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LEDERENS HJØRNE

Kjære alle sammen, nå nærmer jula seg med stormskritt. 

Det er ei tid som tradisjonelt krev mye av oss, – julegaver 

skal kjøpes, huset skal vaskes og pyntes, vi skal holde 

selskaper osv. Da er det viktig å huske på at stress ikke 

har noen god virkning på et lymfødem. Så ta vare på deg 

selv, – jula kommer og går uansett.

Denne høsten har sentralstyret deltatt på konferanse i 

Stockholm sammen med ledere fra de andre nordiske land. 

Vi som har vært med ei stund har hatt anledning til å 

knytte vennskap med lymfødemikere over landegrensene, 

samtidig som vi har kunnet utveksle ideer og erfaringer 

med våre søsterforeninger i Norden.

Vi er i gang med produksjon av en likemannsfilm samt en 
”reklamefilm” om lymfødem og NLF som kan vises på 
reklamefrie dager  på TV.

For likemennene våre skal vi få til ei ny ordning, der tele-
fonlikemennene skal ha vakt som går på omgang. Tidlige-
re har de hatt vakt 24 timer i døgnet i flere år, og forståe-
lig nok må de etter hvert få avløsning. Tre av dem ønsker 

nå å slutte, vi skylder dem stor takk for arbeidet de har 

gjort for foreninga! 

Det nærmer seg også landsmøte og valg, så om du får 

telefon fra valgkomiteen – tenk deg godt om. Brenner du 

for saken og har kapasitet til å gjøre en jobb for NLF, 
vil du få så mye tilbake. Vi takker på forhånd for det 

arbeidet valgkomiteen gjør for å skaffe nye medlemmer 

til sentralstyret.

Tida er kommet da vi må engasjere oss internasjonalt, 

International Lymphoedema Framwork  (ILF) jobber for
å sette en internasjonal standard for lymfødembehandling, 

og det er viktig at vi som pasientforening deltar i dette 

arbeidet. I England har de lykkes i å forbedre diagnostise-
ring og behandling, og har derved bedret livskvaliteten til 

lymfødemikerne, samtidig som helsevesenets kostnader er 

redusert ved å bruke ILF’s anbefalinger. Jeg tror at dette 
er verktøyet vi trenger for å bedre diagnostisering og 

behandling av lymfødem i Norge også, og håper at NLF 
framover kan være med å bidra nasjonalt og internasjonalt.

Evy Walderhaug

nestleder NLF
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Boken består av mange ulike historier fra både 
pasienter og behandlere. De er samlet i kapittel 
etter tema – som aktiviteter, reiser, løsninger på 
vanlige problemer, pasienthistorier, historier fra 
profesjonelle, hvordan ta vare på seg selv, støtte-
grupper osv. 
Boken er lettlest, språket er enkelt og fokusert og 
vinklingen er positiv, det er en oppmuntrende bok 
å lese. Til tross for at jeg har finkjemmet nettet for 

tips og informasjon, fant jeg flere nye og nyttige 

råd og ny informasjon her. 

En av historiene var fortalt av Kim Decker, som 
startet et eget firma etter å ha fått lymfødem i en 

arm. Hun begynte å designe ”pyntearmer” for å 
ha over armstrømpen sin for å kunne gå i kjoler 
og topper uten ermer, og likevel føle seg pyntet. 

Bokanmeldelse

Voices of Lymphedema
Stories, advice and inspiration 
from patients and theraphists
Redigert av Ann Ehrlich, Elisabeth McMahon 
Utgitt av Lymph Notes, USA 2007

Ved Vigdis Alice Angell

Et av reisetipsene var fra en dame som alltid fløy 

med sine JoViPak på. Dette for å spare plass i 
kofferten. En positiv bivirkning av reiseantrekket 
var at hun ofte ble oppgradert til første klasse på 
flyet, fikk førsteklasses service med hjelp til baga-

sjen og fikk slippe å stå i kø for ombordstigning. 

Selv om boken er amerikansk, og systemet med 
forsikringer og behandling derfor blir forskjellig 
fra Norge, er dette bare en liten del av boken, – 
og gir oss grunn til å være takknemlige for at her 
har alle krav på medisinsk hjelp.
En absolutt leseverdig bok, både for de som har 
lymfødem og de som behandler oss – og gjerne 
familie og venner også. 
Jeg kjøpte boken på www.tanum.no til kr 156 og 
den kom rett i postkassa i løpet av en ukes tid. n

Kjære NAV
Når jeg sender inn en søknad, for eksempel om 
grunnstønad, – kan dere da be meg om mer opp-
lysninger hvis det er noe som mangler, eller ut-
dypende forklaringer hvis det er noe dere ikke 
helt forstår av det jeg eller min fysioterapeut har 
skrevet, – i stedet for bare å avslå søknaden?

Jeg forstår at dere ikke kan være tankelesere, jeg 
forstår at dere ikke vet alt om lymfødemikeres be-
hov, – men det er også ganske vanskelig for meg å 
forstå fullt ut hva det egentlig er dere trenger å vite. 

Be meg forklare, – jeg kommer gjerne og viser 
dere hvordan jeg har det, – enten med kompresjons-

strømpen på eller med bandasjert lymfebein. Jeg 
er rimelig ryddig og tar vare på kvitteringer, – og 
kan dokumentere hvor mange kompresjonsstrøm-
per jeg må ha i året for at ikke mitt lymfødem skal 
bli verre, så selve regnestykket er ikke vanskelig. 

Og om dere nå likevel avslår søknaden, – kan 
dere være så snille å si meg på hvilket grunnlag 
avslaget er gjort, slik at jeg kan forstå hva jeg har 
gjort galt i søkeprosessen. For noe galt må det 
være, – siden det ble avslag.

Hilsen lymfødemiker med kompresjons- og 
grunnstønadsbehov.
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Utfordringer i kø – 

På samme tid ser det ut til at mange tiltak som fore-
slås av våre myndigheter vil få negative virknin-
ger for kronikere. Rettigheter som våre tidligere 
forkjempere har arbeidet fram ser ut til å gå dukken. 

Mange lymfødemikere opplever f. eks. problemer 
med å få innvilget grunnstønad. Behandlings-
situasjonen for lymfødemikere ser også ut til å bli 
forverret. Det er lange ventelister, om man i det 
hele tatt blir satt på liste – hos fysioterapeuter med 
spesialkompetanse i lymfødembehandling, som 
har driftstilskudd. Og færre og færre av våre reha-
biliteringsinstitusjoner får fornyet sine avtaler med 
regionale helseforetak om lymfødembehandling, 
Tidligere i år foreslo et utvalg at dagens ordning 
med skattefradrag for store sykdomsutgifter like 
godt kan vrakes – årsak: ulik tolking av reglene 
ved skattekontorene! Siden mesteparten av utgif-
tene vi har til vedlikehold av egen helse heller 
ikke kommer under ordninger med egenandelstak, 
vil resultatet bli at kronisk syke, som betaler mest 
fra før, nå skal betale enda mer.

Her ligger det store utfordringer for alle NLFs med-
lemmer. Hvem kan tenke seg å bli med for å sette 
lymfødem på dagsorden innen helsepolitikken?
NLF har nå over 1500 medlemmer. Jeg er sikker 
på at det blant dere finnes mange kompetente og 

I skrivende stund gløder Oslo i høstfarger, jeg har akkurat kommet tilbake fra Stockholm 
og et inspirerende møte med våre nordiske søsterforeninger. Samtlige står på for sine 
medlemmer – det er så mye spennende som er på gang både nasjonalt og internasjonalt.

Hvem stiller til valg?

Ved Svanhild Helland

dyktige mennesker som vil kunne gjøre en god 
innsats, både i de lokale foreningene og i sentral-
styret. Vi trenger dere til å møte politikere lokalt, 
til å avløse slitne ild-sjeler som i årevis har holdt 
liv i sin lokalforening fordi ingen andre vil overta, 
– og vi trenger dere til sentralstyret, der nesten alle 
er på valg til våren.

Oppgavene er allsidige og givende. Av egen erfa-
ring kan jeg med hånden på hjertet si at jeg ikke 
ville vært mine fire år i sentralstyret foruten. Jeg 

har lært en masse, pluss at jeg har fått møte mange 
flotte mennesker, både i egen organisasjon og gjen-

nom Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon. 
Innimellom kunne det være hektisk, men jeg fikk 

mer enn jeg ga!

Som medlem av valgkomiteen forsøker jeg, i sam-
råd med leder Helga Larsen, på denne måten å 
oppfordre dere som kan tenke dere å stille til valg, 
eller dere som har forslag til kandidater, – til å 
kontakte valgkomiteen. I tillegg til Helga og meg 
er også Inger Dahl medlem, med Tone Ring og 
Anna Helene Stastad som varamedlemmer. 
Vi har alle erfart at å sitte med medlemslista og 
ringe rundt på måfå til folk vi ikke kjenner for å 
finne styrekandidater, er en vanskelig og ganske 

tung prosess, – så vi trenger din hjelp!

Den sentrale valgkomiteen ønsker en god jul og godt valg – ta kontakt med:
Helga Larsen, tlf 3701 2830, e-post: helga-l2@online.no
Svanhild Helland, tlf 2268 9980, e-post: svanhild.helland@vikenfiber.no
Inger Dahl, tlf 918 23 472, e-post: Inger.Elisabeth.Dahl@ti.no
Anna Helene Stastad, tlf 6231 8292, e-post: anhe-st@online.no 
Tone Ring, tlf 3215 8364, e-post: tonering@bluezone.no
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Behandlingsopphold Lofoten 2011

Opplev en annerledes og 
eksotisk kultur innhyllet i 
Lofotens magiske lysbryt-
ninger. Sommer med lyse 
netter og midnattsol, havet
og fjellene med den eien-
dommelige Svolværgeita 
har gjennom århundrer 
lokket tilreisende kunstne-
re og andre til Svolvær, og 
i dag regnes byen for Lofo-
tens kunst og kulturby. 
Svolvær kan tilby et yren-
de byliv både på dag- og 
kveldstid med mange ulike 
spisesteder og utesteder. 
Mulighet for “shopping” 
er også til stede med flere 

kjøpesentere. Ønsker du å 
besøke gallerier, museer eller delta på naturbaser-
te opplevelser som fisketurer, hvalsafari, ørnesafari 

m.m. har de fleste aktiviteter åpent året rundt. 

Reise / opphold
Hit kan du reise med fly, hurtigbåt, hurtigruta, buss 
eller bil – det som passer best for deg. 
Reisen bestiller du selv – ankomst lørdag ettermid-
dag 28. mai, avreise lørdag 11. juni etter lunsj.
 
Under oppholdet får alle med lymfødem 60 min 
behandling daglig (ti dager). 
Oppholdet er organisert som et gruppeopphold, 
med en del felles aktiviteter, – men deltakere som 
ikke er selvhjulpne må ha med egen ledsager.

Hotellet – Rica Hotel Svolvær
Hotellet har 146 rom og ligger sentralt på en egen 
øy i Svolvær havn – midt i en av verdens mest 
naturskjønne omgivelser. Hotellet er behjelpelig 
med diverse aktiviteter – se www.rica-lofoten.no 
for mer informasjon.

Behandlingsoppholdet som ble planlagt for 2010 måtte avlyses på grunn av for liten opp-
slutning, men mange har etterlyst muligheten for intensivbehandling i Norge, – så vi gir
det en ny sjanse: to ukers organisert behandlingsopphold i Svolvær fra 28. mai - 11. juni.

Måltider
Frokost, lunsj, middag og to pauser med kaffe og 
te er inkludert i prisen.

   Priser pr person
Dobbeltrom med helpensjon ................. kr 10 150
Enkeltrom med helpensjon ................... kr 12 250

De som skal ha lymfødembehandling må i tillegg 
betale kr 1000 – til dekning av felles behandlings-
utgifter slik som behandlingsrom og -benker etc.

Ønsker du å se bilder fra oppholdet i 2009 – se 
www.decorfix.no

For evt mer informasjon – kontakt:
Leif Arild Eriksen, 
Rikard Nordraaksvei 5, 1472 Fjellhamar.  
E-post: lae@decorfix.no ............... tlf: 916 97 725

Bindende påmelding – frist 15. januar 2011
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PÅMELDINGSSKJEMA
Behandlingsopphold – Lofoten 28. mai - 11. juni 2011

Fyll ut skjemaet – BRUK BLOKKBOKSTAVER – og returner det til:

Leif Arild Eriksen, Rikard Nordraaks vei 5, 1472 Fjellhamar.

Bindende påmelding – frist 15. januar 2011

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

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

Telefon  ..................................................... e-post .................................................................................

Behandlingsbehov (kryss av/fyll ut):

m  Arm        m  Ben        m  Annet ................. m  Sekundært lymfødem        m  Primært lymfødem    

Får du regelmessig behandling nå?                    m  Nei         m  Ja – ca hver ............. uke     

Bruker du kompresjonsstrømpe?                       m  Nei         m  Av og til         m  Daglig

Bandasjeres du?                             m  Nei         m  Daglig    m  Av og til         m  Etter behandling
 
Har du deltatt på NLFs behandlingsopphold tidligere?          m  Nei         m  Ja – sist i år ................

Ønsket innkvartering:

m  Enkeltrom/dobbeltrom alene                       

m  Delt dobbeltrom 

Ønsker å dele dobbeltrom med .........................................................................................................

m  Han/hun sender egen søknad        m  Han/hun er ledsager
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Nordisk konferanse
Siden 2006 har sentralstyrene for lymfødemforeningene i Danmark, Sverige, Norge og 
på Færøyene møttes annethvert år til en konferanse. I år var Svenska Ödemförbundet 
(SÖF) vertskap og kunne ønske velkommen til et Stockholm badet i sol. 

Referat og foto: Svanhild Helland

Dansk Lymfødemforening (DALYFO) hadde med 
5 deltakere, Færøyene 3, Svenska Ödemförbundet 
(SÖF) 9 og Norsk Lymfødemforening 8, inklusive 
undertegnede som møtte for Lymfeposten.
Deltakerne kom til Arlanda til forskjellige tider 
torsdag 30. september – de siste ankom ikke til 
hotellet før ved 20.30-tiden. Det ble derfor bare et 
uformelt gjensyn denne kvelden, men både Mar-
gareta Haag og Ann Charlott Ågren fra SÖF var 
på plass for å ønske oss velkommen. De fleste av 
oss hadde vært med både på Færøyene og på 
Lillehammer, så gjensynet var varmt og hjertelig.

Etter frokost dagen etter ble det en frisk spasertur 
på ca 15 minutter i nydelig vær, med flittig foto-
grafering av den flotte utsikten mot innseilingen 
til Stockholm fra Saltsjøn. Fremme på Ersta, en 
tidligere diakonisseanstalt som nå er konferanse-
hotell, åpnet nestleder Ann Charlott Ågren konfe-
ransen med en liten orientering om stedet. 

Første post på programmet ellers var foreningenes 
orientering om hva som hadde skjedd siden sist, 
om nåværende situasjon og videre planer.

Sverige
Ann Charlott Ågren startet for Svenska Ödemför-
bundet som ble startet for 12-13 år siden og nå har 
486 medlemmer. SÖFs sentralstyre har møter ca 
en gang i måneden. Planlegningsmøter holdes i 
flere undergrupper, bl.a. redaksjonskomite, barn 
og ungdom, internasjonale kontakter, oppstart av 
lokalforeninger og en politikergruppe.

Fortsatt er det lite kjennskap til lymfødem blant 
helsepersonell i Sverige, også i det øverste sjiktet. 
SÖF arbeides aktivt for å implementere de inter-
nasjonale kunnskapene om lymfødem ved å invi-

Rapport fra Stockholm 1. - 3. oktober 2010

tere til dagsseminarer med utenlandske leger og 
spesialister som foredragsholdere. SÖF deltar også 
aktivt på internasjonale konferanser for lymfødem 
og har stort fokus på å oversette dokumentene for 
å kunne påvirke egne myndigheter. Foreningen 
anser det som meget viktig å bli en del av det 
internasjonale arbeidet for å oppnå internasjonal 
klassifisering på lymfødembehandling.

Kontingenten er SEK 250 pr år for medlemmer, 
SEK 800 for organisasjoner. Fra en stiftelse har 
SÖF mottatt ca 2 millioner SEK til et fond øre-
merket forskning, seminarer og til å spre informa-
sjon om lymfødem. Det arbeides målrettet for å 
komme dit at alle lymfødemikere skal få diagnose, 
riktig behandling for den enkelte og at foreningen 
skal bli tilknyttet et handikappforbund slik at den 
kan motta offentlig støtte. Samarbeidet med for-
skjellige pasientorganisasjoner vil bli styrket for å 
få økt pasientmedvirkning.
Svenske lymfødemikere blir i dag behovsprøvd 
for behandling – det kreves 2 cm forskjell for å få 
lymfedrenasje.

Ersta Konferens & Hotell
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Ola Olsson, som er med i politisk gruppe, tok til 
orde for å lage analyser om hvor mye det koster 
samfunnet ikke å gi behandling tilstrekkelig og 
tidsnok. Antall lymfødemikere bør kartlegges i 
hele Norden, inklusive Finland og Island. En godt 
underbygd sak kunne kanskje legges fram for 
Nordisk ministerråd? I tillegg er det viktig at 
lokallagene også jobber mot sine lokale politikere.

SÖFs første lokalforening ble stiftet i april 2010 i 
Stockholm, men flere er på gang. 

Årets lymfødemdag kunne ikke avholdes på grunn 
av det svenske riksdagsvalget som foregikk akku-
rat den helgen. Arrangementet ble utsatt til våren.

Medlemsbladet Lymfan kommer ut 4 ganger i året. 
Både bladet og hjemmesiden har fått en ”ansikts-
løftning” siden sist. I tillegg har SÖF utarbeidet 
en brosjyre om lymfødem – lekker og informativ.

Norge
Norsk Lymfødemforening (NLF) kan feire sitt 
25-års jubileum i 2011. Leder Åse Hokseng er for 

tiden syk og kunne ikke møte på konferansen. 
Nestleder Evy Walderhaug fungerer for henne og 
orienterte om forholdene i Norge. NLF har vokst 
jevnt siden etableringen og har nå ca 1500 med-
lemmer og 17 lokale foreninger. På årsmøtet i 2009 
ble det etter vedtektsendringer en del omstruktu-
rering av foreningen. Sentralstyremedlemmene 
blir valgt på landsmøtet etter innstilling av valg-
komiteen og består fortsatt av leder, nestleder, fem 
styremedlemmer og to varamedlemmer. Lands-
møte og ett ledermøte med representanter fra de 
lokale foreningene holdes annet hvert år, mens det 
i år uten landsmøte holdes to ledermøter. Sentral-
styremøter holdes 5 - 6 ganger i året. I tillegg 
finnes det arbeidsutvalg som har ansvaret for f.eks. 
behandlingsreiser, medlemsblad og websider, 

NLF får statlige midler til drift og velferd, i for-
hold til antall medlemmer. I tillegg søkes det om 
likemannsmidler til planlagte tiltak, f.eks. like-
mannskonferanser og -kurs. Foreningen har for 
tiden tre likemenn som svarer på telefoner. Noen 

fortsettes neste side
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av midlene går også til å gi ut Lymfeposten samt 
til forskjellige aktiviteter i lokalforeningene. 
Medlemskontingenten er i år på kr 300 pr medlem 
og kr 100 for hvert husstandsmedlem. En del av 
den går tilbake til lokalforeningene, avhengig av 
antall medlemmer. Trenger lokalforeningene 
ytterligere midler til velferdstiltak for sine med-
lemmer kan de søke sentralstyret om tildeling fra 
sentralstyrets driftsbudsjett. Midlene skal med-
virke til å skape trivsel og samhold og kan brukes 
til for eksempel kulturarrangement, en reise eller 
lignende. 
NLF er medlem av Funksjonshemmedes Studie-
forbund (FS) som gi tilskudd til avholdte kurs. 
Dessuten kan lymfødemikere støtte sin lokalfore-
ning ved hjelp av ”grasrotandelen” fra Norsk Tip-
ping, forutsatt at lokalforeningen har registrert seg.

Praktiserende leger har liten kunnskap og inter-
esse for lymfødem. Etter at dr Petlund sluttet, har 
vi nå bare overlege Carl-Erik Slagsvold ved Sirku-
lasjonsfysiologisk avd., Aker som er spesiellt opp-
tatt av lymfødem. Problemet med å få stilt diag-
nose er størst for de med primærødem, men også 
øre-nese-hals-ødem og genitalødem kan ha pro-
blemer med å få stilt diagnose. 

Lymfødemikere i Norge har fått gratis behandling 
hos fysioterapeut med spesialutdanning til å be-
handle lymfødem siden 1992. Det skal være likt 
over hele landet. Forutsetningen er imidlertid at 
terapeuten har driftstilskudd fra kommunen. Uten 
driftstilskudd må brukeren betale for behandling. 
Samarbeidet mellom behandlende fysioterapeuter 
og NLF er godt, men det er dessverre lang vente-
tid for behandling. 
Muligheten for å få intensivbehandling har blitt 
svært mye dårligere de siste årene, - kun et fåtall 
rehabiliteringsinstitusjoner har fått fornyet avtale 
med de regionale helseforetakene om lymfødem-
behandling. Dette rammer de med primærødem 
hardest, siden opphold på Montebello-Senteret er 
forbeholdt de med kreftrelatert ødem.

Kompresjonsstrømper er ikke gratis i Norge, men 
dersom man kan dokumentere utgifter på mer enn 

NOK 7300 i året på grunn av kronisk sykdom, 
kan man søke om grunnstønad. For en lymføde-
miker vil dette spesielt gjelde utgifter til kompre-
sjonsmateriale (kompresjonsbandasjer og kompre-
sjonsstrømper). Dessverre tolkes fortsatt reglene 
forskjellig fra kommune til kommune, slik at 
mange får avslag på sine søknader. 

Også i 2010 ble det forsøkt arrangert leir for barn 
med lymfødem, men dette måtte avlyses på grunn 
av for få påmeldte. Det samme gjaldt det utlyste 
behandlingsoppholdet i Lofoten. Det ble vist film 
fra behandlingsoppholdet i Lofoten 2009, den vakte 
begeistring – og stor forundring over at årets tur 
måtte avlyses på grunn av for få påmeldinger.
En dagkonferanse for menn med lymfødem var et 
meget vellykket tiltak, konferansen ble holdt i 
2009 av menn for menn på Gardermoen.
Vår største lokalforening, Oslo/Akershus Lymf-
ødemforening, arrangerer hvert år en 14 dagers 
behandlingsreise til Syden. I mars 2011 går den til 
Lanzarote. NLF sentralt har også årlige behand-
lingsreiser, i år ble det 14 dager på Tenerife i no-
vember. Begge reisene tar med 35-40 lymfødemi-
kere og 5-7 behandlende fysioterapeuter. Vi bor 
på leilighetshotell, får behandling på dagen og blir 
bandasjert om kvelden. Behandlingen er gratis, men 
reise og opphold betaler den enkelte selv. Dess-
uten deler deltakerne på reise- og oppholdsutgifter 
for fysioterapeutene. Innlagt er også forelesninger 
og mestringskurs, samt et velferdsarrangement. 

Det har lenge vært jobbet med å få til en DVD for 
å få gjort lymfødem synlig. I år har sentralstyret 
engasjert et selskap som skal produsere en like-
mannsfilm (diagnoseportrett), samt et kort ”rekla-
meinnslag” om lymfødem og NLF som kan vises 
gratis på reklamefrie dager på TV.

Nordisk Lymfødemdag ble markert i de lokale 
foreningene.

Færøyene
Leder for den færøyiske lymfødemforeningen, 

Nordisk konferanse ... fortsatt fra forrige side
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Elsa Wolles, omtalte sin forening som ”lillesøster”. 
Færøyene har et et folketall på 48 000. Foreningen 
som nå har 57 medlemmer, ble startet i 1996 etter 
initiativ av fysioterapeuter.  Styret har fem styre-
medlemmer og to varamedlemmer. 
Handikappforbundet yter en liten sum pr medlem. 
De dekker også reise og opphold for et av styre-
medlemmene til denne konferansen. Ellers flyter 
foreningen på tidligere bingoinntekter. En hygge-
kveld med lotteri finansierer julefrokost hvert år.

Blant medlemmene er det flest med primærødem. 
Mange vet ikke at de har ødem. Myndighetene 
har satt av kr 300 000 til gratis intensivbehand-
ling 1-3 ganger i året på sykehus. I tillegg til med-
lemmene i lymfødemforeningen behandler sykehu-
set 100 andre pasienter. Ventetiden for behandling 
er blitt lengre.

Det blir bevilget fire kompresjonsstrømper i året. 
Praktiserende leger har forholdsvis bra kjennskap 
til lymfødem, siden forholdene på Færøyene er 
små og gjennomsiktlige. 

Nordisk Lymfødemdag ble markert i Klaksvik. 

Danmark
Leder Nanette Benjaminsen orienterte om Dansk 
Lymfødem Forening (DALYFO). Foreningen er 
landsdekkende og har ingen lokalforeninger. Det 
ble forsøkt å danne en gruppe for lipødem, men 
bare to meldte seg. Nytt forsøk vil bli gjort.
Styret har fem medlemmer og to varamedlemmer 
som møtes 4-5 ganger i året. I tillegg arbeides det 
mye via e-post og telefon.

DALYFO har nå 600 medlemmer. Antallet er jevnt 
økende, flest med sekundært ødem. Kontingenten 
er DKK 200 pr år. Inntekter ellers kommer etter 
søknad fra forskjellige fonds, ca DK 260 000, samt 
at Foreningen for Kræftens Bekæmpelse støtter 
med DKK 60 000 i året.

Medlemsmøter holdes et par ganger i året på for-
skjellige steder i landet. I tillegg arrangeres årlig 
en ”Workshop” over tre dager med forskjellige 

aktiviteter, informasjon og foredrag, utstillinger, 
demonstrasjon av behandling og selvdrenering, 
lymfeyoga m.m. Tiltaket er delvis sponset, og opp-
gavene med arrangementet er fordelt på styrets 
medlemmer. Årets workshop ble holdt først i april 
med ca 90 deltakere. DALYFO holder også sitt 
årsmøte i tilknytting til dette arrangementet.
Foreningen har en egen kontakttelefon for henven-
delser.

Det største løftet de siste årene er produksjonen 
av en DVD – prosjektet skal presenteres for de 
som har deltatt sist i oktober. DALYFO jobbet 
hardt for å få nok midler til produksjonen før de 
startet med den. Med DKK 400 000 i sparte midler 
pluss tilskudd fra sponsorer kunne de starte med 
å finne de personene som skulle delta på innspil-
lingen. Primærødem er representert ved far og 
datter, sekundærødem ved to lymfødemikere med 
hhv arm- og benødem. DVDen som har fått titlen 
”Lymfødem – hva er det?” skal senere vises for 
Sunnhetsministeriet. Under arbeidet med dette 
prosjektet er det også blitt laget en Roll Up-plakat 
og en ny brosjyre som samsvarer i farger og utfor-
ming. 

DALYFO har et godt samarbeid med fysiotera-
peuter og henviser medlemmer kun til godkjente 
lymfødembehandlere. Det er imidlertid vanskelig 
å få behandling over hele landet. Private behand-
lere tar betaling, mens behandlingen på sykehus 

Nordisk konferanse ... fortsatt fra side 10
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er gratis. Der er det imidlertid lange ventetider. 
Kompresjonsstrømper er i utgangspunktet gratis, 
men det er de enkelte kommunene som avgjør om 
man får det.

Et samarbeid med Bispebjerg klinikk for lymfø-
dem var under oppbygging sist vi møttes. Nå har 
dette skutt fart ved at overlege Tonny Karlsmark 
stilte seg i spissen for å få opprettet ”Videncenter 
for Lymfødem” på Bispebjerg Hospital. Ved opp-
rettelsen i 2009 ble det tatt initiativ til å styrke og 
systematisere behandlings- og forebyggingsinn-
satsen overfor pasienter med lymfødem. Det første 
lymfødemseminaret ble holdt ved Vidensenteret i 
oktober 2009. Det neste lymfødemseminaret blir i 
november 2010 ved Århus Universitetshospital, 
med undertittel: Utfordringer i behandlingen av 
kronisk ødem. Dette er et så viktig skritt i riktig 
retning at jeg sakser fra invitasjonen til seminaret: 
”Udover et spændende videnskabeligt program 

vil Dansk Nætverk for Lymfødem (DNL)/Danish 
Lymphoedema Framework (DLF) blive etableret 
på seminaret. DNL/DLF er et multidisciplinært 
nationalt netværk bestående af patienter, læger, 

sygeplejersker og fysioterapeuter der arbejder 

med lymfødem. Det er DNL/DLF’s mål at øge 
fokus på behandlingen af lymfødem i Danmark. 

DNL/DLF vil arbejde på at dokumentere antallet 
af lymfødempatienter i Danmark samt etablere en 

national database til opsamling af viden for deri-
gennem at udarbejde evidensbaserede nationale 

retningslinjer for behandling af lymfødem.”

Seminaret er spesielt rettet mot lymfødemterapeu-
ter, sykepleiersker og spesial- og almenpraktise-
rende leger, med særlig interesse for behandling 
av kroniske ødemer.

DALYFO avviklet Nordisk Lymfødemdag i fint 
vær i september. Stort telt med lymfeterapeut og 
demonstrasjon av pulsator og kinesotaping lokket 
mange københavnere innom.

International Lymphoedema Framework
Etter lunsj var dagen satt av til gjesteforeleser 
Pierre Gonon, som sammen med Margareta Haag 
skulle presentere ideen og hensikten med Interna-
tional Lymphoedema Framework (ILF). Målet er 
å sette fokus på lymfødem gjennom utveksling av 
erfaring og kunnskap og å utvikle internasjonale 

standarder for behandling av lymfødem. 

Dessverre ble Gonon, som er International Project 
Manager i ILF, forhindret fra å komme på grunn 
av et forsinket fly, men Margareta Haag, som både 
er leder for SÖF og deltar i arbeidet for å danne et 
National Lymphoedema Framework i Sverige, tok 
utfordringen på sparket. Hun ga oss en demonstra-
sjon på hvordan man skal få fram hele rekken av 
involverte rundt en lymfødemiker – fra det første 
møtet med helsevesenet til behandling og hjelpe-
midler. Hun tok for seg et par av oss og noterte 
ned alle personer/instanser man var innom på 
veien fram til behandling. Lista ble uendelig lang! 
Når en ser på hele raden av folk som har vært inn-
blandet, gir det en bra illustrasjon på hva det koster 
samfunnet – og oss selv –  ikke å få riktig diag-
nose tidlig.

Margareta Haag tok opp tråden neste dag ved hjelp 
av Gonons presentasjon som hun fikk over nettet.
Hun gikk gjennom den 10-stegs prosessen som 
det legges opp til for å kartlegge problemene og 
hva som er nødvendig for at etablering av et nasjo-
nalt lymfødemnettverk skal lykkes. Ideen om ILF 
er god og det må være et mål å delta der. Først må 
imidlertid et nasjonalt nettverk på plass, det må 

En engasjert Margareta Haag illustrerer økono-
mien i tidlig og riktig diagnose.

fortsettes neste side
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fungere fra grunnen av i eget land. 

Danmark har fått en pangstart ved at overlege ved 
Bispebjerg Hospital, Tonny Karlsmark, fattet in-
teresse for lymfologi og går i bresjen for å starte 
Dansk Netværk for Lymfødem.
Sverige har en ildsjel i Margareta Haag, men de 
mangler, i likhet med Norge, en spesialist som vil 
gå inn for saken.

Lymfødem – hva er det?
Dagens høydepunkt ble visningen av DALYFOs 
DVD ”Lymfødem – hva er det”. 
Saklig, informativ, nydelig fotografering, optimis-
tisk – det manglet ikke på ros fra oss som fikk se 
den. Med overlege Tonny Karlsmark og fysiotera-
peut Kirsten Hedeager som fagpersoner og lymfø-
demikere som nøkternt og liketil fortalte om sine 
problemer og løsninger, har DALYFO skapt et 
produkt som det smaker fugl av! 

Oppsummering
Ann Charlott Ågren rundet av og takket for opp-
møtet. 

Nordisk konferanse ... fortsatt fra forrige side 

Deltakerne var fornøyde med et inspirerende og 
godt møte i vakre omgivelser. Selv om Pierre 
Gonon ble forhindret, sørget Margareta Haag for 
at vi fikk et godt innblikk i hva ILF står for. 
Færøyene imponerer med å holde foreningen i 
gang i et lite samfunn, mens Norge ble honorert 
for sine behandlingsreiser og 17 lokallag. Sverige 
gjør også inntrykk med sine konferanser der høyt 
kvalifiserte eksperter fra utlandet foreleser. Men 
kronen går i år til Danmark, som med sin DVD, 
sitt Videncenter og etableringen av DNL nå ligger 
flere hestehoder foran oss andre. Gratulerer!
DALYFO er neste vert for nordisk konferanse og 
ønsket velkommen til Danmark om to år.

Vel så viktig som det faglige programmet var de 
uformelle middagene og det gode samværet. Takk 
for nydelig bevertning i spennende lokaler – praten 
gikk livlig og latteren satt løst – det var erfarings-
utveksling og likemannsarbeid på sitt beste. 

Et lite hjertesukk til slutt – ”Åffer kommer det 
ingen Tonny Karlsmark inn i NLFs liv?” n

Erfaring med oscillator
Behandling  med oscillator ble presentert for oss 
fysioterapeuter som driver med lymfødembehand-
ling i Norge for ca. 2 år siden. Når det gjelder virk-
ningsmekanismer, viser jeg til artikkel av Kristin 
Ruder i Lymfeposten nr 2, 2010.
Jeg har brukt oscillator siden i januar 2010, og har 
sett at den virker på noen, og på andre ikke. Den 
kan på ingen måte erstatte kompresjonsstrømper 
og bandasjering, men der den virker blir vevet 
mykere. Økningen i transport av væske kan som 
regel sees ved at det oppstår gåsehud, og at pasien-
tene også kjenner at det skjer noe – prikking, lett 
kløe i vevet.

Jeg vil her legge fram et godt eksempel på at 

Ved Ann Nesser, spesialist i onkologisk fysioterapi, MNNF

oscillatoren virker. Pasienten er en kvinne  i be-
gynnelsen av førtiårene. Hun fikk for 9 år siden 

kreft i underlivet, ble ikke operert, men fikk 

derimot kraftig strålebehandling. Hun har i alle år 
slitt med hardt ødem øverst på begge lår, over 



LYMFEPOSTEN 4/10

15

skambenet og i kjønnsleppene. Det har også utvik-
let seg fistler i slimhuden nedentil.

Hun har gått regelmessig til lymfødembehandling, 
har behandlet seg selv mye, og går kontinuerlig 
med kompresjonsstrømpebukse klasse 3. 

I juni/juli i år tiltok plagene, ødemet økte, hun 
fikk sår på innsiden av lårene, lekkasje i fistlene 

og hun fikk ufrivillig vannlating. Problemet med 

blæren tiltok når hun hadde på strømpebuksen og 
beveget seg. Det virket som om noe trykket på 
blæren.

Hun kom til meg, og jeg tenkte at her må det være 
såpass hardt vev rundt blæren at det er dette som 
forårsaker urinlekkasjen. Ved slike problemer hjel-
per det ikke med spesialpolstring og bandasjering. 
Det er heller ikke mulig å myke opp vevet manuelt.  
Oscillatoren virker ned i vevet og skaper vibrasjo-
ner og økt transport av lymfevæske, og derfor 
valgte jeg å behandle med denne. Det oppsto umid-
delbart en reaksjon i vevet, det var drenasje og 
vevet ble mykere.

Etter behandlingen var hennes plager mindre, 

men plagene tok seg opp igjen etter noen dager.

Vi har siden gjentatt behandlingene ca en gang pr. 
uke, og med stor bedring. Behandlende lege som 
har fulgt opp pasienten over de 9 siste årene, var 
også forundret over resultatet, blant annet så han 
at området rundt fistlene også var annerledes.

Av de resultatene jeg har sett, har oscillatoren best 
synlig effekt på fibrotisk (hardt) vev. 

Behandlingen virker dypt ned i vevet, og gir der-
for gode resultater i områder hvor man ikke kom-
mer til med spesialpolstring. Denne virkningen så 
jeg hos nevnte pasient som hadde trykk av hardt 
vev rundt blæren.

Apparatet er spennende, og er helt klart et godt 
redskap å kunne plukke opp av ”sekken” med 
etter hvert mangfoldige typer behandlingsmetoder.
Vi føler fortsatt at vi har mange ubesvarte spørs-
mål i forbindelse med bruk av oscillator, og der-
for skal vi kursledere i Skandinavisk Forum for 
Lymfologi besøke en klinikk i Berlin i begynnel-
sen av desember. Vi håper med dette besøket at vi 
får svar på en del spørsmål. n

Angret på at jeg kjørte bil til Lillehammer. Jeg 
var kjempesliten da jeg kom frem ca 10 min. før 
ankomsten som var satt til senest kl. 17 00, da det
ble servert middag. Men hva møtte meg? En hyg-
gelig dame som raskt ga meg riktige informasjoner, 
skaffet en mann til å ta seg av både bilen, som jeg 
hadde satt fra meg rett foran døren, og bagasjen 
min. Rett etter middag var det Velkommen i audi-
toriet, gruppemøter og så kaffe i Storstugu der vi 
ble litt kjent. 
Så kunne jeg endelig finne frem til rommet mitt, 

helt utslitt. Når kroppen min er utslitt, er det ikke 
mye kraft i den. I løpet av natten falt den på gulvet. 
Overmadrassen skled på madrassen og jeg skled 

Montebello høsten 2010
Et lite referat fra mitt første besøk på Montebello-Senteret og kurset ”Lær å leve med 
lymfødem” 2. - 15. oktober.

Ved Wenche Hystad Brubak

av overmadrassen. Så der lå jeg på gulvet som en 
gammel vitsetegning, og kom ingen vei. Jeg vil 
hjem – var det første jeg tenkte, men tror ikke jeg 
var ferdig med min lille klagesang til Randi Myhre 
neste dag, før problemet var løst. Store kropper 
trenger store senger, og det fikk jeg.

Jeg ble operert for eggstokkreft i 1972, 26 år gam-
mel, begynte først ”å legge på meg” da jeg ble ca 
40 år. Da trodde jo alle at jeg kom i overgangs-
alderen (som om jeg ikke allerede hadde god 
erfaring der), spiste for mye, gjorde for lite osv. 

fortsettes neste side
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Det finnes vel ikke den slankekur jeg ikke har for-

søkt. Først i 2001 – ca 30 år etter mine operasjoner 
– konstaterte Wenche Vigen lymfødem hos meg. 
For meg var dette et helt nytt ord, og det ble et 
helt nytt liv da jeg fikk navn på alt som skjedde 

med kroppen min.

Bandasjering er en merkelig ting. Slett ikke ube-
hagelig, – før det blir ganske mye den. Folk ble 
godt kjent med meg der jeg vagget rundt uten sko 
– med vatt, skumgummi og 25 stk bandasjer på 
begge bena. Et par merkelige ting hendte.  For det 
første fikk jeg litt vondt i hoftene. Bena fikk en 

helt annen stilling, og bena ble veldig ømme og 
vonde, det hadde de aldri vært før. Men resultatet: 
minus 13 cm i omkretsen på det ”beste” stedet og 
ca 10 cm ellers. Jeg sier det igjen, bandasjering er 
en merkelig ting. Mine kjempeben ble kvitt klum-
per, og jeg kunne se at de faktisk hadde leggform 
i et par dager. Dessverre kommer jo lymfevæsken 
tilbake, men selv nå – etter 1 uke, er de mindre 
enn da jeg reiste.  
Tusen takk til min fysioterapeut Torill Olsøy. Hilser 
også til de andre som hjalp henne. Jeg hadde en 
times behandling hver dag, pluss en time med 
bandasjering. Det var opptil 3 stk som krøp rundt 
meg, dyttet og bandasjerte – noen ganger helt opp 
på begge bena. Bandasjene klarte jeg å beholde 
hele dagen, og nesten hele nettene.  

Men kl. 07:30 var de av.  Da gikk jeg i svømme-
bassenget, som for meg var dagens høydepunkt.  
Vi var tre morgenbadere (Hei Karin og Hanne).  
Tenk dere sterk vind med nattesvart himmel uten-
for de store vinduene. Eneste lyskilden ute var et 
orange gatelys der høstbladene virvlet rundt. Jo 
mer det blåste, dess bedre hadde vi det nede i det 
deilige varme vannet. I løpet av 1,5 time forandret 
bildene og fargene seg, og dagen våknet. Helt fan-
tastisk deilig. Frokost til kl. 09, rulling av banda-
sjer og så var det tid for min fysioterapeuttime og 
bandasjering. Bandasjene kom på og jeg gikk rett 
til lunsj. Hårda bud.  

Må takke til allesteds nærværende Randi Myhre.  

Hun arrangerte turer, aktiviteter, filmer, turgåing, 

foredrag og i det hele fylte all vår fritid med det 
vi måtte ønske oss, og mer til. Jeg var mindre 
mobil enn de fleste, men selv jeg fikk en uforglem-

melig tur til et Sjusøen i strålende solskinn, da 
Montebello lå i tåkedis.
Foredraget og hjelp til selvbandasjering var til stor 
hjelp for mange. Alle ble bandasjert eller tapet, så 
rulling av bandasjer skjedde hele dagen. 
Det var flere gode foredrag, og svært så flinke 

underholdere. Fysioterapeutene hadde sin kveld, 
og jammen synes jeg at ”vår” pasientkveld også 
viste frem gode talenter. Må ikke glemme sløyd-
og håndarbeidsgruppene, sy- og malekurs. Medi-
cus Plesners utstilling (og salg) av sko og litt klær 
samt kompresjonsstrømper og brystproteser. Det 
skjedde noe hele tiden.

Det å komme til ferdig laget mat er vel deilig for 
enhver husmor. Maten var delikat, variert og ab-
solutt fristende. Hele betjeningen var svært hjelp-
somme og hyggelige. Bedre sted kunne vi ikke 
vært på.
Montebello-Senterets bygninger er nydelige.  
Hvorhen man vendte blikket var det noe flott å se 

på. Kunst, flotte farger og møbler, alle typer rom 

– små huler der man kunne være alene, absolutt 
noe for enhver smak. Treningsrom og trimrom, 
jeg tror ikke de mangler noe. Turterrenget rundt 
husene var også godt besøkt, samt Lillehammer 
som ikke var langt unna. 

Målet for kurset er at deltagerne skal oppleve 
bedring av funksjon og livskvalitet, få etablert et 
selvbehandlingsopplegg og få reduksjon av lymf-
ødemet.
Jeg tror alle vi ca 40 deltagerne kan skrive under 
på at målet ble nådd.

Men det koster å være luksuskvinne. Jeg sov i 2 
døgn etter at jeg kom hjem. Om jeg hadde godt av 
oppholdet? Uten tvil. Bare samholdet, samtaler 
og andres erfaringer og hyggelige bekjentskaper 
gjorde svært godt. n

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

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

Kontakt din fysioterapeut.

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

SKREDDERSYDD KOMPRESJONSBANDASJE FOR LYMFEØDEM GARMENTS

NLFs likemannsordning
Bare et telefonnummer unna 

Armen verker, beina hovner eller svelget tetter 
seg, du har det både vondt og vanskelig, sitter 
hjemme og er lei deg og vet ikke verken ut eller 
inn på hverdagen. Da er likemennene gode å ha.
Kanskje du bare har behov for å prate litt om diag-
nosen, eller verre, at du ikke har fått noen diagnose 
i det hele tatt, og ikke skjønner hva som skjer med 
kroppen din.

Likemannsordning er til for deg. NLFs telefon-
likemenn – som alle er damer – sitter rundt i 
landet for å svare på spørsmål, eller henvise deg 
videre til ekspertisen. Fagpersoner kan teorien og 
det medisinske når det gjelder diagnosen, men 
likemennene vet hvordan det er å leve med den. 
Derfor er likemannsordningen så viktig. Tenk 
deg, – de er bare et telefonnummer unna. Slå 
nummeret, og du er ikke aleine lenger.

Likemannskonferanse
Likemennene  ble forsøkt samlet, – og Lymfe-
postens utsendte fikk være med. Sentralstyrets 

nestleder Evy Walderhaug er også leder for 

likemannordningen og inviterte til samling i 

august. Alle hadde ikke mulighet til å møte, – 

og noen har trukket seg etter års tjeneste. 

Når likemennene sitter alene rundt om i landet 

er det veldig viktig av og til å kunne møtes og 

ha en ekte likemann å diskutere med, – det kom 

fram at det ikke er fritt for at det noen ganger 

Ved Tone Guettler og Torunn Ekornholmen

kan bli litt tungt og vanskelig, selv om alle er-

farte at det også var et veldig givende arbeid.

Samlingens program var å diskutere hva som 

fungerer, hva fungerer ikke, – erfaringer og 

ønsker omkring likemannsordningen. 

Ny telefonordning
At det har vært telefonproblemer har nok  både 

innringere og likemenn erfart. 

Det er nå lagt opp til et nytt system – med ett 

telefonnummer og en vaktordning som går på 

skift mellom likemennene.  Se baksiden av 

Lymfeposten.

Nye likemenn
Det må rekrutteres nye likemenn – og medlem-

mer som kan tenke seg å være med på dette – 

ta kontakt. Først og fremst med Evy Walderhaug 

– men en prat med en av de gjenværende like-

mennene kan sikkert også være fint. 

Det vil bli holdt kurs, – ingen slippes ut på dypt 

vann uten å ha fått opplæring. Hovedoppgaven 

er å lytte, – likemennene skal aldri gi mer infor-

masjon enn det de er helt trygge på, spesielt er 

dette viktig i medisinsk sammenheng. Det er 

viktig å huske på også for en likemann, at det 

aldri er galt å si ”Dette vet jeg ikke, du bør heller 

snakke med en fysioterapeut, en lege …” . 

Vi håper flere medlemmer vil melde seg til et 

viktig og givende arbeid. n
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Lymfødem og Yoga

Ved Anita Hegge, medisinsk yogainstruktør, Tønsberg

Min første yogaklasse noensinne hadde jeg samme 
uken som jeg startet med cellebehandling etter en 
brystkreftoperasjon noen uker tidligere. Jeg fjernet 
også de fleste lymfeknutene under armen, noe som 

har medført at venstre arm har et sekundært lymf-
ødem. På grunn av dette og påfølgende strålebe-
handlinger, ble mine første 12 måneder med yoga 
en rolig og balansert introduksjon. Jeg erfarte 
raskt at yoga for meg ble en kilde til glede og ikke 
minst en opplevd forbedring av helsesitasjonen.

Ordet yoga betyr å forene: å forene hode, kropp 
og sjel. Den opprinnelige målsetningen med yoga 
var å skape en balanse mellom kropp og sjel, for å 
finne indre ro og balanse. I dag brukes yoga av 

mange mennesker, både for å styrke fysikken og 
for å styrke det mentale. Yoga består av forskjel-
lige stillinger, pusteøvelser, avslapningsteknikker 
og meditasjon. Det finnes mange forskjellige for-

mer, og praktiseres på mange forskjellige steder. 
Det kan strekke seg fra svært fysisk yoga til medi-
tativ yoga, i lokaler fra det lokale treningssenteret 
til røkelsesfylte yogashala. Hva man velger blir 
opp til den enkelte, ikke minst basert på hvilken 
fysisk form man er, i eller ønsker å komme i.

Det som er felles for de fleste former av yoga er 

fokus på pusten. Pusteteknikker er det viktige og 
førende. Nettopp fordi man fra starten fokuserer 
på pusten, så erfarer de fleste utøvere hvor viktig 

dette er for at vi skal kunne slappe av, roe ned, få 
energi og å stå i utfordringer. Sammen med puste-
teknikker kommer en basisfilosofi om at den enkel-

te skal tilpasse øvelsene for seg og sin kropp, og 
ha respekt for sine begrensninger. Dette gjør at de 
aller fleste kan utføre yoga i en eller annen form, 

uavhengig av form og helse.

I Lymfeposten 3/10 skriver Tove Søraas Valebjørg 
om hvordan stress kan påvirke et lymfødem nega-
tivt. Vi har vel alle en erfaring i forhold til hvor-

Yoga har de siste årene opplevd en stor økning av utøvere i den vestlige verden. Kan 
denne 5000 år gamle treningsformen være til hjelp for deg med lymfødem?

dan det å være stresset eller å tenke på seg stress 
– påvirker ødemet. Vi bekymrer oss om morgen-
dagen, grubler over gårsdagen og kaster bort øye-
blikket vi har akkurat der og da med å planlegge 
neste steg eller til å vurdere gamle hendelser. Det 
er vanskelig å bare være til stede i nuet. 
Fordi yoga har fokus på pust, respekt for din egen 
kropp og tilstedeværelse, så har jeg erfart at det 
hjelper til med nettopp å være tilstede i nuet. Det 
er også min erfaring at det jeg praktiserer på yoga-
matten tar jeg med meg ut i hverdagen. Når jeg 
puster ordentlig – fyller lungene helt og puster 
rolig inn og ut – stimuleres det parasympatiske 
(ikke-viljestyrte) nervesystemet, og hele kroppen 
roes ned og ”heles”. Når denne delen av nerve-
systemet får gjøre jobben sin, så vil produksjonen 
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av stresshormoner reduseres, og muskler, nerver 
og organer kan konsentrere seg om at hele krop-
pen skal fungere på en optimal måte.

Gjennom yoga har jeg også opplevd en utvikling 
av det mentale. Betydningen av det å være tilstede 
har fått en ny og praktisk mening. ”Be present”, 
som min yogalærer hver dag minner meg på, gjør 
at jeg kan tenke meg til yogamatten i også andre 
situasjoner jeg er i. Dermed har jeg en teknikk for 
å minne meg selv på at jeg er her og nå, til å stå i 
det. Slik har begrepet om å være tilstede i øyeblik-
ket fått en praktisk fortolkning som jeg kan bruke 
hver dag for å kontrollere stress. 
For meg er yoga en pågående utvikling av hode, 
kropp og sjel. Gjennom det oppnår jeg en utvik-
ling av styrke og ro, som igjen gjør at jeg føler at 
jeg bedre kan få kontroll over hele tilværelsen, 
også over lymfødemet. Yoga hjelper de viktige 
prosesser som aktiverer den delen av nervesyste-
met som roer kroppen og opprettholder en god 
balanse.

Et av grunnprinsippene i yoga er ”Ahimsa”: ikke-
vold. Det gjelder mot deg selv eller mot andre. Er 

det stillinger jeg ikke får til, så respekterer jeg det. 
Nettopp gjennom å respektere kroppens begrens-
ninger, så lærer jeg mer om det å være respektfull, 
mot meg selv og mot andre. Og det er vel noe av 
det vesentlige når du skal leve med et lymfødem, 
dette å være respektfull mot kroppens signaler og 
ta hensyn til disse i hverdagen. Det er viktig å til-
passe de fysiske aspektene ved yoga til egen situa-
sjon. Man må tilpasse stillinger til egen kropp og 
tilstand, også i forhold til lymfødemet. For store 
belastninger vil kunne gjøre mer skade enn gagn, 
så veiledning i forhold til egen situasjon vil være 
kritisk viktig.

Til slutt litt helt praktiske råd. Jeg bruker kompre-
sjonsstrømpe med hanske hver dag, også når jeg 
praktiserer yoga. Det er derfor viktig å finne en 

matte som ikke er for glatt, da det er lett å gli med 
strømpen rett på matten i enkelte stillinger. Jeg 
diskuterer også stillinger og løsninger med min 
fysioterapeut, og benytter meg ofte av pulsator 
rett etter en yogapraksis for å forsterke effekten.

Har du spørsmål om dette så kontakt meg gjerne 
på e-post: anihegge@online.no n

Landsmøte 2011
Landsmøte 2011 planlegges avholdt i Oslo søndag 10. april.

Saker som ønskes behandlet av landsmøtet må være sentralstyret i hende senest 10. februar.

27.
5.

11. 
27. 

Redaksjonell frist
 januar
 mai
 august
 oktober

Frist annonsemateriell
februar
mai          
august
november

10.
19.
25. 
10. 

Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4

Utgivelse
Uke 11
Uke 25
Uke 39
Uke 50

 – medio mars
 – ultimo juni
 – ultimo september
 – medio desember

LYMFEPOSTEN                  Utgivelsesplan 2011
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Fysioterapeutene må lytte, –
og tåle det de hører
Det er samværet med pasientene opp igjennom alle år som gir de erfaringene som 
trenges for å bli gode lymfødembehandlere.

Tekst og foto ved Torunn Ekornholmen

De fleste av oss som leser Lymfeposten vet noe 

om det å være lymfødempasient. Men hvordan er 
det å være terapeut? 
Vi dro til Montebello-Senteret i Mesnalia og traff 
to av fysioterapeutene på høstens kurs ”Lær å leve 
med lymfødem”, for dem som har kreftrelatert 
lymfødem.

Moro å være med
Marijke Ritsema (73) og Liv Aasmundsen (67) er 
erfarne lymfødemterapeuter, med mange års prak-
sis bak seg. Marijke holdt på til hun var 70 i Stens-
nes Fysikalske Institutt i Bergen, mens Liv ganske 
nylig har pensjonert seg fra Ulefoss Fysikalske 
Institutt, og har flyttet til Bø.

De er glade for å kunne bidra på Montebello.
– Så lenge det er bruk for oss er det moro å være 
med, sier de.
Marijke og Liv mener begge at det er vanskelige-
re å være fersk lymfødemterapeut, enn gammel i 
gamet.

– Det er ofte emosjonelt tøft, særlig når du står 
overfor unge mennesker med sekundært lymfødem, 
og du vet at de ikke vil klare seg. Da hjelper det å 
ha vært ute en vinternatt før, sier de to.
Liv sier hun tenkte mye på den følelsesmessige 
siden av yrket hun valgte, før hun bestemte seg. 
Men hun har aldri angret. Skjebnen ville at hun 
skulle miste sin mann bare 48 år gammel, og det 
hjalp henne i jobben, så galt det enn kan høres.

Spurte mye
– Det førte til at folk turte å spørre meg om van-
skelige ting, og jeg svarte. En skal jo ikke engasje-
re seg for mye følelsessesmessig, men det er klart 
man kommer nærere noen enn andre. 
Liv forteller om en mannlig pasient som spurte. 
Han var veldig syk, men spurte mye. Så ble han 
borte.
– Jeg kom i kontakt med enka, og hun fortalte hvor 
mye hun hadde lært av meg gjennom sin mann før 
han døde, og hun takket meg. Jeg ble så overrasket, 
og har tenkt på det mye etterpå. Med den erfarin-
gen jeg hadde selv, lærte jeg å tåle andres redsler 
og historier.

Spøk og humor
Hun husker også ei jente på 14 år som kom med 
smerter og hovne bein. Moren hadde leita i flere 

år etter hva som kunne feile datteren. 
– Da jeg begynte å snakke om bandasjering og 
kompresjonsstrømper og alt det der, tenkte jeg at 
henne ser jeg nok aldri igjen. Men det gikk noen 
år, og så kom hun og fikk hjelp. 

– Er det krevende mentalt? Tapper folk deg?
– Nei, jeg synes ikke folk klager, jeg synes tvert 
imot at folk er takknemlige for endelig å få hjelp. 
Det er mye spøk og moro ved behandlingsbenken. 
Det som er tungt er hvis folk ikke blir bedre. 

Fysioterapeutene Liv Aasmundsen (t.v.) Bø i Te-
lemark og Marijke Ritsema fra Bergen er begge 
pensjonister, men trives kjempegodt med å gjøre 
en innsats for lymfødemikere på Montebello.
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Lymfødemikere har ofte gått i flere år uten å få 

hjelp. Det var en dame som ikke kunne jobbe, og 
ikke ta barnebarna på fanget på grunn av smerter i 
beina. Vi behandlet henne og etter en stund kunne 
hun jobbe igjen, hun syklet og var glad. Nå får hun 
bare vedlikeholdsbehandling. 

Slåss så fært
Liv forteller om mange som er godt over 60 før 
de får hjelp med sine lymfødem. 
– De har levd et liv i langbukser. Badedrakt er et 
fremmedord, og mange har vært på evige slanke-
kurer, men det er jo ikke nødvendigvis der proble-
met ligger! Det er også slitsomt for folk som må 
slåss så fælt for å nå fram i systemet, både hos 
leger og hos NAV.

Ga ikke opp
Marijke har vært fysioterapeut både utenlands og 
innenlands, og var ferdig fysioterapeut i 1964. Hun 
var med på det aller første kurset i lymfødem-
behandling som dr Petlund holdt i Bergen i 1989.
– Da vi begynte med lymfødempasienter rett etter 
kurset var jeg vettskremt, men ble veldig oppmun-
tret av legene som sendte meg pasienter, og ga 
meg gode tilbakemeldinger. Andre leger trodde 
ikke på dette.
Men Marijke ga heldigvis ikke opp. Hun fikk etter 

hvert mer selvtillit, og pasientene jublet over å bli 
forstått. Bitene falt på plass for dem. 

Går lenger
Til å begynne med sendte Haukeland sykehus 
henne pasienter som burde ha fått behandling for 
lenge siden, men etter hvert ble sykehuset flinkere 

til å sende dem til lymfødembehandling tidligere.
Hun har sett mange triste krefttilfeller, men synes 
likevel situasjonen kan være vanskeligere for de 
med primært lymfødem.
– Det er bedre kjent at de som er kreftoperert kan 
få lymfødem, mens de med primærlymfødem ofte 
går lenger med sine plager, sier Marijke.

Erfaringer
Hun husker spesielt godt fra sin praksis i Bergen 
en 6-åring som fikk god hjelp:

– Han hadde bihulebetennelse. Han sov ikke, spiste 
ikke, hørte ikke. Etter fire behandlinger sa han 

”Ikke skrik sånn til meg!” Han sovnet prompte i 
en stol, mens det rant væske fra ørene, nesen og 
øynene. Han slapp operasjon, ble i bedre humør 
og mye roligere.
– Har du følt deg slått ut av folks plager?
– Ja, jeg har jo det. Jeg pleide å ta de vanskeligste 
tilfellene på slutten av dagen. Så kunne jeg bruke 
mer tid på dem. Man skal ha levd et stykke liv, og 
gjort noen erfaringer for å gå på en så krevende 
oppgave som lymfødembehandling er. 

Oppsummering
De to damene kommer med en oppsummering:
– Det er ikke vanskelig å behandle, men det handler 
også om tillit og empati. Man må lytte, – og tåle 
det man hører. Og selv om man ikke skal involvere 
seg, så består livet av slikt også! n

Vi som behandler lymfødemikere har mye å 
takke dr. Petlund for, sier Marijke og unner ham 
kongens fortjenstmedalje av hele sitt hjerte!

Liv mener at eget levd liv, på godt og vondt, gir 
erfaringer det er fint å ta med seg i yrket som 
lymfødemterapeut.
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En Ridder gratuleres
Selv om det var i sommer dr Carl Fredrik Petlund 
ble slått til ridder av Den Kongelige Norske St. 
Olavs Orden for sin innsats innen lymfologi (se 
artikkel i Lymfeposten nr 3), – var det 8. oktober 
han fikk sin audiens hos Kong Harald i sakens 

anledning. 
Samme formiddag feiret Norsk Lymfødemklinikk 
dr Petlund med en mottakelse, der han ble hedret 
med taler, blomster, bokgave – en hyggelig mot-
takelse med kanapéer, sprudlende drikke, kaker 
og kaffe.

Professor Øistein Aagenæs (som har gitt navn til 
Aagenæs syndrom, syndromet skyldes en feil på 
kromosom 15 som forårsaker nedsatt strøm av 
galle i gallegangene (kolestase) og som gir lymf-
ødem i kroppen, særlig i bena) – var en av mange 
gratulanter. Andre tilstedeværende var en flott 

bukett lymfødembehandlende fysioterapeuter, 
representanter fra Norsk Lymfødemforening både 
sentralt og fra Oslo/Akershus, fra Lymfeposten og 
også et knippe pasienter som fikk gleden av å være 

med på feiringen.

Dr Petlund selv holdt også tale, med minner fra 
norske fysioterapeuters lymfødemutdanning. Det 
er nå 25 år siden de første norske lymfeterapeute-
ne ble utdannet ved Földi-klinikken i Tyskland, ut-
danningen i Norge startet 1989. 
Dagens besøk på Slottet ble omtalt i muntre toner: 
Dr Petlund forsøkte å gå rett inn, – ble stoppet av 

En god ting kan ikke feires for ofte – 

Tekst: Tone Guettler                                                                                                    Foto: Karin Evje Olsen

en vakt, – fortalte at han skulle i audiens til Kongen 
hvorpå det ble utbrutt: ”Å, – ær’e Petlund?” En 
Knekt (som var en dame) førte ham via Salen 
innenfor balkongen som har utsikt til hele Karl 
Johansgate, inn i Fugleværelset der Ridderen ble 
introdusert for Kongen som sa: ”Nå må’ru fortelle 
meg alt om lymfødem”. En 15 minutters audiens 
holder ikke til det, men det ble en hyggelig sam-
tale der de snakket om alt mulig.

Wenche Vigen snakket om dr Petlund og Norsk 
Lymfødenklinikk (startet 1991) der han i 10 år 
var medisinsk sakkyndig, og der han mer enn én 
gang sendte pasienter rett til sykehus for behand-
ling når han kunne konstatere at en pasient som 
var inne til behandling hadde en alvorlig rosen-
diagnose. Hun fortalte om hvordan han som utål-
modig, og ikke spesielt teknisk kyndig person, 
klarte å ”ødelegge” utstyr på klinikken hver gang 
fysioterapeutene var borte og han regjerte alene. 
Det er tydelig at fysioterapeutene på klinikken 
setter stor pris på at han fremdeles stikker innom 
– for en kopp god kaffe og en prat ved lunsjtider.

Ridder Petlund var i sitt ess og nøt dagen og alle 
gratulasjonene, – som var varme og vel fortjente. 
Hans  innsats for lymfødemutdanningen, for lymf-
ødemikerene, hans veiledning, faglige innsats, 
medmenneskelighet og kunnskap har betydd mye, 
– og var vel verd en feiring. n
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NLFs Ledermøte

Referat og foto: Svanhild Heland

Nestleder i sentralstyret, Evy Walderhaug, åpnet 
ledermøtet og ønsket velkommen. Hun fortsatte 
med et referat fra Nordisk konferanse i Stockholm 
(se side 8) og ga en orientering om situasjonen for 
lymfødemforeningene i Sverige, Danmark og på 
Færøyene samt i Norge.
Under avsnittet om NLF ble det en del diskusjon 
om situasjonen for lymfødemikerne i Norge. Mange 
er redde for at behandlingstilbud og andre rettig-
heter forsvinner. Et sterkere engasjement ble etter-
lyst. Blant annet ble det tatt til orde for å starte en 
spørreundersøkelse for å få kartlagt behovet for 
behandling. Etter råd fra fylkeslegen i Vestfold vil 
det bli satt i gang en slik undersøkelse der. Det var 
enighet om nødvendigheten av å engasjere seg 
lokalt og framskaffe fakta som kan legges fram 
for kommunen. 

Liss Bjellerås Tellefsen fra sentralstyret ga et kort 
kurs om hvordan opprette/lagre dokumenter på 
PC. Med økende bruk av e-post for utsending av 
referater og andre dokumenter, er det viktig at alle 
mestrer både å åpne og å lagre vedlegg.
Deretter gikk Elin Hansen, også fra sentralstyret, 
gjennom en mal for årsmøteprotokoll. Hun viste 
også hvordan et regnskap skal settes opp, samt 
understreket viktigheten av å underskrive alle pa-
pirer som sendes inn til sentralstyret. Det gjelder 

Norsk Lymfødemforening holdt ledermøte 23. oktober 2010 på Rica Helsfyr Hotell, Oslo. 
14 av NLFs 17 lokalforeninger var representert, enten ved leder eller nestleder.

ikke minst reiseregninger som mange slurver med.

Bjørg Norheim er tidligere studieleder for NLF. 
Hun ga en orientering om Funksjonshemmedes 
Studieforbund (FS), der 51 organisasjoner er med. 
FS får midler fra Voksenopplæringsnemnda. Nye 
regler er innarbeidet. Hun forklarte om studiear-
beid, studiemateriell og studieplaner. Ferdige kurs 
som kan hentes på nettet (www.funkis.no). Elin 
Hansen har nå overtatt kontakten med FS og har 
sammen med Marit Holm Mathisen, varamedlem 
i sentralstyret, ansvaret for NLFs kursvirksomhet.

Som svar på et brev fra Haugesund Lymfødem-
forening orienterte økonomiansvarlig Randi Fre-
driksen om hvordan likemannsmidler og velferds-
midler blir fordelt. 

Siste del av møtet ble brukt til å diskutere situa-
sjonen i de enkelte foreningene og problemet alle 
lokalforeningene sliter med, nemlig; hvordan få 
medlemmene til å stille på møter?
Én forening har gode erfaringer med å invitere 
fysioterapeuter og oppfordre dem til å få pasienter 
til å bli medlemmer i NLF. På møtene serveres det 
mat og det kreves påmelding. Det oppfordres også 
til å ta med ledsager, de trenger ikke å være med-
lemmer. Interessante temaer på få møter – det er 
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viktig ikke å gå lei på grunn av manglende tilbake-
melding og oppfølging fra medlemmene. Omtale 
i lokalavisene kan også være nyttig. 
Et par foreninger har sendt videre sentralstyrets 
bekymringsnotat til sine kommuner og har fått 
positiv tilbakemelding om driftstilskudd. 
Det ble etterlyst fagartikler som kan spres videre 
til lokalavisene.

Av saker ellers ble behandlingsopphold i Lofoten 
drøftet. En ny konferanse for våre mannlige lymf-
ødemikere er også ønskelig, men det er ennå på 
tankestadiet. En ”workshop” etter dansk mønster i 
forbindelse med landsmøtet ble også diskutert.
NLF kan feire 25 års jubileum neste år, men det 
er ikke tatt stilling til hvordan det skal markeres. n

Den 4. Nordiske lymfologikongressen fant sted i 
Helsinki i september i år, og det var deltakere fra 
mange land. Selvsagt var det flest fra Finland 

siden det var vertslandet, – men med fem fra Dan-
mark, hele fire fra Færøyene, ti fra Sverige, – så 
var tyve deltakere fra Norge slett ikke dårlig. 
Vi har snakket med fysioterapeut Ann Nesser og 
spurt henne hvorfor hun reiser på kongress.

– Jeg reiser på kongress for å møte kolleger og 
utveksle erfaringer, og for å høre om det er noe 
nytt i feltet.

Det var et stort program over de tre dagene – hva 

var det mest interessante?

– Det klart mest interessante, – og gledelige, er at 
det faktisk forskes innen lymfologi i Finland. Det 
er flere  leger som er opptatt av blant annet gen-

forskning og vekstfaktoren. 
En av de forskerne som holdt foredrag, var en av 
samarbeidspartnerne til Professor Kari Alitalo som 
i år ble tildelt Anders Jahres store medisinske pris 
for sin forskning på dannelse og vekst av lymfekar 
i normalt og sykt vev. Vekstfaktoren er prøvd ut 
på mus, og nå også på gris som anatomisk er mer 
lik mennesket.

På det faglige programmet sto også Norge?

– Dr Carl Fr. Petlund hadde æren av å holde åp-
ningsforedraget med en historisk oversikt over 
kunnskapen om lymfesystemet og lymfødem-
problematikken. 

4. Nordiske Lymfologikongress
Det er på kongresser og seminarer man oppdaterer seg faglig.

Tone Guettler har snakket med fysioterapeut Ann Nesser, – som deltok på kongressen og også tok bildene

Dr. Wittlinger fra Østerrike snakket deretter om 
lymfødembehandlingens historie, med fokus på 
Emil Vodder – mannen bak den manuelle lymfe-
drenasjen.

fortsettes neste side

Dr Carl Fr. Petlund holdt åpningsforedraget
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Lymfologikongress
Földiklinikken i Tyskland, var også representert?
– Dr Oberlin og fysioterapeut Regina Englisch fra 
Földiklinikken hadde et innlegg om hud- og 
vevsendringer ved lymfødem. De poengterte at 
terapeutene må modifisere behandlingen, som å 

bruke hansker, endre type grep og trykk.

Var kongressen opptatt av barn og lymfødem?

– Det var ett innlegg om de forskjellige syndro-
mene som kan gi lymfødem hos barn, men ikke 
egentlig noe nytt i forhold til det som undervises i  
Norge, og som man kan lese om i boka 
Lymfødem, klinikk og behandling.

Stemmer det at fettsuging enda en gang var på 

programmet, – var det noe nytt der?

– Ja, faktisk var det noe nytt. Nå er det praksis at 
alle pasienter må ha gjennomgått komplett manuell 
lymfødembehandling før de kan bli vurdert for 
fettsuging. Dessuten var det større fokus på at kom-
presjonsstrømpene som de som er fettsugd skal 
bruke etterpå, må være spesialtilpasset. 
Dr Brorson uttalte også at det er god økonomi i 
lymfødembehandling og dyre kompresjonsstrøm-
per i forhold til eventuell uføretrygding av lymf-
ødemikere.

Jeg ser av programmet at det var tre workshops 
på denne kongressen.

– Ja, de tre var: Brystkreftopererte og trening, 

Undersøkelsesmetoder og diagnostisering av lymf-
ødempasienter og Effekt ved bruk av oscillator.

Den siste ble presentert av en fysioterapeut fra 
Waldsee-klinikken i Østerrike. Hun kunne vise til 
mange gode resultater ved bruk av oscillator. Hun 
nevnte også en del om kontraindikasjoner: gravidi-
tet, hjerteproblematikk og akutte infeksjoner.

I begynnelsen av desember skal  Helen Olsen, 
Kristin Ruder og jeg til Tyskland og snakke med 
blant annet en professor som har brukt oscillator i 
over 20 år. Vi skal også besøke en klinikk for å 
lære mer om praktisk bruk av oscillator. Det gle-
der vi oss til, da vi fortsatt har en del spørsmål i 
forbindelse med denne behandlingen.

På slike kongresser er det alltid utstillere, og Ann 

nevnte:
– Det var flere ”nye” 

strømpeleverandører 
som viser fram tyn-
nere og lettere strøm-
per, men jeg synes 
ikke at disse virker 
like holdbare og gir 
like god kompresjon 
som de flatstrikkede.

Nyheter innen pol-
stringsmateriale er 
bandasjer og plagg 
med innlagde skum-
plastbiter (Mobiderm 
fra Thuasne, AlfaCare 
er norsk forhandler). 
Dette skal myke opp 
fibrotisk vev og ser 

interessant ut.

Kan du si litt om hvem som var på konferansen?

– Av foredragsholdere var det både leger og 
fysioterapeuter, men blant deltakerene ellers var 
det vel mest fysioterapeuter. Jeg tror ikke at det 
var noen pasientorganisasjoner representert – men 
jeg kan ta feil.

Om to år skal den Nordiske lymfologikongressen 
være i Oslo, – som også hadde den første kongres-
sen i 2002. I mellomtiden skal det være interna-
sjonal lymfologikongress, 19-23 september 2011 i 
Malmø. 
Vi får håpe at lymfødempasientenes organisasjo-
ner blir invitert til å delta.

Ann avsluttet med å si:
– Det er alltid noe nytt, alltid bra å få repetert noe 
en kanskje har hørt før. Det er synd at ikke flere 

deltar! n

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

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

JOBST 
– gjør hver dagen 
enklere

ci
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       Elvarex søm
løs hanske
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Gratis kompresjonsstrømper?

Dette brevet som er datert 11.05.2010, ble gjengitt 
i høstens nr av Athene – og kunne også leses under 
artikkeloverskriften Viktig beskjed til kvinner med 

lymfødem på brystkreftforeningens nettside, der de 
sier at ”... dere som har lymfødem (kan) henvende 
dere til det sykehus hvor dere blir behandlet og få 
gratis kompresjonsstrømpe.”

Helse- og omsorgsdepartementet skriver bl.a.:
”Siden kompresjonsstrømper, ev støttebandasjer 
og annet utstyr må anses som nødvendig for å 
få gjennomført lymfødembehandling, anser 
Helse- og omsorgsdepartementet, på bakgrunn
av ovenstående faglige vurderinger, disse 
hjelpemidlene som behandlingshjelpemidler, 
som forutsettes dekket av de regionale helse-
foretakene.”

En del lymfødemikere og fysioterapeuter har fått med seg at Helse- og omsorgsdeparte-
mentet har skrevet et brev til Foreningen for brystkreftopererte som svar på deres fore-
spørsel om ”... dekning av utgifter til kompresjonsstrømper og støttebandasjer ”.

Ved Tone Guettler

Departementets konklusjon i brevet er klart positiv,
– det bekreftes også av en erfaren jurist som har 
fått brevet forelagt.
  
Det er imidlertid ikke på noen måte avklart hvordan 
en slik ordning skal gjennomføres. Det kan derfor 
ta lang tid før det skjer noe som gir en praktisk 
uttelling for lymfødemikere med kompresjons-
strømpebehov. 

Mitt ønske er: 
Måtte departementets positive og klare uttalelse 
komme alle lymfødemikere som har utgifter til 
kompresjonsstrømper, kompresjonsbandasjer og 
annet kompresjonsmateriell, – utelukkende til 
gode. n

Ødem og smerter i benet
Har nettopp vært hos legen og fått konstatert 
lymfødem i venstre bein. Jeg har i grunnen hatt 
vondt i årevis i det beinet, men trodde det kom 
av en åreknute jeg har hatt i 17 år. Denne ble 
fjernet oktober 2009. Etter det har alt bare blitt 
verre. Ble sendt rett på akutten først i juli 

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.

2010, for de var redd jeg hadde blodpropp i 
leggen. Heldigvis var det ikke det i alle fall ....
Men beinet fortsatte å være vondt, og tre uker 
etter måtte jeg til legen igjen. Hovner veldig 
opp nede rundt vristen, blir en pølseaktig he-
velse rundt hele nedre del av leggen. Så legen 
tok ultralyd og fant ut at jeg hadde lymfødem. 
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Fikk et lass med medisiner, vanndrivende, blod-
fortynnende, betennelsesdempende (tabletter 
og krem), og skulle til ny kontroll etter 10 dager.

Men nå sitter jeg her da, er litt redd og veldig 
usikker på hva jeg egentlig har fått, har det noe 
med kreft å gjøre, er det noe som går over igjen? 
Blir det bare verre og verre ....?
Det verker og beinet er varmt, jeg er ikke syk-
meldt og har en jobb der jeg sitter stort sett 
hele tiden (er typograf og jobbverktøyet mitt er 
en datamaskin, så her er jeg plantet i 7 timer 
hver dag).

Har lymfødem noe med kreft å gjøre, er det et 
forstadie til dette?

Svar
Det er nå gått mange uker siden du skrev brevet 
og du har vært til kontroll igjen. Jeg vet derfor 
ikke om situasjonen din fortsatt er den samme.
Men det er flere ting å svare på, bemerke og 

stille spørsmål ved. 

Du skriver at det var mistanke om blodpropp. 
Det var det ikke, men likevel fikk du blodfor-

tynnende medisin. Da lurer jeg på: er det noen 
blodprøve som viste at blodet ditt var for tykt? 
Det bør du spørre legen din om. Blodfortynnen-
de gis ved blodpropp, forebyggende i forbindel-
se med operasjoner og ved for tykt blod.

Legen tok ultralyd og fant at du hadde lymf-
ødem. Ut fra beskrivelsen din (du er operert for 
åreknuter), lurer jeg på om du kan ha venøst 
ødem eller en kombinasjon av det og lymfødem. 
Forskjellen er: ved venøse ødem er det svekkel-
se av tilbaketransport av væske i venene. Da er 
vanligvis bena bedre om morgenen – spesielt 
hvis du ligger med dem litt høyere enn vanlig. 
Vanndrivende kan hjelpe. Det kan etterhvert 
bli økt pigmentering i huden nederst på leggen 
og rundt ankelen.
Men dersom du har lymfødem, er det en svek-
kelse i lymfeåretsystemet. Lymfevæsken inne-
holder større molekyler, bl.a. proteiner. Ved 
lymfødem skal du ikke ha vanndrivende, fordi 
ødemet kan bli fastere og vanskeligere å få bort.
Er benet blitt bedre etter at du begynte med 

vanndrivende? 
Du skriver også at benet verker og er varmt. Er 
det undersøkt om du har en venebetennelse? 
Du fikk betennelsesdempende, har det hjulpet?

Mitt inntrykk er at legen har gitt deg forskjel-
lige medisiner uten å gi deg forklaring. Jeg 
ville bedt ham/henne om å begrunne medisin-
valgene.

Du lurer på om lymfødem har med kreft å gjøre, 
er et forstadie til det. Det høres ikke ut som ditt 
ødem er relatert til kreft.
Kreft (spredning) og kreftbehandling (fjerning 
av lymfekjertler, strålebehandling, cellegift), 
kan gi sekundære lymfødem. Men andre ope-
rasjoner kan også skade lymfeårer og føre til 
lymfødem. 
Noen har primære lymfødem – en medfødt 
svekkelse i lymfesystemet. Det kan vise seg 
allerede hos spedbarn, komme i puberteten, i 
forbindelse med svangerskap eller senere i 
livet. Vanligvis fører ikke lymfødem til kreft, 
men i svært sjeldne tilfeller, kan langvarig lymf-
ødem gi bløtvevs sarcom. 

Jeg vil anbefale deg – legg benet på en stol eller 
lignende når du sitter på jobb og hjemme. Bygg 
opp 3-5 cm under fotenden på madrassen eller 
sengen.
Be om henvisning til fysioterapi for å bli vur-
dert av en som har spesialkompetanse i manuell 
lymfødembehandling. Hun/han kan vurdere om 
du bør undersøkes mer. Jeg tror du vil ha nytte 
av lymfødembehandling og kompresjonsstrømpe. 
Slik behandling bør redusere ødemet og smer-
tene. På nettadressen www.lymfoedem.no – 
under Behandling, ser du om det er fysioterapeut 
som gir slik behandling i nærheten av der du 
bor. 
Dersom plagene dine ikke blir bedre, kan legen 
eller fysioterapeuten søke om undersøkelse 
ved Sirkulasjonsfysiologisk avd. ved Oslo 
Universitetssykehus, Aker, hos lege Carl Erik 
Slagsvold. Men der er det flere måneders 

ventetid.

Jeg håper du vil få behandling og bedring snart. 
Lykke til.
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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

+ Leserbrev ... Leserbrev ... Leserbrev
Svar på leserbrev fra Grete Lill - bandasjeringsmateriell
Ser i siste Lymfeposten at Grete Lill etterlyser tips til vatt/polstring.
Jeg kjøper platevatt, slik som brukes til lappeteknikk. Dette deler jeg opp i passe bredde, legger skøtene 
kant i kant og syr på maskin med siksak så lang jeg vil ha det. Bruker lengder på ca 3 meter. Dette 
fungerer veldig bra, og denne vatten er ganske holdbar.

Hilsen Bjørg

fysioterapeut
Torill Olsøy 
til å ta med 
en del eksemplarer av Lymfeposten – for det er 
viktig at lymfødemikere blir gjort kjent med at det 
finnes en pasientforening de kan ha tilhørighet i.

Hører du med til en av de heldige som får komme 
med på januarkurset? Kunne du tenke deg å for-
telle om foreningen? 
Ta kontakt med redaksjonen, – så avtaler vi hva 
du kan gjøre for NLF, – og hva vi kan hjelpe deg 
med for å oppnå dette. n

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

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

Når Norsk Lymfødemforenings styremedlemmer 
eller Lymfepostredaksjonens medlemmer er så 
heldige å komme med på et av disse behandlings-
oppholdene, arrangerer de selvsagt et informasjons-
møte om NLF. På kurset i høst fikk vi fagansvarlig 

Har du kommet med på Montebello i januar? 
Venter du på svar?

Montebello i januar?
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Nytt på strømpefronten

Denne gangen var det Smith&Newphew, leveran-
dør av Jobst kompresjonsstrømper, som hadde in-
vitert lymfødembehandlende fysioterapeuter til 
strømpeseminar i henholdsvis Bergen den 20. okto-
ber og Asker utenfor Oslo den 21. oktober. 

Invitasjoner var sendt ut, – www.lymfoedem.no 
annonserte også seminaret – men så få meldte seg 
at Bergensseminaret måtte avlyses, og til Asker 
var det bare 20 som kom.  

Comfort zone: knehase og albu
Jeg har hørt at noe av det mest spennende nye 
denne gangen er ”comfort zone” for området kne 
og albu, – slik at det ikke skal bli ubehagelige 
rynker i knehasen når kneet er i bøy. Det skal jeg 
ha på min neste strømpe – jeg som er så heldig at 
jeg har fått vite om det. 

Soft i svart
Dessuten har det kommet Elvarex soft i svart for 

Snappet opp av Tone Guettler

både ben og arm, for ben i klasse 3, – myk og 
behagelig og lettere å ta på, men gir ikke like god 
kompresjon og er ikke like slitesterk som ”vanlig” 
Elvarex, – hører jeg. 

Hovedkontor i Sverige
Nytt er det også at det fra 4. desember i år blir BSN 
medical som tar over salg av Jobst strømper og 
kompresjonsmateriell i Norden – med hovedkon-
tor i Sverige. Dette skal ikke føre til endringer i 
leveranser til Norge.

Aldri ferdig utlært
De som deltar på slike seminar lærer alltid noe 
nytt, – og det er også alltid noe som er verd en 
repetisjon. Man blir aldri ferdig utlært.  
Om det er slik at det er konkrete årsaker til at det 
ikke passer å delta på slike informasjonsseminarer, 
om valg av dag og tid er gal, – da går det kanskje 
an å gi arrangøren et tips, slik at det neste gang er 
en mulighet for bedre tilrettelegging. n

En kompresjonsstrømpe ser ikke lik ut, og blir heller ikke produsert på samme måte år 
etter år. Det skjer stadig forbedringer. Heldigvis gis det mulighet til å få med seg ny-
hetene – rett fra produsenten selv, – spesielt når de tar seg bryet med å komme opp fra 
Tyskland for å vise og forklare hva som er nytt siden sist. 

Bli med å påvirke fremtiden
for lymfødemikere
International Lymphoedema Framework (ILF) har som mål å utveksle erfaring og kunnskap og å 
utvikle internasjonale standarder for behandling av lymfødem. 
Norsk Lymfødemforening, i samarbeid med Faggruppe for Onkologi og Lymfologi, ønsker å ta del 
i dette og har invitert International Project Manager Pierre Gonon i ILF til Oslo. Og han kommer –

11. april 2011 – sett av dagen!
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Bakgrunn
Våren 2010 fikk jeg en e-post med forespørsel om 

å behandle en tysk turist som kom til Trondheim i 
juli måned. Etter avklaring med min sjef på jobben 
på sykehuset, var det klart at det var ikke aktuelt å 
behandle pasienten i sykehusets lokaler. Siden jeg  
ønsket å hjelpe denne damen, og ikke hadde egne 
behandlingslokaler, foreslo jeg at jeg kunne komme 
på turistskipet, som jeg antok hun reiste med. 
Men det visste seg at hun reiste med sin mann i 
egen bobil. 

Ingrids historie: ”Etter min brystkreftoperasjon i 
2006, utviklet jeg et alvorlig lymfødem i venstre 
arm og brystkasse. Kombinasjonen av intensiv og 
regelmessig lymfedrenasje og en kompresjons-
strømpe gjorde at hevelsen ble redusert over tid, 
og jeg kunne klare meg med langt færre behand-
linger, vanligvis ukentlig.  
Avhengig av regelmessig profesjonell behandling 
kunne jeg kun reise innen Tyskland. 
Mitt største ønske om å reise med bobil gjennom 
Sverige, Finland og til Nordkapp og reise hjem 
gjennom Norge forduftet. En slik lang tur, som vi 
beregnet til ca to måneder, var for usikker med 
tanke på lymfødemutviklingen. Ingen kunne for-
telle meg hva som ville skje med så langt opphold 
i behandling. 

Men brystkreft og dens konsekvenser er også van-
lig i Skandinavia, tenkte jeg – og kvinner får vel 
behandling der?
Jeg snakket om dette med min fysioterapeut og 
hun skrev opp sin behandlingsplan for meg. 

Neste steg var å finne noen som kunne snakke 

norsk og svensk. Etter en del leting fant jeg begge 
deler, og de var villige til å hjelpe meg. Jeg laget 
en liste over aktuelle spørsmål/utsagn som jeg 
forventet å ha bruk for – som f.eks. ”Når kan jeg 
få en time?” og ”Jeg trenger en regning for min 
helseforsikring?” – og min behandlingsplan ble 
oversatt til begge språk. I tillegg oversatte min 
sønn den til engelsk. 

Behandlingsturné med bobil
Ved fysioterapeut Hanne Paltiel, St. Olavs Hospital, Trondheim

Da reiseplanen var klar ble de store sentrene for 
fysioterapi kontaktet om mulighet for å behandle 
en turist. I Norge ble kontakten opprettet via Norsk 
Lymfødemforenings nettside der det står en liste 
over behandlere i hele Norge. 
En liste over byer, navn på fysioterapeuter og tele-
fonnumre ble laget. 

Sverige var et ”transitland” så det første stedet jeg 
forventet å trenge behandling var i Rovaniemi i 
Finland. Jeg var veldig spent og litt engstelig, men 
det trengte jeg ikke å være. Takket være min egen 
fysioterapeuts gode behandlingsplan var all be-
handling i Finland, Lofoten og tilslutt i Trondheim 
utmerket. Den finske fysioterapeuten kunne ikke 
engelsk men takket være en kollega som oversatte 
fra finsk til engelsk, klarte vi å kommunisere. 

På turen ble jeg kjent med mange fine, hjelpsomme 
og interessante folk. Møtet med Hanne Paltiel i 
Trondheim var morsomt. Da jeg ringte, foreslo hun 
at vi skulle møttes i vår bobil ved en parkerings-
plass. På tross av det uvanlige behandlingsrom, 
gikk alt bra! 
Hun oppfordret meg til å skrive en liten rapport til 
bruk i Lymfeposten om min forberedelse til turen.

Jeg ønsker å oppfordre alle med lymfødem til å ta 
slike utfordringer som denne turen bød på. Etter 
en kreftdiagnose fortsetter livet selv om det blir 
noen begrensninger. Livskvaliteten er kanskje noe 
redusert, men det finnes alltid måter man kan opp-

fylle sine drømmer på!”
 

Postskript
Jeg var like spent som Ingrid da jeg syklet av 
gårde til behandlingstimen i bobilen på sykehusets 
parkeringsplass på Marienborg – passende diskret 
med lite trafikk og passende nært til sykehuset til 

at det var trygg for begge parter. 
Bobilen var ikke til å ta feil av, – det var ingen 
andre slike på parkeringsplassen denne dagen! 
Ingrids mann satt på en liten krakk utenfor bilen 
og ventet på meg. 
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hadde fått noen form for opplæring i egenbehand-
ling. Dermed følte de seg både avhengige og pris-
gitte hennes behandlere. Jeg håper at vi fysiotera-
peuter i Norge sørger for at våre pasienter ikke er 
så avhengig av oss! 

Ingrid sendte denne ”reportasjen” like etter hun 
kom hjem. Håper dere blir inspirert av hennes mot 
og ikke lar lymfødemet stoppe dere fra å dra på 
tur! n

Alt var på plass inne, med oppredd seng og krakk 
å stå på slik at jeg hadde en best mulig arbedsstil-
ling, håndduk og såpe lå klar. Rundt ”behandlings-
benken” hang det fl ere utgaver av kompresjons-

strømper til tørk. 
Etter en rask ”opptining” klarte vi å le av hele 
opplegget. Det var ikke hverdagskost for verken 
pasient eller behandler å ha en bobil som 
behandlingssted!

Til ettertanke: Verken Ingrid eller hennes mann 

Nå har du tilgang til Jungelhåndboka 
2010s nettversjon. Dette er et raskt og 
effektivt oppslagsverk, som kan benyttes 
gratis av alle. 
– Hovedinnholdet er nå oppdatert, og vi 
jobber systematisk med å legge inn lenker 
og koblinger i teksten, slik at tilbudet blir 

best mulig for brukerne, sier Anne-Therese 
Sortebekk, jurist ved FFOs 
Rettighetssenter.

Gå til www.ffo.np/jungelhåndboka for å 
fi nne den elektroniske versjonen av 

Jungelhåndboka 2010. n

Jungehåndboka 2010 på nett
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Hun er helt oppgitt over den mangel på kunnskap 
om lymfødem som fortsatt råder i helsevesenet.

Diagnose
Laila er psykiatrisk og somatisk hjelpepleier, og 
har jobbet på sykehus i hele sitt yrkesaktive liv. 
Hun fikk lymfødem som 13-14-åring, og det gikk 

40 tunge, smertefulle år før hun fikk diagnosen. 

Da hun ble uføretrygdet for to år siden, var det en 
kollega som sa:
– Hva er det egentlig som feiler deg, da, Laila?
– Jeg har jo lymfødem, jeg, i begge beina og armen, 
og i ansiktet.
– Jammen, jeg mener, hvilken diagnose har du?
Laila sukker tungt:
– Han skjønte ikke at lymfødem er en diagnose!
 

Fæle bein
Hun forteller også om sin egen fastlege, som for 
to år siden hjalp Laila med å søke uføretrygd.
– Jeg fikk et sår på beinet i sommer, og hun hjalp 

meg å rense det. Da sier hun: ”Sannelig er beina 

Laila Østby fra Kapp på Østre Toten har prøvd både operasjon, gipsing, homøopat, sone-
terapi og healer, blant mye annet, og 20 år med sterke vanndrivende medisiner for sitt 
medfødte lymfødem.

Ved Torunn Ekornholmen                                                            Foto: Torunn Ekornholmen og Laila Østby

40 år uten diagnose

dine fæle, går du ikke til behandling, da?” Jeg 
forklarte at jeg aldri blir bra, men hun skjønner 
det fortsatt ikke. Jeg har vist henne Lymfeposten 
og fortalt om pulsatoren jeg bruker hjemme. Da 
sa hun bare at jeg må passe på beina mine. Men 
det har jeg prøvd aleine siden jeg var 14 år. Jeg 
går til behandling og til fotpleier, jeg smører dem 
nøye, passer meg for mat, og gjør så godt jeg kan.

Tante
At hun fikk uføretrygd uten diskusjon kan hun 

takke tanta til en NAV-ansatt for. Saksbehandleren 
visste hva lymfødem er, siden tanta hadde hatt det 
i flere år.

– Jeg var superheldig! sier Laila.
Hun tok bilder av beina sine, og skrev ”Hadde 
DU orket 12-timersvakter på sykehus med sånne 
bein?” Fastlegen la dem ved søknaden. Den samme 
fastlegen som to år etter spurte hvorfor ikke beina 
hennes var bra.
 

Operasjon og gipsing
Det begynte da Laila var en aktiv jente på 13 år. 
Hun trente mye håndball, fikk sår, og ble hoven, 

spesielt etter mye trening. Etter en håndballkamp 
ble hun operert i ankelen. Legen var sikker på at 
leddbåndet var røket.
– Ut flommet to liter væske. Ingenting var galt, og 

jeg ble sydd igjen.
Under to svangerskap ble hun også veldig hoven, 
og ansiktet ble angrepet til de grader at hennes 
snille, tålmodige mann, John, knapt kjent henne 
igjen.
To år etter ”operasjonen” gikk hun i seks uker med 
gips på det samme beinet, men like ille var det da 
gipsen ble fjernet.

Hele kroppen
– På jobben på sykehuset mente noen jeg hadde 
dyp venetrombose. Det hadde jeg ikke, og kirurge-

Slik så Laila Østbys bein ut da hun fikk uføre-
trygd. Ikke godt å gå 12-timers vakter som hjelpe-
pleier med dem, enda så glad hun alltid har vært 
i yrket sitt.
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ne ble bare gående og se på beinet mitt. De hadde 
ingenting å tilby meg, utenom sterkere vanndri-
vende medisiner.
En bieffekt av å gå og ha det så plagsomt satte seg 
i hele kroppen. Laila hadde vondt over alt, og gikk 
i 1994 til fysioterapeut for nakken og armene. 
Fysioterapeut Inger Kendel på Gjøvik så hennes 
lymfødem med én gang.
– Likevel ville ikke fastlegen min gi meg diagno-
sen, og dermed måtte jeg betale alt selv. Jeg syntes 
ikke jeg hadde råd til det, holdt på i tre år, men ga 
litt opp. Jeg prøvde å bandasjere selv, men beina 
ble fæle.

Meråker Kurbad
Så fikk hun Still’s syndrom i 2004. Hun gikk i ett 

år som hun nesten ikke husker noen ting av, med 
akutt leddgikt, høy feber og massevis av antibiotika. 
Mange års bruk av vanndrivende medisin hadde 
gitt henne så hardt bindevev at det var vanskelig å 
sette sprøyter. Endelig, i 2006, etter 40 år kunne 
doktor Finn Moen gi henne diagnosen primært 
lymfødem, og nå får hun behandling hos Cathrine 
Indrelid ved Gjøvik Lymfødem- og Fysioterapi-
klinikk.
Heldigvis, nå løsnet det for Laila. I 2007 fikk hun 

komme på intensivbehandling i Meråker. Der ble 
hun endelig kvitt den vanndrivende medisinen, alt 
var gratis, og hun opplevde enorm lettelse over å 
bli tatt på alvor, og et kjempeflott fellesskap.

– Jorunn Dalåmo og Hilde Alver var fantastiske! 
Det var meningen vi skulle få muligheten annet-
hvert år. Jeg er lei meg for at tilbudet ikke finnes 

lenger, etter at Meråker Kurbad misten avtalen 
om lymfødembehandling med Helse Midt-Norge 
fra januar 2010.

Interesse
– Det har tatt mange år, men du har det bedre i 
dag?
– Jeg har det bra nå som uføretrygdet. Jeg tar valg 
og bestemmer over mine dager etter som formen 
er. Planlegger minst mulig for ikke å bli skuffet 
hvis det går i vasken. Jeg er ganske kreativ og 
spontan av meg og har mye moro blant annet med 
fire flotte barnebarn rett i nærheten. Jeg har en fin 

familie og gode venner rundt meg.
MEN, det er et men. Hadde allmennlegene hatt 

interesse for folk med lymfødem på 1960 og -70 
tallet kunne kanskje livet mitt ha hatt et problem 
mindre. Hadde jeg fått tilbud om fysioterapi, lymfe-
drenasje, kompresjonsstrømper og pulsator som 
20-25 åring, hadde jeg kanskje ikke hatt så store 
plager i voksen alder. Jeg kunne kanskje ha stått i 
full jobb. Jeg elsket jobben min.

Uvitenhet
Hun ser ut over den høstkalde Mjøsa, og legger 
til:
– Og ikke få mitt sjølbilde knust med at ”dette må 
du leve med, du er jo ikke helt slank selv heller”, 
som jeg fikk høre. (Hun var Grete Roede-instruk-

tør i 10 år!)
Men det som fortsatt skremmer meg er denne 
uvitenheten blant mange fastleger også i dag. At 
dette er arvelig er det ingen tvil om. Min far hadde 
det, ”elefantsyken” kalte de det den gangen. Min 
seksten år yngre søster og min datter har det. Og 
fremdeles gis det ut vanndrivende medisiner.

Laila har en bønn til kommunene:
– Gi driftstilskudd til flere fysioterapeuter med 

spesialutdannelse i lymfødembehandling,så flere 

lymfødemikere over hele landet kan få gratis hjelp, 
slik de har krav på. Det er store mørketall her.

Se meg som jeg er,
Ikke den du tror jeg er.

Lytt til meg og hør hva jeg sier og føler.
Sammen kan vi da bli et team 

for min helse og kropp.
                                                                       Laila

Jeg har det bra som uføretrygdet, og det er mye 
glede og humor i mitt liv, sier Laila Østby fra 
Kapp, med Mjøsa høstkald og grå i bakgrunnen.
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Noe nytt om lymfødem?
I dagspressen står det stadig vekk kjempeoppslag 
med nyheter om gjennombrudd i forskning, nye 
behandlingsmuligheter for diverse sykdommer, – 
overskriftene er store og fremtiden ser tilsynelaten-
de lys ut.

Når det gjelder lymfødembehandling har vi ikke 
sett slike mammutoverskrifter, – verken i avisene, 
eller for den saks skyld her i Lymfeposten. Det er 
ikke slik at det overhodet ikke skjer noe nytt, men 
vi er forsiktig med de store overskriftene, vi slår 
ikke på stortromma. Når det gjelder behandlings-
tilbud må det utprøving og erfaring til før fysio-
terapeutene kan gå god for nye ting. Men da blir 
også erfaringene delt med alle gjennom Lymfe-
posten.

Nylig hadde vi presentasjon av alternativ til natt-
bandasjering, der både fysioterapeut og pasient 
skrev om JoViPak (se også leserbrevet på side 39 
i dette nummer). Likeledes har et relativt nytt be-
handlingsapparat fysioterapeutene kan bruke på 
oss lymfødemikere vært omtalt – Deep Oscillation, 
dreier det seg om. Den gode effekten en del lymf-
ødemikere har hatt av kinesiotaping har også blitt 
skrevet om. Fra forskningens verden har det vært 

Ved Tone Guettler

antydet at sekundært lymfødem faktisk kan være 
at et latent primært lymfødem har blitt trigget, – 
og det har vi også skrevet om. Men aldri med de 
helt store bokstavene.

Når det er lymfologi-kongresser i den store verden 
eller her i Norden er Norsk Lymfødemforening 
ofte med og sponser kongressdeltakelse, og da er 
det en selvfølge at de som har deltatt formidler 
det de har fanget opp av nytt – via Lymfeposten. 

Vi forsøker etter beste evne å følge med, – for å 
se hva som skrives om lymfødem i andre forenin-
gers medlemsblader og på deres nettsteder, men 
siden dette faktisk er ganske tidkrevende arbeid, 
og vi ikke rekker all verden som frivillige, – så 
vet vi at vi slett ikke får med oss alt som foregår. 

Det vi lover er at når vi hører om noe nytt, – det 
være seg fra lymfødemikere selv eller fysiotera-
peuter, – hver gang vi kommer over virkelige 
”lymfødem-nyheter”, – så skriver vi om det.  Så, 
kjære med-lymfødemikere, dere oppfordres alle 
til å dele nyheter dere kommer over med oss i 
redaksjonen, slik at vi kan dele nyhetene med alle 
våre lesere. n

APRIL: Steve (34) med baby Eddie poserer og forteller litt om seg 
selv og sitt primærlymfødem.
Foto: Steve Bradshaw, http://stevebradshaw.com

De som vil – får til. De som ville denne gangen var et par engelske 
lymfødemikere som først satte opp en side på Facebook: Lymphoe-
dema Is Part Of Who I Am, og der begynte å diskutere muligheten 
for å lage en kalender – for å spre informasjon om lymfødem og til 
inntekt for The Lymphoedema Support Network.

Kalenderen – for 2011, er blitt kjempelekker! Fantastiske bilder. 
Og den har et budskap: lymfødem er en del av den person jeg er! 

For mer informasjon og bestilling – se http://lymphoedema.org n

Lymfødemkalender
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Dorthe Nakszynski, leder for Gyn-
kreftforeningens Oslo/Akershus-
avdeling, ønsket velkommen og 
ga ordet til professor dr. med. 
Erik Fing Eriksen, overlege ved 
Poliklinikk for osteoporose, Aker. 

Ved hjelp av skisser og grafikk ga 

han en inngående beskrivelse av 
hvordan benmassen tynnes ut et-
ter hvert som vi blir eldre. 
Denne sykdommen er lite påaktet 
i Norge. Enkelte hevder at det er 
en livsstilsykdom, noe Eriksen 
bestemt avviste. I løpet av de siste 
tyve årene er behandlingen blitt 
utviklet til å bli så effektiv at re-
duksjonen kan bli 70%. Flere kan gå med brudd i 
ryggen uten at man egentlig merker det før det blir 
for mange. De mest vanlige bruddene er under-
armsbrudd (nesten kun kvinner) og hoftebrudd.

Ben blir fortere skjør hos kvinner etter overgangs-
alderen. Frem til 25 års alder foregår en oppbyg-
ging og remodellering av skjelettet etter skader, 
så avtar denne prosessen. Mengden av østrogen 
og testosteron minker og påvirker utviklingen av 
benmassen.

Osteoporose kan være arvelig, eller kan skyldes 
mangel på kalsium og vitamin D.
Mosjon er også viktig, spesielt i vekstfasen.
Andre årsaker til osteoporose kan være overvekt, 
tidlig menopause, røyking, overdrevent bruk av 
alkohol, langvarig kortisonbehandling, – både 
cellegift og strålebehandling er også negative 
faktorer.

Osteoporose merkes som regel 
ikke før man har hatt et brudd. 
Får man brudd etter et fall på ”flat 

mark” kan det skyldes benskjør-
het. Diagnose kan også stilles via 
maskintest, en såkalt DXA scan-
ning. Ved behandling kan effekten 
av behandlingen måles i blodet i 
løpet av en uke.
Dr. Eriksen viste til en rekke medi-
kamenter for behandling, det fin-

nes i dag mange muligheter.
Poliklinikken for osteoporose ved 
Aker har ca to måneders ventetid. 
For å få time der kreves henvis-
ning fra fastlege.

Det er stor forskning på gang, spesielt i USA, der 
det pågår en undersøkelse om hvorvidt tilførsel av 
vitamin D reduserer også risikoen for kreft.

Norsk Osteoporoseforening
Etter en pause med frukt og te/kaffe, fikk vi en 

presentasjon av Norsk Osteoporoseforening (NOF) 
ved sykepleier Synøve Sørli.

Foreningen startet i 1992 som en underavdeling 
av Norske Kvinners Sanitetsforening. I 1996 ble 
Norsk osteoporoseforenings informasjonssenter 
etablert, før det fra 1.1.2009 ble en egen forening. 
Medlemstallet er nå ca 3 500.

NOF formidler informasjon om forebygging og 
behandling, driver likemannsarbeid og støtter 
forskning som tar sikte på å finne utbredelse og 

årsak til osteoporose.
Bladet Osteoporose gis ut 4 ganger i året. NOF 

Osteoporose (beinskjørhet) 

Referat ved Svanhild Helland                                                                                           Foto: Tone Guettler

Til dette temaet inviterte Gynkreftforeningen, lokallag Oslo/Akershus sine egne og Oslo/
Akershus Lymfødemforenings medlemmer til møte mandag 25. oktober. Møtet ble holdt 
på Oslo universitetssykehus, Aker, Lærings og mestringssenteret med 32 deltakere.

Uansett tidligere sykdomsbilde –

Professor Erik Fing Eriksen
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utdanner likemenn til lokalt like-
mannsarbeid, produserer informa-
sjonsbrosjyrer og tema-ark for å 
belyse ulike aspekter ved det å 
leve med sykdommen.
En egen DVD utarbeidet av prof. 
emeritus Jan A. Falch gis alle nye 
medlemmer. Dessuten er det laget 
en brosjyre som er pasientenes 
eget informasjonsarbeid bygd på 
egne erfaringer.

NOF arrangerer tverrfaglige mø-
ter, holder foredrag ved alders- 
og sykehjem, hjemmesykepleien, høyskoler, eldre-
sentre, seniorsentre, apotek og liknende.
I 2009 lanserte de en kampanje rettet mot fastleger, 

i 2010 var det ortopedene sin tur.

Osteoporosetelefonen er åpen 6 
timer i uken. Siste fem år er det 
tatt i mot ca 500 samtaler i året. 
Likemannstelefonen er åpen to 
timer hver mandag, – der ble det 
registrert 89 samtaler i 2008 og 
125 samtaler 2009.

Ved poliklinikken arrangeres 
både individuelle samtaler og 
gruppeundervisning.

Vil du vite mer om Norsk osteoporoseforening, 
gå inn påwww.nof-norge.org n

Sykepleier Synøve Sørli

+ Leserbrev ... Leserbrev ... Leserbrev
JoVi og jeg
Så var pakken kommet. En knallblå kjempevott med utenpåtrekk lå klar, – det var bare å lirke og skyve 
armen inn. Takket være god måltaking føyde den seg fint rundt armen, den klemte og presset akkurat 

passe. Nå var det bare tilvenning til den nye sengekameraten som gjensto.

Jeg ble brystkreftoperert i 2004, og ett år etter slo lymfearmen til for fullt. Det ble bandasjer og surring, 
strømpe og hanske, og klippekort hos Linda, fysioterapeuten min. Gode og dårlige perioder vekslet i takt 
med stressnivå på jobben. Stort sett var sommerferien riktig bra, vårinnspurten skrekkelig. Jeg var 
grundig lei av alt jeg måtte kle den stakkars armen med, og litt unnasluntring gjorde ikke situasjonen 
bedre, akkurat.

Så fikk min fysioterapeut høre om en ny behandlingsform, i mitt tilfelle en vott som gikk helt opp til 

skulderen, og som kunne brukes om natta. Jeg ble umiddelbart sjarmert av tanken på å slippe strømper og 
bandasjer på dagtid. Undersøkelser ble foretatt, saken avgjort: Jeg skulle prøve det nye hjelpemiddelet. 
Og endelig sto jeg med JoVi på armen og skulle begynne samlivet med den.

I dag er armen min mye bedre. Hver morgen våkner jeg med små søkk og striper i huden, et bevis på at 
votten gjør jobben sin i løpet av natta. Armen er merkbart tynnere, den er ikke vond lenger, et lite mirakel 
har skjedd. 
Nå har ikke alt gått helt smertefritt. Det tok en stund å venne seg til å sove med en diger, polstret 
innretning rundt venstrearmen, varmt ble det i sommer, og ikke er den særlig sexy heller. Men når alt 

kommer til alt, er plussiden uendelig mye større enn ulempene. En tilnærmet normalisert arm er resultatet 
av mitt møte med JoVi, både når det gjelder estetikk og fravær av smerte.

Fornøyd forsøkskanin
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NYTT .... LOKALNYTT .... LOKALNYTT

Haugesund
stiftet 17. november 1997

Hordaland
stiftet 12. juni 1991

Nordiske lymfødemdager – Bergen

Så at de skulle ha arrangementer andre steder i 
Norden, og tenkte at det var for galt om det ikke 
skjedde noe i Bergen også. Hadde det ikke vært 
for at andre sto på og var aktive ville jeg aldri ha 
visst hva som feilte meg (Det var takket være en 
artikkel skrevet om Eli Fosnes og hennes deltakel-
se på kongressen i Sydney i Trønder-Avisa som 
min mor leste).
Når formen er så som så, hva var da overkomme-
lig, lurte jeg på. En stand kunne jeg klare og booket 
standplass på kjøpesenteret på Nesttun, som er 
mitt nærmeste, og bestilte brosjyrer fra sentralt 
hold. På lørdagen var det opptatt så da måtte det 
bli fredag. Å kontakte media er også noe jeg lett 
gjør, så jeg sendte av gårde en pressemelding med 
info til både Bergensavisen og Bergens Tidende. 
Hørte ingenting fra dem, men de vil høre mer fra 
meg! Avtalte å møte Kjell Pettersen, som er både 
leder og kasserer og det meste av styret her i Hor-
daland Lymfødemforening, og fikk låne fine plaka-

ter trykket på lerret, og ekstra brosjyrer og infor-
masjonsmateriell fra han.
Fredagen ble en strålende solskinnsdag, så det 
hadde nok passet bedre å stå ute, men sånn vet 
man aldri her i byen. Rigget meg til med plakater, 
bøker og brosjyrer, ikledd en T-skjorte det sto 
”Spør meg om lymfødem” på. Interessen var ikke 
overveldende, men det kom noen kommentarer til 
bildene og noen spørsmål. En gammel dame som 
hadde lymfødem kom bort og pratet. Hun er avhen-
gig av hjelp for å få på og av seg strømper nå og 
hadde prøvd med hjemmesykepleien. Men de kom 
ikke før langt på formiddagen, og hun måtte også 
sitte inne og vente hele ettermiddagen og kvelden, 
for hun visste aldri når de kom for å ta den av. 
Hun hadde gitt opp strømper. Tankevekkende ...

Det kom også en dame med typiske lymfødemben 
forbi, som ikke ante hva hun feilte. Har begynt å 

Høstens medlemsmøter

2. september startet høstens møter i Haugesund 
Lymfødemforening som har medlemmer i hele 
Nord-Rogaland, fra Mosterhavn i nord til Skude-
neshavn i sør og inn til Sauda i øst. Så her er det 
felleskjøring med egne biler som gjør at vi kan 
treffes.
Vi prøver å finne litt spesielle steder – denne gang 

oppdaget vi FjørSilkeBris – en mangfoldig fler-

bruks kulturstue som først og fremst skal være et 
godt sted å være, og det var det. 
Vi var der en torsdag som er deres faste Kafédag, 
spiste en hyggelig varmrett og fikk kaffe og kake 

etterpå. Og en liten konsert av ekteparet som har 

bygget opp og driver stedet som de sier er ”…litt 
mer enn et luftslott”. Det ble en hyggelig etter-
middag.

Medlemsmøtene 21. september og 19. oktober ble 
holdt på Radisson Blue hotel i Haugesund. Vårt 
faste møtelokale er under ombygging, og vi har 
flyttet medlemsmøtene 19. januar og 16. februar 

til Tysværtunet Kulturhus i Aksdal, 15 minutters 
kjøring fra Haugesund.

Styret i Haugesund ønsker alle 

en god jul og et godt nytt år.

Grace Koch Hansen
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NYTT .... LOKALNYTT .... LOKALNYTT

Nord-Trøndelag
stiftet 11. oktober 1997

Sunnmøre
stiftet 28. november 2005

Et positivt møte med NAV

Styret i Nord Trøndelag Lymfødemforening arran-
gerte medlemsmøte en kveld midt i september 
med tema: ”Lymfødemikerens rettigheter i NAV-
systemet” – med innledning og orientering samt 
anledning til en spørrerunde. 
Et titalls medlemmer møtte på Jægtvolden Fjord-
hotell i Inderøy. Lederen ved det lokale NAV-kon-
toret i Inderøy, Elin Andersen, innledet med å si 
litt om den store NAV-reformen – den største for-
valtningsreformen i nyere tid – og hun gav en over-
sikt over oppbyggingen av NAV i dag. 
Deretter holdt to av kontorets ansatte med særlig 
kompetanse på trygderettigheter, en grei innføring 
i temaet som var gitt for kvelden. Medlemmene 
nyttet høve til å spørre underveis. Det ble ”ryddet 
opp” i en del begreper som blant annet sorterer 
under hjelpemidler og helseartikler som brukes av 
lymfødemikere. Det kunne tyde på at representan-
tene fra NAV også lærte noe av våre innspill.  I 
det hele var kvelden nyttig og lærerik for oss alle! 
Etter en intens hel time, var det godt med en pause. 

Det var gratis servering før og etter timen med 
NAV.  Alle hygget seg og praten gikk lett. Mange 
benyttet anledningen til å utveksle erfaringer og 
opplevelser.

Det kulturelle innslaget for kvelden var ved Karen 
Dullum som sang tre nydelige sanger. Hun ble 
akkompagnert på gitar av Eirik Schei Rystad. 

Lederen av foreningen, Thorvald Lyngstad, som 
ledet møtet, takket tilslutt alle som kom, og han 
takket spesielt de som bidro til at vi fikk en slik 

fin og nyttig medlemsmøte-kveld.  

For styret
Oddbjørg Rindhølen, sekretær

Nytt fra Sunnmøre

Vi invitererte medlemmene til sommertur til Runde, 
med sightseeingbåt rundt fuglefjellet. Etterpå et 
godt måltid sammen der vi kunne prate om løst 
og fast.
Ingen meldte seg på!

Så prøvde vi igjen med en høsttur til Petrines gjest-
giveri i Eidsdalen, et profilert spisested som har 

spesialisert seg på lokal mat.
Ingen meldte seg på!

Vi har forsøkt å arrangere møter på forskjellige 
steder på Sunnmøre med organisering av felles-
kjøring, men vi får ikke livstegn fra medlemmene 
våre. Vi tilbyr også dekning av reiseutgiftene uten 
at noe hjelper.

Vi har i samarbeid med FFB Ålesund trim en gang 
i uka på Moa med fysioterapeut som instruktør. 
Dette har vi laget kurs av så vi får midler fra FS.

Jeg ønsker en tilbakemelding fra medlemmene 
om hva de ønsker seg.

Evy Walderhaug,

leder Sunnmøre Lymfødemforening

studere bena på folk nå, har sett masse bilder på 
ulike grupper på nettet, – og snakker til de jeg 
møter om det, når det byr seg sånn.

Satser på et nytt framstøt på den internasjonale 
lymfødemdagen 6. mars, og oppfordrer alle til å 
tenke på hva de kan gjøre, smått og stort.
Hadde det ikke vært for at andre engasjerte seg og 
gjorde noe, – ville vi ikke hatt tilgang verken til 
gratis lymfødembehandling eller grunnstønad. 
Ingenting skjer om vi ikke gjør noe!

Vigdis Alice Angell
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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 Mona Wike 
Varamedlem Evabritt Stott

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

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

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

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

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

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

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

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

Vesterålen Lymfødemforening 

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

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

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

Åse S. Hokseng, leder (sykmeldt)
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 gjen-
nomgått likemannskurs og har taushetsplikt. 
Se også http://www.lymfoedem.no/likemannsordning.html
Likemannstelefonen betjenes av likemennene på skift. Vær klar over at det ikke nødvendigvis passer 
likemannen å snakke i telefon akkurat idet du ringer – men legger du igjen beskjed/telefonnummer, 
ringer likemannen tilbake! Det er sikkert.

RETURADRESSE:

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

Årskontingent: Hovedmedlem kr 300 – Husstandsmedlem kr 100

(BRUK BLOKKBOKSTAVER)

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

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

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

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

Medlemskategori (kryss av):

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

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

Innmeldingsblankett

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

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

husstandsmedlemskap for de øvrige)

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

m  Fysioterapeut – etterutdannet innen komplett fysikalsk lymfødembehandling                              m  Andre

Likemannstelefon 6987 7555
VI TRENGER FLERE LIKEMENN


