet mot sykehus 
og profesjonelle i Quebec. I neste fase fortset-
ter de arbeidet med undervisning opp mot 
regjeringen. Noe å tenke på for oss?

Utstillere
Under lunsjen (små lekre godbiter som man kunne 
forsyne seg av ved flere bufféter) og i kaffepausene 
var det rikelig tid til å besøke de 21 utstillerne som 
presenterte sine produkter. 
Du verden så mye lekkert som nå kan tilbys i kom-
presjon både for armer og ben! 

Barn/ungdom og lymfødem
Christine Moffatt, professor i klinisk sykepleie i 
Glasgow, startet plenummøtet om barn og unge 
med lymfødem. Hun har gjort en kvalitetsstudie 
av 20 barn med lymfødem og deres foreldre – ti 
jenter og ti gutter med ulike lymfødemdiagnoser, 
ulik alder (6-16 år) og ulik etnisitet. 

Internasjonalt ved festmiddagen, Japan – Sverige 
– Norge, foran fra venstre: Elisabeth Soelberg 
og Svanhild Helland.
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Foreldrenes status og innstilling til det å ha et 
barn med en kronisk lidelse viste seg å ha stor 
betydning for foreldrenes tilnærming og takling 
av diagnosen. Men felles for alle var frustrasjon i 
møte med helsepersonell som hadde manglende 
viten om lymfødem.   

Små barn som ikke har erfaring med et liv uten 
lymfødem, aksepterer og forstår til en viss grad 
hva de kan og ikke kan gjøre i forhold til sitt 
lymfødem. De finner seg i behandling, bandasje-
ring og kompresjonsplagg og deltar i lek og under-
visning så godt de kan og har få problemer i 
vennegjengen. 
Det å ha lymfødem har en mye større innflytelse 
på ungdom og deres opplevelse av seg selv i for-
hold til jevnaldrende, fortalte Penelope Sanderson 
fra Melbourne, Australia. For å fange opp alle som 
har problemer ut over tenårene økte de ungdoms-
perioden med seks år, slik at den ble regnet fra 12 
til 24 år. I tenårene blir ungdommene mer opp-
merksomme på forskjeller i forhold til andre, de 
er sårbare, får problemer med gruppetilhørighet 
og sosial funksjon, mat, klær, kropp og seksualitet 
og viser manglende forståelse for egen situasjon. 
For foreldrene kan det i tillegg være utfordrende å 
få ungdommen til å forstå betydningen av å fort-
sette med god behandling for at lymfødemet skal 
holdes i sjakk. Ungdommene må møtes med for-
ståelse og kunnskap, oppmuntring og informasjon  
– både om livet med lymfødem og om muligheter 
og utfordringer sosialt og utdanningsmessig.
Sanderson så for seg en samarbeidsmodell, et 
team av fagfolk innen forskjellige disipliner som 
tar seg av undervisningen av unge med lymfødem 
for å sikre dem en god ungdomstid og lette over-
gangen fra barn til voksen med lymfødem.

Sommerleir for barn/unge
En sommerleir for barn og unge med lymfødem 
og deres familier ble arrangert like utenfor Mont-
pellier – med værgudene på sin side. Ti barn og 
unge med familier fra fire land deltok. Alle delta-
kerne var invitert til plenumsmøtet om barn, ten-
åringer og lymfødem.  
Lederen for barne- og ungdomsleiren i Montpellier, 
sykepleier Fabienne Mourgue, fortalte om forbe-

fortsettes neste side

22115 Hva vet du LMF:Layout 1  16.08.12  13.11  Side 1
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Intl. Lymfødemnettverk ... fortsatt fra forrige side

redelsen og gjennomføringen av leiren. 
Undersøkelser viser at barn og unge med lymfødem 
ofte tror at de er alene om å ha denne lidelsen – 
de møter sjelden andre barn i samme situasjon. 
Selv om flere i familien kan ha lymfødem, betyr 
møte med jevnaldrende i samme situasjon mye 
for at barn aksepterer lymfødemet. Ikke minst har 
både foreldre og søsken behov for å utveksle er-
faringer med andre foreldre og søsken. 
Programmet var mye likt slik vi i NLF har lagt 
det opp i vår egen sommerleir, med behandling av 
fysioterapeuter, undervisning i egenbehandling og 
selvbandasjering, lære om lymfødem, hud- og 
fotpleie, kosthold og trening. Annet helsepersonell 
skulle også være til stede. For øvrig var det lagt 
til rette for kreative sysler og fritidsaktiviteter, 
mye i tilknytting til at det skulle lages to filmer 
fra leiren. Et profesjonelt filmteam var engasjert 
til dette arbeidet som resulterte i ”Høydepunktene 
fra leiren” og en undervisningsfilm ”Barn og 
lymfødem”.
Leiren ble gjennomført 24.-30. juni som planlagt. 
Ti barn og unge med familier – en fra Danmark, 
en fra Sverige og resten fra Frankrike og Storbri-
tannia. Den yngste fylte 6 år 29. juni – den dagen 
filmen ble presentert – og den eldste var 22-23 år. 
Mourgue skrøt av deltakerne og hva de hadde fått 
til i løpet av de fem dagene som var gått. Filmen 

”Høydepunktene fra leiren” var livlig  og fylt av 
barnlig fryd, samtidig rørende og til ettertanke. 
En av guttene oppsummerte leiren slik: ”Før 
hadde jeg familien og noen venner på skolen. Nå 
har jeg også lymfevenner!” Alle deltakerne på 
konferansen var til stede og jubelen sto i taket 
etter visningen av filmen. Det var nok flere enn vi 
to som måtte tørke noen tårer. 

*   *   *
Det var travle dager, men meget interessant og 
lærerikt. Både Sverige og Danmark har sine na-
sjonale nettverk – Sverige er også med i ILF. De 
stilte med flere deltakere, både lymfødemikere og 
fra helsetjenesten. Tenk om det kunne finnes en 
norsk lege som fattet interesse nok for lymfologi til 
at prosessen med å få på bena et nasjonalt nett-
verk kunne starte også i Norge?

Som nevnt innledningsvis ligger ikke foredragene 
fra konferansen på nettet ennå. Har dere lyst til å 
vite mer, gå inn på www.lympho.org for informa-
sjon om organisasjonen ILF og foredragene som 
ble holdt ved tidligere konferanser. Der ligger 
også informasjonsheftet ”Care of Children with 
Lymphoedema” som ble utgitt i 2010 og de to nye 
dokumentene ”Compression Therapy” og ”Surgi-
cal Intervention”. n

Til stående applaus samlet arrangører og deltakere på barne/ungdomsleiren i Montpellier seg på 
scenen i konferansesalen for mer fotografering. 
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SELGES KUN PÅ APOTEK

 w w w.eucer in.no
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MARIJKE RITSEMA – MINNEORD

Ein av landets dyktigaste fysioterapeutar innan 
lymfødembehandling er ikkje blant oss lengre.
Marijke Ritsema døydde 5. juni 2012, etter kort 
tids sjukdom. Ved påsketider fekk ho konstatert 
ein alvorleg sjukdom.
1. mai fylte ho 75 år, og dagen blei feira på Hau-
keland universitets sjukehus i Bergen.

Marijke var fra Nederland. Fram til 13 års alderen 
budde ho med familien i Indonesia. Som 23 åring 
kom ho til Norge for å arbeide som fysioterapeut 
ved Stensnes fysikalske institutt. Etter eit år på 
Østlandet flytta Stensnes praksisen til Bergen og 
Marijke blei med på ”flyttelasset”. 
Sidan dette har ho budd i Bergen. Med interesser 
innen natur, kultur, musikk og teater blei Bergen 
ein ideell plass å busette seg. Her var det også 
mange tilbud innen friundervisning og kurs som 
ho kunne benytta seg av.

Marijke tok ulike etterutdanninger innan fysiote-
rapi, som bindevevsmassasje og ulike kurs for 
behandling av barn og ho var i Kina og lærte aku-
punktur. 
I 1989 tok ho utdanning innan lymfødembehand-
ling i Bergen. Etter dette var det lymfødempasien-
ter ho arbeidde mest med. Marijke hadde stor ar-
beidskapasitet og hadde lange arbeidsdagar. For 
oss lymfødempasientar var ho utruleg oppfinn-
sam og kreativ, ho prøvde ut alle mulige metoder 
for å redusere plagene våre.
Ho deltok på alle dei kurs ho kunne om lymfødem-
behandling, for å utvikle seg i faget. Ho deltok på 
ulike samlingar og kongresser, og fekk med seg 
fire verdenskongresser for lymfødem.
 
Etter at Hordaland Lymfødemforening  blei starta 
i Bergen hausten 1991, var ho ein utruleg god støt-
tespelar og møtte opp på medlemsmøtene våre. I 
ein periode var ho med i styret. Ho var engasjert, 
hjelpsam og omsorgsfull.
Marijke var nok den som verva flest medlemmer. 
Ho kunne vere ganske ”streng” med pasienter som 
nøla med å bli medlemmer, og dei fekk stadig 

Ved Arny Småland, Hordaland Lymfødemforening                                              Foto: Torunn Ekornholmen

høyre at det var viktig å støtte opp om arbeidet 
som blei gjort – ved å melde seg inn.

Marijke har vore med på utallige behandlingsrei-
ser til utlandet som NLF har arrangert, både sentralt 
og lokalt. Ho har også arbeidd ved Montebello- 
Senteret når det har blitt arrangert lymfødembe-
handling der. Hausten 2010 var ho der også – det 
blei siste gang.
 
Då Marijke fylte 70 år måtte ho pensjonere seg. 
Dette var tungt for pasientane hennes å godta. 
Heldigvis fekk ho vere med på prosessen ved val 
av ny fysioterapeut, slik at praksisen hennar kunne 
fortsette med ein ny og dyktig lymfeterapeut. 
Dette var viktig for Marijke. Ho tenkte heile tida 
på det beste for pasientane sine.

For oss pasientar og for Hordaland Lymfødemfor-
ening var Marijke ein person som vi vil tenke på 
med glede. Ein person som var positiv, engasjert, 
omsorgsfull, hjelpsam, humoristisk, morosam og 
delaktig i alt vi foretok oss.
Vi har mange fine og gode minner om Marijke, 
desse vil vi alltid ha med oss i sorga over ein flott 
og dyktig terapeut.
Fred over Marijkes minne. n
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bandasjering, intermitterende trykkmassasje med 
pulsator samt bruk av kompresjonsstrømper er det 
som har vist seg å gi mest effekt. Behandlings-
målsetting er å redusere lymfødemet, lindre plager, 
bedre funksjon samt å forebygge komplikasjoner.

Ved lette ødemer kan en redusere en del av be-
handlingstiltakene. Det er store individuelle for-
skjeller på hva den enkelte kutter ut – men ofte 
beholdes kompresjonsstrømpen.

Ved daglig bruk av kompre-
sjonsstrømpe bidrar lymfø-
demikeren til sin egenbe-
handling av lymfødemet. 
Kompresjonsstrømpen gir 
et trykk på vevet som akti-
verer muskelpumpen. Den-
ne påvirker det dype vene-
systemet og lymfesystemet 
og bidrar dermed til en bed-
re blodsirkulasjon og økt 
transport av lymfevæske. 
På denne måten kan en un-
derstøtte en viss forebyg-
ging av  et lymfødem, holde
ødemet i sjakk og evt redu-
sere ødemet ytterlige.

Strømpeutvalg før og nå
For en del år siden fantes i Norge kun én leveran-
dør med én strømpetype (flatstrikket) i forskjel-
lige kompresjonsklasser – og kun i én farge: brun/
hudfarge. Intet problem å velge det man måtte ha. 
Enkelt også for terapeuten.

Om denne artikkelserien 
Denne artikkelserien skrev jeg i 2007. Del 1 ble 
publisert i Lymfeposten 4/2007 og del 2 i 1//2008. 
Redaksjonen ba om en oppdatering som jeg fore-
tok i mai 2012.
I denne artikkelen prøver jeg å belyse forskjellige 
faktorer som er vesentlig ved valg og tilpasning 
av en kompresjonsstrømpe til akkurat deg og ditt 
behov. 
I del 1 skal jeg forklare den tekniske oppbygging 
av en kompresjonsstrømpe, bruk av to vanlige 
strikketeknikker og deres effekt på ødemet samt 
inndeling i kompresjonsklasser.
I del 2 som kommer i neste Lymfeposten, disku-
terer jeg valget mellom standard og målsydde 
strømper, valg av flat- eller rundstrikket, forskjel-
lige tilpasningsmuligheter, stell av strømpen samt 
noen økonomiske betraktninger.

Hvorfor bruke kompresjonsstrømper?
Et lymfødem er en kronisk tilstand og trenger som 
regel en hel behandlingspakke, i alle fall i start-
fasen, dog helt avhengig av tilstand og stadium til 
ødemet, og den må derfor tilpasses individuelt. 
Behandlingsbehovet og omfanget av behandlin-
gen er avhengig av hvor plagsomt lymfødemet er, 
hvor stor omkrets ødemet har og hvor fast vevet 
er, om det er en førstegangs- eller en vedlikeholds-
behandling og hva lymfødemikeren kan investere 
– men også orker å investere av tid og energi. 
Noen ganger begrenser avstanden til nærmeste 
lymfødembehandler innsatsen, andre ganger kan 
helsetilstanden være for dårlig.

En kombinasjon av manuell lymfedrenasje, til-
passet bevegelsesterapi/øvelser/fysisk aktivitet, 

Kompresjonsstrømper – del 1
Kompresjonsstrømper – elsket av noen, hatet av andre.
Hos de fleste lymfødemikere har dette plagget funnet veien inn i deres hverdag, akkurat 
som man daglig kler på seg trusa og skjorta. Noen kan ikke gå uten sine kjære kompre-
sjonsplagg – men veien dit kan ha vært lang og kronglete – mens andre ikke orker 
tanken en gang. 

Tekst: Dagmar Moseby Spesialist i onkologisk fysioterapi, MNFF, Askim Fysiosenter
Bilder og kilder: Sigvaris/BSN Medical/Dagmar Moseby

fortsettes neste side
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Kompresjonsstrømper ... fortsatt fra forrige side

I dag derimot er det mer komplisert: det finnes en 
rekke leverandører med diverse typer strømper, 
mange forskjellige modeller, et hav av tilpasnings-
muligheter, flere kompresjonsklasser – og endelig 
også moteriktige farger å velge imellom, med og 
uten blondekant til og med. Hva skal jeg velge nå? 
Hva passer til meg og mitt ødem? Hva er best? 
Eller hva er penest å se på? Utvalget har blitt om-
fangsrikt i dag – en lider valgets kvaler.

Teknisk oppbygging
Strømpen strikkes på en strikkemaskin av et garn 
som inneholder to forskjellige tråder: 
en basistråd (body-yarn) og en innleggstråd (inlay-
yarn) – bildet under.

Basistråden bestemmer hvordan strømpen blir i 
forhold til tykkelse, stivhet og elastisitet. Stiv og 
grov tråd er best egnet for å komprimere større 
hudflater og hudfolder, og benyttes i flatstrikkete 
plagg. Tynnere tråd brukes til rundstrikkete plagg 
( forklaring flatstrikket/rundstrikket – se nedenfor). 
Rundstrikkete strømper er som regel finere å se 
på, men komprimerer ikke ødemets bulkete hud-
partier så bra. De kan faktisk skjære inn i huden, 
og i verste fall klemme av den venøse tilbakestrøm-
ningen i armen/beinet.
Innleggstråden har ansvar for kompresjonen, altså 
trykk-egenskapene til det ferdige produktet.

Både basistråd og innleggstråd har en elastisk 
kjerne i latex eller elastan/lycra. Kjernen er viklet 
inn i en polyamid- eller bomullstråd. Under denne 
viklingsprosessen kan man variere elastisiteten av 

garnet samt tykkelse, tetthet og utseende. Tross 
latex i strømpen er det meget sjeldent en får noen 
hudreaksjoner på strømpen. 

To strikketeknikker: flat- og rundstrikket 
Ved flatstrikk-teknikken strikkes strømpen flatt 
som navnet tilsier og må syes sammen etterpå. En 
rundstrikket strømpe strikkes som en tube/slange. 
Strømpen er ferdig etter strikkeprosessen.

Ved rundstrikk-teknikken strikkes strømpen på 
en sylinder med nåler 
som står i en sirkel. Da 
antall nåler i sylinderen 
er konstant, kan man 
ikke forandre antall ma-
sker i strømpeomfanget. 
Tilpasningen av strøm-
pefassongen gjøres via 
forskjellig fortøyning av 
den spiralformete elasti-
ske innleggstråden og via 
en forandring i størrelse 
på maskene. Nederst i 
strømpen (underarmen/
leggen) er maskene mindre og gir dermed mer 
trykk, lenger oppover blir de større og gir dermed 
mindre trykk. Dette ivaretar et avtagende trykk 
fra nederst (distalt) til øverst (proximalt). Pga det 
tynne garnet brukes dobbelt så mange masker (ca 
12 pr cm) enn ved flatstrikk.

Fordelen med en rundstrikket strømpe er at den 
kan se penere ut. Den finnes dessuten i flere for-
skjellige moteriktige farger og kan pyntes opp med 
en blondekant. Ulempen er at den ikke lar seg til-
passe så godt og kan som tidligere nevnt fortere 
skjære inn i huden. 
Eksempler på rundstrikkete strømper er Opaque/ 
Ultrasheer fra Jobst og Elegance/Plus fra Mediven.

Ved flatstrikk-teknikken strikkes det på to nåle-
rekker som står i 90 grader mot hverandre, fram 
og tilbake. Størrelsen på maskene er lik hele tiden, 

fortsettes side 16
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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:

      brukes til bevegelighet

konkurransedyktig på pris!

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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Kompresjonsstrømper ... fortsatt fra side 14

men strømpefassongen tilpasses ved å variere 
antall masker nedenfra og oppover – tiltagende og 
avtagende – i forhold til 
anatomiske forhold ved 
ankel, legg, kne, lår osv. 
Strømpen er etter strik-
kingen flat og må sys 
sammen i lengderetning. 
Innleggstråden strikkes 
inn i utøyd tilstand. Det 
brukes få masker (ca 6 
pr cm), siden tråden er 
tykk/grov.

En fordel ved denne tek-
nikken er bedre tilpas-
ning av strømpen til brukerens anatomiske behov 
– strømpen kan gi optimal kompresjon der det 
trenges. En annen fordel er at den stivere tråden er 
gunstigere når det gjelder å dekke større hudfla-
ter og beskytter hudfolder bedre.
Erfaringen viser dessuten at kompresjonsegenska-
pene til et flatstrikket plagg holder lengre enn til 
et rundstrikket – dog under forutsetning av riktig 
stell. 
Eksempler på flatstrikkete strømper er Jobst Elva-

rex/Elvarex Soft og Mediven 550/Mondi/Maxi.

Garnet ved flatstrikk-teknikk er som nevnt grovt 
og plagget oppleves ofte som tykt. Men pusteegen-
skapene er betydelig bedre pga. de grove maskene. 
Dette har jo en ren praktisk betydning for lymfø-
demikeren: en flatstrikket strømpe puster bedre 
og er dermed mer behagelig å bruke i varmen enn 
en tynn, men tettere rundstrikket strømpe.

Kompresjonsklasser
Det finnes forskjellige kompresjonsklasser, fra 
klasse 1, 2, 3 (hos noen produsenter tilbys også 3 
forte og 4 Super), hvorav 1 gir minst trykk og 4 
mest. Trykket måles i mmHg. Trykket er alltid 
størst nederst på strømpen (ved ankel/håndledd) 
og avtagende oppover for å øke blodsirkulasjonen 
mot hjertet samt lymfedrenasjen. 

Hvilken kompresjonsklasse som skal brukes er 
avhengig av intensjonen om forebygging eller be-
handling. 
I lymfødemsammenheng brukes kompresjons-
klasse 1 mest til forebygging av ødem eller ved 
lette arm- og hånd-/fotødemer, klasse 2 ved krafti-
gere arm- og eventuell hånd-/fotødemer samt ved 
beinødemer, klasse 3 og 3 forte ved kraftige bein-
ødemer. Klasse 4 gir et nokså kraftig trykk – og 
passer for lymfødemikere i stadium III (dvs. såkalt 
elefantbein) og enkelte lipødempasienter som tåler 
en såpass kraftig kompresjon.  

For nybegynnere er det greit å begynne pent, dvs. 
ikke å starte med de høyeste kompresjonsklasser 
– for å komme i gang med bruken av dette plag-
get og ikke miste motet med en gang. Så kan en 
velge en høyere kompresjonsklasse etter tilven-
ningsfasen ved neste strømpe, hvis det er behov 
for det. 
Om en har blitt bandasjert i forkant av strømpetil-
målingen (hvilket gjerne anbefales for å oppnå 
mest mulig ødemreduksjon) og er vant til trykket, 
så greier man ofte en høyere kompresjonsklasse 
med én gang. Dette er selvfølgelig også avhengig 
av ødemets omfang, men en riktig kompresjon er 
ganske vesentlig for å kunne oppnå best mulig Grovmasket flattstrikk / tettmasket rundstrikk
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Nytt perspektiv på livet
”

effekt i vedlikeholdsfasen – å holde ødemet i 
sjakk, kanskje sågar redusere ødemet ytterlige.

En bør være klar over følgende: En rundstrikket 
strømpe i klasse 2 (for eksempel Bellavar) og en 
flatstrikket i klasse 2 (for eksempel Elvarex) har 
samme kompresjonsstrykk i antall mmHg (23-32 
mmHg) når du tar den på. Forskjellen ligger i mot-
trykket, når du beveger deg. Den flatstrikkete 
strømpen gir mer mottrykk og har dermed bedre 
effekt på lymfedrenasjen og blodsirkulasjonen – i 
tillegg til at den altså er bedre tilpasset personens 
fasong.

* *  *

Artikkelseriens del 2 kommer i neste nummer av 
Lymfeposten. Den tar opp forskjellige faktorer 
ved valg av kompresjonsstrømpe – om en bør 
velge flatstrikket eller rundstrikket, målsydd eller 
standard strømpe – og diverse tilpasningsmulig-
heter. Jeg kommer også inn på stell av strømpen 
og gir noen økonomiske betraktninger til slutt. n

Kjærlighet gjør blind
Pennetegning – Åse Margrethe Hansen

h
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Fysioterapeutene i Trondheim og ”omegn” med 
lymfødemkompetanse har i flere år hatt nettverks-
møter en ettermiddag om våren og en om høsten.  
De siste to årene har vårmøtet blitt erstattet med 
en fagdag på St. Olavs Hospital. Programmet mai 
i år så ut som følger:

Klinisk vurdering av lymfødem – 
ved Wilma van den Veen: 
Her ble det gjennomgått en sjekkliste av ting en 
skal huske på å spørre etter, se og kjenne etter ved 
første gangs vurdering av lymfødem. 
I workshoppen etter lunsj kunne deltagere prøve 
ut sjekklisten ved å undersøke en pasient med 
lymfødem som hadde sagt seg villig til å stille 
opp for anledningen.

Scintigrafi – 
ved Hege Nervik Almli:
Scintigrafi er en metode som synliggjør lymfe-
transporten ved hjelp av injisering av et radioaktivt 
stoff som så følges med gammakamera. Metoden  
kan brukes for å bekrefte eller avkrefte diagnosen 
lymfødem. Lymfødem er en diagnose som i de 
fleste tilfeller blir stilt på bakgrunn av spørsmål 
og symptomer, men hvor det i enkelte tilfeller kan 
være nødvendig med tilleggsundersøkelser, for 
eksempel i form av scintigrafi.

Omkretsmåling og omregning til milliliter, 
bruk av excel – 
ved Kristin Dalen: 
Omkretsmåling blir vanligvis gjort ved hjelp av et 
målbånd og notert på et skjema. Flere skjemaer 
ved siden av hverandre kan gi informasjon om 
volumreduksjon/økning.
Disse målene kan også legges inn på data (i excel) 
og ved hjelp av innlagte regneformler kan man få 
opplysninger om volum omregnet i milliliter. Av-
hengig av brukte formler kan man også få opp-
lysninger om %-vis endring eller forskjell høyre/

Lymfødemfagdag 2012 
på St Olavs Hospital i Trondheim
Ved Wilma van den Veen

venstre. Spesielt i forskningsøyemed kan dette 
være nyttig.

Registrering av subjektive symptomer –  
ved Hanne Paltiel: 
Lymfødem fører, utover objektive symptomer som 
omkretsøkning, til en rekke subjektive symptomer. 
Hvordan skal vi klare å gjengi dette skriftlig på en 
måte som gjør at det kan etterprøves? Hanne Pal-
tiel har søkt i litteraturen etter måter å gjøre dette 
på. Hun fant frem til en engelsk undersøkelse som 
måler livskvalitet hos lymfødempasienter og pre-
senterte bl.a. denne, samt hennes planer om en 
kvalitetssikret oversettelse til norsk.

Differensial diagnostikk lymfødem-lipødem – 
ved Wilma van den Veen: 
Lipødem er en uvanlig fettansamling, gjerne på 
bena, som på sikt ofte fører til lymfødem. Spesielt 
i langtkommen fase kan det være vanskelig å skille 
de to diagnoserne. Fordi tilstandene til dels krever 
forskjellig oppfølging, er det fornuftig å vite mer 
om forskjellene i bakgrunn, symptomer og behand-
lingsmuligheter mellom disse diagnosene.

Workshops: Etter lunsj var det satt tid til å velge 
mellom tre av fem mulige workshops, alle satt i 
sammenheng med teoriinnleggene fra 
formiddagen.

Det deltok 22 fysioterapeuter fra helseregion Midt-
Norge på denne fagdagen. For mange er dette en 
viktig mulighet til å treffe kolleger, utveksle erfa-
ringer og få ny input på et fagfelt hvor man ofte 
jobber alene. Lunsj og worskhoptid er derfor en 
viktig underdel av programmet.

St. Olavs Hospital tar sikte på å arrangere en ny 
fagdag neste vår. n
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Grep som anvendes:
* Strykninger
* Stående sirkler: Hånden blir 

lagt flatt på huden, og 
huden blir lett for-
skjøvet i en sirkel. 
Sirklen ”står” på 
samme sted. 
Grepet har en 
trykkfase og en 
avspenningsfase. 
Trykkfasens retning er alltid i avløpsretningen

Rytmen i grepene er alltid meget langsom og lett 
(så lett at du kunne brukt det på øyelokket ditt).
Tell derfor: 21-22-23-24-25.
Alle grep gjentas 5 ganger.

Selvdrenering av arm/ben
På den 3. Nordiske Lymfologikongressen i Danmark høsten 2007 ble det presentert fire 
brosjyrer om selvdrenering – for venstre ben, høyre ben, for venstre arm og høyre arm.
Lymfeposten fikk da tillatelse til å oversette disse og gjengi dem som bilag. 

De originale tekstene er skrevet av de danske fysioterapeutene Brita Hertz, Anne Marie Damgaard, Karin 
Schultz og Inger Rønne. Illustrasjoner ved ergoterapeut Marie Gade. 

Oversatt av Elsebeth Peel Jarvis og Tone Guettler

Riv ut bilaget og ta det med til din fysioterapeut – slik at hun/han kan gi deg 
nødvendig instruksjon før du starter. Selv om teksten og illustrasjonene til en 

viss grad er selvforklarende er det helt nødvendig at du får skikkelig veiledning før du setter i gang – ellers 
risikerer du å gjøre vondt verre! 
Vi har i forbindelse med omredigeringen følt det nødvendig å legge inn enkelte ekstra ord (i parentes og i 
kursiv) for å tydeliggjøre instruksjonene. Har du tilgang til internett – se gjerne også tidligere artikler om 
selvdrenering på www.lymfoedem.no fra Lymfeposten nr 3 og nr 4, 2004.

Obs! Obs!

Uansett om det er høyre eller venstre, arm eller 
ben som skal dreneres – starter man alltid med å 
åpne opp for lymfeflyten ved å stimulere i hals-
gropen og under/bak ørene – der overgangen fra 
lymfesystemet til venesystemet ligger
Alle starter altså på samme måte med de samme 
hals-grepene. n

Hals
Start med 5 lette sirkelbevegelser over kragebenet 
– lymfesystemets innfallsport 
til venesystemet – 
også kalt ”saltkaret”.

Husk den rolige rytmen.

Gjør deretter 5 lette 
sirkelbevegelser rett 
under øret
 (på begge sider, – 
bruk begge hender 
samtidig).

Gjenta 2 ganger.

Avslutt med 5 sirkelbevegelser i ”saltkaret”.

Ønskereprise – fra nr 3, 2008
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Selvdrenering – HØYRE ben
Følgende rekkefølge benyttes: 
Start alltid med: Hals (se side I)
Begge armhuler
Mage
Lyske til armhule
Lår 
Ben

Armhuler
Gjør 3 ganger 5 lette sirkelbevegelser med lett trykk i armhulene (først den ene, så 
den andre).

Mage
Pusteøvelse, evt. med motstand. 

Lyske til armhule
Stryk lett med flat hånd fra lysken til armhulen på samme side. Gjenta 5 ganger.

Lår 
Stryk lett med håndflaten fra innsiden av kneet opp over låret og videre til yttersiden av hoften.
Gjenta 5 ganger.
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Stryk fra knehasen til underkant på baken – og videre til hoftens ytterside.
Gjenta 5 ganger.

Ben
(Får du ikke til å gjøre strykningene i den stillingen som er vist på tegningene – be din fysioterapeut finne 
en god alternativ stilling)
Stryk med begge hender fra foten og videre ...

... opp over hoften ...

... til armhulen.

Gjenta 5 ganger

h
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Selvdrenering – VENSTRE ben
Følgende rekkefølge benyttes: 
Start alltid med: Hals (se side I)
Begge armhuler
Mage
Lyske til armhule
Lår 
Ben

Armhuler
Gjør 3 ganger 5 lette sirkelbevegelser med lett trykk i armhulene (først den ene, 
så den andre).

Mage
Pusteøvelse, evt. med motstand. 

Lyske til armhule
Stryk lett med flat hånd fra lysken til armhulen på samme side. Gjenta 5 ganger.

Lår 
Stryk lett med håndflaten fra innsiden av kneet opp over låret og videre til yttersiden av hoften.
Gjenta 5 ganger.
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Stryk fra knehasen til underkant på baken – og videre til hoftens ytterside.
Gjenta 5 ganger.

Ben
(Får du ikke til å gjøre strykningene i den stillingen som er vist på tegningene – be din fysioterapeut finne 
en god alternativ stilling)
Stryk med begge hender fra foten og videre ...

... opp over hoften ...

... til armhulen.

Gjenta 5 ganger.

h
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Selvdrenering – HØYRE arm
Følgende rekkefølge benyttes: 
Start alltid med: Hals (se side I)
Frisk armhule 
Bryst
Lyske 
Armhule til lyske
Skulder
Arm

Frisk armhule
Gjør 3 ganger 5 lette sirkelbevegelser med lett trykk inn i armhulen.

Bryst
1. Start strykningene med flat hånd fra brystbenet til frisk 
armhule. Gjenta 5 ganger.

2. Stryk lett med flat hånd fra opererete armhule til frisk 
armhule. Gjenta 5 ganger.

Bruk eventuelt begge hender til brystbehandlingen.

Skulder
1. Stryk lett med flat hånd over skulderen til kragebenet. Gjenta 5 ganger.

2. Stryk lett fra overarmen over skulderen til frisk armhule. Gjenta 5 ganger.

Lyske
Gjør 3 ganger 5 sirkelbevegelser opp mot lysken

Armhule til lyske
Stryk lett med flat hånd fra
den opererte armhulen til 
lysken på samme side.
(Gjenta 5 ganger.) ... slutt

Start ...
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Arm
1. Stryk fra håndbaken opp armens overside, over skulderen til 
frisk armhule.
(Gjenta 5 ganger.)

2. Stryk fra håndflaten opp 
langs armens underside til 
bakerst i armhulen – 
og videre ned langs kroppen 
til lysken.
(Gjenta 5 ganger.)

Selvdrenering – VENSTRE arm
Følgende rekkefølge benyttes:
Start alltid med: Hals (se side I)
Frisk armhule 
Bryst
Lyske 
Armhule til lyske
Skulder
Arm

Frisk armhule
Gjør 3 ganger 5 lette sirkelbevegelser med lett trykk inn i armhulen.

Bryst
1. Start strykningene med flat hånd fra brystbenet til frisk 
armhule. Gjenta 5 ganger.
2. Stryk lett med flat hånd fra opererete armhule til frisk 
armhule.
Gjenta 5 ganger.

Bruk eventuelt begge hender til brystbehandlingen.

h
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Skulder
1. Stryk lett med flat hånd over skulderen til kragebenet. Gjenta 5 ganger.

2. Stryk lett fra overarmen over skulderen til frisk armhule. Gjenta 5 ganger.

Lyske
Gjør 3 ganger 5 sirkelbevegelser opp mot lysken

Armhule til lyske
Stryk lett med flat hånd fra
den opererte armhulen til 
lysken på samme side.
(Gjenta 5 ganger.) ... slutt

Start ...

Arm
1. Stryk fra håndbaken opp armens overside, over skulderen 
til frisk armhule.
(Gjenta 5 ganger.)

2. Stryk fra håndflaten opp 
langs armens underside til 
bakerst i armhulen – 
og videre ned langs kroppen 
til lysken.
(Gjenta 5 ganger.)

h
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Etter intervjuet med Heidi Ringdal om oppholdet 
på Földiklinikken, har vi på Norsk Lymfødem-
klinikk fått mange henvendelser angående bruk 
av pulsator. 
Det er flere lymfødemikere som gjennom mange 
år har brukt pulsator, som ett av tiltakene til egen-
behandling. Pulsatoren er da utprøv hos fysiotera-
peut over tid, søknad godkjent av lege.
Når det viser seg at pulsatorbruk gir god effekt på 
lymfødemproblematikken, kan det være et nyttig 
supplement til komplett fysikalsk  lymfødembe-
handling. Hvis det derimot oppstår komplikasjoner 
i forbindelse med bruk av pulsator, er det helt 
korrekt å avslutte bruken. Ved spørsmål om bruk 
av pulsator, kan det være tilrådelig å ta opp disse 
med sin egen fysioterapeut. 

Noen varselsignaler i forhold til pulsatorbruk kan 
være: opphopning av lymfevæske i lysken eller i 
maveregionen (v/benlymfødem), og i armhulen 
eller skulderregionen (v/armlymfødem). Mange 

Pulsatorbruk
Kommentar til intervju om behandlingsopphold ved Földiklinikken i Tyskland – 
Lymfeposten nr 1, 2012.

Ved fysioterapeutene på Norsk Lymfødemklinikk

med gjentagende rosenutbrudd er blitt anbefalt å 
slutte med pulsator.

Det er viktig å minne om at pulsator til hjemme-
bruk er ment som et supplement til annen egen-
behandling som selvdrenasje, bandasjering, øvel-
ser, etc. – i tillegg til regelmessig behandling hos 
fysioterapeut. For mange glade pulsatorbrukere er 
hverdagen blitt annerledes og lettere etter at maski-
nen kom i hus. Flere yrkesaktive beskriver at den 
er en viktig ingrediens i løpet av uken for å holde 
lymfødemet redusert og i sjakk.

Så til de som ble litt engstelige etter å ha lest inter-
vjuet med Heidi Ringdal om at hun trygt kunne si 
NEI til pulsator – er det viktig å formidle at alle 
tiltak innen lymfødembehandling er og bør tilpas-
ses hver enkelt. Det er spesielle behov og indivi-
duelle variasjoner som er viktigst å ta hensyn til. 
Og – man skal selvfølgelig ikke bruke hjelpemid-
ler uten å ha effekt av dem. n

Jeg hadde jobbet med saken min i nesten 1 1/2 år, 
men følte at nå var foten min så vond og tung at 
jeg bare måtte komme meg til Földiklinikken i 
Tyskland og få startet opp, selv om det fikk bli på 
egen bekostning, for så å jobbe videre med å få 
det dekket i etterkant. 
Etter å ha prøvd det meste hjemme i Norge, også 
på Haukeland universitetssykehus pluss på behand-
lingsreiser fikk jeg likevel ikke de resultater som 
jeg håpet på, selv med svært dyktige behandlere. 
Jeg følte derfor at mitt siste halmstrå var å få prøvd 
Føldiklinikken, og jammen er jeg glad for at jeg 
dro! Oppholdet var en fantastisk reise – på godt 
og vondt! 

Reisebrev fra Földiklinikken
Tekst og foto: Lill-Gro Tjensvold

Første kvelden fikk jeg legesamtale med dr Wolf, 
som forklarte meg nøye hvordan oppholdet ville 
foregå. Hun var veldig fornøyd med at jeg i 
samarbeid med min terapeut hjemme hadde fått 
vekk det meste av væska i underhuden med 
behandling, kompresjonstrømper, nattstrømper, 
og bandasjering. 
Jeg forsto raskt at selve masseringen måtte bli en 
del annerledes på min fibrotiserte fot. Jeg måtte 
ha mye kompresjon, og med bandasjer for å få 
løst dette opp. Hun sa også at hun hadde ønsket 
jeg hadde kommet noen år tidligere. 
Første morgenen begynte med å ta målinger av 
volum, til laboratoriet med blodprøver, høyde og 



LYMFEPOSTEN 3/12

21

tig imponert: det var to forskjellige foam til ytter-
fot og fem forskjellige former og type foam til 
kne, pluss en leggskinne. Det som imponerte meg 
utrolig, er alt jeg lærte underveis: hvorfor det skal 
eller bør være slik, selvbehandling, selvbandasje-
ring og massering. Jeg synes dette var fantastisk 
spennende og ikke minst positivt, det er noe jeg 
og min fysioterapeut jobber videre med sammen 
hjemme.

Professor dr E. Føldi anbefalte meg å bli i 4 1/2 
uke, så jeg ble til over påske. Med så travelt pro-
gram bare fløy dagene, så jeg hadde ingen pro-
blem med å få tiden til å gå. Jeg kom også raskt i 
kontakt med noen lymfødem-veteraner fra Sveits, 
Belgia og Nederland, så jeg fikk ”guidede turer” 
både hit og dit, med fine turløyper og fine utekafé-
stopp. Jeg ble i løpet av mitt opphold kjent med 
mange hyggelige mennesker. Jeg hadde ikke tid 
til å føle meg noe ensom, heller nesten litt travel 
– men syntes det var veldig koselig da jeg til slutt 
møtte også en norsk familie. 

I tredje uka mi ble jeg beæret med at min norske 
fysioterapeut hadde tatt seg tid til å komme for å 
se og lære om det var noe nytt/annerledes, som 
hun kunne ta med seg hjem. Jeg tror vi begge var 
skjønt enige om at svært positive ting hadde skjedd 
med foten min i den tiden jeg hadde vært der. 

fortsettes neste side

vekt – før det var frokost. Da jeg 
kom til første terapitime, ble jeg 
veldig fornøyd: mr Nunnig var en 
svært hyggelig og morsom mann, 
og jeg tenkte at dette skal bli bra! 

Mitt første sjokk fikk jeg da mas-
sasjen begynte – den var minst 4 
ganger så hard som hjemme! Men 
det gjorde ikke vondt, jeg følte at 
det gjorde godt på kroppen min. 
Etter behandlingen var det tilpas-
sing av diverse skum-materialer 
som jeg skulle ha under bandasjen 
for å fordele trykket bedre, slik at 
jeg kunne ha hardere kompresjon.

Det som også var nytt for meg, 
var så mye trening med disse bandasjene på. Men 
treningsopplegget var fantastisk! Det var spesielt 
oppbygd for lymfødempasienter og delt inn i for-
skjellige grupper som en kunne delta i. Egne arm-
grupper og egne for bein, dessuten med forskjel-
lig intensivitet. Det ble lagt stor vekt på trening 
med bandasjene på for å få best mulig effekt. 
Etter fem timers trening satt bandasjene fortsatt 
like fast. Den neste positive tingen for meg var at 
det ikke ble problem med soving, siden trykket 
var blitt mer fordelt enn før. 

Dagene mine gikk raskt inn i en slags rutine: opp 
kl 6, rulle bandasjer, dusje, frokost, behandling, 
så to timers økt med trening i gruppegym, lunsj, 
behandling runde 2, så ut på tur i et par timer, før 
dagen var slutt til kvelds kl 17:30. Men jeg følte 
meg veldig trygg – legene stakk hele tiden innom 
i døra, slo av en prat og kjente på lymfødemet.
Etter første uka hadde jeg gått ned to kg, og foten 
var allerede begynt å gi tegn til å løsne litt i vevet. 
Jeg fikk beskjed av legen om ikke å se for meg de 
store vekttapene, da jeg ikke hadde hatt så mye 
væske i underhuden. Men uka etter gikk jeg enda 
en kg ned, og nå kunne jeg kjenne både kne og 
leggbein.

Terapeuten min lagde stadig nye ”kreasjoner” til 
min fot av diverse foam (skumgummi), spesielt til 
kneet, der det har vært et problem med væskean-
samling. Jeg kan ikke si annet enn at jeg ble mek-
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... fra Földiklinikken ... fortsatt fra forrige side

Terapeuten min fikk være med å massere meg, 
var med på legevisitten og var med rundt og så 
hvordan min hverdag var her. Jeg er takknemlig 
for å ha en slik god terapeut, som støtter meg og 
som også selv er villig til å lære mer. 

Det var helt tydelig at den harde massasjen som 
de bruker her, løser mer opp og flytter mer på 
væska, enn den lette massasjen som blir brukt 
mest hjemme, også på fibrøst vev. I den tredje uka 
skjedde den mest dramatiske forandringen i foten 
min. Det hårde vevet ble godt løst opp, huden 
”hang” mer og legg og lår var som gelé. Kneet på 
lymfødembeinet begynte også mer og mer å ligne 
på det andre. Mr Nunnig fortalte meg, at jeg nok 
må belage meg på at det vil ta tid før huden trek-
ker seg tilbake. Det betyr at ved første øyekast 
kan det ennå virke som om lymfødembeinet ikke 
er blitt fullt så mye mindre. 

Man får målt volum første dag og rett før avreise. 
Ca ti dager før avreise var det også strømpemåling 
og nye strømper ble bestilt til hjemreisen. Målin-
gen var også en ny opplevelse: da det ble målt på 
meg, dro de så hardt i, at de skalv i armene – så 
jeg var spent på hvordan disse stramme strømpene 
skulle bli å få på – men jeg så jo at dette hadde de 
gjort før.

Det som imponerte meg mest ved oppholdet på 
Földiklinikken var sammensetningen av fagper-
sonale: lymfologer, leger, lymfødem-, trenings- og 

ernæringsterapeuter, psykologer osv. Men jeg ser 
for min egen del at det var den langvarige inten-
sive behandlinga som virka – 2-3 uker er ikke nok 
på min vanskelige fot. Jeg skulle ønske at vi i 
Norge kunne hatt muligheten til å få 4-6 ukers 
intensivbehandling for spesielt vanskelige ødem.

Det var en svært fornøyd frue som dro hjem til 
Stavanger med en god, myk og ”gelédissende” fot 
– en fot som hadde mista mye væske, og en kropp 
som var blitt noen kilo lettere. Jeg synes oppholdet 
var en slitsom, men fantastisk og lærerik reise. n

Professor dr med Etelka Føldi og Lill-Gro 

Det er noe ved helheten du føler når du er på Földi-
klinikken som må være en av hovedgrunnene til 
at denne klinikken regnes for å være en av ver-
dens absolutt beste behandlingssentre for lymfø-
dem. 
Klinikkens overhode Professor dr med Etelka 
Földi er nok den fremste i verden når det gjelder 
lymfologi og hun har med seg et utrolig erfarent 

Evaluering av behandlingen – og et par tips
Ved fysioterapeutene Jorun Grostøl og Anne Sofie Steinsland

korps av terapeuter, leger og lymfologer. De 
dekker alt fra topp til tå: trening, kosthold og også 
andre medisinske lidelser som kan ha innvirkning 
på behandlingen.
På Földiklinikken er det mulighet til å bli innlo-
sjert for den tiden det trengs for å håndtere ditt 
lymfødem. Snittet ligger på ca fire uker, men 
nesten vel så mange blir både fem og seks uker 
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eller enda lengre når lymfødemet er alvorlig.
Slik behandlingsressursene er i Norge i dag er det 
dessverre ikke mulig å få en tilsvarende behand-
ling hjemme, men vi håper det finnes noen ild-
sjeler som kan ta tak i dette. Det finnes nemlig 
ingen tvil om at det er denne type behandling som 
hjelper, og slik det er nå, må man tilbake til Földi-
klinikken ved en senere anledning.

Så noen tips ut fra vår erfaring etter besøk på 
Földiklinikken:

Bruk mye og konstant kompresjon.• 

Bruk tykk skumgummi under bandasjene, • 
disse sitter som støpt.
Trening med bandasjer gir bedre sirkulasjon.• 
Mål størrelsen på de berørte kroppsdelene • 
regelmessig, ikke la lymfødemet få vokse.
Massér dypere, det er ikke farlig å ta hardt i • 
fibrøst vev.
Skal du til Földi-klinikken, oppfrisk gjerne • 
tysken i forkant og husk at du skal på behand-
ling og ikke på ferie. Det er hardt arbeid som 
gir gode resultater. n

fortsettes neste side

Vi var på et 2-dagers ”Refresherkurs” på Földikli-
nikken i Tyskland 13. og 14. juli i sommer. Kurset 
besto av en teoretisk og en praktisk del. Det var 
tilsammen ca 20 kursdeltakere hvor alle bortsett 
fra oss 2, kom fra et tysktalende land. Læreren vi 

Kurs på Földiklinikken
Ved fysioterapeutene Martine Holwech og Kari Hertzberg, Dybwas Fysioterapi

hadde var flink og hyggelig. Vår erfaring er at vi 
kan like mye som våre kolleger på kurset, samti-
dig som alle lærte noe nytt.

 

 

 

      Vi jobber for deg  med lymfødem! 

                 
    Lympha Press Pulsator 
                Medi kompresjonsplagg 

 
 

   

 

Lympha Press®

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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Kurs på Földiklinikken ... fortsatt fra forrige side

De la stor vekt på at alle lymfødempasienter såvel 
primære som sekundære skulle bandasjeres etter 
behandling. Bandasjeringen foregikk med rikelig 
polstring dvs med tykk (3-4 cm) skumgummi. De 
aller fleste pasientene lærte seg selvbandasjering 
og de brukte naturligvis tilpassede strømper mini-
mum klasse 3 på ben.

Vi fikk mange gode tips vedrørende behandling 
og bandasjering. 

Når det gjaldt den manuelle lymfedrenasje så • 
brukte de veldig mye kraft, spesiellt på hardt 
fibrotisk vev. 
Når de bandasjerte brukte de tykk riflete • 
skumgummi ca. 3,5-4 cm i tykkelse. Den var 
klippet og tilpasset den enkelte pasient. 
Selve bandasjeringen var også nokså stram, • 
og på ben brukte de i tillegg en avklippet 
strømpebukse slik at det ble en bermudashorts 
og da satt bandasjene som et skudd. Fingre og 
tær ble alltid bandasjert. 

Vi ble også fortalt hvor viktig det er med • 
fysisk aktivitet utenom behandlingen med 
bandasje eller strømper på.

På Földiklinikken bruker de mye Jobststrømper, 
men har den siste tiden erfart at endel pasienter 
ønsker Mediven da de har god erfaring med det.

I Tyskland er det bandasjister som tar mål til kom-
presjonsstrømper etter henvisning fra lege så de 
andre terapeutene var imponert over at det er vi 
som tar mål og bestiller strømper.

Vår konklusjon er at vi utvekslet erfaringer og at 
vi lærte mye på kort tid takket være at Földikli-
nikken er utrolig bra når det gjelder behandling 
av lymfødem - fordi de har ekspertise på alle 
medisinske områder.

Vi er veldig glade for for at vi deltok på kurset 
som ga oss mye nyttig lærdom. n

Lindrende hender, faglig dyktighet, 
arbeidsglede og stor respekt for 
pasientene gjennom 56 år førte til 
at Inger Gran i mars ble utnevnt til 
æresmedlem av Faggruppe for On-
kologi og Lymfologi (FOL) i Norsk 
Fysioterapeutforbund). Da utbrøt 
hun rørt:
– Jeg vet ikke hva jeg har gjort for 
noe spesielt, jeg! Jeg har jo bare 
gjort jobben min og prøvd å være 
meg selv.

Masse empati
Men heldigvis har mange forstått 
at Inger har gjort langt mer enn 
jobben sin og det som kanskje er 
forventet av en yrkeskvinne med 

Lindrende hender og respekt

fortsettes neste side

Tekst og foto: Torunn Ekornholmen

mann og fire barn. Aller først som 
fysioterapeut i Nord-Norge, dernest 
kom hun til Radiumhospitalet, der 
hun fikk Randi Drevvatne som 
mentor og livsvarig venn. Siden, 
fra 1976, i sitt eget institutt i Hol-
menkollåsen i Oslo, fra 1987 med 
spesialkompetanse i lymfødembe-
handling. Og hun har jobbet etter 
konkrete prinsipper og sterk over-
bevisning: Som terapeut må man 
føle seg fram, være forsiktig, gå 
varsomt fram og ha masse empati. 

Lymfeposten var så heldig å treffe 
dette varme, fine mennesket, som 
har gjort yrkeskariere til både 

Steinar Krey Voll, leder av fag-
gruppen, og Inger Gran under 
utnevnelsen.             Foto: FOL
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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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hobby og livsstil. I en alder av 83 jobber hun fort-
satt. Det har hun gjort i 56 år så langt.
– Du skjønner, jeg ser jo så mange som trenger 
det, så jeg synes ikke jeg kan slutte. Men bassen-
get har jeg måtte skru av. Det ble for dyrt, sier 
hun.

Eget institutt
Nettopp bassenget spilte en viktig rolle da Inger 
etablerte seg med eget institutt. Hun forteller:
– Randi gikk rundt på Radiumhospitalet og sukket. 
Hun ønsket seg så veldig et basseng til pasientene 
våre. Varmt vann kan lindre smerter for dem som 
lider og kanskje ikke får annen behandling, fordi 
det er for sent. Det kan være god terapi for lymfø-
demikere også, og i tillegg gi dem en liten følelse 
av velvære i en kronisk plaget hverdag.

Derfor var gleden stor da familien Gran fant den 
perfekte eiendom i Holmenkollåsen. Alt lå til rette, 
bassenget var på plass, egen fløy til pasientene, 
og til og med egen parkeringsplass foran huset.
Men så tenkte ydmyke Inger: – Kanskje pasien-
tene ikke tør å komme hit på grunn av adressen ... 
Kanskje de tror at jeg er en sånn fisefin Holmen-
kollfrue!
Dermed fikk hun Randi til å plukke ut pasientene 
for seg, og Randi, som den godhjertede fysiotera-
peuten hun var, tok bare ut de som trengte det mest. 
Randi kjørte dem selv hjem til Inger, så fikk de se 
at hun var en ganske alminnelig dame som til og 
med kan være stygg på håret, som alle oss andre i 
all vår hverdagslighet! 
Men om hun var aldri så alminnelig, var det en 
god del ting som likevel var ganske utpreget med 
denne terapeuten.
– Jeg har sånn glede av å kunne være til hjelp. Og 
selv om jeg ikke kan helbrede, er det stort å kunne
være med til å lindre. 
Randi skyter inn:
– Pasientene hennes sier, at det å komme til Inger 
er som å gå i selskap!
– Da jeg hadde bassenget ville jeg så gjerne, at 
pasientene skulle glede seg til å komme hit. Jeg 
serverte alltid te og kaffe av mitt gamle, russiske 
servise, forklarer Inger selv.

Arbeidsglede og respekt
Inger og Randi har mange eksempler på hvordan 
det varme bassenget gjorde underverker for pasi-
entene.
– Jeg husker særlig en dame som hadde smerter 
og ødem i armen, og som i sin fortvilelse ba om å 
få den amputert. Etter behandling og bassentrening 
kunne hun sy dukkeklær for datteren sin. En annen 
dame har gått hos meg lenge. Hun ble brystkref-
toperert da sønnen begynte på skolen. Hun fikk 
store strålingsskader. Nå er gutten godt over 50, 
og hun har fortsatt plager og kommer regelmessig 
til behandling.

God helse, en heldig fagkombinasjon, nysgjerrig-
het og en enorm arbeidsglede holder Inger i gang 
fortsatt, 20 år lenger enn mange av dagens yrkes-
aktive. Da hun ble 70 fikk hun ikke lenger drifts-
tilskudd fra kommunen og måtte skru av strøm-
men i bassenget. 

Lindrende hender ... ... fortsatt fra forrige side

Sånn så det ut i bassenget da aktiviteten i Ingers 
institutt var på det største. Legg merke til hvor-
dan pasientene koser seg med kake og kaffe!
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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

– Men så ble jeg så bekymret for pasientene mine! 
Jeg ville ikke skille mellom de som ”kan” betale, 
og de som ikke synes de har råd. Dermed får alle 
behandling for en slikk og ingenting. 
Jeg søker om autorisasjonen hvert eneste år. Det 
hadde jeg strengt tatt ikke behøvd, men jeg gjør 
det i respekt for pasientene.

En annen ting hun gjør i respekt for pasientene er 
at hun har flere klokker på kontoret. De er plas-
sert på forskjellige steder, slik at Inger kan passe 
tiden uten at pasientene merker det og føler tids-
press og stress.

Inger Gran var utdannet fysioterapeut i 1956. Siden 
tok hun psykomotorisk utdanning, og deltok på 
det første kurset i lymfødembehandling som ble 
holdt i Norge, i 1987. Der hadde hun en fantastisk 
inspirerende lærer, forteller hun, den østerrikske 
foregangskvinnen dr Ingrid Kurz.
– Hun ga oss ett intenst råd: ”Gjør godt arbeid!” 
Og det har jeg prøvd å gjøre. Jeg har aldri skrevet 

bøker eller holdt foredrag, jeg har kun gjort jobben 
min. Og så har jeg hatt gode forbilder som doktor 
Birger Tvedt, Borghild Helene Olsen, Ingrid Kurz 
og Aadel Bülow Hanssen, og så Randi da, min 
gode venninne, sier hun og smiler over den russi-
ske kaffekoppen – og ikke minst Norsk Lymfødem-
klinikk. Dit kan jeg alltid henvende meg og får 
alltid gode råd. Jeg er så takknemlig for det.

En glede å hjelpe
– Hva er drivkraften, Inger?
– Arbeidsglede, og takknemlighet for at jeg har 
vært så heldig å møte mennesker som har gitt 
meg inspirasjon til å jobbe. Jeg har mange opple-
velser med pasienter som har lært meg mye, og 
jeg synes det er spesielt å tenke på hvor de henter 
kreftene sine fra! Mange er så skadde av stråler, 
og mange plages med ødem, men likevel har de så 
mye å gi. Derfor er det en glede å hjelpe. Yrket er 
så spennende og variert.
– Hva er planene videre?
– Å holde på som før! n
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Det er snakket mye om forskjellige behandlings-
former ved lymfødem, og jeg vil gjerne fortelle 
om operasjoner som blir utført i Tyskland. Dette 
er noe som jeg har funnet ut selv og som er ukjent 
for de fleste i Norge, mange leger jeg har snakket 
med, har ikke hørt noe om dette.

Først er det naturlig å fortelle kort om min syke-
historie. Jeg ble operert for livmorhalskreft i juni 
2010, med påfølgende cellegift og strålebehandling. 
Utover høsten merket jeg ikke noe til lymfødem, 
men begynte å bli plaget i januar/februar 2011.  
Jeg prøvde å få time hos fysioterapeut for lymfe-
drenasje, men oppdaget raskt at det var ikke lett. 
Alle hadde lange ventelister, men jeg fikk behand-
ling fra midten av mars.

I slutten av februar var jeg på ferie i Østerrike og 
traff tilfeldigvis gjennom noen venner et tysk lege-

Transplantasjon av lymfeknuter ved lymfødem i ben –

Mikrokirurgi i Tyskland 
Ved Gøril Tandberg Smestad

ektepar. Da de så mitt ødem, fortalte de at man i 
Tyskland i mange år har operert lymfødem. Det 
blir i forkant foretatt en scintigrafiundersøkelse av 
de aktuelle områder.
Scintigrafi er en helt smertefri undersøkelse hvor 
det sprøytes inn en radioaktiv kontrastvæske mel-
lom tærne – denne beveger seg så gjennom lymfe-
systemet opp gjennom bena. Deretter blir man foto-
grafert i en trommel, med mellomrom over flere 
timer, slik at man kan se om det er en blokkering 
et sted.

Da jeg kom hjem fra ferie tenkte jeg ikke mer på 
dette. Jeg var sikker på at når jeg fikk behandling 
med lymfedrennasje, ville benet komme tilbake 
til normal størrelse. Men da sommeren kom og jeg 
forsto at dette ikke var noe som ble borte sånn uten 
videre, tenkte jeg tilbake på hva det tyske ekte-
paret hadde fortalt meg. Jeg nevnte det for min fast-

HVERDAGSGLIMT ved Tone Guettler

Bandasjerer du deg selv av og til?
Hvis du bandasjerer deg selv, har du garantert erfart hvor utrolig mye lettere det er å bandasjere 
med nyvaskede glatte bandasjer enn med skrukkete utdratte. Ikke bare er det lettere, men kompre-
sjonen blir bedre også – bandasjen har full elastisitet og bandasjen vil sitte bedre.

Nå er det ikke nødvendig å vaske bandasjen for hver gangs bruk. For å få full elastisitet tilbake 
holder det at bandasjen har blitt gjennomvåt, da trekker materialet seg sammen.

Jeg bretter hver bandasje sammen 3-4 ganger til jeg får en liten ”pakke”.  Pakkene legger jeg ned i 
vann til de er gjennomvåte. Klem ut det vannet du kan, ikke vri, og legg pakkene til avrenning. Når 
det har sluttet å renne kan man folde pakken ut en gang, og henge eller legge bandasjen til tørk.

Du selv – og også fysioterapeuten din – vil ha glede av friske, faste, fine bandasjer.



LYMFEPOSTEN 3/12

29

 

        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 

lege, som tilfeldigvis er tysk, og hun googlet på 
nettet og fant rask tre forskjellige sykehus i Tysk-
land som utførte slike operasjoner. 
Jeg tok kontakt pr. mail og fikk et positivt svar fra 
universitetssykehuset i Freiburg. De opplyste at 
jeg eventuelt måtte komme ned et par dager for 
videre undersøkelser, bl.a. for å foreta scintigrafi. 

Fastlegen visste da at dette kunne utføres i Norge 
og sendte umiddelbart en henvisning til Rikshospi-
talet, og der ble jeg innkalt i løpet av et par uker 
og fikk gjort undersøkelsen. Det viste seg at jeg 
har en blokkering i leggen, og også dårlig sirkula-
sjon i det andre benet.

Dette er en undersøkelse som alle kan få gjort om 
fastlegen sender en henvisning til Rikshospitalet. 
Det er antagelig en kostbar undersøkelse, som 
leger ikke automatisk informerer om. For meg var 
det nødvendig med henblikk på en eventuell ope-
rasjon, men jeg syntes også det var interessant å 
få vite at jeg har en blokkering som det kanskje 
kan gjøres noe med. 

Universitetssykehuset i Freiburg har et nært sam-
arbeid med Földiklinikken i Schwarzwald, hvor 
mange norske fysioterapeuter har tatt sin videre-
utdannelse. Dette er et anerkjent sted i Europa for 
lymfødembehandling, og universitetssykehuset 
har foretatt disse operasjonene i mer enn åtte år. 

De ville også ha min sykehistorie fra det siste året. 
Og fordi min fastlege er tysk, oversatte hun alle 
mine epikriser, som også ble sendt til sykehuset.

Jeg har fått opplyst at en operasjon vil koste rundt 
10-12 000 euro, dvs ca 80-90 000 norske kroner. I 
tillegg kommer et sykehusopphold på 4-5 dager 
og reisen ned til Tyskland.

Jeg mener at fordi det i utgangspunktet er fritt 
sykehusvalg i Norge, også til sykehus i utlandet 
hvis lignende operasjoner ikke kan utføres her, så 
bør dette dekkes av Helfo.  Det vil vel antagelig 
være avhengig av at en norsk lege kan anbefale det.

fortsettes neste side
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Lanzarote 1.-15. mars 2013
Oslo/Akershus Lymfødemforening arrangerer et 
to ukers opphold med intensiv lymfødembehand-
ling i Puerto del Carmen på Lanzarote. Turopera-
tør er Star Tour og bosted er Cinco Plazas.
Behandlingen består av fellestreninger, fysioterapi 
og bandasjering/kinesiotaping. I tillegg vil det bli 
faglig innhold i form av forelesninger fra fysiote-
rapeutene på aktuelle temaer. Det vil også være 
tilbud om noen sosiale sammenkomster som reise-
utvalget vil legge til rette for. 

Vi har for 2013 fått forhåndsbestilt 58 flyseter. 

Behandlingsreisen er organisert som en gruppe-
reise, og deltakerne forutsettes å være selvhjulpne. 
Vi understreker derfor at deltakere som ikke er 
selvhjulpne og må ha med egen ledsager som er 
ansvarlig for nødvendig hjelp, pleie og stell under 
hele oppholdet, må oppgi dette ved søknad.
Vi kan ikke garantere plass til alle som ønsker 
ledsager på grunn av antall flyseter. 

Cinco Plazas ligger sentralt i Puerto del Carmen 
med kort vei til stranden, og er bygget rundt tre 
bassengområder med hver sin solterrasse. 

Behandlingsreise for Oslo/Akershus Lymfødemforening

Gunnar Balle Christensen som er overlege på 
gynokologisk avdeling på Radiumhospitalet i Oslo, 
opererte meg i 2010. Han hadde hørt at operasjo-
ner blir utført i Tyskland, men visste egentlig ikke 
noe mer om det. Han tok kontakt med sykehuset i 
Freiburg og fikk informasjon om, hva som var 
publisert om resultater fra dette sykehuset. 

Det viste seg imidlertid at i mitt tilfelle var det 
ikke medisinsk mulig med en operasjon. 

Jeg har kommunisert med sykehuset i Tyskland 

på tysk fordi jeg har mange tysktalende i mitt 
nettverk, men man kan sikkert også ta kontakt på 
engelsk. 
Jeg var i kontakt med dr N. Torio-Padron (e-mail: 
nestor.torio.patron@uniklinik-freiburg.de) som 
alltid var veldig imøtekommende og svarte raskt 
på mine henvendelser på mail.

For mer informasjon se sykehusets websider: 
www.uniklinik-freiburg.de/plastischechirurgie/
live/leistungen/lymphchirurgie.html n

Mikrokirurgi ... ... fortsatt fra forrige side
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Oslo/Akershus
stiftet 16. april 1997

Jubileumsfeiring – og guidet tur i 
Kvadraturen og på Akershus festning 
Hva lengter vi etter når dagene blir lenger og fug-
lene synger – jo ut på tur! Sommeravslutningen 
for medlemmene i Oslo/Akershus Lymfødemfor-
ening ble i år en guidet tur i Kvadraturen (Oslos 

fortsettes neste side

første sentrum) og på Akerhus festning. På denne 
fine måten benyttet vi jubileumstilskuddet fra 
Norsk Lymfødemforening. 

Tirsdag 5. juni, mellom regnbygene, møttes vi 
foran monumentet ”Hansken”, Kristian IVs hånd 
i hanske som for flere hundre år siden pekte ut 
hvor byen skulle ligge. Vi var 28 medlemmer av 
foreningen som ville bli nærmere kjent med histo-
rien som skjulte seg bak rette gater, gamle hus og 
mektige murer. Guiden vår, Vigdis Ankerheim, 
hadde forberedt seg godt og sin kunnskap delte 
hun med oss i drøye 2 ½ time. Det ble mange 
slitne bein etter at vi hadde vandret på brostein – 
men interessant var det å lytte til hvordan byen 
ble etablert under Ekebergåsen med Akershus 
festning i ryggen. Denne byen, som senere ble 
forvandlet til et levende bysenter, har jo bare 
vokst og vokst som Norges hovedstad og strekker 
seg i dag utover områder som Kristian IV sikkert 
ikke kunne ha tenkt seg. 

Som prikken over i-en avsluttet vi vår vandring 
med en 3-retters middag på Restaurant Gamle 

Vår utmerkede guide, Vigdis Ankerheim, delte 
sin kunnskap om gamle Oslo med oss.

I anlegget finnes restaurant med bar, Star Tours 
servicesenter og butikk. Innkvartering i 1-roms 
leilighet for to personer eller i 2-roms leilighet for 
2-4 personer. Alle leilighetene har minikjøkken, 
bad/dusj og wc, tv, telefon, balkong eller mark-
terasse. For mer informasjon se www.startour.no

Fra 2011 ble det innført nye regler for fysioterapi-
behandling i utlandet. Rekvisisjonen skal ikke 
godkjennes på forhånd, men hver enkelt må selv 
legge ut betaling for behandlingen. Det vil bli 
sendt egen giro for dette i forkant av turen. For 
2012 utgjorde dette i underkant av kr 7000. 
Beløpet refunderes i sin helhet av HELFO i 
etterkant etter søknad. 

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

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

Påmeldingsfrist er 1. november 2012.

Med vennlig hilsen reiseutvalget i Oslo/Akershus 
Lymfødemforening: Bodil Jensen, Helen Olsen, 
Elisabeth Burchardt og Merete J. Orholm. n
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Stavanger
stiftet 11. juni 1991

Sommeravsluttning 12. juni 
Vi hadde invitert Åse Sagen som holdt et flott 1-
times foredrag om “Idrett/rehabilitering og lymf-
ødem”. Hun har bakrunn som prosjektleder/fysio-
terapeut/forsker, PhD, avdeling for kreftbehand-
ling, Oslo universitetssykehus, Ullevål.

Åse Sagens presenta-
sjon tok utgangspunkt 
i rehabilitering etter 
brystkreftoperasjon og 
fjerning av lymfeknuter 
– og at fysisk aktivitet 
minker helserelaterte 
plager og bedrer livs-
kvaliteten, både under 
og etter behandling. 
Det er innen dette om-
rådet hun har tatt sin 
doktorgrad.
Åse Sagen fortalte oss 
om sin forskning rundt det å komme raskt igang 
med trening etter kreftoperasjon. Hun hadde gjort 
flere undersøkelser, hvor en f.eks viste at lymf-
ødemet over tid ikke økte ved trening, men at pa-
sientene derimot følte seg mye bedre. Dette mente 
Sagen også gjelder for andre lymfødempasienter, 
om det var bein eller mage. Aktiviteter hun anbe-
falte sterkt var vannaerobic og stavgang.
En annen nyttige ting vi fikk vite var, at de nå har 
endret holdning med hensyn til å ta blodprøver i 
en lymfødemarm/fot – det mener de nå ikke er 
farlig. Men man skal aldri ta en vaksine (sprøyte 
noe inn) i dette området. 
Ellers gikk foredraget mye på forskningen hennes 
rundt det med idrett og lymfødem, og om noen 
konkrete idrettsøvelser.

Etter foredraget ble det mange gode spørsmål, og 
styret fikk bare gode tilbakemeldinger om en god 

Åse Sagen

Ringerike
stiftet 25. november 1998

Medlemsmøter  1. halvår 
22. mars inviterte vi våre medlemmer til møte om 
”riktig renhold i hjemmet”. Vi hadde besøk av 
Inger Dahl som er ekspert på området.
Hun ga oss mange nyttige tips om lettvint rengjø-
ring hjemme. Det er mopper og mikrokluter som 
er best. Støvsuging er bra, men for å få et teppe 
støvfritt må det støvsuges ca 190 ganger – ifølge 
labratoritester! Hvem gjør nå det! Ikke jeg! Vi 
fikk en god innføring i å gjøre rent på en måte 
som belaster armer/ben minst mulig. ”Det blir 
rent nok” var mottoet. 
Kari Daneilsen takket Inger Dahl og overrakte 
blomster.
Etterpå hadde vi lekre smørbrød, kaffe, te og 
deilig kake – og masse god prat.

2. juni hadde vi tur til Hadeland Glassverk. Vi 
møttes på Låven hvor vi spiste smørbrød og drakk 
kaffe.
Deretter var vi på 250 års jubileumsutstillingen 
som viste utviklingen gjennom alle år fram til i 
dag. Det var en flott utstilling og vi koste oss alle 
sammen ...

 Hilsen fra Kari Danilsen og Kari Elton

Oslo/Akershus
stiftet 16. april 1997

... fortsatt fra forrige side

Rådhus, Oslo første rådhus. Fornøyde medlem-
mer av Oslo/Akershus Lymfødemforening kunne 
ønske hverandre en riktig god sommer – og håp 
om mange nye gode treffpunkter for høsten som 
kommer.  

Hilsen Ragnhild Williamson 
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Årsmøte og nytt styre
Vest-Finnmark Lymfødemforening har fått nytt 
styre. Vi fikk så god hjelp av Oddny Merete Bye 
og Tove Mette Schalm  fra sentralstyret til å av-
holde årsmøte og medlemsmøte den 17. juni på 
Altafjord Gjestegaard og Spa i Alta. 

Vi fikk tre styremedlemmer og et varamedlem. 
Har avtalt neste styremøte til 29. august. Det nye 
styret konstituerer seg selv på første styremøte. 

Skal prøve å få til både litt sosialt og noen foredrag 
– dette skal vi få til. 

Hilsen Laila Olaussen

Det nye styre, fra venstre: Marianne Viken, 
Tone Elisabeth Poulsen, Laila Olaussen, Thor 
Hilmar Øines.

Vest-Finnmark
stiftet 22. oktober 2007

og nyttig kveld. 
Etter en times foredrag, koste vi oss med deilig 
pastasalat, brød, frukt, kake,og kaffe/brus – og vi 
fikk noen gode likemannsamtaler rundt bordene. 

Leder informerte så litt omkring siste nytt med 
hensyn til dekning av kompresjonsmateriale, og 
om svar på de gode spørsmålene til Lise Baklid/
Jobst, som kom opp på forrige møte. 

Medlemskos med gode likemannssamtaler rundt 
bordene.

Tidligere leder i Stavanger Lymfødemforening 
Turid Næsheim ble den heldige vinner av begge 
fruktkurvene. I bakgrunnen – Randi Hollstedt, 
Anne-Sofie Nerland og Astrid Nag.

Kvelden ble avsluttet med vårt populære lotteri 
hvor vi hadde fått inn mange fine gevinster.
Styret i Stavanger Lymfødemforening ønsker dere 
alle en riktig god sommer!

Hilsen Lill-Gro Tjensvold 
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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: danielsen.kari@gmail.com
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 Laila Olaussen, tlf 909 04 970
Sønnvismoen 55, 9517 Alta.
E-post: loalta@online.no 
Kasserer/sekretær Tone Elisabeth Poulsen,
e-post: toneelis@live.no  
Styremedlem Thor Hilmar Øines
Varamedlem Marianne Viken

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


