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Lederens hjørne
Så er det #d igjen #l å skrive noen
ord #l dere som leser LYMFE-
POSTEN. Vi tror fortsa" bladet er
vik#g for å kunne kommunisere med
mange av våre medlemmer og
andre interesserte, selv om mange
yngre mennesker nå bruker ne"-
siden vår og åpne og lukkede
 facebook-sider kanskje like mye.

Vi har kommet en del dager ut i november med kjølige,
mørke og regntunge dager her i Trøndelag. Men så skjer det
at for to dager siden var det blå himmel og 14-15 varme-
grader. Forstå det den som kan. Om vi ikke får flere slike
dager, ønsker vi at det kan være tørt en #d #l før vinteren
kommer.

Jeg er utålmodig. Jeg skulle så gjerne se" at det arbeidet vi
holder på med gir resultater raskere enn hva #lfellet er. Men
har e"er hvert innse" at påvirkning og endring av adferd av
offentlige etater ikke går raskt. Men det går framover i små,
men vik#ge steg.

For ikke lenge siden åpnet Kirkenes Sykehus et «kompe -
tansesenter» som vil være spesielt oppta" av lymfødem.
Det er vik#g for lymfødemikere i den landsdelen hvor det er
store avstander og få fysioterapeuter med spesial -
kompetanse. De"e senteret vil over #d bidra #l et bedre
 behandlings#lbud #l de som trenger det.

Vår info-DVD er under produksjon, og så fremt ikke noe
uforutse" inntrer, vil vi kunne vise denne under landsmøtet
i april 2016. Dere"er vil vi kunne begynne distribusjon #l
legesentre, helsesøstre, sykehus og andre som trenger
denne informasjonen.

2016 blir også et ak#vt år da vi både skal feire 30 år som
 forening, og vi står som arrangør av Nordisk Lymfødm -
kongress hvor medlemmer fra dansk, svensk, og færøyisk
lymfødemforening kommer #l Bergen i møte med oss. Her
blir det utvekslet erfaringer og se" på hvordan et samarbeid
kan gagne lymfødemsaken i Norden.

Vi ser på #lskuddsordningen – og arbeider for at en skal
 #lbake #l ordningen slik den var før den ble endret i 1984.
Slik det er nå, er det mange fysioterapeuter med spesial-
kompetanse i lymfødembehandling som ikke har dri&s -
#lskudd. Disse kunne ha avhjulpet situasjonen for de som
sjelden får #lstrekkelig behandling. Før 1984 kunne du ta
med deg rekvisisjonen #l den fysioterapeuten som var
nærmest #lgjengelig og hadde ledig kapasitet.

Vi vil e"er hvert be lokallagene om å samle en del infor-
masjon for oss. Spesielt for dere med store og kompliserte
ødem er det vik#g at lymfødembehandlingen kommer inn
under spesialisthelsetjenesten. E"er god bearbeiding i 'or
og i år under Arendals-UKA har vi kny"et kontakt med
helseminister Bernt Høie, og vil e"er hvert overføre mest
mulig fakta og informasjon #l han i forbindelse med de #ltak
#l endringer som vi ønsker.

De"e er siste utgave av LYMFEPOSTEN før jul, derfor passer
det å ønske dere alle en god jul og et godt ny" år. Sam#dig
vil jeg sende en spesiell hilsen og takk #l alle dere frivillige
som arbeider for lymfødemsaken. Det gjelder dere som
si"er i styret i lokallagene, alle som arbeider i utvalgene
våre, dere som lager medlemsbladet vårt, og flere andre
som s#ller opp når vi ber om det. Ingen nevnt – ingen glemt.

Thorvald S. Lyngstad

Vi ønsker våre
lesere en rik!g 

God Jul og 
et Godt Ny"år!
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For Hilde Espejord fra Brøstad -
botn i Troms er ikke intensiv-
behandling noen selvfølge.
Maken "l behandlingen i Albir er
det vanskelig å få hjemme.

Hun er SÅ fornøyd med intensiv-
behandlingen hun har få" i Albir, og
roser treningen i bassenget spesielt. Ja
hun kan godt tenke seg #lsvarende
opphold ved seinere anledninger. 

"TIMER"
Costa Blanca Physiotherapy ligger i
underetasjen i hotell Albir Garden
Resort. Her er alt lagt #l re"e, og
dagene er delt inn i "#mer" - fysikalsk
behandling, trening i oppvarmet
innendørs basseng og saltrening. På
kvelden er det samlinger med banda-
sjering eller teiping e"er behov.
Innimellom de"e er det anledning #l å
svømme i utendørsbassenget, gå turer

eller spise sammen på en av de utallige
restaurantene som ligger på rad og
rekke. 

NORSK KNEIPP 
Nordmenn ser du over alt. Mange
kelnere forstår norsk, og de kommer
straks med menyen på norsk hvis du
har tenkt deg inn. Albir er stedet der du
kan kjøpe norsk kneippbrød, tubeost og
knekkebrød, og risikere å treffe
naboen! 

ALF
Hjemme i Brøstadbotn er livet li"
annerledes for Hilde. Hun har ingen
fysioterapeut med utdanning i komple"
fysikalsk lymfødembehandling i
nærheten. Men hun har Alf.
Ektemannen Alf Jensen er Hildes
ledsager under oppholdet i Albir.

Hilde Espejord og Alf Jensen er med på
NLFs første behandlingstur !l Albir, og
kan godt tenke seg flere turer.

Her er Marianne Grønolen, Slidre (t.v.) og Eva F. Tu"e, Eidsvoll med gruppa på tur
!l Altea. Fin utsikt !l "vår" by, Albir. Byene ligger i gåavstand fra hverandre.

Ekte norsk kneip, om du ikke kan greie
deg uten!

Alf er gull verdt
Av Torunn Ekornholmen
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- Han er gull verdt for meg, sier Hilde
enkelt, og forteller hvordan han kjører
henne mil e"er mil for at hun skal få
behandling. Han har rullet metervis
med bandasjer, han bandasjerer Hildes
arm, se"er på kinesioteip og hjelper
henne med pulsatoren. Det siste nå er
Deep Oscilla#on, et lite, ba"eridrevet
apparat som skaper bedre forhold for
blant annet flyten av lymfevæske. De"e
har han også lært seg å bruke.

UFORBEREDT
Hilde forteller kortversjonen av sin
ødemhistorie. Med kre&diagnosen i
2005 fulgte også lymfødemet. Ingen
hadde forberedt henne på at de"e
kunne komme. Fortvilelsen var stor da
hevelsene i høyrearmen gjorde at hun
ikke engang klarte å holde rundt en
gaffel. Hun greide knapt å spise selv, og
trodde aldri hun skulle kunne sy e"
eneste s#ng mer.
- Det var Helga Parr  ved Universitets-
sykehuset i Tromsø som ble redningen. 

HELE DAGEN
Men du verden hvor strevsomt det var
å reise tre #mer hver vei for å få be-
handling. 20 mil er det mellom hjem-
stedet og Tromsø. Hele dagen gikk med.
Men da Helga ble pensjonist, må"e
Hilde se seg om e"er andre muligheter.
Lill Karin Styrvold i Harstad ble den
reddende engel. Hun er også med blant
fysioterapeutene i Albir.
- Hvor langt er det #l Harstad, da?
- 15 mil omtrent, men det kinkige der
er at jeg må ta ferge, og så fikk jeg ikke

drosje fra ferga og #l behandler,
dermed må"e jeg avlyse #mer.

Hilde har vært så heldig å få innvilget
opphold på Montebello flere ganger.
- Det er sikkert fordi jeg har lang vei #l

behandling, sier hun.
Løsningen for Hilde er nå at hun reiser
#l Finsnes, som bare er fem mil unna
hjemmet. Der får hun vedlikeholds-
behandling av en fysioterapeut som
dog ikke er spesialutdannet, men hun
drar #l Harstad #l Lill Karin jevnlig.
 Dessuten har hun sin kjære mann.

GJERNE TILBAKE
Fjorten dager i Albir er snart over. De"e
er første turen Norsk Lymfødemfor-
ening arrangerer #l de"e stedet.
- Det er noen #ng som kan gjøres
annerledes og justeres li" #l neste
gang, men de"e er jo et rimelig sted å
bo, og vi har likt oss godt. Vi kommer
gjerne #lbake. 
- Og se, sier hun glad, og spriker med
slanke fingre. 

Hildes ektemann, Alf, har lært seg det
meste om konas lymfødem.

Kurstedvegen 5, 2610 Mesnali
Tlf 62 35 11 00     post@montebello-senteret.no
www.montebellosenteret.no

www.dialecta.no Foto: Kirsti H
ovde og O

da H
veem

«Lær å leve med lymfødem» – 2 ukers kurs
Kurs 2-16 15.01 - 29.01
Kurs 39-16 30.09 - 14.10

Montebellosenteret arrangerer kurs 
for alle som har et kreftrelatert lymfødem

Montebellosenteret ligger i 
fl otte omgivelser like ovenfor 
Lillehammer og framstår 
med god hotellstandard 
uten institusjonspreg. 
Montebellosenteret legger 
stor vekt på skjønnhet, kunst 
og opplevelser. Samtidig har 
vi et sunt og godt kjøkken 
og delikate rom. 

Kontakt oss 

gjerne for mer 

informasjon.

Lær å leve med lymfødem

Kurset «Lær å leve med lymfødem» er for deg som har kreftrelatert lymfødem. Fokus i dette kurset 
er hva du kan gjøre selv når du har fått lymfødem. Du vil lære om lymfesystemet, fysisk aktivitet, hjelpe-
midler, egenbehandling og leveregler. Det gis i tillegg lymfødembehandling på hverdager, samt øvelser 
og fysisk aktivitet i gruppe. Pårørende inviteres til et faglig program i andre kursuken, for å få innsikt 
i hva lymfødem er og hvilke utfordringer det kan gi i hverdagen.
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Hei du ! Ja ne#opp du som si#er med Lymfeposten i handa
og leser de#e, og som akkurat som meg ikke har
lymfeødem. Det kan jo være mange grunner "l at du leser
de#e stykket, men uanse# er jeg glad for at du har startet å
lese og vil fortse#e å lese helt "l slu#en for å finne ut hva
en slik som jeg kan ha på hjertet!

Vet du at så mange som 2-3% av befolkningen kan ha
lymfeødem ?

Tenk li" over det — det kan være snakk om mer enn 100
tusen mennesker!

Å ha et lymfeødem, på grunn av redusert effekt i lymfesys-
temet, og å vite at det er en kronisk situasjon en må leve
med resten av livet, kan være tungt mange ganger. 

Likevel er det noen ildsjeler blant dem som klarer å se forbi
plagene sine og makter å engasjere seg i arbeidet for å skape
en bedre hverdag for alle med samme #lstand. Det er dannet
en landsomfa"ende forening og lokale foreninger som
arbeider for at helsevesenet og ikke minst fastlegene skal få
bedre kunnskap om hva lymfeødem er, og hvilke problemer
som kan følge med. 

For å nå frem med budskapet og også få stø"e fra staten #l
de"e arbeidet er det vik#g å ha mange medlemmer. I dag er
det ca. 1 600 medlemmer og det er selvfølgelig al(or få når
en tenker på hvor mange som plages med de"e.
Men det er akkurat det, å plages og ha en tung hverdag, som

kanskje får mange #l å unngå å engasjere seg i en forening.

Men så var det oss da – vi som ikke har disse plagene, og
som ser dem som sliter med de"e ved siden av å klare den
tøffe hverdagen som arbeidstager og familiemedlem. Og o&e
er det jo noen vi er veldig glad i. 

Så hva kan vi gjøre ? 

Jo nå har foreningen åpnet opp for at vi kan melde oss inn
som «hustandsmedlemmer» og vi kan også påta oss verv i lo-
kalforeningene og sentralforeningen for å hjelpe #l å avlaste
presset på våre kjære som vi ser sliter med å få livet #l å
fungere på beste måte. 

Så derfor oppfordrer jeg deg, du som nå tålmodig har lest
mi" hjertesukk!

Meld deg inn som «husstandsmedlem», og undersøk i lokal-
foreningen på di" hjemsted om det er noe du kan hjelpe #l
med!

Jeg gleder meg #l å treffe deg ansikt #l ansikt for en ny giv i
hverdagen.

Med vennlig hilsen
Alf Walter Larsen
husstandsmedlem og sekretær i Aust Agder 
Lymfødemforening 

Vi som ikke har lymfødem

Nordisk lymfødemmåned
Randi Fritzvold. Foto Hege Bygmester.

Markering av Nordisk lymfødemmåned var også i år på
Egertorvet den 12. september.  

Fra Oslo Akershus lymfødemforening s#lte Marita og Mar#ne
Heiberg og Karin Evje. Fra Ringerike lymfødemforening s#lte
Hege Bygmester.
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SOFTFIT HOLDER STRØMPENE OPPE UTEN Å 
SETTE BEGRESNINGER.

HA FOKUS PÅ DET VIKTIGE I LIVET

THERAPIES. HAND IN HAND.

ØKT KOMFORT. EFFEKTIV. LIVSKVALITET.
SoftFit er en ny unik silikonavslutning på kne og armstømpen i Elvarex 
og Elvarex Soft. Istedenfor den «tradisjonelle» silikonkanten så strikker 
vi nå inn silikontråder i den øvre delen av strømpen. Dette gir en myk 
og behagelig avslutning samtidig som at strømpen sitter oppe. SoftFit 
optimerer medisinsk effekt og pasientvennlighet.

Den hudvennlige SoftFit-teknikken er  
utviklet for milde og moderate ødem
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Kari-Ann A. Sle$eberg, Skuggenhaugen Fysioterapi

Sa# i forrige uke og leste i en "dligere utgave av
lymfeposten, og så plutselig at vi fysioterapeutene i
Ålesundsområdet ble u&ordret "l å skrive et innlegg "l
lymfeposten.

Det ble kort frist fra jeg oppdaget stafe"pinnen, så det blir
en enkel presentasjon av «oss».

De siste årene er det heldigvis bli" mange flere av oss
«lymfeterapeuter» i Ålesunds-området. De"e har gjort
det mye enklere for mange av våre pasienter som #dligere
må"e reise langt for å komme #l behandling. Men det er
fortsa" behov for flere, spesielt i kommunene utenom
Ålesund.

Fordi vi jobber mye alene på hvert vårt ins#tu" med et
spesielt fagområde, så har vi begynt med «lymfeterapeut-
treff» 2 ganger i året, der vi møtes fra hele Sunnmøre,
 inkludert Molde. Da har vi faglige tema, og mye uformell
fagprat. Vi møtes og spiser lunsj sammen, før vi har møte
et par-tre #mer, og det går på omgang mellom oss hvor vi
møtes. Vi er både privatprak#serende, kommunalt
 ansa"e,  fysioterapeut fra kre&avdeling og rehabiliterings-
senter der de tar imot #l intensiv lymfødembehandling.

På bildet er noen av oss samlet #l et møte som Medi
inviterte #l i Ålesund nå i november.

Vi sender stafe"pinnen videre nordover i eget fylke, 
!l Kris!ansund og Nordmøre.

Hilsen fra oss «lymfeterapeuter» i Ålesunds-området

Stafettpinnen

Fra venstre : Randi Farstad, Hege Ane$ Leikanger, Kari-Ann A. Sle$eberg, Beate Iversen, Oddrun Nedregård, Gry Haaberg.
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Veien til intensivbehandling
Ad Tones artikkel i Lymfeposten nr 3 2015

Av Kari Synnes

Jeg leste Tones ar#kkel i Lymfeposten nr. 3 2015. Jeg trodde
det bare var meg som ble avvist, før var det aldri noe problem.
Jeg har primært og sekundært lymfødem i begge bein. Jeg har
redusert jobb (70%) pga lymfødemet. Min dyk#ge fastlege
Anna Stavdal har kjent #l  lymfødem siden før jeg fikk diagnos-
#sert mi" lymfødem i 1996.
Søknaden om intensivbehandling skulle være sterk nok. Jeg er
nokså tungbehandlet, men har for eksempel gå" ned 6 cm på
lårene de siste to intensivbehandlingene, hvilket betyr
særdeles mye for gnagsår og bevegelse.

De siste årene har det vært vanskelig å få innvilget intensiv-
behandling. De første gangene fikk jeg beskjed om at dersom
jeg skrev inn Lymfødembehandling i søkefeltet på Google, ville
det vise seg at det er mer enn 60 behandlingssteder i Oslo, så
jeg må"e henvende meg dit. E"er hvert er begrunnelsene bli"
mer u(ørlige. Jeg fyller tydeligvis ikke kravene for behandling i
spesialisthelsetjenesten. De erkjenner at jeg kan trenge mer
behandling, som intensivbehandling, men det må jeg få i
primær helsetjenesten. Når jeg klager og blant annet frem -
holder at det bare er de som kommer #l behandling første
gang som får intensivbehandling i primærhelsetjenesten,
 kommenteres det ikke – jeg får bare høre at vedlikeholds-
behandlingen bør intensiveres og jeg bør i perioder få «daglig
behandling med påfølgende trening».  E"er noen klager blir
begrunnelsen mer formell. De fremholder at

1. Behandlings#lbudet ikke har betydning for prognosetap.
Det beskrives ikke funksjonsnedse"else av en slik karakter
at det medfører sterkt nedsa" evne #l å u(øre daglige
gjøremål eller forflytning. Tilstanden krever ikke resept-
belagte, sterke, smertes#llende medikamenter. Tilstanden
gir øket risiko for sår og hudinfeksjoner, men det frem-
kommer ikke opplysninger om at de"e er fremtredende i
de"e #lfellet. (Ja – hva er fremtredende? Jeg har i alle fall
fremholdt at jeg, som alle andre med kompresjonsbukser,
har problem med gnagsår på ankler, bak knehaser, i lysken).  

2. Behandlingen har ingen betydning i forhold #l
prognosegevinst, og #lstanden vil kreve langvarig og
regelmessig oppfølging i hjemmesituasjonen. Det synes
usikkert om behandlingen kan gi delvis gjenoppre"else av
#dligere helse#lstand, selv om pasienten får en forbigående
bedring e"er oppholdet. 

3. I forhold #l lymfødem foreligger det ingen dokumentasjon
eller retningslinjer som #lsier at behandlingsopplegget må
foregå ins#tusjonsbasert

Pkt. 1,2,3 anses ikke som oppfylt, det foreligger derfor ikke re"
#l helsehjelp i spesialisthelsetjenesten

Jeg kunne si mye #l de"e, men det kan sikkert dere også. Jeg
har klaget #l fylkesmannen, men de svarer ikke på mine spørs-
mål, parafraserer bare avslaget fra RKE (Regional koordiner-
ende enhet). Og når jeg e"er e" år søker på ny" - sender de
brevet re" #l fylkesmannen - med ny" avslag.

Det kommer stadig frem enkeltsaker hvor personer ikke har
mo"a" rik#g diagnose, mangler behandlings#lbud, mister be-
handlings#lbud, ikke får det de trenger av behandlings-
materiell. Når en enkeltperson prøver å kjempe mot systemet
alene blir en avvist og svært få makter å ta opp kampen mot
systemet alene.  Hvis en henvender seg #l poli#kere eller
departementer, så får en beskjed om at de ikke kan ta opp
enkeltsaker. NLF ser med s#gende bekymring på de"e og på
hvor nedprioritert Lymfødem er i det norske helsevesenet.

I følge Dr. med. Catarina Hadamitzky ved Medizinische Hoch-
schule i Hannover er det ca. 60 millioner mennesker i verden
som har lymfødem og kun et fåtall personer med Lymfødem
som spesialfelt innenfor medisin.   Dr. med Hadamitzky går så
langt som å kalle det en pandemisk #lstand. Tar vi det ned #l
norske forhold, så er det offisielle tallet ca. 10 000 mennesker
med diagnosen lymfødem. Det er store mørketall og det må vi
jobbe hardt for å avdekke.

NLF ønsker å arbeide for å få Lymfødem høyere opp på
prioriteringslisten og inn i spesialisthelsetjenesten slik at en
ikke bare får en diagnose, men også individuelt #lpasset be-
handling. Vi ønsker å re"e en henvendelse #l Helse-
departementet, og i den sammenheng trenger vi så mange
historier som mulig som vi kan overlevere #l Helse-
departementet.  Har du en historie du kan dele med oss, som
beskriver hvordan din situasjon og hvordan manglende #lbud
påvirker din hverdag, se"er vi stor pris på at du deler den med
oss. Vi vil ikke offentliggjøre enkelthistorier, men vil samle
de"e materialet slik at poli#kerne må ta de"e på alvor. 
Hvis du ønsker å bidra med din historie er vi svært takknem-
lige for det. Send din historie #l nlf@lymfoedem.no

Hilsen Sentralstyret i NLF

NLF ønsker å få Lymfødem på agendaen til 
helseministeren. Kan du hjelpe oss?
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Lesehesten
Av Torunn Ekornholmen

Tante Lalla var min yndlingstante. Hun ga meg min første
bok, Ole Brumm og vennene hans, da jeg var fem år. 

Den kom ut første gang i 1947, og forfa"er er A.A. Milne.
Jeg hadde ne"opp ta" en operasjon for skjeling, og hadde
bandasjer for øynene en ukes #d. De voksne leste for meg,
og jeg gledet meg enormt #l å se boka og tegningene. 

LESEGLEDE
De"e var kanskje med på å legge grunnlaget for min lese -
glede. I forrige nummer av Lymfeposten fortalte jeg at jeg blir
rastløs hvis jeg ikke har ei bok for hånden. Sånn se" blir jeg et
enkelt offer for telefonselgere som vil ha meg #l å  abonnere
på ukeblader. Jeg kan fort komme #l å si ja, og leser
romanene fra uke #l uke, #l jeg blir så lei dem at jeg sier opp
hele greia. 

HANNAH
Da er det nesten bedre å lese en bok jeg irriterer meg over.
Det skjedde da jeg var på intensivbehandling i Albir i oktober.
Boka het Hannah og var skrevet av  Nick Alexander. Den var
full av skrivefeil, dårlig oversa", og det skjedde ingen#ng, ikke
før jeg hadde lest nesten halve boka. Hannah, ektemann og
sønn er på ferie i Grasse sammen med blant andre håpløse
søster Jill, og når det viser seg at Hannahs 15 år lange ekte -
skap skjuler en stor løgn, vet hun ikke om hun skal gå eller bli
i forholdet. Oppfølgeren heter Hannahs reise, og det kan
hende jeg ikke greier å la være å lese den. Vi får se.
Jeg la den i by"ebokhylla i resepsjonen på hotellet i Albir, og
merket meg at den forsvant med én gang. Håper andre hadde
mer glede av den enn meg.

JON MICHELET
Som #dligere nevnt har jeg den (u)vanen at jeg leser flere
bøker sam#dig. "Hovedbøkene" nå er Jon Michelets historie
om Norges krig på havet, En sjøens helt, om krigsseilerne som
er viet liten oppmerksomhet i de 70 årene som har gå" e"er
krigen. 

SKOGSMATROSEN
Hovedpersonen er Halvor fra Rena, som velger sjølivet, og
dermed blir kalt Skogsmatrosen. Den kom ut i 2012, og har
foreløpig fire bind, den femte kommer e"er hvert. Jeg har
kommet så vidt i gang med den første. Halvor har få" en
siamesisk "kjæreste" som by"er varer mot "love" og kaptein
Nilsen opplyser om at "Vi har få" en krig på nakken." Hitler
har gå" #l angrep på Norge.

I KOFFERTEN
Jeg har en lesejobb foran meg. Disse bøkene er solide mur-
steiner på minst 800 sider. Det betyr at de var uegnet #l å
pu"e i kofferten da jeg skulle på intensivbehandling i Spania,
så jeg tok med #dligere nevnte Hannah, Jojo Moyes' 
E$er deg, som er oppfølgeren #l Et helt halvt år, og Billie
skrevet av franske Anna Gavalda.

ETTER DEG
I E$er deg ser vi hvordan Lou greier livet e"er at Will valgte
assistert selvmord i Sveits. Hun var hans personlige assistent,
og han forandret fullstendig hennes syn på #lværelsen. Will
ble hennes store kjærlighet. Han lærte henne å se mulig -
hetene, og nå gjør hun så godt hun kan for å gjøre de rik#ge
valgene. 

BILLIE
Jeg har lest mange av Anna Gavaldas bøker. De er muntlige,
og godt oversa" av Tove Bakke. Boka starter med at Billie og
Franck har falt ned i et juv. Begge er skadd, og Billie (jente,
altså) tenker #lbake mens hun prøver å holde liv i Franck, og
venter på hjelp. "Berre den som har falle, kan lære å fly",
heter det i boka, og begge disse unge menneskene har må"et
streve for å bli godta". Hun er fra y"erst stusselige kår, og
sier: "Ein dag, og utan at det var med vilje, så klart, oppførte
faren min seg endelig skikkelig fint mot meg: Han dødde."
Franck er en homofil rikmannssønn som drømmer om noe
helt annet enn hva som er forventet.

SNART JUL
På ønskelista mi nå #l jul står tre #ng - den siste boka #l Lars
Saabye Christensen, Magnet og Hvi$ hav, som er Roy
 Jacobsens bok nummer to fra Helgelandskysten, og en ny
kjele med lokk. Synes ikke det er urimelige ønsker?
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Reisebrev fra Las Americas på�  Tenerife
25. oktober til 8. november 2015

Tekst: Chris!n Halvorsen  

22 deltagere og 5 fysioterapeuter
mø#es på Hotel Cleopatra søndag 25.
oktober. Det var gå# 1 år siden forrige
gang "mumiene" var på tur, så vi
gledet oss "l oppholdet på Tenerife
med trening, fysioterapi, bandasjering
og sosialt samvær.

Noen av oss ble mø" av et regnskyll
uten like på flyplassen. Laila og Kari ble
søkk gjennomvåte og imponerte stort
med sin innsats for å få behandlings-
benkene og bagasje ombord i rik#ge
busser som skulle kjøre oss #l Hotel
Cleopatra. På hotellet fikk alle et glass
cava ved innsjekkingen. Det var absolu"
et hotell med s#l. Til frokost fikk vi også
servert cava og is og pannekaker og
sjokoladefontene og i grunnen alt mulig
godt man kan tenke seg.

Første kvelden hadde vi en liten samling
og fikk informasjon om programmet i
løpet av oppholdet. Og neste morgen
var vi i gang med behandling og

 bassengtrening. Tredje kvelden mø"es
alle i hotellets restaurant #l en "bli-
kjent-kveld". Maten var upåklagelig og
vi koste oss stort. I området rundt
hotellet fantes det enormt mange
 restauranter. Absolu" noe for enhver
smak. Det var koselig å gå ut og spise i
sma ̊ og store grupper. Det som er så
fantas#sk med en slik tur er at vi får
 behandling og trening hver eneste dag. 

Eli Rangen bandasjeres av alle fem
fysioterapeutene, fra v. Kari Strøms-
hoved, Kari Hertzberg, Elin Salberg,
Mar!ne Holwech og Laila Mørk-
Johansen.

De første dagene hadde vi Elins herlige
bassengtrening, men dere"er overtok
de lokale bassengtrenerne. Vi ble kjent
med hyperak#ve ungjenter og stor-
sjarmører som drev en slags vann-
meditasjon. Ingen kan beskylde oss for
å ikke le nok!

E"er en snau uke mø"es vi #l erfarings-
utveksling - likemannskvelden - der
blant annet Kari Strømshoved snakket
om medisinsk yoga. Halvveis i behand-
lingsoppholdet hadde vi en festlig quiz
laget av Marit Helene og hennes mann.
E"er at vi fikk kåret en vinnergruppe,
gikk vi ut og spiste middag, noen for å
feire seieren og andre for å glemme sin
noe sle"e innsats.

Siste uka hadde vi fagkveld der Lill-Gro
viste fram utstyr og trenings#ps og
Oddny viste fram treningsklær. 
Fysioterapeutene ga også noen gode
råd angående trening og utstyr. Dagene
raste av gårde mot slu"en og et visst
vemod meldte seg, men vi hadde en
veldig koselig avslutningslunsj med god
mat og drikke. Merete holdt en veldig
fin tale og takket spesielt de som bidro
#l at denne turen ble så fantas#sk. 
Jeg vil også re"e en takk #l de dyk#ge
og inspirerende fysioterapeutene. 
Siden jeg har vansker med å gå, fikk jeg
lov #l å henge i deilige, frodige armer
med og uten bandasje i 2 herlige uker.
Et fantas#sk sted - fantas#sk behandling
- fantas#ske damer - og et ganske så
fantas#sk vær! 

Mumiene ved bassenget. Fotograf Torleiv Kløve
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En fortelling om en ung kvinne som
”fant sin egen vei”
Intervju og tekst: Gro Lindebjerg
Foto: Jannicke Gundersen

Jeg møter Jannicke Gundersen på en
kafé en høstdag i oktober. Hun er 39
år, har to barn og full jobb. Hun har
sagt seg villig "l å la seg intervjue og
dele sin historie med våre lesere av
Lymfeposten. 

Jannicke  kjente første gang smerter i leggene i puberteten
og ingen fagperson hun oppsøkte kunne gi henne en for-
klaring på hva disse symptomene handlet om. Fra 20-års-
alder gikk hun #l vanlig fysioterapi og ultralydbehandling i
løpet av varme sommermåneder, en smertelindrende
 behandling. Hun begynte å undre seg over at hun hadde så
hovne ankler, mens håndleddene var normalt tynne.

Ved hjelp av et #lfeldig møte med en sykepleier, fikk hun
henvisning av fastlegen #l  dr. Glambeck på Haraldsplass
sykehus, Helse Bergen. Ved ultralydundersøkelse ble det på-
vist lekkasjer og at flere vener var deformerte, slik at vene-
klaffene ikke fungerte.  Det ble u(ørt en operasjon i venstre
fot og #l sammen å"e operasjoner i høyre fot. Hun var #l
e"erundersøkelse i oktober og alle venene fremstår nå fine
og det fungerer som det skal. Under en av disse ultralyd-
undersøkelsene påpekte dr. Glambeck at hun hadde moderat
lipødem.

Lipødem var en ukjent #lstand for Jannicke. Hun er oppta"
av at lipødem ikke hadde en diagnosekode, slik at hun kunne
få adekvat hjelp og behandling. Fastlegen henviste henne
likevel #l en spesialist i lymfødembehandling våren 2015. Nå
er imidler#d en diagnosekode på #lstanden på plass!

Jannicke slår seg ikke #l ro med de"e….. Hun søker insta -
gram og finner der to danske søstre med lipødem. Hun tar
kontakt med den ene, som angivelig har vært i Tyskland for
operasjon. Hun får da opplysninger som gir henne ny" håp
om bedring i legger/ankler.

Den danske kvinnen har vært hos dr. Axel Baumgartner ved
Hanseklinikk i Lübeck og Jannicke nøler ikke. Hun sender 
e-post #l dr. Baumgartner, og denne kontakten resulterer i
en konsultasjon hos ham i slu"en av august 2015. Hun er
svært fornøyd med hvordan hun ble mo"a", undersøkt og
for  informasjonen hun fikk. Hun fikk umiddelbar #llit #l dr.
Baumgartner spesielt og klinikken generelt, en privatklinikk
som har eksistert i 12 år og som er forbeholdt operasjoner
for personer med lipødem. Hun får en svært grundig under-
søkelse på hele kroppen og i hennes #lfelle får hun utslag på
knær og legger.

Klinikken bruker en spesiell metode som kan sammenlignes
med fe"suging. Metoden er utviklet for ikke å skade
lymfesystemet og kanylen er 1/3 av størrelsen på kanyler
brukt under tradisjonelle fe"sugingsoperasjoner. Inngrepet
gjøres med lokalbedøvelse og Jannicke har få" informasjon
om at hennes #lfelle vil ta ca 5 #mer. E"er inngrepet vil hun
ligge #l observasjon i e" døgn, samt at hun vil ha smerter i
beina de første dagene e"erpå, når hun står eller går. Hun
har få" beskjed på at hun vil trenge sykemelding i tre uker
e"er inngrepet.

Klinikken viser #l gode resultater. Inngrepet 'erner ikke
grunnlaget for symptomene, men de kan vise #l resultater
som:

•  30% av pasientene blir kvi" alle symptomer
•  resten får bedre livskvalitet
•  klinikken garanterer for at lymfevevet ikke blir skadet

Jannicke bestemmer seg for å gjennomføre inngrepet i
 Lübeck, hvilket vil koste henne 50.000 kr. Hun har få" dato i
desember 2015. Hun sier seg også villig #l å ha en ny samtale
med meg over ny"år, slik at våre lesere kan få innsikt i
hennes erfaringer under og e"er oppholdet der.

På slu"en av samtalen vår, diskuterer vi mer generelle spørs-
mål vedrørende denne type behandling og manglende #lbud
i Norge. Jannicke har gjort mange refleksjoner i sin egen
 prosess frem #l beslutning. Hun forteller at det i Tyskland
finnes fire klinikker som u(ører denne type inngrep. Før
Jannicke tok kontakt med den tyske klinikken, prøvde hun å
komme i kontakt med dr. Brorson, som på det #dspunkt
vikarierte på St. Olavs Hospital i Trondheim. Dr. Brorson
 u(ører denne type inngrep i Sverige og altså en periode i
Norge. Hun spurte blant annet om han kunne gjøre de"e
inngrepet på henne. Hun lyktes ikke med å komme #l.
Jannicke har spurt seg hvorfor de"e inngrepet ikke u(øres i
Norge. Av de skandinaviske landene, er det bare Sverige som
u(ører denne type operasjoner. Dermed får Tyskland #l-
strømming av pasienter fra alle skandinaviske land.

Fastlegen hennes har også antydet at det kan være
 proble ma#sk å gi henne sykemelding e"er operasjon u(ørt 
i utlandet.

En stor takk #l Jannicke som har ta" seg #d og var villig #l å
dele sin fortelling med meg og dere lesere. 

Vi ønsker henne hell og lykke med sin forestående
 operasjon i Tyskland!
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LYTT TIL KROPPENS SIGNALER – I SUSET FRA SKOGENE…
To #mer fra Oslo finner du Finnskogtoppen. Et sted som
gir deg mer energi, økt fysisk og psykisk velvære, god og
sunn mat, spennende kurs og mange behandlings#lbud.

FOR DIN SUNNHET
Hos oss står helse og velvære i sentrum. Vi ønsker å
 inspirere deg #l et sunt og godt liv – også når du har
kommet hjem. Vår filosofi er kombinasjonen av trening,
mental ro, sunn og ren mat som vil gi deg mer energi #l
livet.

DET VIKTIGE KOSTHOLDET
I all beskjedenhet – vi får mye ros for maten. Basis i et
balansert kosthold er variasjon og regelmessighet. Hvert
individ er unikt og har ulike behov når det gjelder både
næring og energi. Derfor er Finnskogtoppens kosthold
 utarbeidet slik at de som ønsker å spise vegetarisk kan
gjøre det – og de som ønsker kjø" og fisk gjør det. 
Her har du mulighet #l å skape din egen tallerken, 
fargerik og velsmakende.
Frokost: 08.30 – 10.00. Lunsj: 12.30 – 14.00 
Middag: 17.30 – 18.45 (lørdag 18.00-20.00)

DELTAKERE
De"e er et innenlands behandlingsopplegg for NLFs
medlemmer. Du kommer på egen hånd #l Finnskog-

toppen. Medlemmer som ikke har et godt nok behand-
lings#lbud i si" nærmiljø og/eller ikke har vært med
 #dligere, vil bli prioritert. Det er ikke reservert plasser for
ledsagere.

BEHANDLINGSOPPLEGGET
Du vil få en #me manuell lymfebehandling og banda-
sjering hver dag i 10 dager. I #llegg vil det bli sa" av #d #l
veiledet egeninnsats og personlig oppfølging. Likemanns-
arbeid er en vik#g del av oppholdet og det legges stor
vekt på erfaringsutveksling om det å leve med lymfødem,
samt informasjon om nye hjelpemidler og behandlings-
former. Fysisk ak#vitet er en vik#g del av oppholdet.
Sammen med fysioterapeutene vil du finne ak#viteter
som passer din fysiske form og interesse.

I TILLEGG KAN FINNSKOGTOPPEN TILBY DEG
Full pensjon og fri beny"else av kaffe-, te-, og fruktbar, i
#llegg #l alle fasiliteter så som basseng, boblebad,
kneipbad, dampbad og badstue, samt dagens ak#vitets-
program med instruktør. Det er et stort utvalg av
 behandlinger; massasje, hud- og fotpleie og spa -
behandlinger. Disse må  bes#lles i god #d før ankomst.

For oppholdet betaler du kun kr. 9.000,- + reise. 

VELKOMMEN TIL HJERTET AV
FINNSKOGEN
Hos oss har du muligheten til bare å ta vare på deg selv…
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PÅMELDINGSFRIST 1. FEBRUAR 2016
FYLL UT SKJEMAET. BRUK BLOKKBOKSTAVER OG RETURNER TIL 
E-POST LEIF.ARILD.ERIKSEN@GMAIL.COM
RICH. NORDRAAKSVEI NR 5, 1472 FJELLHAMAR

NAVN: .......................................................................................................................................................................................... FØDT: .....................................................................

ADRESSE: ........................................................................................................................................................................................................................................................................

POSTNR / STED: ..........................................................................................................................................................................................................................................................

TELEFON .................................................................................. E-POST .....................................................................................................................................................................

BEHANDLINGSBEHOV, KRYSS AV

❏ ARM           ❏ BEN           ❏ ANNET           ❏ SEKUNDÆRT           ❏ PRIMÆRT

FÅR REGELMESSIG LYMFØDEMBEHANDLING       ❏  JA      ❏ NEI

HAR DU DELTATT PÅ NLF SIN BEHANDLINGSREISE TIDLIGERE?.................. NÅR? ....................................................................................................................

ENKELTROM .....................................................................................................................

PRIS FOR 12 DAGER INKLUSIV ALLE MÅLTIDER OG FYSIOTERAPEUTER KR. 9.000.-

REISE TIL OG FRA DEKKER DELTAGEREN SELV.

BINDENDE PÅMELDING.
FINNSKOGTOPPEN LIGGER CA 150 KM FRA OSLO.
TOG OG BUSS ER MULIG.

BEHANDLINGSTUR FINNSKOGTOPPEN              
21. AUGUST TIL 2. SEPTEMBER 2016.  KUN 15 PLASSER!
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Råd & Vink Har du "ps eller gode råd, ideer eller
re# og sle# noen tanker du vil dele
med oss andre – kom med dem! 

Erfaringsdeling omkring en rødflammet legg

Ved Tone Gue$ler, lymfødemiker og storbyturist

Jeg la meg e"er en og en halv dags storbyturisme med s#nn legg
og rødflammete, varme områder både på forsiden og baksiden av
nedre del av leggen på lymfebeinet.
Visst hadde jeg kjent at det e"erhvert sprengte da jeg gikk om -
kring, men jeg hadde ha" gode sko på, og det hadde overhodet
ikke vært varmt, - så jeg hadde ikke trodd jeg skulle få ”varme -
utsle"” slik jeg har ha" en del ganger #dligere. Jeg var uforberedt
på rødheten, men ikke redd. Jeg har ha" rosen en eneste gang for
mange år siden, og mente at rosen kunne det ikke være. Jeg
drasser rundt på an#bio#ka for sikkerhets skyld.

Mest oppta" var jeg av å få redusert rødheten og få kjølt ned
 området, men lurte på om jeg kunne ha skylt strømpene mine for
dårlig ved siste vask, - var det en allergisk reaksjon jeg så? 

Hjelp å få
Ved hjelp av stedlig apotek, - kontakt med hjemlig fysioterapeut
og ikke minst god respons fra flere medlymfødemikere inne på
Norsk Lymfødemforenings lukkede gruppe på Facebook, ble det
først behandling, og e"erhvert kanskje også en diagnose, nemlig
staseeksem. Jeg skriver kanskje, fordi mi" utsle" overhodet ikke
klødde.

Flere gjenkjente utsle"et som jeg hadde lagt ut bilde av på face-
bookgruppa, og spesielt to kommentarer ledet i rik#g retning, - og
ga meg navn på noe jeg har opplevd før, men ikke har visst hva var.

Bente skrev: ”Staseutsle" kommer av for høyt trykk inni beina” –
et ny" u"rykk for meg, men jeg ante at her kunne det være noe.

Yngvill skrev: ”Staseeksem er ikke farlig, utløses av høyt trykk, som
gir småblødninger i huden. Det skyldes ikke den utvendige kom-
presjon, den tror jeg bør vedlikeholdes. I #llegg er staseeksem et
fenomen ved økt belastning på lymfetransporten (mye ståing/
gåing), rebound ødem, altså et #lbakefallsødem, en for verring av
ødemet, med økt mengde store proteiner som suger #l seg væske
i vevet og lager mer hevelse. Også her er det vedvarende kompre-
sjon som er nødvendig.” 

Staseutsle# – staseeksem? 
Om det første fant jeg ikke noe, mens derimot staseeksem tydelig-
vis er et kjent begrep. I følge Medisinsk ordbok er stase Opp -
hopning, stuvning, av blod i organer og vev. Ordet kommer fra

gresk og betyr ”det å stå s#lle”. Som lymfødemiker med lang farts-
#d vet jeg at det ikke bare er blodet som hoper seg opp, -
lymfevæsken gjør det også. Og at asfaltgåingen hadde gi" solid
økt belastning av lymfetransporten var det ikke tvil om.

Og de"e fant jeg om staseeksem:

Hevelse og dårlig funksjon av veneklaffene i leggene kan gi
Staseeksem. 

Staseeksem, eller stasederma!$, er navnet som brukes som et
samlebegrep for de forandringene som skjer i huden grunnet økt
trykk i venene på bena. Det går under flere navn som Venøs
insuffisiens, Venøst eksem og Varikøs eksem.

Typisk for denne !lstanden er hevelse i leggene samt kløe og
eksem i huden. Ved langvarige forandringer er risikoen økt for
kroniske sår og arr-liknende forandringer i huden. Huden på
leggene blir først rød, og rødheten kan fort misoppfa$es som
Rosen. Med !d utvikles o"e tørr skjelling i huden, og langvarig
permanent brun misfarging. Ubehandlet kan kronisk hevelse gi
venøse sår som tar lang !d å gro. Staseeksem er særlig vanlig på
innsiden av leggene. Over !d kan det utvikle seg fortykket hud
nederst på leggene.

Tilstanden skyldes økt trykk i venene som ligger under huden på
leggene. Økt trykk svekker klaffene, og gjør det vanskelig for
blodet å komme !lbake !l hjertet. Det høye trykket fører !l at
væske bygger seg opp i leggen, og gir hevelse. Slik hevelse predis-
ponerer igjen !l kronisk inflammasjon, eksem, arrdannelse og sår.

Det er flere faktorer som er vik!ge ved behandling av denne !l-
standen. Det første er å redusere trykket i bena, og å få bort
væsken. De$e gjøres ved bruk av kompresjonsbind eller -strømper.
Lang!dsbruk av kompresjonsstrømper er o"e nødvendig. Det er !l
hjelp om man er nøye med å si$e med bena høyt. Trening og
 ak!vitet har også en posi!v effekt. Eksemforandringene i huden
behandles med kor!sonkrem og fuk!ghetskrem. 
(Kilde: Oslo hudlegesenter)

Behandling
Allerede før ”diagnosen” var gi", behandlet jeg benet med hydro-
kor#son mot rødheten, aloe vera, samt fuk#ge håndklær for å få
ned varmen, - og holdt sengen med benet hevet i nesten et helt
døgn. Men, - jeg tok ikke på meg kompresjonsstrømpen de tre
gangene jeg forlot sengen for å gå #l apotek, ut #l lunsj, ut #l
middag, - og det burde jeg nok ha gjort, forstår jeg i e"erkant.

Et par dager e"er så jeg nesten normal ut fargemessig, bare med
et lite brunskjær i utsle"området som e"er et skikkelig blåmerke
på retur. Benet hadde nesten helt gjenfunnet sin vanlige form og
var ikke lenger steinhardt. Min fysioterapeut mente også at Bentes
u"rykk staseutsle$ passet bedre enn staseeksem, - siden jeg over-
hodet ikke hadde noen kløe. Yngvill melder at eksem kan, men må
ikke klø, - og det er i alle fall noe å være glad for.

Nå vet jeg li" mer, - og er svært fornøyd med alle gode #ps og råd
jeg fikk mens det pågikk.
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Konferanse for tillitsvalgte på Scandic
Hotell Helsfyr 14. og 15. november 
Referat av Gøril Smestad Tandberg

Thorvald Lyngstad ønsket deltakerne velkommen og åpnet
møtet. Randi Fritzvold ønsket på vegne av Studieutvalget i
NLF velkommen og deltagerne presenterte seg.  I "llegg "l
Thorvald, Randi, Laila Olaussen, Arild Tjensvold og Renate
Skjolde fra Sentralstyret, deltok Karin Evje Olsen fra Studie-
utvalget, samt representanter fra 10 lokallag, "l sammen 23
på lørdag og 22 på søndag. Konferansen ble ledet av Randi
Fritzvold og Laila Olausen. 

Temaet for konferansen var studiering #lpasset boken
Medlemsmodellen. Randi, Laila og Karin hadde påta" seg å
gjennomføre denne opplæringen av de lokale lederne og
NLFs sentralstyre.  Kurset ble lagt opp som en workshop.  
De 23 deltagerne viste stor innsats og entusiasme gjennom
hele dagen.  

Medlemsmodellen er en metode for å rekru"ere, beholde
og ak#visere medlemmene.  Det er utarbeidet en bok,
Medlemsmodellen, som gir en god og forståelig innføring i
arbeidet. I #llegg har FUNKIS laget et studiehe&e ”Ak#ve
 lokallag” som de lokale foreningene kan beny"e #l skolering
av sine styremedlemmer. 

Det er sa" opp 8 trinn for å lykkes med å rekru"ere,
 engasjere og beholde medlemmer:

1) Reflektere: Hvordan kan vi definere lagets mål og forankre
medlemsarbeidet?

2) Analysere: Hvem er potensielle medlemmer – og hvor
finnes de?

3) Appelere: Hvem #lbyr vi hva – og hvordan når vi valg-
gruppene våre )

4) Rekru"ere: Hvordan skal vi rekru"ere nye medlemmer –
hvem skal gjøre de"e?

5) Introdusere: Hvordan kan vi ta imot nye medlemmer og
oppfylle forventningene deres på en vellykket måte?

6) Kommunisere: Hvordan kan vi takle kri#kk og utmeldelser
– og ta lærdom av det?

7) Ak#visere: Hvordan kan vi få passive medlemmer #l å bli
ak#ve?

8) Evaluere: Hvordan kan vi sjekke om målene er nådd – og
vurdere hva vi har lært på veien?

Søndag ble vi ønsket velkommen av Randi Fritzvold, og det
ble gi" diverse informasjon fra NLF-sentralstyret.
I 2016 er NLF 30 år, og de"e vil bli markert, men det er enda
ikke bestemt hvordan det skal gjøres. Det blir Nordisk Treff i
2016, og det er Norges ansvar å arrangere de"e. Sentralstyret
vil, i samarbeid med Hordaland lymfødemforening,  arrangere
de"e i Bergen.

Arild Tjensvold fra Sentralstyret orienterte om det arbeidet
som er lagt ned for å få en oversikt over dri&s#lskudd #l
fysioterapeutene. Sentralstyret fortse"er arbeidet sammen
med lokalforeningene, mot kommuner og poli#ske myndig -
heter, for å få frem kunnskap om vårt dårlige behandlings-
#lbud.

Fysiopartner demonstrerte bruk
av apparatet Deep  Oscilla#on.
En vanlig behandling vil ta 20
 minu"er.  Det er veldig vik#g at
de første 3 behandlinger tas
hver dag, og så vente noen dager
med videre behandling for å se
virkningen.  Olga Marie
Bekkelund fra Harstad lokalfor-
ening fikk behandling demon -
strert, og kunne fortelle at hun
kunne føle  effekten av apparatet.

Ingeborg Borch fra Revma#kerforbundet fortalte om deres
arbeid med Medlemsmodellen, og hvordan de hadde få"
 implementert modellen i sin organisasjon.

Konferansen ble avslu"et med en felles lunsj.

Boken Medlemsmodellen vil bli sendt ut #l alle lokallagene
før jul, men hvis man ønsker å kjøpe den, kan man bes#lle
den og ”Organisasjoner i endring”.

Bok Medlemsmodellen av Niklas Hill og Angeli Sjøstrøm 
ISBN 9789198012712
Kortstokk ”Organisasjoner i endring” av Niklas Hill og 
Linnea Sjøgren.
Bok og kortstokk kan bes#lles av ”Trinambai”
www.trinambai.se/medlemsmodellen
Kampanjekode ”Studieforbundet Funkis” gir kr. 30 i raba" pr.
bok.                                                         
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Norsk Lymfødemforening arrangerer behandlingsopphold
"l Costa Blanca Physiotherapy,  Albir i Spania i april 2016.
 Foreningens medlemmer betaler kun for behandling og
reise, ikke for oppholdet. 

Costa Blanca Physiotheray 
Costa Blanca Physiotherapy #lbyr komple" fysikalsk lymfø -
dembehandling, gruppetrening i sal og basseng og
 individuell veiledning i treningsstudio. Alle fysioterapeuter
er norske.  Behandlingsins#tu"et er i underetasjen på Hotel
Albir Garden.

Behandlingen
Under oppholdet vil alle med rekvisisjon få komple"
fysikalsk lymfedrenasje, bandasjering, bassengtrening og
gruppetrening på hverdagene. I #llegg er det store mulig -
heter #l egen trening. På hotellet er det et styrketrenings-
rom og like ved hotellet er det et stort treningsstudio med
mange ulike #lbud. Turmulighetene er også mange i og
omkring Albir.

Mestring og egenbehandling er noe alle med kroniske
plager trenger å lære. Det vil bli arrangert likemannskvelder
for å lære mer om lymfødem, utveksle erfaringer og få in-
formasjon om nye hjelpemidler og kompresjonsstrømper. 

Oppholdet
Oppholdet er gra#s for alle som betaler for behandling.  
Utgi&ene refunderes fra Helfo e"er hjemkomst. Det betales
en egenandel på kr 1000 #l NLF for å dekke fellesutgi&er. 
Opphold i delt leilighet er gra#s. Dersom du ønsker å bo
alene, betaler du 10 euro per dag i #llegg (1200 kr).
Ledsagere, som ikke skal ha behandling, betaler 20 euro per
dag.

Reise
Det går direkte rutefly både med SAS og Norwegian #l
Alicante fra flere flyplasser i Norge. Prisene varierer li",

men det er mulig å få virkelig billige bille"er. Du kan selv
ordne med reise eller la reiseutvalget bistå. Vi forsøker få
bes#lt reiser på samme fly. Transport fra flyplassen i
Alicante vil bli ordnet for alle deltakere. 

Deltakere
NLF har to hovedkriterier for utvalg #l behandlingsreise: at
du ikke har vært med før og at du ikke har et godt behand-
lings#lbud der hvor du bor. I #llegg vil de med primærødem
bli prioritert. Det er plass #l 20 personer som skal ha
 behandling #l  enhver #d. Det er muligheter å være 2 eller 3
uker – også 1 dersom det passer med den totale for -
delingen. Frist for påmelding er 1. februar 2016.

Hotel Albir Garden
Hotellet er et leilighetshotell hvor alle leiligheter er like.
Standarden er meget enkel, men det er rent og ordentlig.
Kjøkkenet er utstyrt med det mest basale, sengene er gode,
en kan se NRK på tv og alle leiligheter har air condi#on.
Hotellet består av flere bygninger omkring et stort grønt-
område. Hotellet har tre soloppvarmede bassenger ute og
et oppvarmet basseng inne. Hotellet ligger i et rolig område
ca 10-15 minu"er fra sentrum og stranden. I første etasje er
det restaurant, minibank og gra#s wifi. I underetasjen er
det, i #llegg #l fysikalsk ins#tu", en spa-avdeling og vaske -
maskiner. Bank, buss, bu#kker, barer og restauranter er re"
over gaten.

Albir
Albir er en liten, li" roligere badeby, men med et bra utvalg
av restauranter og fornøyelser. Det er gangavstand #l det
meste og langs stranden er det en fin strandpromenade.
Stranden har finkornet grus/sand.  Det er gode bussfor -
bindelser i området. Til storbyen Benidorm tar det 20-30
 minu"er. Mange skandinaver ”overvintrer” i de"e området.
Klimaet i april er som en #dlig sommer med en 
dag tempe ratur på mellom 18 – 25 C.
Temperaturen i havet er frisk. 

Behandlingsreise våren 2016
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Påmelding "l NLFs behandlingsreise 
2. –  30. april 2016
Navn: .................................................................................................................................................. Født: ..............................................................................................................

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

e-post: ............................................................................................................................................... Mobil: ............................................................................................................

Type lymfødem:

❏ sekundært ❏ primært ❏ arm ❏ ben ❏ annet

Hvor o(e får du behandling:

❏ hver uke ❏ hver 14. dag ❏ annet

Har du vært med på NLFs behandlingsreise "dligere?

❏ ja, ______ ggr ❏ nei 

Lengde på opphold

❏ 2 uker  ❏ 2. – 16. april ❏ 16. – 30. april

❏ 3 uker ❏ 2. – 23. april ❏ 9. – 30. april

Opphold 

❏ del i 2-roms leilighet    ❏ alene i 2-romsleilighet

ønsker å dele rom med ____________________________________________ ledsager / deltaker

Reise

❏ ordner reise selv ❏ ønsker bistand fra Reiseutvalget

Frist for påmelding er 1. februar 2016.

Spørsmål kan re#es "l:
Christel Meyer mobil: 992 68 010 meyerchristel@hotmail.com
Merete Walla mobil: 482 98 705 wallamerete@gmail.com



Islykter:
De#e trenger du: Plastbø"e og kubbelys

SLIK GJØR DU:
1.Finn bø"e du har lyst #l å bruke, barnebø"e

eller vaskebø"e. Den må være i plast eller annet materiale som tåler
 spenningen fra isen. Fasongen må gå re" opp eller svakt utover ellers får du
ikke isen ut av bø"en

2.Fyll den med kaldt vann, og se" den ut. I 10 minusgrader kan en stor
 vaskebø"e stå ute i e" døgn. 

3.Ta bø"en inn i vasken. Ta isklumpen ut, og lag hull slik at du kan helle ut
vannet. Du kan lage åpningen i toppen eller bunnen, det gir li" ulikt utseende.
For å lage hull kan du bruke en hammer og syl, eller en stråle varmt vann.
Vær forsik#g med hammeren, slår du for hardt, så sprekker lykten. 

4.Når du har helt vannet ut, kan du lage hullet større og penere om du ønsker.
5.Skyll over lykten med kaldt vann inni og utenpå slik at du får vekk all knust is,

og se" lykten ut. Det kan være lurt å la lykten stå på snø eller på et plas(lak #l
den har “tørket”, ellers fryser den fast #l underlaget.

6.Nå kan du ta lykten i bruk. Bruk gjerne kubbelys, eller en lyslenke. 

Tips: Lag også islykt av ballonger. Se på h"ps://www.youtube.com/watch?v=
YJ8dOe6eUN4&feature=player_embedded

Gåter
1. Hva blir våtere og våtere jo mer det tørker?

2. Lisa sin far har ni døtre, Nana, Nene, Nini, Nono, Nunu, Nyny, Nænæ, Nønø.
Hva heter den siste da"eren?

IORN R

Juniorsidens logo er tegnet av Marius 9 år 4818 Fævik og grafisk u$ormer er fotograf Alf Vidar Snæland. 

Svar på gåte:1. Håndkleet. 2. Lisa.

Har du noen vitser, tips, tegning, tips om god mat? Send gjerne inn 
til oss på lymfeposten@lymfoedem.no eller sms: junior, og så vitsene, "l 988 51 433

Gåter, vitser og oppgave
er sendt inn av Lilja og

Ragnhild.

Vi ønsker 
dere alle en riktig

God Jul
og et 

Godt Nyttår!

Smil
Per: Mamma, du vet den vasen du var
så redd skulle bli knust?
Du trenger ikke være redd for den
lenger…

•••
Kari: Mamma, mamma, Ole hermer
e"er fuglene.
Mamma: Så fint! Synger han?
Kari: Nei, han spiser mark!

•••
Lærer: Kan noen si et dyr som er
sjeldent i Afrika?
Lise: Isbjørn!
Lærer: Isbjørn???
Lise: Isbjørn er sjeldent i Afrika!

OPPGAVE:
Hvor mange navn finner du ?  
Både gutte- og jentenavn
skjuler seg her. 
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M A R C U S E T O
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R I G M N L P E R

T P N I I T E A E

I V A R N O N A T

N O R A A N U R M

U N E R L I L J A

S A R A I T A M R

I J O N N Y R A I

K N Y E E P S T T
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Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS
Fredrik Colletts veg 13, 2614 Lillehammer
Tlf. 61 24 91 00 - Fax 61 24 91 99
skogli@skogli.no

Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS
ligger på Lillehammer og er et av Norges
største rehabiliteringssentre. Skogli er en
del av spesialisthelsetjenesten og er med
det en del av den totale behandlingskjeden
innen rehabilitering. 

Vi har avtale om 
behandling av lymfødem 
gjennom Helse Sør-Øst
• 2 fysioterapeuter med lymfødemutdanning
• Fastlege kan søke pasienten til Skogli via RKE

For søknadsprosessen - se www.skogli.no
Gjelder kun pasienter som ikke har adekvat tilbud 
i hjemkommunen

Andre avtaler:
• Brudd og slitasjeskader
• Reumatologiske lidelser
• ME/utmattelse
• Hjerneslag
• Hjertesykdommer
• Kroniske muskel- og bløtdelssmerter
• Komplekst sykdomsbilde med behov for rehabilitering
• Arbeidsrettet rehabilitering

• Kurs i Livsstyrketrening
• CI terapi

For mer informasjon se www.skogli.no 
eller ring inntakskontoret på 
telefon 61 24 92 00 

Tekst: Merete Walla

I utgangspunktet har Skogli avtale med Helse Sør-Øst om
 behandlingsopphold for delytelser som lymfødem.

Under forhandlingene med Helse Sør-Øst fikk Skogli «ja» #l å
kunne ta i mot pasienter med lymfødem. Under ytelsen O
(komplekse sammensa"e lidelser). En u(ordring ble at
delytelse O kun kan henvises fra sykehus. Med andre ord
kunne ikke fastlegene henvise pasienter #l Skogli.

I e"erkant av avtaleinngåelsen har direktøren og hans stab
ha" en dialog med Helse Sør-Øst om saken, da Skogli mener
at en slik ordning blir veldig dumt for pasientergruppen
lymfødemikere. Mange av disse blir henvist av fastlegen sin
#l Skogli, fordi det ikke finnes godt #lbud i kommunene eller
de trenger et intensivt lymfebehandlingsopphold. 

Gladmeldingen fra Helse Sør-Øst går ut på at nå kan fastlegen
søke via RKE (Regional koordinerende enhet) om opphold for
sine pasienter med lymfødem #l Skogli, med andre ord både
pasienter med primært og sekundært lymfødem.
En be#ngelse for at søknaden skal bli godkjent, er at
fastlegen i søknaden må bekre&e at det søkes #l Skogli fordi
det ikke er et godt nok #lbud i kommunen.
Denne nyheten er så god at Lymfeposten mer enn gjerne vil
lage en mer u(yllende sak om de"e. De"e blir bare en for-
smak på hva som kommer i neste nummer av medlems-
bladet.

Gladmelding fra 
Skogli Helse- 
og Rehabiliterings-
senter AS

LYMFEPOSTEN
Utgivelsesplan 2016

Utgave Utgivelse Redaksjonell frist

Nr. 1 Mars 12. februar

Nr. 2 Juni 26. mai

Nr. 3 September 26. august

Nr. 4 Desember 18. november

Har du ar#kler #l Lymfeposten, send dem #l 
lymfeposten@lymfoedem.no innen redaksjonell frist
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Hei. Her er li# fra vårt kurs i stavgang. 

Stavanger Lymfødemforening hadde et kurs i stavgang på pro-
grammet nå i høst, og e"er noen problemer, blant annet med
sykdom, var vi endelig på plass på Ullandhaug 14. oktober. 
At vi fikk en av høstens vakreste dager, var en bonus for de 5
medlemmene som mø"e. Det var 8 påmeldte. Fysioterapeut
Tine Felding forklarte og instruerte. 

Hun hjalp med inns#lling av staver og ga verdifull individuell
veiledning på både armtak og beinstrekk. 
Og vi travet fram og #lbake over en fin grønn gressplen, opp og
ned bakker, med blikket lø&et og skuldrene lavt. Så blir det
spennende å se om noen av deltakerne blir inspirert #l mer
stavgang e"er de"e kurset. 

Et hjertesukk; hvorfor er det så vanskelig å samle medlemmene
#l samlinger med ak#vitet? I 'or hadde vi bandasjeringskurs
med noen flere påmeldte, men med plass #l mange fler. Vi fikk
også god respons på stavgangskurset da programmet ble
presentert. Bør vi ku"e ut slike #ltak? Når vi vet at ak#vitet er
vik#g for oss! Vi i styret undrer på de"e. Som en av kurs-
deltakerne sa: De"e er mye vik#gere enn Gamlaverket. 
Kanskje kan vi få noen synspunkter på de"e på julemøtet 2.
desember. 

Lokalnytt
Stavanger  
S#&et 11. juni 1991

Elisabeth Ianke Mørkeseth
Foto: Lill-Gro Tjensvold

Haugesund  Av Grace Koch Hansen
S#&et 17. november 1997

Medlemsmøter
En gang i måneden i a"en år har Haugesund og Omegn Lymfø -
demforening arrangert medlemsmøter. Vi er stolte av oss selv,
ikke mange lokalavdelinger har ha" muligheten #l å greie det.
Den planlagte turen #l Bømlo i august må"e vi avlyse, men det
gjorde  at vi nå hadde årets velferdsmidler #l å lage en kombinert
”18- års-bursda’” med før-julemøte. FjørSilkeBris er vårt sted ved
spesielle anledninger. 19. november var dagen ”kjørelagene våre”
traff hverandre #l en festlig a&en, referat og bilde kommer i LP nr
1/2016. 

Medlemsmøter første halvår 2016 
blir fortsa" på Hemmingstad Kultursenter, den tredje #rsdag i
måneden, klokken 17:00.
Møtedagene blir: 19. januar, 16. februar, 15. mars, 19. april og
24. mai.

Årsmøte holdes 19. januar 2016 kl 18:00
på Hemmingstad Kultursenter.

Årsmøte fly"es fra februar #l januar fordi frist for innsending #l
NLF/Sentralstyret av årsoppgjør (og alle søknader om midler), nå
er sa" #l siste dag i februar. Det er for kort frist for oss dersom vi
skulle følge vår faste møtedag i februar.

Takk for året som gikk
Vi ønsker God Jul og Godt Ny" År med takk for samarbeidet i 
året som gikk.

Hilsen 
Styret i Haugesund og Omland Lymfødemforening
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I 2014 tok Nord-Trøndelag Lymfødemforening ini#a#v for å få
medlemmer #l å komme sammen og utveksle erfaringer når det
gjelder si" lymfødem. Bakgrunnen for de"e er at leder under
#llitsvalgtkonferanser og landsmøter selv erfarte hvor vik#g slike
samtaler var, - og hvor godt det er å kunne snakke med noen
med felles erfaringer. Og noen ganger får en #ps om metoder
som kan gjøre egen hverdag enklere når en lever med hovne
armer og bein. Derfor spurte vi medlemmene om hvem som
kunne tenke seg å delta på slike treff, og hvem som eventuelt
kunne huse gruppen og være ver#nne/vert. Avtalen var at alle
innkjøp #l servering skulle betales av foreningen. Sam#dig skulle
en likeperson delta slik at de"e kunne være et godkjent
likepersontreff.

I oktober i år ble første møtet arrangert i Verdal. Her kommer
referatet derfra:

Verdal i Nord-Trøndelag har seks NLF-medlemmer. Fem av oss ble
enige om å treffes for å prate om lymfødem og fortelle og dis-
kutere prak!ske løsninger på eventuelle problem som vi må$e
ha. Leder Thorvald mø$e som likemann, altså hadde vi et
likepersontreff. Thorvald mente vi var de første i landet !l å ha et
slikt treff, og det syntes vi var stas. Vi ble informert om saker
styret i NLF arbeidet med nå. Det var interessant å høre for oss,
og e$erpå var det spørsmål og kommentarer. E$er god servering
gikk praten over bordet, og vi hadde en lærerik og hyggelig
e$ermiddag. Før vi skiltes, ble vi enige om å gjenta treffet e$er
ny$år.

Vi vil rå andre !l å få i stand slike treff der to eller flere
medlemmer av NLF bor i rimelig nærhet av hverandre. Det er
hyggelig å treffes, og det er all!d noe ny$ å lære. Det synes i alle
fall Aasta, Karin, Karen, Thorvald, og referent Turid.

4 av damene, ver!nnen nr. to fra venstre.

Lokalnytt

Nord-Trøndelag   Tekst og foto: Thorvald Lyngstad 
S#&et 11. oktober 1997

Torsdag 24. sept. prøvde vi noe helt ny" her vest. 
I skikkelig godt bergensvær var vi 8 foreningsmedlemmer
som koste oss på kafé på Kløverhuset.

Praten gikk le", og utveksling av ulike erfaringer gikk på kryss
og tvers over bordene. De"e var kjekt og vi skulle ønske det
var flere som ville være sosiale sammen med oss…

Vi tenker å prøve et ny" treff på vårparten, og innkalling #l
de"e får dere sammen med årsmøteinnkallingen. Nå lakker
og lir det mot en travel, men koselig #d.

Styret ønsker alle en rik#g så fin julefeiring, og håper på full
sal #l årsmøtet 10. februar. 

Hordaland Av Merete T. Mellingen 
S#&et 22. oktober 1991

Foto: Merete T. Mellingen 

Foto: Marit Helene Kløve
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Tekst og foto: Gøril Tandberg Smestad 

I strålende høstvær ankom jeg Kirkenes, hvor Lymfeposten
ville overvære åpningen av Lymfødempoliklinikk ved
Finmarkssykehuset i Kirkenes.  De"e er noe helt ny" i Norge,
og det er enestående hva de har klart å få #l.
Jeg ble godt mo"a" av Laila Olaussen, leder for Lymfødemfor-
eningen i Vest-Finnmark, som også var #l stede denne dagen.
Enhetsleder Kris#n J. Pedersen og spesialfysioterapeut Ino
Bjørnstad ønsket velkommen i sykehusets gamle kan#ne, og
mange av personalet fra sykehuset var mø" frem, leger, syke-
pleiere og fysioterapeuter.  Kris#n og Ino var selvfølgelig
veldig stolte over hva de hadde klart å få #l, med et ny" og
helhetlig ressurssenter for lymfødemikere.  De"e vil primært
være et behandlings#lbud #l pasienter.  Men formålet med
prosjektet vil også være å styrke kunnskap og kompetanse om
lymfødem og utvikle et kvalitetsmessig og #dsrik#g #lbud #l
pasienter i Finnmarkssykehuset.

Prosjektets hovedidé og formål er å oppre"e og markedsføre
lymfødempoliklinikk med et organisert og kvalitetssikret
#lbud #l pasienter i Øst-Finnmark. Poliklinikken skal også
være et ressurssenter og et ledd i pakkeforløpet #l
kre&pasienter.  De ønsker å bidra #l at pasientene får rask
vurdering, veiledning, søknad om behandlingshjelpemidler og
intensive behandlingsperioder ved behov.  I første omgang
ønsker de å avgrense prosjektet #l Klinikk Kirkenes og kom-
munene i Øst-Finnmark.  E"er evaluering av #lbudet kan det
vurderes om man ønsker å implementere #lbudet i hele Finn-
markssykehuset. Gjennom forarbeidet #l prosjektet vil antall
pasienter i Finnmark med lymfødem og behov for #lbud
avdekkes.

Prosjektet skal også være en arena for økt kompetanse og
kunnskapsutveksling mellom interne faggrupper, fastleger og
faggrupper i kommunene og pasientene. Gjennom intern-
undervisning, workshops og kurs med interessenter vil det
legges #l re"e for læring og at det skapes ny kunnskap som
kan tas med videre i lymfødempoliklinikken og ut i kom-
munene.  Brukerrepresentanter og Lærings- og mestrings-
senter (LMS) skal involveres i prosjekter.

Og da Finnmark fylkeskommune utlyste innovasjonsmidler,
sendte de inn en solid søknad, som resulterte i at de fikk
 bevilget kr. 165.000. #l innovasjonsprosjektet
”Lymfødempoliklinikk – et kvalitets#lbud #l pasienter i
 Finnmarkssykehuset – Klinikk Kirkenes”.

Laila Olaussen talte på vegne av pasientene, og som medlem
av Sentralstyret i Lymfødemforeningen, og håpet at alle i
Nord-Norge ville få glede at de"e, ikke bare pasienter fra  Øst-
Finnmark. Hun påpekte at de"e er et spesielt gledelig #lbud
her nord, hvor avstandene er så store, og behandlinger ikke er
så le" #lgjengelig som ellers i landet.  Laila hadde med en
sjekk på kr. 9.000,- som hun overrakte som et bidrag fra
Lymfødemforeningen, hvilket ble mo"a" med stor takk.   

Kari Beate Engseth fra klinikkledelsen foretok den høy#dlige
snorklippingen, og kunne erklære Lymfødempoliklinikken for
åpnet.

Så var det kunstnerisk innslag av Lill-Anita Hasselberg, før vi
ble servert flo" bløtkake og kaffe.

Åpning av Lymfødempoliklinikk   
sykehuset i Kirkenes 15. septem  



LYMFEPOSTEN 4 /15     25

Både Lymfødemforeningen og Brystkre&forening hadde stand
i forbindelse med arrangementet, hvor man kunne få
 brosjyrer og mer informasjon om foreningene.

E"er den høy#dlige åpningen, var det undervisning av Kris#n
og Ino i auditoriet, om hva lymfødem er, og hvilke konse -
kvenser det har for pasientene. Her fikk de også fortalt hvilke
#lbud de har #l disse pasientene, med behandling, fore -
bygging og hjelpemidler.  Her mø"e både helsepersonell og
pasienter.

I samtale med Ino noen uker e"er åpningen, kunne han
 fortelle at de behandler både pasienter som er innlagt på
sykehuset og #lreisende som kan ta opphold på pasient -
hotellet.  Her kan man få intensivbehandling over flere uker,
o&est 14 dager.  Tiden vil være avhengig av hvor effek#vt de
klarer å få volumet i ødemet ned.  For #den hadde de 3
pasienter inne #l intensivbehandling, men det er mulighet for
flere når de får utdannet flere fysioterapeuter med komple"
fysikalsk lymfødembehandling.  Det er flest med sekundært

lymfødem, men overraskende mange med primært.  Mange
har gå" lenge uten å få korrekt diagnose.  De er derfor ak#ve
med informasjon i media og #l fastlegekontorene i hele Øst-
Finnmark. De legger også #l re"e for opplæring av pårørende,
og i å gi pasientene god veiledning #l e"erbehandling i det
daglige liv.

Det de har få" #l i Kirkenes, er det eneste helhets#lbudet for
lymfødemikere i Norge.

Vi får håpe at de"e vil være #l inspirasjon for andre helse-
foretak i landet.  Vi vet alle at de"e er et e"erlengtet #lbud,
hvor vik#g det er å få ut informasjon om lymfødem og ikke
minst få en rik#g diagnose.

    ved Finnmarks-
    ber 2015

Fysiopartner AS  |  Peter Møllers vei 5A  |  NO-0508 Oslo  |  T: 23 05 11 60
salg@fysiopartner.com   |   www.fysiopartner.no

Fysiopartner forhandler også andre elektroterapiapparater. 
Kan kjøpes direkte i vår nettbutikk www.fysiopartner.no eller ved å ta kontakt.

Lymfødem-behandling på klinikk 
eller hjemme med:

DEEP OSCILLATION

Deep Oscillation gir behagelig 
og skånsom behandling for 
regenerasjon, skade- og 
smertelindring. 

De sirkulasjonsfremmende 
egenskapene gjør den svært 
effektiv mot lymfødem.

Følg med på vår 
julekalender på 
www.fysiopartner.no

ETT NYTT.. 

PRODUKT HVER DAG 

- TIL EKSTREMT 

HYGGELIG PRIS

Foto: Are Dragland
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Tekst omskrevet og bearbeidet !l norsk av Gro Lindebjerg
Foto: Guri Kjeldsberg

Fysioterapeut, Guri Kjeldsberg, spesialist i onkologi og
lymfologi har vært i San Fransisco og delta# på ovennevnte
verdenskongress. Hun har sendt redaksjonen et kapi#el fra
en bok som kommer ut i løpet av høsten og som forfa#erne
av boken har gi# "llatelse "l å offentliggjøre før boken
kommer for salg.

Redaksjonen har derfor gleden av å dele de"e kapi"elet med
dere lesere av Lymfeposten. 

Bokens "#el;
Lymphedema and Lipedema Nutri"on Guide: Foods,
vitamins, minerals and supplements
Paperback ISBN:978-0-9764806-8-6
E-book ISBN: 978-0-9764806-9-3
Lymph Notes Books (LymphNotes.com)

Forfa"erne (se nederst) skriver at det pågår forskning vedrør-
ende kostholdets påvirkning på lymfødem og lipødem. Denne
gruppen forskere, behandlere, kostholdseksperter, a(erds-
terapeuter og leger ønsket å samle forskning, erfaringer og
kunnskap på de"e feltet for å kunne gi ut denne boka om
ernæring og kosthold for personer med lymfødem og/eller
lipødem. Forfa"erne påpeker i boka at kosthold er en av flere
vik#ge faktorer som kan påvirke lymfødemet/lipødemet i
nega#v eller posi#v retning. Behandling og bruk av kompre-
sjon er selvsagte forhold som også påvirker #lstanden.
Vi får et lite innblikk i boka gjennom 

Kapi#el 3, som er en kostholdsguide.
Ernæring og kostholdet som anbefales omhandler mat i sin
helhet, inkludert regnbuefargete grønnsaker og frukt,
proteiner og sunne fe"stoffer. Søtsaker, kornprodukter og
kjemisk modifiserte fe"stoffer bør unngås og sal#nntaket
 begrenses.
For personer med lipødem er det en fordel å unngå melke-
produkter, bortse" fra kefir og yoghurt.
Kostholdet kan modifiseres for vegetarianere, veganer,

personer med glutenintoleranse, matallergier, diabetes eller
andre behov for ulike die"er.

En generell regel er å ha et kosthold med friske, gode råvarer,
fremfor ferdigmat som o&e er #lsa" salt, sukker, soya og
usunne fe"stoffer.

Forfa"erne anbefaler å spise ubearbeidet frukt. Dersom en
lager juice av fruktene brytes fibrene ned og en 'erner vik#ge
næringsstoffer og fibre som bedrer fordøyelsesprosesser. Juice
øker også glukoseinnholdet i blodet raskere enn hele frukter.

Anbefalte matvarer i daglig kosthold:
(Nedenfor står det en del produkter som vi ikke har noen
norsk betegnelse på, men tar dem med i #lfelle noen av dere
vet hva det er …)

• Grønnsaker (ikke poteter eller mais) med sterke farger og
smaker, samt løk, hvitløk, sopp, urter og squash

• Fisk; tunfisk, villaks, makrell, sardiner, ansjoser og annen
fisk/sjømat med høyt innhold av omega 3

• Egg (helst økologiske og fra fri"gående høns)
• Meieriprodukter; kefir (uten sukker) og yoghurt med ak#ve

kulturer, smør, geitost, chèvre (oster laget på geitemelk) og
oster laget av melk fra sau

• Frukt; alle sitrusfrukter, banan, alle bærsorter (ferske eller
frosne)

• Nø#er og frø; rå og usaltet; mandler, valnø"er, pistasj,
 hasselnø"er, cashewnø"er, kokosnø" og ulike frøsorter
som solsikkefrø, sesamfrø etc., samt kokosnø"melk

World Congress of Lymphology i 
San Fransisco, USA 
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• Oljer; extra virgin olivenolje, avokado-olje, valnø"olje,
kokosnø"olje og oliven

• Tilsetninger som ikke inneholder sukker; sennep,
tapenade, salsa, majones, vinegre"er, chili-/peppersauser,
sitron, appelsin, lime etc. (begrens mengde på grunn av
sal#nnholdet)

• Fermenterte produkter; kefir, yoghurt med ak#ve kulturer,
surkål, dill eller pickles, kimchi, tempeh, miso (begrens
mengde på grunn av sal#nnholdet)

Matvarer "l bruk i begrensede mengder;
• Frukt; melon, kiwi, druer, aprikoser, plommer etc. Vær for-

sik#g med frukt som har høyt innhold av sukker/fruktose,
inklusiv eple, fersken, pære, papaya, mango og vannmelon

• Bønner; bønner i alle former/sorter og erter. Bønner fås
ferske, herme#serte, tørkede. Sjekk at de herme#serte ikke
er #lsa" salt.

• Korn uten hvete eller gluten; quinoa, hirse, bokhvete,
havre, sorghum, teff og amaranth, ris (brun og hvit), villris

• Melkeprodukter; (ikke anbefalt for lipødem) melk, oster
laget på kumelk (helst økologiske) og co"age cheese

• Fjærkre; kylling uten skinn (helst økologisk), kalkun, and
• Sjokolade; mørk sjokolade (70 % eller mer kakao), kakao

(uten #lsa" sukker)
• Soyaprodukter; økologisk tempeh, miso, na"o
• Paranø#er; det anbefales seks paranø"er hver dag (høyt

innhold av selen, som kan redusere hevelser). Men for mye
selen kan skape helseu(ordringer.

• Vin; rødvin anbefales fremfor hvit, og begrenset #l tre glass
i uken 

Matvarer "l bruk sjelden eller aldri
• Hvete-, bygg- eller rugprodukter som; brød, pasta, nudler,

pizza, kjeks, småkaker, pannekake, kake, pai, cupcake,
frokostblandinger, vafler, pita, couscous, bulgur, tri#kale
(rughvete), kamut (egyp#sk hvete)

• Rødt kjø#; kjø" av okse, svin, lam. Det anbefales å kjøpe
økologiske produkter fra fri"gående dyr som i hovedsak
beiter på gress

• Helseskadelige oljer; oljer med transfe" (palmeolje),
flerume"ede oljer (maisolje, solsikkeolje, saflor, oljer fra
bomullsfrø og soyabønner, kjemisk frems#lte oljer

• Glutenfrie alterna"ver; Mat som er laget ved bruk av
 s#velse fra planter (brød, pasta, pizza, diverse bakervarer)
som for eksempel maiss#velse, riss#velse, potets#velse,
tapioka s#velse med mer.

• Soya som ikke er fermentert; soyabønner, soyamelk, tofu
med mer. Organisk soya er å anbefale.

• Tørkede frukter; fiken, dadler, svisker, rosiner, tranebær
• Stekeprodukter; som chips, potetgull, pomme frites med

mer 
• Snacks med sukkerinnhold; kandis, iskrem, energi-

sjokolader med mer 
• Søtningsstoffer; sirup, nektar, honning, fruktosesirup,

rørsukker, sukker, kuns#ge søtning#lsetninger
• Matvarer "lsa# sukker/søtningsstoffer; gele, syltetøy, ket-

chup, chutney
• Drikke; fruktdrikker, brus, energidrikke, øl, brennevin 

Forfa#erne av boka:
• Chuck Ehrlich, research and medical writer for Lymph

Notes. 
• Emily Iker, MD, who specializes in trea#ng lymphedema

and lipedema at Lymphedema Center in Santa Monica. 
• Karen Louise Herbst, PhD, MD, treats people with

lympha#c issues including lymphedema and lipedema at
the University of Arizona College of Medicine. 

• Linda-Anne Kahn. CMT, NCTMB, CLT-LANA, CCN, a
lymphedema therapist, nutri#onal consultant and
 integra#ve health coach at Beauty Kliniek Day Spa and
Wellness Center in San Diego 

• Dorothy D. Sears, PhD, researches diet and behavior
pa"erns for reducing disease risk at the UCSD School of
Medicine. 

• Mandy Kenyon, MS, RD, CSSD, consul#ng die##an and
research leader for Salk Ins#tute and Veterans Medical
Research Founda#on. 

Leserens beste bilde 
er innsendt av 
Signy Karlsen, 
9181 Hamneidet

Bildetekst:
– Mine første og beste nordlysbilder som jeg tok
av Kågen(ellet i Nord-Troms i november 2014. 

Har du e# flo# bilde du har lyst "l å dele? 
- send inn "l lymfeposten@lymfoedem.no innen
18. februar. Kanskje er det di" bilde som er i
mars-utgaven. 
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Av Anniken Olsen

I boka Lymphedema and Lipedema Nutri!on Guide: Foods,
vitamins, minerals and supplements, står det anbefalt
fermenterte produkter. Det ble jeg nysgjerrig på – Hva det er ?  

Fra Anne-Mari Mellegård fikk jeg svar og opplæring hjemme 
på hennes kjøkken. Hun arrangerer jevnlig kurs om Kostens 
betydning for fysisk og psykisk helse i samarbeid med LPP Follo 
(Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse).
Enkelt sagt er fermentert mat - mat som er gjæret i sin egen sa&.
Det skaper et bakteriemiljø som er godt for magen. 
Ved melkesyregjæring blir grønnsaker le" fordøyelige og innholdet
av vitaminer, mineraler og enzymer bevares eller økes.
Melkesyrgjærede matvarer er et fullverdig probio#kapreparat –
helt naturlig som alle kan lage hjemme på kjøkkenet si".   

Enkel oppskri( på 
fermenterte grønnsaker som jeg fikk prøve å lage. 
- Alt av grønnsaker kan i prinsippet brukes.

Ingredienser:
½ kål
½ rødkål
2 gulrø"er
2 ts havsalt
krydder (se forslag under)
Norgesglass, 2 liter

Fremgangsmåte:
1. Grovrasp kål og gulrø"er, og ha alt over i en stor bolle. 
2. Tilse" urter eller krydder e"er smak: karve, raspet ingefær,

chili, hvitløk, koriander, spisskummen, sennepsfrø, dill,
 laurbærblad, pepper, o.l.

3. Tilse" saltet og la det stå noen minu"er.
4. Nå brukes kny"neven #l å stampe blandingen godt #l grønn-

sakene gir fra seg vann og er veldig fuk#ge.
5. Ha grønnsakene og alt vannet over i norgesglass. Press alt hardt

ned, slik at lu&en forsvinner og vannet s#ger over grønnsakene. 

Fra venstre nylaget, !l høyre klar !l å spises.

6. La grønnsakene stå i romtemperatur 5-7 dager, uten lokk, men
bruk et glass el. lign. #l å holde grønnsakene dekket med vann
for å presse ut lu&. Legg et rent kjøkkenhåndkle over. 

7. Følg med på at grønnsakene all#d er dekket med vann. Press
glasset, som står oppi, ned innimellom. E"erfyll med ørlite
vann om nødvendig. 

8. E"er 5 dager se"es lokket på og glassene oppbevares i kjøle-
skap. 

Tips !l bruk. 
Spis li" hver dag. Begynn med 1/1 ts og øk mengden med 3-4
spiseskjeer, og du får i deg daglig probio#ka. Kan også brukes ved
siden av maten, eller blandes direkte i maten e"er den er ferdig
(gjerne re" på tallerkenen). Ikke la grønnsakene koke med maten
– da ødelegges bakteriene. 

Anne-Mari Melgård
ønsker alle lykke !l!

Hva er fermentert mat ? 

Probio!ka er bakterier som skaper balanse i mage
og tarm. Syrnede melkeprodukter, som yoghurt og
surmelk, og fermenterte grønnsaker, som surkål og
kimchi, inneholder probio"ka.
Mange laktoseintolerante tåler for eksempel yoghurt
bedre enn vanlig melk, og grunnen er disse
bakteriene. Det samme gjelder irritabel tarm-
pasienter, som o(e ikke tåler kål – mange tåler
fermentert kål (eller andre grønnsaker) bedre.
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Har du se� vår ”verktøykasse” for lymfødembehandling?  

Vår kompetanse og kvalitet gjør hverdagen le�ere for deg med lymfødem!  

Medi Norway AS        tlf   52 84 45 00        post@medinorway.no      
postboks 238        fax 52 84 45 09     www.medinorway.no 
4291 Kopervik            

medi Norway AS 

medi  

  Harmony armstrømpe og hanske 

CircAid 

kompresjonsprodukter 

  JoViPak     

Belisse kompresjons BH 

Lympha Press 

pulsatorer og mansje�er 
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Øs&old Lymfødemforening
Kontakt/kasserer Eva Hjorth, tlf 691 81 382
Wærnsgt 17, 1778  Halden

Ringerike Lymfødemforening
Leder Kari Danielsen, tlf 321 32 515
Loveien 22, 3514  Hønefoss
e-post: danielsen.kari@gmail.com
Økonomiansvarlig Trude Skarheim Karlsen
Sekretær Kari Elton
Styremedlem Gudbjørg Syvertsen
Styremedlem Reidun Amundsen
Varamedlem Bente Krogstad

Ves&old Lymfødemforening
Leder Monica Tournaire-Nordbye, 
tlf 900 11 239
Griffenfeldsgt. 2, 3116 Tønsberg
e-post: monicanordbye@gmail.com
Kasserer Mona Wike
Styremedlem Maren Büchmann
Styremedlem Charlo#e Espe Kirsebom 
Styremedlem Eva Bri# Sto#

Stavanger Lymfødemforening
Leder Elisabeth Ianke Mørkeseth, 
tlf 480 75 521
Tarjodd Bondesvei 11, 4032 Stavanger
e-post: elisabethim@icloud.com
Kasserer Ingrid Skeie Rolland
Sekretær Merete Kvalbein
Styremedlem Tone M. Johnsen
Varamedlem Lill-Gro Tjensvold

Hordaland Lymfødemforening
Leder Merete Mellingen, tlf 976 99 383
Dalavegen 132, 5131  Nyborg
e-post: merete.mellingen@gmail.com
Kasserer Birthe Hopland
Styremedlem Marit Helene Kløve
Styremedlem Turid Drange
Varamedlem Arny Småland

Oslo/Akershus Lymfødemforening
Leder Renate-Celina L-Skjolde, 
Reichweinsgate 6B, 0254 Oslo, tlf 916 36 138 
o.a.lymfoedemf@outlook.com
Nestleder Karin Aakermann
Sekretær Unni Andreassen
Økonomiansvarlig Berit Pihl Johansen
Styremedlem Marit Karlsrud 
Varamedlem Marita Heiberg
Varamedlem Torunn Ekornholmen

Buskerud Lymfødemforening
Kontaktperson Solbjørg Blom, tlf 971 68 046
Skolegaten 20, 3484 Holmsbu
e-post: so-blom@online.no

Aust-Agder Lymfødemforening
Leder Helga Larsen, tlf 942 76 801
Rykeneveien 429, 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

Haugesund Lymfødemforening
Leder Sonja Chris"ne Aubert, 930 88 105
Austmannavegen 9 C, 5537 Haugesund
e-post: saubert79@getmail.com
Økonomiansvarlig Aud Karin Førland
Styremedlem Liv Mona Tveit
Styremedlem Margaret E. Hansen
Varamedlem Irene Møgster

Norsk Lymfødemforening 
– tillitsvalgte lokalt
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Sunnmøre Lymfødemforening
Leder Evy Walderhaug, tlf 975 28 074
Y#erland 21, 6050 Valderøya
e-post: evywalderhaug@gmail.com
Kasserer Torunn Absalonsen
Styremedlem Unn Asta Nilsen
Styremedlem Lilly Grimstad
Styremedlem Gunn Grimstad Molnes

Vesterålen Lymfødemforening
Leder Oddveig Bjørlo Mikalsen, 
tlf 481 16 552
Tjønnsvollveien 6, 8404 Sortland
e-post: oddvei-m@online.no
Kasserer Chris"na Sotlien Svendsen
Sekretær Ingrid Knoph
Styremedlem Eva Kjønø Johansen
Varamedlem Lise Rasmussen Bygdnes

Lofoten Lymfødemforening
Leder Viviann Stensvik
Misværveien 2, 8312 Henningsvær
e-post: per.olufsen@live.no
Sekretær Marit Nilsen
Kasserer Per-Arne Olufsen
Styremedlem Solfrid Lindberg Håkonsen

Nord-Trøndelag Lymfødemforening
Leder Thorvald S. Lyngstad, tlf 740 79 126
Movegen 10, 7653  Verdal
e-post: thorlyng@vktv.no
Sekretær Gudlaug Bosnes
Kasserer Ruth Wodahl
Styremedlem May Grethe Kojan
Varamedlem Turid Holtan Holmen

Rana Lymfødemforening
Leder Iren-Marie Owe Soleng
Tlf. 414 58 284. 
e-post: iren_marie@hotmail.com
Nestleder Sylvi Orø Mikkelsen
Kasserer Undis Pedersen
Styremedlem Irene Vestvoll
Styremedlem Eva Løvendal Skjolde
Varamedlem Tanja Andersen
Valgkomite Greta S"en, Liv Seljeli

Vest-Finnmark Lymfødemforening
Leder Laila Olaussen, tlf 909 04 970
Sønnvismoen 55, 9517 Alta
e-post: loalta@online.no
Kasserer Bjørg Kristensen
Styremedlem Marianne Viken
Varamedlem Kjers" Blindheim Jakobsen

Leder Thorvald Lyngstad
Movegen 10, 7653 Verdal, tlf 920 92 819
e-post: nlf@lymfoedem.no

Nestleder Arild Tjensvold
Aspelundtunet 7, 4027 Stavanger, tlf 982 56 643
e-post: arild@hytech.com

Økonomiansvarlig Merete Walla
Burshaugen 10, 8980 Vega, tlf 482 98 705
e-post: okonomi@lymfoedem.no

Styremedlem Laila Olaussen
Sønnvismoen 55, 9517 Alta, tlf 909 04 970
e-post: loalta@online.no

Styremedlem Randi Fritzvold
Gravdalsveien 11 B, 0756 Oslo, tlf 905 31 377
e-post: randi.fritzvold@nadderud.vgs.no

Varamedlem Rachel Olsen
Slemdalsvingen 89, 0374 Oslo, tlf 975 85 454
e-post: racheleo@gmail.com

Varamedlem Renate-Celina L-Skjolde
Reichweinsgate 6B, 0254 Oslo, tlf 916 36 138
e-post: o.a.lymfoedemf@outlook.com

Sentralstyrets fellesmail:
sentralstyret@lymfoedem.no

Norsk Lymfødemforenings sentralstyre



RETURADRESSE:
Norsk Lymfødemforening
Postboks 6304
0604 Oslo

B

Våre likepersoner er hele #den à jour når det gjelder fysioterapeuter og behandlingssteder.
Likedan forsøker de #l enhver #d å følge med på nyheter om hva som finnes av hjelpemidler hos
ulike leverandører. De vil også kunne bistå dersom du har problemer når det gjelder behandling,
kontakt med offentlige etater og lignende. Og for deg som har behov for å snakke med en
likeperson om di" lymfødem er det trygt å vite at alle våre likepersoner har gjennomgå"
likepersonkurs og har taushetsplikt. Vær klar over at det ikke nødvendigvis passer likepersonen å
snakke i telefonen akkurat idet du ringer, - men legger du igjen beskjed/telefonnummer, ringer
likepersonen #lbake når han/hun har anledning.

Likepersonstelefon 6987 7555
Vi trenger fortsa# flere likepersoner

Innmeldingsblanke"
Innmelding kan også skje via www.lymfoedem.no eller !l adresselister@lymfoedem.no

Årskon"ngent: Hovedmedlem kr 350 – Husstandsmedlem kr 100
(BRUK BLOKKBOKSTAVER)

Fornavn: ....................................................................................... E"ernavn: ........................................................................................................................

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

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

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

Medlemskategori (kryss av):
❏ Har primærlymfødem – (som følge av medfødt defekt i lymfesystemet; o&e igangsa" i 

forbindelse med pubertet, andre hormonelle endringer eller skader/sykdom)
❏ Husstandsmedlem – (husstander med flere medlemmer kan tegne hovedmedlemskap for et 

medlem og husstandsmedlemskap for de øvrige)
❏ Har sekundærlymfødem – (oppstå" e"er 'erning av lymfeknuter eller annen direkte skade 

påført lymfesystemet under operasjoner og/eller strålebehandling)
❏ Fysioterapeut – e"erutdannet innen komple" fysikalsk lymfødembehandling 
❏ Andre

Sendes #l: Norsk Lymfødemforening, Postboks 6304, 0604 Oslo

 


