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Ringblomstsalve:

den lille
reddende
engelen
lipødemklinikk i Finnmark:
Den som venter
på noe godt...

fra lege 
til lege...
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Eg har mye å være takknemlig for; et flott
land å bo i, god utdannelse, en flott
familie osv. Eg har hatt anledning til å
være delaktig i organisasjonsarbeid i
mange år, og har lært enormt mye. Lærer
noe nytt hver dag, ikke bare faglig, men
også relasjonsmessig. Eg har med meg et
sentralstyre som jobber for at
medlemmene skal få et forbund i vekst,
inkluderende og tilstede for alle alders-
grupper- uansett bostedsadresse. 
Det har vært enighet i sentralstyret om at
vi skulle ta grep og å gjøre noen endringer.
Erfaringsmessig vet eg at endring ikke tas
imot like godt av alle. Siterer Erna Solberg
«Går du inn for endring, blir det bråk». Vi
har engasjerte medlemmer som gir oss
tilbakemeldinger på endringene, og til
tider har det vært høylytte diskusjoner.
Dette er verdifullt, noe som gir oss en
pekepinn om vi leder forbundet i riktig
retning eller ei. 
Vi hadde årets siste sentralstyremøte sist
helg, hvor aktiviteten for neste år ble
planlagt.  Landsmøtet blir i Drammen 14.-
15. april, og dagen i forveien vil vi ar-
rangere likepersonskurs. Det er kommet
mye nytt mht likeperson/aktivitets-
likepersoner de siste 2 årene. Vi ønsker å
få en bedre likepersonstjeneste og da MÅ
det kursing til, så sett av denne helga
allerede nå.
Barneleiren i Gurvika vil gå som før, men
vi ønsker at flere skal kunne delta. Da har
vi vedtatt at i tillegg til at oppholdet er
gratis, vil vi sponse reiseutgiftene til de
som av økonomiske grunner tidligere ikke
har kunnet delta. 

Innlandsturen skal være på Finnskog-
toppen i august, oppholdet er booket og
reiseutvalget jobber videre med planlegg-
ingen av turen.
Medlemstallet har økt med om lag 200
siden årsskiftet, og fram til 1. mars 2108
har vi en vervekampanje. Det
enkeltmedlemmet (sentralstyre får ikke
delta) som verver mest- får et gavekort på
kr 500, det samme vil det lokallaget få
som har størst prosentvis økning. 
Eg vil avslutte med å ønske alle en flott
advendtstid- senk skuldran og kos dokker,
og husk jula feires ikke inne i kjøkken-
skapan.
God Jul og et Nytt Fredfullt år.

Juleklæm fra 
Johanne-Marie 

leder:

Tanker 
en tidlig
morgen...

Erfaringsmessig 
vet eg at endring 

ikke tas imot like 
godt av alle...

,,

Norsk lymfødem- og
lipødemforbund
Kontakttelefon: 
920 92 819. 
(Legg igjen beskjed) 
Kontoret er betjent 
onsdag - fredag 9-14.30.
Sekretær Edita Daulova,
tlf.: 2305 4577

Besøksadresse:
Grenseveien 99, 3.etasje,
Helsfyr Oslo. 
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Norsk Lymfødem- og lipødemforbunds medlemsblad
Redaktør: Niels Høegh
Redaksjonskomité: Karin Aaslaug Trøan, Gøril Tandberg
Smestad, Monica Dahlskjær og Heidi Rosander Lund.
E-post til redaksjonen:
lymfeposten@nllf.no
Forsidebildet: Jul er tiden for hele familien.

GR
ØNT PUNKT 

Jeg får av og til lyst til å refse. Spesielt fastleger, men også snevre
fysioterapeuter, arrogante spesialister og trege politikere. Viktige
folk i en lymfødemiker eller lipødemikers hverdag. Og det finnes
flere. Jeg kunne nevnt mange, fordi både lymfødem og lipødem er
ukjent. Og vi spør - hvorfor? Hvorfor står det så lite om disse
diagnosene i lærebøkene?

Vi har  forøvrig mottatt flere mail fra fastleger som har fått tilsendt
Lymfepostens forrige nummer, og som ønsker å få det fast tilsendt,

fordi bladet bringer kunnskap og opplysninger om noe de ikke kan nok om fra før. Det er
sterke ord, men e-postene taler sitt klare språk. Mer kunnskap ønskes. Og vi i Lymfe-
posten skal ikke skuffe. Til vår store glede (og som dere kan lese litt mer om i dette
nummeret) er det på gang et privat tilbud for lipødemikere i Finnmark. Da er det plutselig
blitt to klinikker som leverer såkalt TLA (Tumescens lokalanestesi), en spesiell type fett-
suging som hjelper lipødemikere. Begge vektlegger oppfølging av fysioterapeut og tilbud
om psykologtjenster. Det er gode nyheter. Daglig ser vi i de lukkede Facebook grupper
desperate som ikke får hjelp av fastlegen, og som lider fordi lipødem ikke er noen formell
diagnose i Norge.

I siste styremøte i NLLF ble det også bestemt å etablere en gruppe som skal jobbe po-
litisk. Vi er overbevist om at dette er viktig. Å møte politikere som sitter på Stortinget for å
informere om  lipødemikere og lymfødemikeres hverdag er noe NLLF burde gjort for
lenge siden. I tillegg skal gruppen hjelpe lokallag med sine lokale helsepolitikere, være
aktiv i media, og rett og slett jobbe for å synliggjøre hverdagen til våre medlemmer.
Derfor har vi også tatt opp igjen Meråker-saken. Helse Midt-Norge kuttet bort primær
lymfødem i anbudsrunden, selv om Meråker har hatt gode resultater og bygget opp kom-
petanse gjennom flere år. Grunnen til at primært lymfødem falt ut av anbudet, fikk vi
høre av en troverdig kilde, var at legen som hadde ansvaret for utvikligen av anbudet var
blitt pensjonist og nye leger fra Oslo var satt på saken. De syntes ikke primær lymfødem
var viktig.  Dette skjer samtidig som Helse Midt-Norge skryter av at målet er «å skape
pasientenes helsetjeneste». 
Nå vil sikkert Helse Midt-Norge aldri innrømme eller bekrefte noe av det vi skriver. De vil i
det hele tatt ikke snakke om saken. Forrige gang vi stilte spørsmål om dette, svarte de at
dette var et pågående anbud og at det var for tidlig å svare. Vi har stilt nye spørsmål,
men stillheten råder og Helse Midt-Norge svarer oss ikke. Ikke en lyd fra den kanten.
Som brura sa: Når sant skal sies, er det best å holde kjeft.

Niels Høegh
redaktør

red:

Det skjer ting!

Produksjon: Styrk Publish as
Aslakveien 14 A 0753 Oslo

Ønsker du å annonsere, kontakt Per Amble. 
per@styrk.no, telefon: 990 08 009
Opplag: 3.000

Leder Johanne-Marie 
Astorsdatter Godtliebsen.
tlf  481 05 359

Nestleder Hilde Melhus
tlf 454 62 609

Økonomi Merete Walla
tlf 482 98 705

Sekretær  Charlotte 
Espejord Jakobsen.  
Tlf.: 9069 8343 

Styremedlem og
lokalansvarlig Olga-Marie
(Lillegull) Bekkelund
tlf 901 11 040

Arnhild Moheim
Tlf.: 9014 2556 
Varamedlem

Ragna Karlsen
tlf 476 47 569
Varamedlem

Skal du sende e-post til styret,
bruker du samme e-posten som 

når alle sammen.  Den er: 
sentralstyret@nllf.no

sentralstyret

  
   

Juzo ønsker seg inn i
det norske markedet
Juzo er i dag et verdens-
ledende internasjonalt sel-
skap som har drevet på i
hundre år. De ønsker nå å
komme inn i det norske
markedet med sitt sortiment
av kompresjonsutstyr. Vi har
tatt en prat med den svenske
representanten Johan
Helmer om Juzo.

-Juzo ble grunnlagt i 1912 i Zeulenroda
(üringen), som da var Golden Globe
hovedstad. I 1919 revolusjonerte Julius
Zorn produksjonen gjennom ny teknologi.
Sokkene ble strikket for første gang i stedet
for å bli vevd som før, og det gikk ikke lang
tid før rykter om en førsteklasses kvalitet
var ute i markedet, forteller Helmer til
Lymfeposten.

KVALITET VIKTIG
-Det er et avansert og omfattende arbeid å
lage en komprimeringsartikkel. I 35 for-
skjellige arbeidsstasjoner blir en tråd
omdannet til en moderne kompresjons-
strømpe, forteller Helmer som er fornøyd
med kvalitetestandarden Juzo utøver. Kom-
presjonsbehandling er i dag den vanligste
behandlingsmetoden for flebologiske og
lymfologiske indikasjoner.

- Juzo bidro til etableringen og utviklingen
av RAL-standard, sier han og forteller at det
på hovedkontoret i Aichach, i tillegg til
produksjonen (strikking, sying, fargeavdel-
inger), også har samlet lageret, eget
maskinverksted, kvalitetskontroll og ad-
ministrasjon.

NORSKE MARKEDET ATTRAKTIVT
At Juzo er opptatt av kvalitet, bekrees ved
at samtlige av deres kompresjonsprodukter
kvalitetskontrolleres hvert år av det uav-

hengige forskningsinstituttet Hohenstein.
Dette sikrer at produksjonen kun bruker
materialer og produksjonsmetoder som er
helt ufarlige for brukeren.
Juzos leverandører møter også Oeko-Tex
Standard 100.
-Det er ikke til å skjule at vi ser det norske
markedet som attraktivt. Våre produkter er
bedre og er gunstig priset, avslutter Johan
Helmer, som lover å gi de eksisterende
leverandørene kamp.

At Juzo vet hva de holder på med, ser vi også på katalogbildene. De bruker troverdige
modeller.

Anbud snart ute på ny leverandør av kompresjonsmateriell

Viktige 
datoer

Tillitsvalgopplæring i
likepersonsarbeid 
13. april kl 10.00
Scandic Hotell Ambassadør i
Drammen

Landsmøte 14-15 april. 
start kl 10.00
Scandic Hotell Ambassadør i
Drammen

Nye regler fra nyttår:

Du trenger ikke lengre 
henvisning til fysioterapi
Fra 1. januar 2018 trenger du ikke lenger henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor
for å få stønad til fysioterapi.
 Stortinget har vedtatt at kravet til henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor bortfaller
fra 1. januar 2018. Formålet er å sikre pasienter raskere tilgang til fysioterapitjenester.
Dette betyr at om du har behov for fysioterapi kan du oppsøke fysioterapeut direkte.
Det er fortsatt en forutsetning for stønad at  fysioterapeuten du går til har driftsavtale med kom-
munen.  Dette gjelder også ved stønad til fysioterapi i et annet EU/EØS-land etter folketrygdloven
§ 5-24a.
I praksis betyr det at din fysioterapeut har et selvstendig ansvar for å vurdere ditt behandlings-
behov og skal ved behov samarbeide med  fastlegen og med andre relevante tjenesteytere.
Lymfeposten kommer tilbake med en lengre artikkel om fysioterapi, kostnader og finansiering.
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TEKST OG FOTO KARIN AASLAUG TRØAN
Lill er 49 år, gi med Rune som jobber i
Vega kommune, fembarnsmor og bes-
temor til tre. Tre barn har hun boende på
Vega, en i Bodø og en i Oslo.
Vi setter oss ned ved et kafebord i sentrum
og Lill har mye å fortelle om sykdommen
sin og om årene hun har gått fra lege til
lege, misforståelser, oppgitthet, overfladiske
leger og arroganse i møte med helsevesenet
og av medisinsk personell.
- En av de verste kommentarene jeg har fått
var fra en lege som lurte på hvordan en så
intelligent dame som meg kunne tillate seg
å bli så feit?
Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har
sittet i bilen og grått, og sagt stygge ord etter
besøk hos leger og helsepersonell. Det har
vært en lang og trist reise, og i en alder av
snart 50 år ser det nå heldigvis ut til at jeg
får hjelp. Det er ikke en dag for tidlig,
smiler hun.

HUMOR FRA NORD NORGE
Lill er født på Bleik, et tettsted og fiskevær i

Andøy kommune og kom til Vega som 5
åring. Moren kom fra Vega og faren fra
Vesterålen.
-Hver gang jeg kommer til Andøya føler jeg
at jeg er kommet hjem. Det har trolig med
folket å gjøre og det er noe eget med
energien til folket i nord. De er mer direkte
og har på en måte mer temperament. På
Helgeland er menneskene mer saktmodig
og mildere i uttrykksmåten, mener hun.
Humor er veldig viktig for meg og jeg
prøver å se humor i det meste. Jeg er også
opptatt av skjønnhet, i det jeg ser i det dag-
lige, det kan være i naturen eller i
mennesker som jeg møter.
Jeg vokste opp med mye humor hjemmefra
og i den tiden jeg var yngre hadde  vi vitser
og historier på TV’n, fra Rorbua i Tromsø,
snillere og artigere humor enn det vi ser i
dag. I barndomshjemmet var det også mye
humor og vi kunne diskutere både politikk
og filosofiske spørsmål, og det kunne være
en meget lydhør forsamling. Felleskapet
som er viktig å ha med seg videre i livet,
sier hun.

BARNDOM OG OPPVEKST
-Jeg var et aktivt barn og en skikkelig gut-
tejente. Det var mye turer i naturen med
hyttebygging, fisketurer og mye leik.
Da jeg kom i puberteten startet det med at
jeg fikk lett blåmerker forskjellige steder på
kroppen. Jeg hadde høy senkning, men
legene fant ikke ut av hvorfor jeg hadde det.
Kroppen begynte å ese ut og jeg hadde mye
vondt og spesielt i bena og armene. For
cirka 15 år siden begynte jeg å få kuler i
armene og over knærne. Det er fibrøst vev
rundt kulene og i dag har jeg disse kulene
overalt på kroppen, selv om det meste sitter
på armene og underkroppen.
På Vega som andre mindre steder er det
mye gjennomtrekk av vikarleger, som gjør
at det ikke blir sendt søknader og behand-
lingen blir ikke gjort ordentlig. Jeg vet ikke
hvor mange ganger leger har begynt å lese
journalen min og så har de bare for-
svunnet, og nye vikarleger har dukket opp.
På grunn av dette skjer det noe med
pasientene, de gir opp og alt blir ved det
gamle.  c

Har gått fra
lege til lege

En endeløs vandring mellom leger som ikke «forstår» eller
ikke har kunnskap nok, kan ta motet fra noen og enhver.
Men ikke Lill. Bli kjent med en ekte Livsentusiast...

En nydelig høstdag fikk jeg møte Lill ”Livsentusiast” fra øya Vega på Sør-Helge-
land. For bare noen få måneder siden het hun Kristiansen til etternavn, men hun
har etter lang livserfaring og med mye motgang, byttet etternavnet til Livs-
entusiast og fått det godkjent. 

-Jeg vet ikke hvor mange
ganger jeg har sittet i bilen og grått
og sagt stygge ord etter besøk hos
leger og helsepersonell.

,,

Lill Livsentusiast på kaia i
Brønnøysund. Vegafjellene er
en hurtigbåt-tur unna.



www.nllf.no    98 www.nllf.no

bb Jeg ga egentlig ikke opp, og sendte
journalen min til nabokommunen Vevel-
stad og ny fastlege. Fastlegen i kommunen
var bortreist og jeg møtte en vikarlege.
Flaksen min var at han hadde jobbet på et
sykehus med lymfødem og
lipødempasienter. Først ga han meg
diagnosen fibromyalgi og så fikk jeg en rek-
visisjon med henvisning til fysioterapeut
som hadde spesialutdannelse for å be-
handle pasienter som meg. Av
fysioterapeuten fikk jeg pulsator og
strømpebukse og kunne begynne å be-
handle meg selv hjemme. Det var en
lykkelig start og bedre enn ingenting.

MYE SMERTER
Lill har fem barn. For noen år tilbake
mistet familien en gutt i en tragisk trafikk-
ulykke. Et sårt kapittel i livet som vi snakker
om mens vi prater og drikker kaffe.
-Det at kroppen begynte å ese ut forverret
seg allerede i 20 årene, da jeg fikk mitt
første barn. Jeg kan ikke beskrive hvor mye
smerter jeg hadde i bena og i ryggen, men
legene sa alltid at det måtte jeg leve med.
Bare jeg slanket meg ville smertene for-
svinne trøstet de, og det var det. Etter siste
svangerskap gikk jeg og hanglet og trodde
jeg hadde influensa. Det viste seg at jeg
hadde hjernehinnebetennelse og jeg ble
sendt til Sandnessjøen sykehus og videre til
Bodø, da det viste seg at det hadde utviklet
seg til hjernebetennelse. Der fikk jeg int-
ravenøs antibiotikakur, blodårene kollapset
og det viste seg at jeg ikke tåler Benzo-
produkter. Jeg ble frisk av betennelsen, men

etter behandlingen fikk jeg store arrvev
etter sprøytestikkene og  enda flere kuler
rundt på kroppen. Det ble jeg absolutt ikke
beroliget av, sier hun.

BLITT IGNORERT
Lill har mellom svangerskap, barn, smerter
og fysiske utfordringer utdannet seg innen
aromaterapi og er godkjent i MNNH.
-Jeg har tatt grunnmedisin og
Naturmedisinsk aromaterapi og studerte
ved naturterapiskolen nord. I mange år har
jeg blitt ignorert i helsevesenet og jeg vet
hvordan det føles på kroppen. Mange som
har kommet til meg og som søker al-
ternativ behandling kan si at det er første
gang de har blitt sett og hørt. Etter behand-
ling med aromaterapi har jeg opplevd at
folk har fått styrke til å gå til det offentlige
hjelpeapparatet for å få hjelp. Det offentlige
hjelpeapparatet har på mange områder blitt
mer og mer arrogant, også innen alternativ
medisin, og det er fordi de ikke ser hele
mennesket, kun symptomene. 
I ungdommen begynte jeg tidlig å inter-
essere meg for urter. Når jentene begynte å
kjøpe sminke lagde jeg mitt eget. Interessen
for urter, urtemedisin og alternativ behand-
ling har jeg stor interesse for i det daglige.
Jeg dyrker forskjellige urter og lager såper
og teblandinger.

UNGER MOBBET
I perioder når kroppen har herja som verst,
har jeg ikke kunnet ha støv på hjernen,
men jeg har vært nødt til å sitte rolig og
bare sett på tingenes tilstand. Istedenfor å

vaske har jeg lest bøker eller når jeg har
ekstra mye smerter, så har jeg sett krim på
TV. Da visste ungene at nå hadde mamma
vondt i hele kroppen.
Hvor mye ungene har blitt mobbet på
grunn av meg, det tør jeg ikke tenke på sier
hun og blir rørt.
-Kan ikke du se normal ut mamma, så
slipper vi å bli ertet på skolen? Det har
barna mine kommet og sagt til meg. Det
har vært veldig vondt å høre, men det er lite
jeg får gjort med sykdommen min.
Jeg selv ble ikke ertet så mye på skolen av
jevnaldrende, heller av voksne mennesker
og deres uforstand. Siden jeg valgte å være
åpen om sykdommen min har det blitt
lettere å være meg og forhåpentligvis barna

mine også, sier hun.
I det daglige prøver jeg å være veldig
kostholdsbevisst. Ketogent kosthold har
hjulpet meg mye og jeg har et lavt karbo-
hydratforbruk. Jeg prøver å spise ren mat
og det gjør at smertene blir mindre og jeg
får større bevegelighet i kroppen. Hvis jeg
kjenner at jeg begynner å ese ut,  tar jeg en
tre dagers ketogent kosthold. Da blir
blodsukkeret stabilt og jeg får mindre
væske i kroppen. Har man betennelse i
kroppen tåler man mindre karbohydrater,
sier hun.

FREMTIDEN TIL LILL
I disse dager skjer det gledelige ting i Lill
sitt liv. I en alder av 49 år har hun funnet en

lege som vil starte med å fettsuge de store
kulene hun har over og ved siden av
knærne. Trykket har blitt så stort at det
skaper betennelse i knærne og det stopper
henne fra å gå på en normal måte.
-Hodet har et høyt turtall til vanlig, ler hun,
men kroppen min vil ikke være med.
Ettersom kulene rundt omkring på
kroppen har blitt større har jeg vans-
keligheter med å bevege meg. Jeg har kuler
rundt leddene og det er oppdaget at jeg har
hypermobile ledd eller hypermobilitets
syndrom. Sykdomsutviklingen gjør at det
går ur ut over sener, hud, muskulatur og
man får strekkmerker og blåmerker.
I or vinter var jeg på 14 dagers behand-
lingsopphold. Da fikk jeg trening i varmt-

vannsbasseng og det gjorde veldig godt. Nå
er det for det meste hjemme treningen fo-
regår, ved at jeg driver litt pilates, yogatren-
ing hvor jeg har laget min egen variant og
så ligger jeg en time hver dag i pulsator. For
tiden henger livet mitt litt i luen, da jeg går
og venter på slankeoperasjon som kan
gjøre livet mitt lettere og bedre. Tingene
som før var fastlåst har begynt å løsne og
jeg ser veldig lyst på en lettere og mindre
smertefull fremtid. Jeg vil nok fortsatt ha
lymfødem og lipødem, men jeg tror min
daglige tilværelse blir enklere og man ser en
Lill som er gladere og har mer livs-
entusiasme, smiler hun.

Vi følger Lill i 
tiden fremover
Lymfeposten vil være tilstede og
følge Lills videre behandling
fremover. I neste nummer følger
fettsuging av knær.

Lill på kafeintervju.

-Hvor mye ungene har
blitt mobbet på grunn av meg,
det tør jeg ikke tenke på .

,,
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AV HEIDI ROSANDER LUND
Jeg har slitt mye med roseninfeksjoner de
siste årene. Den siste var nok den hardeste.
Det var da jeg hadde dette såret som aldri
ville gro. Såret som fikk åpnet opp øynene
mine for naturprodukter. Såret ville ikke
gro. Jeg prøvde alt apoteket kunne tilby, jeg
var på sårklinikken på sykehuset, jeg
prøvde medisinsk honning. Ingenting
hjalp. Såret ville ikke lukke seg. Jeg var så lei
av å rense sår, og skie Mepore. Jeg var
sikkert den som la ned mest penger på
Mepore på apoteket det året. Men heldigvis
kom en reddende engel i form av en god
venninne, som nærmest tvang meg til å
prøve ringblomstsalven. Tro meg, hun
hadde prøvd før, uten og lykkes. Nå var jeg
så drittlei at jeg sa ja til å prøve. Hadde jeg
bare prøvd lenge før. Ringblomstsalven ble
min lille, reddende engel. Etter kun kort
tids bruk av salven, så lukket såret seg.

HUDPLEIER OG SYKEPLEIER
Marie Aaslie Reiråskag har drevet med
naturprodukter siden 1995. I over 20 år har
Marie produsert ulike naturprodukter, og
blant disse også ringblomstsalve. I løpet av
den tiden har Marie tatt utdannelse som
aromateraput, hun har utdannet seg som
hudpleier, og hun har utdannelse som syke-
pleier med mastergrad i klinisk helse.
Marie har jobbet mye med produktene, og
ringblomstsalven er ett av de produktene
som hun aldri har hatt behov for å justere
oppskrien på, og salven er ett av
produktene som har fulgt henne gjennom
alle disse årene.
- Listen er etter hvert blitt lang over alle de
som har blitt hjulpet med ulike plager ved
bruk av ringblomstsalven kan Marie for-
telle. Gjenstridige eksemer, sår som ikke vil
lukke seg, kløe, gnagsår, såre brystvorter,
brannsår, såre barnerumper, og sprukne
lepper.  Selv bruker jeg ringblomstsalven

som nærende nattkrem, og til å erne
øyensminke med. Som fembarnsmor, så
har jeg også fått rikelig anledning til å
bruke salven på forskjellige hudskader. To
av barna mine har dessuten ganske kraig
atopisk eksem, og ringblomstsalven
sammen med sol, og sjøvann har vært helt
nødvendige hjelpemidler for å holde det i
sjakk."

ALLERGI MOT PARABENER
Ringblomstsalven er 100% naturlig. Den
inneholder ingen parabener. Parabener er
forskjellige kjemiske stoffer som brukes for
å gi produkter bedre holdbarhet. Det har i
den senere tid vært mye omdiskutert fordi
det kan ha hormonforstyrrende effekt. Det
er også flere og flere rapporterte tilfeller av
allergi mot parabener. Man kan jo nevne at
det i all hovedsak nå er forbudt å bruke
parabener i hudpleieprodukter i noen av
våre naboland. I forhold til ring-

blomstsalven ville det uansett ikke være ak-
tuelt å bruke verken parabener, eller andre
konserveringsmidler fordi råvarene i seg
selv er antiseptiske, og langtidsholdbare.
" Ringblomstsalven er beskyttende,
sårhelende, og hudregenererende. Den kan
beskytte sart, og/eller skadet hud mot
bakterier, og uttørking. Den inneholder bi-
voks som sakte trekker inn i huden, og
virker som en naturlig barriere mot ytre
påvirkning, og mikroorganismer." sier
Aaslie Reiråskag. " Ringblomstsalven
inneholder også god, kaldpresset, økologisk
olivenolje, en olje som har vært kjent siden
oldtiden for sine hudlegende egenskaper. I
tillegg inneholder salven eterisk olje av
lavendel." Aaslie Reiråskag forteller at
lavendel er svært antiseptisk, den er be-
roligende, og hudregenererende. " Til sist
inneholder ringblomstsalven ringblom-
stekstrakt. Dette er konsentrert uttrekk av
blomsten som har vært brukt i uminnelige
tider i folkemedisinen på grunn av sine

hudlegende egenskaper."

SUNN SKEPSIS
Det er ingen tvil om at veldig mange for-
tsatt er veldig skeptiske til naturprodukter,
og Aaslie Reiråskag mener det er flere ting
som spiller inn når det kommer til skepsis.
" En grunn til skepsis kan komme av at det
finnes mange som hevder å ha
mirakelkurer som kan hjelpe mot alt mulig.
Det er jo utopi at en krem kan kurere ALT,
og bidrar til at mennesker får fordommer.
Det finnes også skepsis og fordommer mot
naturprodukter som er tilsynelatende ube-
grunnet, og man kan selvsagt spekulere i
hvorfor det er sånn. Det ligger nok noe i at
man ennå tror at apotekene vet best til tross
for at det ikke er hudpleie som er deres
primærfagfelt. Aaslie Reiråskag er helt klar
på at en god huskeregel vil være at man
vurderer kvaliteten ved å sjekke innholds-
fortegnelsen på produktene. Et godt
produkt vil naturligvis ikke se ut som en
lærebok i kjemi, det vil ikke inneholde
parabener, og det vil definitivt ikke
inneholde petroliumsprodukter som for
eksempel parafin.
Mange av oss med lymfeødem og lipødem

sliter mye med roseninfeksjoner som igjen
kan gi sår. Dette har jeg som kjent opplevd
nært på kroppen. Ringblomstsalven ble
min lille, reddende engel. Ringblomstsalven
beskytter mot uttørking ved at bivoks
holder på fukt i huden, og absorberes sakte.
Alle ingridiensene er antiseptiske, det vil si
at de kan være med på å redusere risiko for
infeksjoner, og kan virke hemmende på
bakterieoppvekst. Marie Aaslie Reiråskag
kan fortelle at ringblomstsalven også virker
hudregenererende, det vil si at den hjelper
huden til å lage nye celler, og reparere
ødelagt vev. Lavendel som er en av ingri-
diensene hjelper å roe ned huden, og kan
virke både kløestillende og lindrende. Det
er også oe sånn at det å tilføre huden
stoffer som hjelper huden til å holde på fukt
også virker forebyggende i forhold til
hudirritasjoner. Aaslie Reiråskag råder oss
også til å ta vare på føtter, og hender ved å
bruke gode naturprodukter, produkter som
er laget spesielt for tørr hud. Selv har hun
laget både fot- og håndkrem i alle årene
hun har drevet med produksjon. Vær
kresen, bevisst og les innholdsfortegnelsen
avslutter Marie Aaslie Reiråskag.

Jeg var lenge
skeptisk til natur-
produkter. Jeg vet
ikke hvorfor, men
jeg var vel som
mange andre som
helst stolte på det
man fikk kjøpt i bu-
tikker, og på apotek.
Det man kan lage
selv hjemme på
kjøkkenbenken, det
var jeg skeptisk til.
Ikke at jeg hadde
prøvd så mye. Jeg
var bare skeptisk...

Marie Aaslie Reiråskag lager sine egne naturprodukter.

En litenreddende engel



Starter klinikk i Kirkenes

Lipødemklinikk i Finnmark

Kvalsvik selv er legeutdannet fra Kø-
benhavn Universitet, turnus i Norge og
spesialistutdannelse i Sverige med de fleste
kurs gjennomført i Stockholm. Han jobbet
som anestesilege i Østersund i Sverige i fem
år, før han endte i Trondheim som overlege
ved anestesiavdelingen ved Universitets-
sykehuset, St Olavs Hospital i tyve år.
-Ved siden av dette jobbet jeg som ane-
stesilege på helikopter ved Norsk
Luambulanses base i Trondheim, og var
med på å starte privat sykehus i Trond-
heim, sier han til Lymfeposten.
Hvordan kom du til Nord-Norge?
-I 2008 tok jeg en ukes vikariat i Kirkenes
og jeg syntes det var så trivelig på det lille
sykehuset, så jeg fortsatte å komme hit mer

og mer for hvert år. Fra 2011 har jeg hatt
fast stilling som avdelingsoverlege for Ak-
uttavdelingen (anestesi/intensiv). Jeg har
også frem til nå nylig vært fagansvarlig for
AMK Finnmark og for Luambulansen i
Kirkenes.

PASIENTGRUPPE UNDER RADAREN
Han forteller at en plastikkirurg fikk ham
interessert i diagnosen lipødem.
- Jeg hadde knapt hørt om det tidligere,
men denne plastikkirurgen var veldig en-
tusiastisk. «Dette er en pasientgruppe som
har gått helt under radaren», sa han,
«mange av dem er veldig plaget og de kan
ha gått i årevis til forskjellige leger uten å bli
tatt på alvor. De har smerter som kan være

så ille at det går ut over søvn og vanlig livs-
utfoldelse.» Det er tragisk, for mange av
disse pasientene kan man virkelig gjøre en
viktig innsats for, sier Kvalsvik engasjert.
Kvalsvik mener at lipødempasienter kan få
et helt nytt liv etter en relativt enkel og
trygg behandling. 
- Min venn plastikkirurgen sa han hadde
lyst til å bruke siste del av sin karriere til å
gjøre en innsats for lipødemikere.  Han var
så ivrig at jeg også fattet interesse for
lipødem og begynte å lese meg opp på det.
Senere har jeg møtt noen av hans pasienter
som kom tilbake til kontroll, og det gjorde
meg overbevist om at dette er en nyttig
virksomhet. Det var rørende å høre his-
torien de fortalte om at de hadde fått livet
tilbake etter behandling og rekonvalesens
tiden.
Hva synes du om at lipødem ikke er noen
diagnose i norsk helsevesen?
- Det har jo vært flere sykdomstilstander
som har blitt underdiagnostisert på denne
måten, men det er få tilstander som i like
stor grad har unngått helsevesenets opp-
merksomhet. Det er jo et uttrykk for at syk-
dommen er dårlig kjent. Vi har som mål å
gi vårt bidrag til at det settes fokus på denne
pasientgruppen. De effektive midlene vil
være bruk av media, informasjonsmøter
både mot fagmiljøene og mot befolkningen
generelt. I tillegg er det viktig å drive forsk-
ning både på selve sykdommen og effekten
av forskjellige behandlingsformer.
Kvalsvik er enig i at det hele begynner hos
fastlegene, men mener de hele tiden blir
bombardert med så mye informasjon om
alle mulige sykdommer, slik at de umulig
kan absorbere alt.
- Det kan derfor være vanskelig å nå igjen-
nom med informasjon om en «ny»
sykdom. Jeg tror allikevel at nøktern og
saklig informasjon på faglige møter er
veien å gå. I tillegg vil det være nyttig med
artikler om temaet i Tidsskriet for den
Norske Legeforeningen. 

ISLANDSK KOLLEGA MED SEG
Etter hvert som Kvalsvik fikk samlet infor-

OM KLINIKKEN I KIRKENES:
Vil primært drive med kirurgisk behandling. Det dreier seg først og fremst om liposuction som
vil gjøres med det siste nye av apparatur. 
Det betyr at operasjonen i de fleste tilfeller kan gjøres i lokalbedøvelse. Klinikken vil imid-
lertid alltid ha beredskap for å endre til narkose om det skulle være nødvendig. Denne ope-
rasjonsteknikken gjør at pasientene kommer seg fortere etter operasjonen enn man gjorde
tidligere.

Kvalsvik vil starte arbeidet med å knytte forbindelser så snart grunnforutsetningene er på
plass. Det er ikke alle disse pasientene som skal opereres. De vil samarbeide både med de som
driver med diagnostikk og kan henvise pasienter til Klinikk Kirkenes og med de som driver
med andre former for terapi.

SAMARBEID MED FYSIOTERAPEUTER
De fleste pasienter vil være i kontakt med andre behandlere både i forkant og i etterkant av
operasjonen. Kvalsvik understreker viktigheten av at alle gode krefter samarbeider for å gi
pasientene en best mulig totalbehandling. 
Kvalsvik ønsker også å samarbeide med Norsk lymfødem og lipødemforbund om dette lar seg
gjøre. 

masjon om sykdommen og behandlings-
tilbudet som fantes så han at det var et
skrikende behov for mer behandlings-
kapasitet. Når så Kirkenes Sykehus flytter i
nytt bygg (planlagt innflytting 1. mars) så
han muligheten til å etablere virksomheten
i de nåværende operasjonslokalene.
Sammen med seg har han en islandsk plas-
tikkirurg som har jobbet mesteparten av
sin karriere i Sverige.
-Han er faglig svært sterk med en bred er-
faring fra både privat og offentlig virk-
somhet. Han har blant annet drevet mye
med rekonstruksjonskirurgi etter bryst-
kre. I tillegg har også han erfaring med å
bygge opp nye virksomheter, sier Kvalsvik
engasjert som ved behov vil trekke inn flere
plastikk kirurgerunder hans ledelse. 

OPPSTART I MAI 2018
Og nå er endelig sykehussalget avklart og
de er  i gang med husleieforhandlinger.
Etableringen i Kirkenes er avhengig av en
fornuig husleie, men den nye byggeieren
er interessert i at dette kommer i gang, så
Oddvar Kvalsvik er optimistisk med
hensyn til å finne en god løsning. Etter at
Kirkenes Sykehus har flyttet ut av lokalene
omkring 1. mars tar det ca en måned å

pusse opp og få alt på plass, før de kan ta
imot de første pasientene.
-Vi regner med oppstart i mai 2018, men så
snart vi har en leieavtale i boks starter
arbeidet med å bygge opp organisasjonen,
knytte forbindelser til samarbeidspartnere,
bestille utstyr osv. Vi skal også på en studie-
reise til klinikker i Tyskland for å samle in-
formasjon om utstyr og dri. Sør-Varanger
Utvikling har bevilget penger til utvikling av
konseptet og forberedelser i forkant av opp-
start.

PASIENTER FRA HELE NORGE
Men hva med pasientgrunnlaget og det å ha
en slik type klinikk så langt nord?
Her er Kvalsvik ganske klar. Han vet at
pasientene finnes og at behovet for tjenesten
er stort over hele landet, men er klart
avhengig av at pasienter reiser til dem for å
få behandling.
-Jeg tror imidlertid at pasienter som er mye
plaget gjerne tar en 2 timers flytur for å få en
god behandling. Det går 3 direktefly fra
Gardermoen til Kirkenes hver dag og reisen
tar nøyaktig 2 timer så barrieren er vel
egentlig bare på det psykologiske planet. Jeg
håper at så lenge vi gjør en god jobb vil
ryktet gå og sørge for at pasientene kommer

selv om de må reise langt nord i landet.
- Norsk lymfødem- og lipødemforbund  og
pasientene selv sitter på mye informasjon og
erfaring som vi bør få ta del i med tanke på
å legge opp et individuelt løp som er mest
mulig hensiktsmessig for hver enkelt
pasient, avslutter Kvalsvik og sier med det at
han hilser et samarbeide med NLLF vel-
kommen.
Så håper vi at formalia går i orden og at rei-
seklare lipødemikere strømmer til den nye
klinikken i Kirkenes. Lymfeposten følger
opp og kommer med mer stoff.

Bildet under: Oddvar Kvalsvik er endelig
klar til å bygge opp en privat lipødem-
klinikk i Kirkenes.

Vi har lenge hørt rykter om det, og allerede for en stund
siden kunne vi lese Finnmark Dagblad at anestesilege ved
Kirkenes Sykehus, Oddvar Kvalsvik, ønsket å opprette en
egen privatklinikk for lipødmikere hvor bl.a. TLA teknikken
tas i bruk.
I dag er det kun i Bergen dette tilbudet finnes, men nå kan
det kanskje ordne seg i Finnmark og Norges lipødemikere
kan glede seg over at det snart står nok en klinikk klar.
Denne gang i Kirkenes og det gamle sykehuset.
Vi fikk en prat med Kvalsvik, som fortalte at han var glad for 
at det nå var klart hvem som kjøper sykehuset og han var 
optimistisk med tanke på å få til en avtale med byggeier.

Gamle Kirkenes sykehus hvor
den nye klinikken er planlagt
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AV: HEIDI ROSANDER LUND
Ordinære skobutikker er oe ikke den
riktige plassen å finne gode sko om man
sliter med hovne og vonde lymfebein, eller
andre utfordringer med føttene. Det er nok
mange av oss som mer enn en gang har
presset føttene inn i sko som egentlig ikke
passer, fordi man enten bare SKAL ha dem,
eller fordi man tror at det ikke finnes sko
tilpasset våre føtter. Skoene finnes, de. Man
må bare vite hvor de er å få tak i. Og her er
Lymfepostens tips:

Ortopedio heter en butikk som ble etablert
i 2012, og holder til i Balchensgate 5 i Oslo.
«Helse i hvert skritt» er fokuset til firmaet. 
Ortopedio samarbeider med bedrier som
har over 125 års erfaring innen sko, sko-
produksjon, støtter, kompresjonsstrømper,
og såler. Ortopedio har også egen fotplei-
eklinikk. Det med god pleie av føttene er
også veldig viktig for oss med ødemer.
Både pleie hos fotpleier en gang i blant,
men også den daglige pleien hjemme.

MYE Å TENKE PÅ VED KJØP AV SKO
Abdullah Suslu er daglig leder ved
Ortopedio, og er veldig klar på hvor viktig
det er med gode sko for føttene våre.
- Det er føttene som bærer oss livet ut.
Føttene er grunnmuren i leddene. Om man
faller, eller tråkker feil så vil det påvirke alle
leddene oppover i kroppen. I verste fall vil
dette skape problemer i bein, rygg, knær,
hoer, og helt opp til nakken, sier han.
Det er også viktig at man tenker på lest, og
lengde når man skal kjøpe seg sko. 
- En god sko er en sko som er anatomisk
riktig oppbygget sier Suslu. - Feil sko kan
føre til utvikling av mange type problemer.
De mest kjente er utvikling av hallux
valgus, hammertær, hornhud, plattfot,
tverrplattfot, hælspore, og plantarfacittis.

FOTPROBLEMER
Det er hverken skomote eller begjær som
står i fokus hos Ortopedio. Skoene de fører
er rettet mot problemene mange opplever
med føttene. Ortopedio fører sko for de
som sliter med hovne føtter, Haglunds hæl,
Hallux, diabetikerføtter, og hammertær.
Dette er bare noen av fotproblemene som
Ortopedio jobber med, og i lokalene i Bal-
chensgate skal det være mulig å finne sko til
alle type føtter. 
For oss med en ødemproblematikk, så er
det spesielt viktig å tenke på riktig bredde,
og riktig dybde i skoen.
-  I enkelte tilfeller kan det også være lurt
med mykforing sier Suslu.
Mange kvinner, spesielt, er veldig opptatt av
at sko også skal se bra ut. Mange liker å
være velkledde, og da ønsker man også å
føle seg velkledd på føttene. Når man hører
ordet spesialsko, så er det kanskje noen
som rynker på nesen, og tenker at
spesialsko neppe kan se bra ut. Dette
stemmer ikke i følge Suslu:
- Vi har stort utvalg av farger, og modeller,
og dermed skal det være fullt mulig å finne
pene sko som man liker. Vi fører spesialsko,
dvs fabrikerte sko med forskjellige egen-
skaper som ekstra bredde, ekstra dybde,
støtter og avlastninger, med mulighet for

spesialsåler. Selv om man trenger en
spesialsko, så vil man absolutt ha mulig-
heten til å finne pene sko, slik at man kan
føle seg vel også på føttene. 
Ortopedio fører dame- og herresko fra str.
35-52. Det er ikke alle modeller som går
like høyt opp, men det skal være mulig for
alle å finne en god sko som passer. 
De har ingen avtale med NAV, eller Helfo,
så alt av utgier til sko går på egen regning.
- Vi har hatt kunder som ikke har funnet
sko andre steder enn hos oss, og som i
etterkant har tatt med seg kvitteringen til
saksbehander på NAV, og dermed fått
dekket deler av utgitene, sier Suslu. 

HØYE HÆLER EN GANG I BLANT
For de av oss kvinner som liker høye hæler
i blant, mener Suslu at det skal være lov å
skjemme seg selv bort en gang i blant.
- Skjem deg selv bort nå og da, men ikke gå
i høye hæler over lengre perioder. Går man
mye på høye hæler, så er ikke det sunt for

kroppen. Det finnes kvinner der ute som
har utviklet korte achilles sener på grunn
av for mye hælbruk. Det betyr at disse ikke
klarer å gå med lave sko. Lave sko vil da bli
både ubehagelig og vonde, sier han.

EGENPLEIE VIKTIG
For oss med lymfeødem/lipødem, så er det
veldig viktig å ta vare på føttene. Vi bør gå
til fotleie med jevne mellomrom, men det
er også viktig med den daglige pleien som
vi kan gjøre selv hjemme. Suslu mener det
er tre ting i livet som er viktig:
- Det ene er en god seng for den gode,
viktige nattesøvnen. Det andre er gode sko
for å forebygge plager og smerter i kroppen,
og sist, men ikke minst, en god partner for
godt liv og med et godt hjerte, avslutter
han.

Det å leve med lymfødem, og lipødem kan være en utfordring på mange måter. 
En utfordring veldig mange av oss med lymfeødem i beina føler mye på, det er å finne gode
sko til føttene våre. Gode sko hvor det er plass til føtter som ofte er hovne, og sprengte.
Gode sko som ikke klemmer og gnager. Vonde sko ødelegger så mye. 

Sko i forkjellige bredder, ikke bare størrelser

Myke sko til diabetespasienter.

Helse 
i hvert skritt

Suslu foran en maskin som analyserer føttene og spesiallager såler til skoene dine.

Gode råd for 
en daglig 
fotpleie:
• Bruk gode sko
• Smør føttene med en god 
    fuktighetskrem om nettene
• La føttene få ett godt fotbad 
    med fotsalt jevnlig
• Ikke bruk samme sko hver dag. 
    La skoene dampe bort fotsvette
    i 24  timer før man bruker skoen
    igjen.
• Tørk føttene godt før man tar 
    på seg sokker etc
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Det går mot slutten for 
behandlingstilbud for
pasienter med primært
lymfødem og lipødem på
Meråker kurbad. Det kom
dessverre ikke med i
anbudet for neste anbuds-
periode. Det vil si at de
neste fire årene er det ikke
tilbud for disse pasientene
på Meråker.  Noe både
pasienter og ansatte på
Meråker synes er trist. 

Sett fra en pasients ståsted er det derfor
veldig usikkert hvilken behandling de kan
få i fremtiden. Veldig mange pasienter har
ikke tilbud om intensivbehandling i sin
hjemkommune. Enten fins det ikke
fysioterapeuter som kan behandle dem,
eller så er det for få fysioterapeuter i forhold
til pasienter. Fysioterapeutene har oe ikke
kapasitet til å behandle en pasient med in-
tensivbehandling, da dette vil gå på bekost-
ning av alle de andre pasientene
fysioterapeuten har. 

FINE TURER OG TURTERRENG
Ved Meråker kurbad er det et tilrettelagt
tilbud for en gruppe på seks pasienter som
behandles samtidig over tre uker. Dette er
optimalt for pasientene, da det er mye god
informasjon og erfaringer å utveksle seg
imellom. Ikke minst støtte av hverandre i
en tung hverdag. Det er tungt både fysisk
og psykisk å gå bandasjert over flere døgn.
Treningsrom er i samme hus, en trenger
ikke tenke på å få på seg sko som passer en
fot med flere lag bandasjer. Det er faktisk
pasienter som ikke har fått ordnet seg med
sko til sine bandasjerte ben. De som har
mulighet kan nyte fine treningsturer ute i
nydelig terreng, med både lett og utford-
rende terreng rett utenfor døren. Mat til-

Siste natt med gjengen

Meråker
Tilfeldighetenes
spill, eller politisk
styrt spill?
Å produsere Lymfeposten medfører
fra tid til annen  at vi kommer over
rykter, nyheter vi ikke kan publisere
eller får “inside” informasjon. I
Meråkers tilfelle fikk vi ved en
tilfeldighet vite av en frustrert kilde
høyt i systemet at «grunnen til at
Meråker ikke favner om primært
lymfødem i neste anbudsperiode, var
fordi Helse Midt-Norge fjernet det».
Meråker har gjennom mange år bygd
en enestående kompetanse på
primært lymfødem, men ansvarlig lege
for anbudsteksten var gått av med
pensjon og nye leger fra Oslo  var
kommet inn i systemet. De nye legene
fant ikke primært lymfødem viktig eller
hadde ikke  kompetanse nok om
Meråker til å forstå hvor viktig dette
tilbudet er for primære
lymfødemikere.

Helse Midt-Norge ville  ikke svare oss
på spørsmål før bladet gikk i trykk.

passes også til denne gruppen, og serveres.
Det er en utfordring bare å sitte til bords å
spise med bandasjerte armer eller ben, men
her hjelper gruppen hverandre.

FORDELEN MED MERÅKER
Om pasienten er hjemme mens denne be-
handlingen pågår, ja da er det flere utford-
ringer. Mange er bandasjert helt ut til
fingertuppene, og har store problemer med
å holde i bestikk o.l. Blir lite matlaging
hjemme om pasienten ikke bor sammen
med noen som står for den biten. Og oe
forventes det heller av de der hjemme at det
gjøres av den som bare har fri og be-
handles. 
Med andre ord, pasienten får ikke konsent-
rert seg om å bli bedre, og får heller ikke tid
til trening på grunn av dette. Noe som er
hensikten med å dra på intensiv behand-
lingsopphold, trening er veldig viktig for å
få i gang lymfeflyten. Samt å hvile med
beina høyt. De som ikke får på seg sko har
virkelig problemer hjemme, de må komme
seg til og fra trening og behandling hos
fysioterapeuten uten sko. Både vinter som
sommer. Det er absolutt ikke å anbefale
vinterstid, løsningen blir nemlig veldig oe
«plastposesko». 
En kan virkelig undre seg over om de som
har tatt beslutningen har sett på kon-
sekvensene av dette. 

ANDRE IKKE LIKE BRA
Jeg er på mitt «siste» intensive opphold
på Meråker, fra og med neste år er det
slutt. Fysioterapeut Randi Undebakke er
min fysioterapeut under dette opp-
holdet, og jeg tar en prat med henne om
situasjonen under en behandling. Hun
forteller at andre pasienter har prøvd
andre behandlingsplasser, som helse-
regionene mener har samme tilbud som
på Meråker. Men mange pasienter sier
de savner f. eks gruppebehandlinger
med kurs i både selvbehandling/banda-
sjering og mat. Samt at det fins både bas-
seng, treningsrom og treningstimer i
disse lokalene på huset. Dette kan jeg
skrive under  på, har prøvd to andre be-
handlingsteder og de kunne ikke måle
seg med Meråker. De andre helse-
regionene burde lære av denne måten å
ha intensiv behandling på, om de vil at
pasienter skal ønske  å ha behandling i
egne regioner.

Anbudet varer i utgangspunktet i fire år
med mulighet for oppsjon to pluss to år.
Så det kan faktisk gå åtte år. Men det har
skjedd før at det har blitt gjort endringer,
sier fysioterapeut Randi Undebakke.
Så får vi håpe at de tar fornuen i denne
saken…

Slutt for primær lymfødem på Meråker fra nyttår.
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TEKST OG FOTO: KARIN AASLAUG TRØAN
De har oe mye og annen viktig infor-
masjon som skal formidles til pasientene i
utskrivingssamtalen, slik at opplysninger
om lymfødem drukner blant andre opp-
gaver som oppleves som viktigere. Dette er
ikke tilfredsstillende, og mangel på infor-
masjon kan føre til at diagnose og behand-
ling av tilstanden forsinkes og dermed blir
det forverring av ødemet. Det er derfor
veldig viktig at fysioterapeuter med spesial-
kompetanse kommer tidlig inn og infor-
merer både pasienten, legene og sykeplei-
erne om riktig oppfølging av pasienter som
er operert for kre i underlivet.

Undertegnede var så heldig å få møte
fysioterapeut Ingrid Marie Andersen som
er spesialist på lymfødem og som til daglig
jobber ved Helgeland rehabilitering i
Sømna kommune på Sør-Helgeland.
Ingrid Marie som opprinnelig kommer fra
Steigen i Nordland utdannet seg som
fysioterapeut i Berlin og Munchen. Hun ut-
dannet seg videre som lymfødemterapeut
under doktor Føldi i Tyskland og brenner
for yrket sitt. I tillegg innehar hun vervet
som leder for faggruppen i onkologi og
lymfologi, NFF. (norsk fysioterapi forbund)

LYMFØDEMET SOM ER TABUBELAGT
Både kvinner og menn kan rammes av
kre i underlivet. Menn kan få testikkel-
kre, blærekre, prostatakre, mage og
tarm, og kre i penis.
Kvinner kan rammes av kre i eggstokker,
livmor, livmorhals, skjede, kjønnslepper,
vagina og endetarm. Når lymfeknuter blir
ernet eller bestrålt i forbindelse med kre,
blir det arrvev og dårlig passasje for lymfen
i området. Det kan da i verste fall oppstå
ødem i penis, pungen, kjønnslepper,
mageregionen og i beina. Ødemet kan også
oppstå i sete og rygg, fordi lymfesystemet er

over hele kroppen og flyter i kjeder og årer
ved siden av blodbanen.
De som er behandlet for sin krediagnose
er oe ikke klar over at de har fått genitalt
lymfødem. Når de oppsøker fastlegen for
etter hvert diffuse plager er heller ikke
fastlegene klar over at pasienten har fått lid-
elsen. Grunnen til dette er manglende fag-
lig interesse og liten kjennskap til sen-
skaden som kan oppstå. Status rundt

lymfesystemet blant leger og sykepleiere er
heller ikke av stor interesse. Dette sier jeg
på bakgrunn av den erfaringen jeg har som
spesialist på lidelsen, sier Andersen.

LYMFØDEM ETTER BEHANDLING AV
UNDERLIVSKREFT
Fra området omkring de kvinnelige og
mannlige kjønnsorganer, som livmor,
livmorhals, testikler og prostata, flyter

lymfen til lymfeknutene i lysken. 
Gruppen av lymfeknuter følger etter
hverandre i en kjede, fra øvre delen av låret
til de øverste delene av bukhulen. Ved kre
i kjønnsorganene kan det være nødvendig å
operere vekk svulsten eller stråle-behandle
de regionale lymfeknutene. Det kan for-
styrre eller stoppe opp lymfesystemets
transportkapasitet i kjeden av lymfeknuter
og den frie flyt av lymfe fra bena, genital-
området og baken.
Tegn på lymfødem er diffust ubehag,
tyngdefølelse, bevegelsesproblemer,
sprengsmerter, hevelse, hudproblemer og
infeksjoner. 
Ødemet på genitalområdene kan lede til
fysiske, sosiale og seksuelle problemer. Det
er derfor veldig viktig å starte med behand-
ling så fort som mulig for at resultatet skal
bli så bra som mulig.
Lymfødem i testiklene kan utvikle seg til å
bli en massiv forstørrelse, slik at menn har
problemer med å røre seg normalt og
bruke vanlige klær.

DET ER HJELP Å FÅ
-Vi blir flere og flere fysioterapeuter med
spesialistkompetanse, sier Ingrid Marie.
Behandlingen heter komplett fysikalsk
lymfødembehandling og er som følger;
vi tar mål av kroppsdel, som omkretsmål
og lengdemål. Deretter foretar vi drenering
etter prosedyre, som bandasjering og
fysiske aktiviteter. I tillegg  gjør vi bestil-
linger av behandlingshjelpemidler hos
helseforetakene, som igjen har tilknytning
til hjelpemiddelsentralene.  Det er viktig at
vi fysioterapeuter gir hjelp og veiledning til
selvdrenering og behandling og ikke minst
forståelsen rundt problemet som har opp-
stått, mener hun og fortsetter;
-Hensikten med behandlingen vil være å
redusere hevelsen, hindre plager, bedre
funksjonen og forebygge komplikasjoner.
Behandlingen består av drenasje, banda-
sjering, øvelser og tilpasning av kompre-
sjonshjelpemidler.
Når det gjelder genitalt lymfødem finnes
det gode hjelpemidler. For å få den beste

hjelpen er det viktig at pasienten vet eller
får informasjon om hvor nærmeste
fysioterapeut med spesialkompetanse be-
finner seg, sier hun.

VIKTIGE PROSEDYRER
-Jeg mener at helsepersonell som jobber
med krerelaterte lidelser, der pasienter ut-
vikler ødemer skal vite hvor disse
pasientene kan henvende seg. Det bør være
prosedyrer ved sykehusene som informerer
pasientene før de drar hjem og pasientene
bør vite hvor de skal henvende seg ved
hjemkomst og når ødemer oppstår, mener
Andersen.
-De fleste som har hatt underlivskre kan
mosjonere og det er viktig at man etter
krebehandlingen starter forsiktig. Når
man etter hvert øker aktiviteten bør man
følge kroppens reaksjoner, slik at man lærer
å kjenne sine grenser.
Mosjon i vann, som svømming og vann-
gymnastikk er fin trening. Trykket som
skapes av vann er overraskende stort og  c

Det er hjelp å få...
Genitalt lymfødem
Kvinner og menn som er behandlet for underlivskreft har økt risiko for utvikling av lymfødem,
også genitalt lymfødem.  Det er som oftest senskader etter operativt og strålebehandling.
Det foreligger svært varierende kunnskap om fenomenet lymfødem blant leger og annet
helsepersonell. Informasjon og ansvaret for god informasjon etter kreftbehandling har ikke
vært god nok hos legene. 

Fysioterapeut med spesialkompetanse, Ingrid Marie Andersen ved Sømna
Rehabiliteringssenter jobber til daglig med mange ulike pasienter.
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bb det skaper et trykk som er bra for
ødemet. En forutsetning er at huden er fin
og uten sår.
Det er viktig å holde kroppsvekten, så langt
det er mulig på et normalt nivå. Det er også
viktig å unngå skader i huden ved
lymfødem, sier hun.

ROSER SINE KOLLEGER
Ingrid Marie kan fortelle at det har vært en
viktig kompetanseutvikling, og da nevner
hun først og fremst legen Carl Fredrik
Petlund og hans team, i tillegg til kurs-
senteret Montebello, utenfor Lillehammer.
-Jeg har vært fem til seks ganger og jobbet
som fysioterapeut på Montebello. Der
treffer jeg kollegaer og vi utveksler nye og
viktige behandlingsmåter. Jeg møter også
pasienter som har forskjellige plager av sitt
lymfødem og som jeg sjelden møter i
jobben til daglig. Montebello er et viktig
kurssted for både pasienter, pårørende og

fagpersonell.
-Vi fysioterapeuter får viktig faglig påfyll
som vi tar med oss tilbake til våre arbeids-
kollegaer og pasienter på vårt faste arbeids-
sted.
-Jeg vil benytte anledningen til å rose alle
dyktige kollegaer i Norges land som jobber
iherdig for de pasientene som har hatt kre
og som etter kirurgi og strålebehandling
har utviklet lymfødem. Vil også rose de
som jobber med primært lymfødem og
lipødem, sier hun.
- Vi fysioterapeuter er avhengig av et godt
samarbeid med andre profesjonsgrupper,
som leger, kresykepleiere og andre helse-
personell. Vi vil alle pasientene sitt beste.
Det gjøres veldig mye bra arbeid der ute og
som fagpersonell er jeg opptatt av å stadig
innhente ny kunnskap og erfaring for å bli
bedre, avslutter fysioterapeut Ingrid Marie
Andersen fra Helgeland rehabilitering i
Sømna.

- De fleste som har hatt underlivs-
kreft kan mosjonere og det er viktig at man
etter kreftbehandlingen starter forsiktig.

,,

Ny banda-
sjering 
fra Jobs
Hei alle lymfødemikere som sliter med for
lite fysioterapi og synes egenbandasjering
er et ork!
I 2016 på vårt julbord fikk vi besøk av lise i
fra Jobs som kom med et fantastisk banda-
sjeringsopplegg som kalles Wrap. Brukeren
på bildene dere ser er veldig godt fornøyd
med disse bandasjene, og som bildene viser
tok det altså bare 4 minutter fra bandasjene
lå på gulvet foran brukeren til de var på
plass på begge beina. ( 5 deler) (3 til venstre
bein og 2 til høyre bein).
Så jeg oppfordrer alle fysioterapeuter til å
kontakte Lise i Jobs for å få mer nyttig infor-
masjon.
Dere lymfødemikere må kontakte for-
eningene deres for å få til møter og få dette
demonstrert. Hurtig egenbandasjering er jo
bare en lek og et funn for oss brukere.
Dette må dere bare prøve.
Lykke til fra Helga i 
Aust-Agder Lymfødemforening
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fag: lipødem

I forrige nummer hadde leder for Hanse Klinik i Lübeck, dr. Baumgartner,
en faglig gjennomgang av metoder de benytter seg av når de behandler
lipødem.
I denne artikkelen tar Stefan Emmes, spesialist i plastikkirurgi for seg
synlige tegn, symptomer og forløp til lipødem. Dette er informasjon som
mange har etterspurt.

Om Lipødem 

FOREKOMSTEN
Sykdommen rammer utelukkende kvinner.
Menn kan kun utvikle lipødem om de har
alvorlige hormonforstyrrelser med over-
produkjson av kvinnelige kjønnshormoner.
Lipødemet starter som regel i puberteten,
eller ved en graviditet. Men det kan også
starte senere i livet. Det finnes i dag ingen
sikre data om hyppigheten av sykdommen,
men man går ut fra at ca hver tiende
kvinne er rammet av lipødem. 

UTVIKLING
Påfallende er – spesielt ved normalvektige
pasienter – en tydelig disproporsjon mel-
lom en slank overkropp og en voluminøs
nedre kroppsdel pga økt mengde under-
hudsfett. Det er så langt uklar om det et ut-
vikles mer fettceller, om de eksisterende
fettceller blir større, eller om det er en kom-
binasjon av begge deler. Hyppig er flere
kvinnelige familiemedlemmer rammet.
Derfor antas at det foreligger en genetisk
disposisjon.
Samtidig har lipødempasienter
hyperpermeable kapillarvegger, dvs at
karveggene av de minste blodkar er veldig

skjør og lett gjennomtrengelig for vann.
Resultatet er lett utvikling av blåmerker, og
økt innstrømming av væske inn i vevet.
Denne væsken må transporteres vekk via
lymfebaner, som belastes permanent med
den store væskemengden.  Belastning fører
over tid til skader i karveggene fra
lymfebaner, og transport av væske tilbake
til sirkulasjonssystemet reduseres. Det opp-
står en ubalanse mellom væske som flyter
inn i vevet, og væske som transporteres
vekk. Tiltagende mengder av lipødemfett,
kombinert med en kontinuerlig belastning
av vevet med proteinrik væske, fører til ut-
vikling en ond sirkel: det oppstår en
kronisk betennelsestilstand i vevet. Betenn-
elsen reduserer funksjonen av lymfebanene
ytterlige, og ubalansen blir verre. Dessuten
dannes bindevev i fett og hud, som gjør at
de blir hardere og stivere. Betennelsen og
vevstrykket fra innsiden mot huden fører
også til utvikling av dels intense berørings-
og trykksmerter i huden.
Med tiden blir væskemengden i vevet så
stor, og skader i lymfebanene så om-
fattende, at det i tillegg kan utvikles et
lymfødem. 

LOKALISASJON
Lipødemforandringer oppstår alltid sym-
metrisk. På nedre del av kroppen kan beina
rammes fra rumpeballer ned til ankler,
men det finnes også isolert forekomst kun
på lår eller legg. Mer enn 30% av kvinner
har i tillegg fettansamlinger på overarmer,
sjeldnere også på underarmer.

SYMPTOMER
Lipødempasienter har som regel 
innskrenket livskvalitet, som står i
sammenheng med framgangen av ut-
viklingen. 
Den tydelige disproporsjonen fra beina (og
armer) i forhold til overkroppen er ikke
bare et kosmetisk problem. Det kan  bli
vanskelig å finne f.eks. passende sko fordi
ankler er så store at det er umulig å få på
seg støvletter e.l. om vinteren. 
I varmt vær, etter mye ståing/gåing eller
annen fysisk aktivitet lider pasientene av
spenningsfølelse og trykk-/berørings-
smerter på huden. 
Lipødempasienter får veldig lett blåmerker
etter mindre slag eller støt. 

fagspalten:
Stefan Emmes, 
Spesialist i 
plastikkirurgi 

Dr. Emmes har studert medisin
i Tyskland, og utdannet seg som
plastikkirurg i både Tyskland og
Norge. 

Lipødem er en kronisk sykdom som rammer kun kvinner.
Kjennetegn er en utvikling av ufysiologisk fettvev i store
mengder, som er terapiresistent mot all form av
slanking/vekttap via kosthold. Hovedsakelig rammet er legg
og lår, men også hofter, nedre del av buk. Over- og under-
armer kan bli involvert (ca 30% av pasientene). Dessuten får
lipødempasienter hyppig blåmerker etter lette skader.
Senere utvikles ofte i tillegg en væskeansamling i de
rammete kroppsdeler (lymfødem), og i takt med dette
trykkømfintlighet og berøringssmerter av huden. 

Huden i de rammete områder utvikler
tiltagende cellulitt forandringer (ap-
pelsinhud). Dessuten beskriver pasientene
oe en kuldefølelse i huden.
Over tid blir fettmengden så stor, at det
reduserer muligheten for fysisk aktivitet og
mobilitet, både pga økt vektbelastning og
innskrenket bevegelighet av leddene. Store
fettputer på innsiden av lårene fører til feil-
stilling av beina, og med dette til tidlig
slitasje av ankel-, kne- og hoeledd.
Pasientene trenger leddproteser hyppigere
og oere enn andre mennesker. 
Dessuten gnager innsiden av lårene mot
hverandre og kan lede til sår og eksem. 

FORLØP
Lipødem starter som regel spontant,
sjeldnere kan det utvikles fra en
lipohypertrofi, som er en fettfordelingsfor-
styrrelse uten blåmerker, ødemutvikling og
smerter i huden.
Tydelige forandringer i sammensetning av
kvinnelige hormoner er som regel ut-
løseren. Derfor begynner utviklingen oest
i puberteten, eller i sammenheng med en
graviditet. 
Uten behandling øker hevelsestendensen
(ødemutvikling pga proteinrik væske i
vevet). I løp av årene utvikles oe i tillegg
en lymfødem (kombinert lipo-lymfødem).
Dessuten øker også mengde fett med tiden,
gjerne i takt med nye hormonforandringer
(nytt svangerskap, hormonbehandling,
overgangsalder,…).
I dag finnes en stadietinndeling som ori-
enterer seg på utseende og strukturen i fett-
vevet.

Stadie 1. huden er  fremdeles glatt, under-
hudsfett fortykket, fettstruktur finknudret
Stadie 2. begynnende cellulittforandringer,
fettstruktur grovknudret
Stadie 3. i tillegg blir fett og hud stivere/fas-
tere (fibrose), store deformerende hud/fett-
folder på innsiden av knær og lår

Det finnes ingen klassifisering av ødem-
utvikling eller væskemengde, og heller ikke
etter andre symptomer.
Det må også nevnes at stadieinndeling ikke
står i direkte sammenheng med ubehagene.
Det betyr at selv slanke kvinner kan ha
lipødem, og at de kan utvikle ødem og
smerter. 

DIAGNOSE
Lipødem har 5 kardinalsymptomer. Disse
er  i kombinasjon med hverandre spesifisk
for lipødem. Dessuten finnes en del andre

symptomer som er typisk for lipødem, men
som også kan forekomme ved andre syk-
dommer.

Kardinalsymptomer er:
1.  Fettfordelingen er symmetrisk på begge 
     bein. Er armene rammet, gjelder det 
     samme.
2. Hender og føtter er ikke rammet.
3.  Hevelse og tyngdefølelse i områder av 
    (ikke hender/føtter), som øker i løp av 
    dagen eller ved fysisk aktivitet.
4.  Spontane trykk- og berøringssmerter av 
    huden på legg, lår, og sjeldnere på armer.
    Smertene blir verre i løp av dagen eller 
    ved fysisk aktivitet.
5.  Lipødem fettet er terapiresistent, dvs det 
    kan ikke ernes ved slankekur, eller med 
    en spesiell diett.
6.  Hyppige blåmerker etter lette støt eller 
    slag (bagatelltrauma).

Andre symptomer er:
1. Rumpeballer og lår/legg virker upropor-
    sjonert i forhold til overkroppen. Dette 
    gjelder både for slanke og overvektige 
    lipødem pasienter. Omfanget av hoene 
    er minst 1,4 ganger større en på midjen. 
    (Waist-to-hip-ratio >0,7).
2.  Pinch test positiv i lipødem områder, 
    negativ på mage eller rygg.
3.  Pich test gir mer smerter på utsiden enn 
    på innsiden av legg/lår (omvendt ved 
    friske mennnesker).
4.  Pinch test verre på legg enn på lår (om 
    begge områder er rammet).
5.  Huden over lipødemet kjennes knudrete
6. Godt trente kvinner med godt, synlig 
    muskulatur på ryggen og mage, 
    har likevel ingen synlige definerte 
    muskler på beina, fordi lipødem fettet 
    ligger ovenpå.
7.  Oppstart og intensitet av lipødem.
smertene er ikke avhengig av mengden c
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Våre likepersoner er hele tiden á jour når det gjelder fysiotera-
peuter og behandlingssteder. Likedan forsøker de til enhver tid å
følge med på nyheter om hva som finnes av hjelpemidler hos ulike
leverandører. 
Likepersoner bistår dersom du har problemer når det gjelder:
• Behandling,
• Kontakt med offentlige etater og liknende. 

Likepersonstelefon:

6987 7555
Vi trenger fortsatt flere likepersoner

Likepersonstelefon

For deg som har behov for å snakke med en likeperson om
lymfødem/lipødem er det trygt å vite: 
•   Alle våre likepersoner har gjennomgått likepersonkurs 
•   Alle har taushetsplikt. 
•   Vær klar over at det ikke nødvendigvis passer likepersonen å snakke i 
      telefonen akkurat når du ringer, men legger du igjen beskjed/ 
      telefonnummer, blir du oppringt straks det blir en anledning.

bb lipødemfett, men av væskean
    samlingen i vevet (ødemet). Det finnes 
    unge kvinner med nærmest normale 
    kroppsformer (usynlig lipødem) som 
    likevel rammes av intense smerter. 
8.  Er stemmertegn negativ, det betyr at 
    huden på opp siden av pekefinger eller 
    2. tå kan trekkes og løes med fingrene 
    (unntak: lipo-lymfødem). Er stemmer- 
    tegnet positiv, dvs huden ikke kan 
    trekkes opp, er det et sikkert tegn for et 
    lymfødem.   
9.  Lipødemområder kjennes myk, et trykk 
    med tommelen etterlater ingen innsøkk i
    vevet (unntak: lipo-lymfødem)

Er alle 6 kardinalsymptomer tilstede, kan
diagnosen stilles bare på grunnlag av
sykehistorie og kliniske funn. Mangler en
eller flere av dem, må det utføres tilleggs-
undersøkelser for å kunne stille diagnosen.
Hyppigst brukes ultrayd av beina eller
armer, for vurdering av fettmengden, og
mulige væskeansammlinger. Dessuten kan
CT eler MRT være nyttig, for lokalisasjon
av fettet i forhold til muskulaturen.

DIFFERENTILADIAGNOSE
For å kunne stille diagnosen må lipødem
avgrenses fra andre fettfordelingsforstyrr-
elser
-     Lipohypertrofi : symmetrisk, 
      terapiresistent, en vist tendens til 
      blåmerker, MEN ingen væskeansam-
      mling i vevet, og ingen smerte-
     problematikk
-     Godartet lipomatosis: symmetrisk, 

      terapiresistent, MEN ingen tendens til 
      blåmerker, ingen væskeansammling i 
      vevet, og ingen smerteproblematikk
-     Lipomatosis dolorosa (Morbus 
      Dercum): symmetrisk, terapiresistent, 
      smerteproblematikk, MEN ingen 
      tendens til blåmerker, ingen væskean-
      samling i vevet, debut som regel senere 
      (30 – 50 år)

TERAPI
Det finnes ingen kausal terapi, fordi år-
saken til lipødemet fortsatt er uklar. Dagens
terapikonsepter forsøker å dempe
symptomer og redusere/stanse vider-
utviklingen av lipødemet, så snart
diagnosen foreligger.
Konservativ terapi baserer seg på fysikalsk
behandling for å redusere væskeansamling
i vevet. Lymfedrenasje aktiviserer væske-
transport via lymfebanene, og redusererer
væskemengden. Samme prinsippet har
bruk av en såkalt Pulsator, en
«stømpebukse» som blåses opp med lu,
for å gi trykkbølger fra tærne mot lysken. I
tillegg kan man bruke spesial tilpassete
kompresjonsklær, som skal redusere ny
innstrømming av væske etter drenasje-
terapien. 
Alle disse behandlinger påvirker væskean-
samling i vevet, men ikke mengden, og
videre utvikling av lipødemfett.

Fettet kan i dag kun ernes med kirurgiske
metoder (liposuktion/ fettsuging). Fettsug-
ing erner store mengder av det
ufysiologiske fettet, og kan dermed avlaste

lymfekarene. Utvikling av lymfødem kan
stanses/stoppes. 
Det betyr at jo tidligere man behandler,
dess større sjanse har pasienten for å kvitte
seg med sykdommen. Har man først ut-
viklet lymfødem, i tillegg til lipødem, er det
mulig at pasienten fortsatt har lymfødem
etter inngrepene, men som regel i mindre
grad.   
I stadium 1 og 2 er målet som regel at man
vil unngå utvikling av lymfødem. Man vil
redusere eller erne smerter som
pasientene rammes av, og vil redusere 
behov for bruk av kompresjonstøy/
lymfedrenasje. Oe kan pasienter slutte helt
med det. Dessuten gir inngrepet dem en
bedre kroppsharmoni (den kosmetiske ef-
fekten er likevel underordnet de andre
målene).  

I stadium 3 har de fleste pasienter utviklet
lipolymfødem. Da er målet å unngå forver-
ring av lymfødem og redusere smerter, og å
redusere behov for bruk av kompresjons-
tøy/lymfdrenasje. Men de vil fortsatt ha be-
hov for det. Disse pasienter har oe be-
gynnende slitasje i ankel/kne/hoeledd pga
feilstilling (store fettposer på insiden av
lårene skyver føttene utover).  I tillegg er
fettet i seg selv en imobilisasjonsfaktor som
fører til sekundære problemer (generell
overvekt, diabetes, hjerte-kar-sykdommer.
osv). Et av målene er altså å reversere disse
fenomener i en viss grad.

Har du noen gang stått i bu-
tikken med en handlelapp
hvor det står SURKÅL og
sett deg forvirret rundt i hylla
på surkålpakker fra Røra,
Nora, Grimstad, Eldorado og
andre steder?? Hva skal du
velge? Tenkt: jaja, det er vel
kål i alle sammen og puttet
den første og beste i hand-
lekurven...

En lignende situasjon møter kunden i apo-
teket. Det kalles «generisk bytte». Bak-
grunnen er som følger: Et farmasøytisk
firma forsker på en kjemisk substans de
mener kan brukes som legemiddel. På et
stadium i prosessen tar de ut patent på
legemidlet, men enda er det langt fram til
markedsføring. Store ressurser legges ned i
forskning og utvikling før produktet når
markedet. Da er det kanskje bare noen få år
igjen av patenttiden. Legemidlet god-
kjennes av Statens legemiddelverk og
kommer på markedet. Leger tar legemidlet
i bruk, lærer seg produktnavn og egen-
skapene til legemidlet. Når patenttiden ut-
løper, kan andre starte produksjon av
legemidlet, oere til en lavere kostnad
siden forskning og utvikling allerede har
funnet sted. 

ER BYTTE TRYGT?
Så hvis man som pasient har brukt den lille
hvite pillen «A» som inneholder medisin-
stoffet B, kan man plutselig oppleve å
komme på apoteket etter ny forsyning og få
spørsmål om man ikke heller vil ha «W»
som også inneholder medisinstoffet B, men

til en lavere pris.
Er det helt trygt å bytte? Hvis du får spørs-
mål om å bytte til en annen fabrikant på
apoteket, betyr det at Statens legemiddel-
verk har vurdert de to legemidlene «A» og
«W» som likeverdige. De ser at legemid-
delstoffet er det samme, at det er samme
mengde og at legemiddelstoffet opptas og
fordeles i kroppen på samme måte. Lege-
middelverket tillater imidlertid at de tek-
niske innholdsstoffene er forskjellige. Tek-
niske innholdsstoffer trengs for å lage et
bruksferdig legemiddel. Oe er mengden
legemiddelstoff så liten at det er praktisk
umulig å lage en tablett, for eksempel. Der-
for trengs fyllstoff, kanskje et middel som
får tabletten til å løse seg opp i tide, kanskje
et fargestoff på utsiden, konserverings-
middel, muligens. Uansett hva slags tek-
niske innholdsstoffer en produsent bruker,
må det dokumenteres at stoffene ikke inn-
virker negativt på medisinstoffet eller har
skadelig virkning på pasienten.

LEGENE SKRIVER OG SKRIVER
Hvorfor velger legen å skrive resept på «A»
og ikke «W»? Jeg tror ikke de fleste leger
har satt seg inn i hvilke tekniske innholds-
stoffer hverken legemiddel «A»  eller «W»
har, og det er den eneste forskjellen på fab-

rikantene. De har lært seg hvilke merker
som finnes på markedet og bruker dem. I
vrimmelen av informasjon de må tilegne
seg, er det ikke så lett å lære seg nye fab-
rikknavn på legemidler. Har de skrevet «A»
på resepten i mange år, er det en overgang å
begynne å skrive «W». Men at legen skriver
«A» istedenfor «W» betyr ikke nødvendig-
vis at legen mener «W» er dårligere.
Det er viktig å vite at man har et valg her.
Hvis legemidlet er skrevet ut på en såkalt
normalresept(hvit resept), må kunden
dekke hele kostnaden uansett om man
velger det billigste eller det dyreste. Har
man en såkalt blå resept, blir kostnaden
delt mellom kunden og det offentlige.
Kunden betaler 39% av kostnaden,
maksimalt 520 kroner for 3 måneders for-
bruk pr resept, det offentlige betaler resten.
Velger man den dyreste fabrikanten, dekker
det offentlige 39% av prisen på det billigste,
og man må selv dekke differansen i tillegg
til egenandelen. Har man frikort, dekker
det offentlige hele beløpet UNNTATT
differansen. Så man kan velge, men må da
ta den økonomiske konsekvensen av å
velge det dyreste legemidlet.

DU KAN SI NEI
Kan legen nekte generisk bytte? Hvis man
har prøvd det rimeligste alternativet og har
opplevd ubehageligheter med det, bør man
snakke med legen sin. De kan skrive «nei til
generisk bytte» på resepten, men er pålagt å
føre en medisinsk årsak til dette i
pasientens journal. En generell skepsis til
bytteordningen er ikke nok.
Så vi har altså samme situasjon i apoteket
som i dagligvarehandelen: Mange
produsenter leverer samme produkt. Det er
opp til forbrukeren å velge hvilken
produsent han ønsker å benytte seg av, og
hvilken pris man ønsker å betale for
produktet. 

farmasøyten:
Tone Ihrstad, 
Vitus
Tone Ihrstad jobber som
farmasøyt i Vitus-kjeden og har
årelang erfaring med
sammensetning av forskjellige
medisiner. 

Generisk bytte:
Hva menes
egentlig
med dette?

fag: farmasi
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Lymfødem  er en av de
følgetilstandene etter kreft
som vi ofte møter på ved
Montebellosenteret. Hos
brystkreftpasienter med
armhuledisseksjon, fo-
rekommer lymfødem hos 15-
20 %, mens forekomsten er
2-5 % etter vaktpostlymfe-
knutekirurgi (DiSipio, Rye,
Newman & Hayes, 2013).
Etter gynekologisk kreft fo-
rekommer lymfødem hos 30-
40 % av pasientene (Yost KJ
et al, 2014), og man finner de
samme tallene etter behand-
ling for spredning ved
malignt melanom (Cromwell
KD, 2015).

I Montebellos kurstilbud, som er oppbygd
som en trinnmodell, har man mulighet til å
ta kurset «Lær å leve med lymfødem», og
bygge på med «Lymfødem i hverdagen».
Kursene har fokus på å lære hva man selv
kan gjøre når man har fått lymfødem. Gjen-
nom foredrag og grupper vil man blant
annet lære om lymfesystemet, fysisk ak-
tivitet, ernæring, hjelpemidler og egen-
behandling. Kursene inneholder i tillegg in-
dividuell behandling av fysioterapeuter med
spesialkompetanse i komplett fysikalsk
lymfødembehandling.

Hva vet vi om eventuelle sammenhenger
mellom fysisk aktivitet, ernæring og
lymfødem?
Fysisk aktivitet har en positiv effekt på
sirkulasjonen og gir i tillegg stor helse-
gevinst fordi fysisk aktivitet kan forebygge
overvekt, som forverrer lymfødemet (Shaw,
Mortimer & Judd, 2007). Mange
lymfødempasienter er usikre på om fysisk
aktivitet kan være med på å forverre
lymfødemet, mens det i realiteten er slik at
studier viser at det heller reduserer
lymfødemet (Cheema, Kilbreath, Fahey,
Delaney & Atlantis, 2014; Paramanandam
& Roberts, 2014). Det er gjort studier som
viser at fysisk aktivitet og styrketrening for
brystkrepasienter ikke gir økt lymfødem
(Hayes, Speck, Reimet, Stark & Schmitz,
2011). Det finnes derimot få studier på
fysisk aktivitet og lymfødem i bena.
Generelt sett kan lymfødempasienter drive
med all slags form for fysisk aktivitet og
trening, men det kreves individuelle tilpas-
ninger. Det anbefales å starte med lav til
moderat belastning som gradvis økes, og at
man må se an hvordan man tåler det.
Videre anbefales det bruk av kompresjons-
plagg ved styrketrening (Cheema et al,
2014).

Det er gjort begrenset med studier på
hvilken effekt kosthold har på lymfødem.
Mange har hørt at man må være spesielt
forsiktig med salt, da dette kan forverre
lymfødemet. Det er derimot vanskelig å
finne vitenskapelige belegg for at dette
stemmer. Tilsier likevel egen erfaring at
saltholdig mat er med på å forverre
lymfødemet, er det selvfølgelig riktig å ta
hensyn til dette. Det er uansett bra for
helsen vår å være forsiktig med inntaket av
salt. I snitt spiser vi dobbelt så mye som
anbefalt (10 g/dag mot anbefalt maks 5
g/dag). Den største kilden til salt i
kostholdet er industribearbeidet mat
(Helsedirektoratet, 2016). Siden overvekt og
fedme er med på å forverre lymfødem), er
det en god begrunnelse for at de nasjonale

Vi tilbyr valgfrihet og kvalitet 
Hos oss har du muligheten til å få en parykk helt 

skreddersydd etter dine behov 
Frihet med hensyn til farge, fasong og lengde

”Vi gir deg selvfølelsen tilbake”

Ruhs as • Thomas Heftyes gate 56 
0267 Oslo • 23 28 38 78

ruhs.no •#ruhsparykker 
hairtalk.no • #hairtalkextensions

”Norges eldste kvalitetsleverandør 
av parykker og hårerstatninger 

for kvinner og menn”

kostholdsanbefalingene (Helsedirektoratet,
2014), også gjelder for lymfødempasienter.   

Montebellosenteret vektlegger fysisk ak-
tivitet og ernæring i sine kurs
Oppsummert kan en dermed si at anbefal-
ingen for personer med lymfødem er å
være fysisk aktiv etter prinsippene start for-
siktig, se an toleranse, bruk kompresjons-
strømpe, tenk sirkulasjon (store muskel-
grupper), samt å følge de nasjonale
kostrådene med ekstra fokus på å tilstrebe
normalvekt. Vektreduksjon krever at
energiinntaket er lavere enn energifor-

bruket. Livsstilveiledning er et godt verktøy
for vektreduksjon (Egidio et al, 2017).  I
MBS sitt kurstilbud for personer med
krerelatert lymfødem, inngår både fo-
redrag om ernæring og fysisk aktivitet,
fysisk aktivitet i grupper og praktisk matlag-
ing på matverkstedet. Det å delta på dette
sammen med andre i lignende situasjon, er
også vist å være gunstig med tanke på effekt
(Befort et al, 2012).

Bildet til høyre: Bassengtrening ved
Montebellosenteret.

Sabrina Hansen og Camilla Aasen Mæland i ribbeveggen på Montebellosenteret.

Montebellosenterets kurstilbud for 
personer med kreftrelatert lymfødem 

Fysioterapeuten:
Skrevet av Sabrina Hansen
(fysioterapeut med spesialkom-
petanse i komplett fysikalsk
lymfødembehandling) og
Camilla Aasen Mæland (MSc. i
ernæring), Montebellosenteret.
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DELTAKERE 
Dette er et innenlandsopplegg for NLLFs
medlemmer.  Det er et tilbud til de som trenger
komplett fysikalsk behandling.  De med
primært lymfødem vil blir prioritert, og de som
ikke har et godt intensivbehandlingstilbud i
nærmiljøet og/heller ikke har vært med tid-
ligere.  De som mistet behandlingsturen i 2017
blir prioritert. Det er ikke reservert plass for
ledsagere.
Du kommer på egenhånd til Finnskogtoppen. 

BEHANDLINGSOPPLEGGET 
Du vil få en time manuell lymfebehandling og
bandasjering hver dag i 10 dager. I tillegg vil
det bli satt av tid til veiledet egeninnsats og
personlig oppfølging. Likemannsarbeid er en
viktig del av oppholdet og det legges stor vekt
på erfaringsutveksling om det å leve med
lymfødem, samt informasjon om nye hjelpe-
midler og behandlingsformer. Fysisk aktivitet
er en viktig del av oppholdet. Sammen med
fysioterapeutene vil du finne aktiviteter som
passer din fysiske form og interesse. 
Ansvarlig fysioterapeut Kristin Ruder

I TILLEGG KAN FINNSKOGTOPPEN
TILBY DEG: 
Full pensjon og fri benyttelse av kaffe-, te-, og
fruktbar, i tillegg til alle fasiliteter så som bas-
seng, boblebad, kneipbad, dampbad og bad-
stue, samt dagens aktivitetsprogram med in-
struktør. Det er et stort utvalg av
behandlinger; massasje, hud- og fotpleie og
spabehandlinger. Disse må bestilles i god tid
før ankomst. 
For oppholdet betaler du kun kr. 12.500,- +
reise. 

LYTT TIL KROPPENS SIGNALER – 
I SUSET FRA SKOGENE... 
To timer 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 behandlingstilbud. 

FOR DIN SUNNHET 
Hos oss står helse og velvære i sentrum. Vi
ønsker å inspirere deg til 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 til 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
kjøtt og fisk gjør det. 

Her har du mulighet til 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) 

Bli med til 
Finnskogtoppen



Jeg husker det var to ting jeg tenkte på da
jeg fikk beskjeden: Døden, og ønsket om et
barn til. Skulle mitt liv bare bli 32 år langt?
Skulle Celina vokse opp som enebarn? Jeg
gråt ikke da jeg fikk beskjeden, ikke en
eneste tåre. I ettertid har jeg vel ikke helt
forstått hvorfor ikke verden raste sammen.
Jeg som til vanlig gråt for alt, og ingenting,
jeg gråt ikke en eneste tåre men jeg var redd
for å dø.
Unormale blødninger, og celleforandringer
som ble normale igjen. For så at blød-
ningene kom tilbake, enda sterkere. Nye
celleforandringer, time til utskrapning, og
så den tøffe beskjeden om at celleforand-
ringene var blitt til kre. Ordet så mange av
oss forbinder med døden. Hardt og brutalt
så gjaldt ordet meg. Nå var det min tur til å
kjempe en beintøff kamp mot kreen. Var
døden en realitet jeg måtte forholde meg
til? Hva med ønsket om et barn til? Fortsatt
gråt jeg ikke.  Jeg tror jeg satte meg selv på
utsiden av alt som skjedde, og bare regist-
rerte alt som om jeg så en film.

VILLE GLEMME
Det er ikke mange som kjenner til min
kresykdom. Ikke fordi det skal være en
hemmelighet, eller fordi jeg skammet meg,
men jeg ville prøve å glemme. Glemme gjør
man jo aldri, men jeg bestemte meg fort for
at sykdommen ikke skulle få ta mer plass i
livet mitt enn den måtte, og da valgte jeg å
skyve den bort så fort jeg kunne. Det å være
åpen om sykdommer, og lidelser som
rammer, det er viktig, men i mitt tilfelle, så
innså jeg fort at det beste for meg var å
gjemme og glemme. For mye fokus ble feil
for meg. Ikke at det ble en hemmelighet
som man aldri pratet om, men med en

gang jeg måtte fortelle, og forklare, så tok
sykdommen så mye plass, og det vonde og
det såre fikk igjen en plass jeg ikke ønsket at
det skulle ha. For å komme igjennom dette
på en måte som var god for meg, så ble
veien for meg å fokusere på alt det andre
som faktisk var godt i livet mitt.

BARN INGEN SELVFØLGE
Jeg var en av de heldige. Jeg fikk livet i gave.
At vi ikke fikk et barn til betyr ingen
verdens ting. Vi fikk et barn, og er evig
takknemlige for det. Ingenting er en selv-
følge, heller ikke det å få barn. Jeg husker
jeg spurte legen på sykehuset om vi hadde
tid til å prøve å få et barn til, legen var helt
klar: dersom jeg ønsket å se datteren min
vokse opp, så var det ingen tid å miste. Min
historie ble en solskinnshistorie takket være
en fantastisk gynekolog som hele tiden
fulgte meg opp, og fulgte med. Mange
overser unormale blødninger - jeg er så
takknemlig for at jeg blir urolig når slike
unormale ting skjer, og fordi jeg heller går
til legen en gang for mye enn en gang for
lite.

HAN VAR EN ENGEL
På sykehuset hadde jeg også den mest
fantastiske legen man kan tenke seg. Takk
for at det finnes leger som dr. Steinsvåg, for
blant leger, så er slike leger som han dess-

verre unntakene. Tenk om alle leger hadde
en slik omsorg for pasientene som Stein-
svåg hadde. Han var en engel i ordet rette
forstand. Han tok seg tid, masse tid. Det
som var viktig for han det var meg, og
hvordan jeg hadde det. Om jeg trengte en
evighet av tid, så hadde han det. Om jeg
hadde tusen spørsmål, så hadde han tid til å
svare meg på alt jeg lurte på. Han trøstet, og
han oppmuntret meg. Han fikk meg til å
innse at livet mitt ikke var over, og at jeg var
en av de heldige. Sånne leger skulle verden
være full av. Blødningene og de store cel-
leforandringene var i mitt tilfelle livmor-
kre. Kreen var i stadiet 1, den hadde ikke
begynt å røre særlig på seg, og kreen var
ikke av den hissige typen. Jeg trengte ikke
strålebehandling, eller cellegi. Ope-
rasjonen ble utført av den ypperste legen på
denne type operasjoner ved Radiumhos-
pitalet. Jeg var jo på den tiden også på det
største med tanke på vekten min, så det er
nok også en av grunnene til at jeg ble sendt
til den beste.

ARROGANTE LEGER
Jeg husker ikke så mye fra tiden i Oslo. Jeg
har klart å fortrenge mye av det, men jeg
husker den store skuffelsen over Radium-
hospitalet. Sykehuset der jeg trodde at alle
var så enestående, legene inkludert. Syke-
huset hvor varme og omsorg stod i

høysetet. Slik opplevde verken jeg eller min
bedre halvdel det. Det var leger som nesten
ikke hadde tid til å fortelle og forklare når
man satt der kresyk, og skulle gjennomgå
en større operasjon. Arrogante leger.
Personal som lot meg ligge alene i en seng
utenfor operasjonssalen i evigheter før det
var min tur. Personal som ikke så hvor redd
jeg var, og som ikke skjønte at jeg trengte
noen som kunne være der sammen med
meg. Overnatting for pårørende som var
fra krigens dager. Så slitt, så grusomt, og
med tissepotte under sengen.  Jeg følte meg
så alene, og den skuffelsen den sitter i ennå.
I ettertid har jeg pratet med flere som opp-
levde Radiumhospitalet akkurat på samme
måte.

TØFF TID FULGTE
Etter noen dager i Oslo, så ble jeg overført
til Sørlandet Sykehus. Nyoperert i en
ambulanse som skal være glad for at de
ikke blir tatt i fartskontroller. Sårene mine
hadde ingen god tur hjemover, men det var
godt å komme " hjem ." En tøff tid fulgte på
Sørlandet Sykehus med infeksjoner og iso-
lasjon. Kroppen vant tilslutt  kampen mot
infeksjonen, og jeg kunne gå ut av syke-
huset som en krefri person. Faren for
spredning var aldri tilstede, og når jeg gikk
ut av sykehuset den dagen i desember, så
gråt jeg. Jeg gråt av glede fordi min historie
ble en solskinnshistorie. Jeg gråt fordi jeg
hadde fått livet i gave, og fordi jeg der og da
klarte å slippe alt av følelser løs som jeg
hadde sperret inne så uendelig lenge.
Frykten, redselen, fortvilelsen, men også
gleden, optimismen, og takknemligheten.
Livet fikk der  og da en helt ny mening.
Det tok en tid å forstå alt som hadde
skjedd. Jeg følte alt hadde gått i sakte film,

og jeg følte jeg hadde stått på utsiden og sett
det hele. Jeg følte meg noen ganger helt føl-
elsesløs. Hvordan er det mulig å stå helt
oppreist gjennom noe slikt? Hvorfor knakk
jeg ikke sammen, hvorfor gråt jeg ikke ?
Var det fordi jeg ikke hadde helt forstått al-
voret, eller var det fordi jeg er så sterk? Eller
kanskje var det fordi jeg ikke ønsket å
kjenne for mye på alt det vonde? Jeg tror
mest på det siste. Jeg ønsket ikke å kjenne
for mye på ordet kre, og ordet sykdom.

Jeg ville gjennom dette så fort som mulig,
og så ville jeg komme meg videre. Jeg ville
legge det bak meg. Jeg ønsket ikke å gå i
samtaler for å bearbeide, jeg ønsket ikke å
gå i grupper sammen med andre som
hadde vært i samme situasjon som meg.
For meg ble den beste løsningen å legge alt
bak meg, og ikke dvele ved det som hadde
vært. Samtidig hadde jeg verdens beste
samtalepartner i min aller beste, så i tunge
stunder hadde jeg alltid en som lyttet  og ga
råd, og han var for meg den beste psyko-
logen jeg kunne hatt. For meg, var den
beste hjelpen  hele tiden å mfokusere på alt
det gode, og det å bruke energien på alt
annet enn det som var vonde minner.

VONDT Å SKRIVE
Vi velger alle vår vei gjennom de tunge
stundene i livet. Det er ingenting som er

rett, eller galt. Det er vi selv som bestemmer
hva som er best for en selv. Det som er rett i
en situasjon er kanskje ikke rett i en annen.
Det som er riktig for meg, er kanskje ikke
riktig for deg. Det er vondt å skrive om syk-
dommen i dag, for det tar meg automatisk
tilbake til 2002. Jeg vet at ikke alle er like
heldige som det jeg var, og mange kjemper
sin livs kamp hver eneste dag. Mange er
ikke så heldige å bli friske, alle får ikke en
ny start. Tankene mine går til alle der ute

som kjemper en kamp hver eneste dag mot
en grusom sykdom. Mine tanker går også
til alle pårørende, for sykdom rammer også
alle de rundt den som er syk. 

TUSEN  VIS AV TÅRER
Når jeg forlot sykehuset etter den aller siste
kontrollen, så forlot jeg sykehuset i 100%
visshet om at alt ville bli som før, at livet jeg
hadde satt på vent kunne starte på nytt, og i
visshet om at kreen var borte, at jeg var
frisk - da gråt jeg. Jeg gråt tusenvis av tårer.
Tårene var for den tøffe beskjeden, og den
vonde tiden. Tårene var ikke for barn
nummer 2 som jeg aldri fikk, men tårene
var i glede over det flotte barnet jeg hadde
fått lov å få. Tårene var for sorgen, og
gleden, de var for takknemligheten, og op-
timismen, men aller mest, så var de for
livet.

Heidis 
lymfelogg:

-Dersom jeg ønsket å se
datteren min vokse opp, så var 
det ingen tid å miste...

,,

Livet etter
kreften
Jeg husker det som om det var i går. Den tøffe beskjeden
som endret så mye i livet mitt. Jeg husker ordet som brant
seg fast på netthinnen min, og jeg kjente der og da på
redselen for å dø. Jeg fikk ikke puste, alt knyttet seg. Ordet
jeg aldri trodde skulle gjelde meg, eller vår familie. Ordet man
forbinder med det verste...

-Vi velger alle vår vei gjennom
de tunge stundene i livet. Det er
ingenting som er rett eller galt. 

,,
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Løsningen på dine
skoproblemer

Vi leverer sko i samme størrelse i tre bredder.
Her får du også sko tilpasset dine egne

spesialsåler. 
VI fører også fantastiske, myke, bøybare sko,

perfekt for hovne vrister og ben.
Vi måler både trykk og blodomløp i bena 

for å få riktig tilpassede sko. 
Ortopedio representerer Bauerfeind 

og fører nå også en del kompresjons-
strømper og utstyr.

Ortopedio as
Balchens gate 5 - 0265 Oslo

Telefon: 22 64 64 21

 

Du finner oss over hele Norge!
Norsk lymfødem- og lipødemforbunds lokallag

AUST-AGDER
Leder: Helga Larsen, helga-l2@online.no,
tlf.: 94276801, Rykeneveien 429, 4824 Bjorbekk
Nestleder: Sven A. Sørensen  
Sekretær/Kasserer: Alf Walter Larsen  
Styremedlem: Liv Reiersølmoen  
Styremedlem: Kjell Anton Larsen  
Varamedlem: Olav Reiersølmoen 

HAUGESUND
Leder Sonja Christine Aubert ,
lymfoedem.haugesund.leder@gmail.com 
tlf.: 93088105, Austmannavegen 9 C, 
5537 Haugesund 
Økonomiansvarlig: Aud Karin Førland     
Sekretær: Grace Koch Hansen     
Varamedlem: Eldbjørg Tveit Katla  

HORDALAND
Leder: Merete Mellingen
merete.mellingen@gmail.com, tlf.: 97699383
Dalavegen 132, 5131 Nyborg   
Kasserer: Birthe Hopland     
Styremedlem: Arny Småland     
Styremedlem: Turid Drange     
Varamedlem: Siren Johansen 

HÅLOGALAND
Leder: Olga-Marie Bekkelund,  olg-bekk@online.no
tlf.: 90111040, Samagt 59, 9403 Harstad  
Økonomiansvarlig: Monica Samuelsen  
Styremedlem: Britt Jacobsen  
Varamedlem: Evelyn Kristiansen

LOFOTEN
Leder: Vivian Stensvik,  per.olufsen@live.no 
tlf.: 93832504, Misværveien 2, 8312 Henningsvær
Styremedlem: Solfrid Lindberg Håkonsen   
Styremedlem: Liselotte Henriksen   
Kasserer: Per-Arne Olufsen   
Varamedlem: Marit Nilsen

NORD-TRØNDELAG
Leder: Thorvald S Lyngstad,  thorlyng@vktv.no,
tlf.: 90637185 Movegen 1,0 7653 Verdal 
Kasserer: Ruth Wodahl   
Sekretær: May Grethe Kojan   
Styremedlem: Hilde Melhus   
Styremedlem: Berit Anne Tanem   

OPPLAND
Leder: Aina Haug Kløvrud,  a-m-kloe@online.no 
tlf.: 45297382, Einavegen 1885, 2843 Eina 
Sekretær: Liv Marit Førde Gran        
Kasserer: Marit Ødegaard  
Styremedlem: Hilde Johanne Solvang  
Styremedlem: Nina Kjølen  
Varamedlem: Rachel Engevold  

OSLO/AKERSHUS
Leder: Arnhild Moheim, o.a.lymfoedemf@out-
look.com, tlf.: 90142556 
Rugdeveien 49B, 2069 Jessheim 
Styremedlem: Karin Aakermann  
Styremedlem: Unni Andreassen  
Styremedlem: Marita Heiberg  
Styremedlem: Eva Tufte  
Varamedlem: Torunn Ekornholmen  
Varamedlem: Laila Hermann 

RANA
Leder :Sylvi Orø Mikkelsen, post@sybro.no, 
tlf.: 91566414 Kariåsvn. 2A, 8610 Mo i Rana
Kasserer: Undis M Pedersen  
Varamedlem: Tanja Andersen  
Styremedlem: Eva Løvendal Skjolde  

RINGERIKE
Leder: Bente Krogstad,  bente.krogstad@gmail.com
tlf.: 48263636, Harehaugveien 1, 3514 Hønefoss
Styremedlem: Trude Skarheim Karlsen   
Styremedlem: Marit Fagerås   
Varamedlem: Kari Danielsen   
Varamedlem: Kari Elton   

STAVANGER
Leder: Elisabeth Ianke Mørkeseth  elisa-
bethim@icloud.com, tlf.: 48075521
Tarjodd Bondesvei 11, 4032 Stavanger
Styremedlem:  Tone Margrete  Johnsen  
Styremedlem:  Mariell Klungtveit  
Styremedlem:  Gerd Lise Kahrs Knutsen  
Varamedlem: Linda Solito de Solis

SUNNMØRE
Leder: Evy Walderhaug,  evywalderhaug@gmail.com
tlf.: 97528074, Ytterland 21, 6050 Valderøya 
Nestleder: Cathrin Myhre Hansen   
Kasserer: Torunn Absalonsen   
Styremedlem: Unn Asta Nilsen   
Styremedlem: Gunn Grimstad Molnes   
Styremedlem: Reidun Vinje

SØR-HELGELAND
Leder: Merete Skauvik
merete.skauvik@outlook.com 
tlf.: 95243450, Nordøyveien 11, 8909 Brønnøysund
Nestleder: Merete Walla 
Styremedlem: Hanne Solberg 
Varamedlem: Liv Kristiansen 

SØR-TRØNDELAG 
Leder: Oddny Merete Bye,  o-mbye@online.no 
tlf.: 92200734, Togstadjårvegen 169, 7327
Svorkmo
Sekretær: Kari Enger  
Kasserer: Astri Eide  
Styremedlem: Sonja Nicoline Ertzaas  
Styremedlem: May Enger  
Varamedlem: Ann-Kristin Vikan 

TROMS
Leder: Sissel Maivor Walle  trolymf@gmail.com,
tlf.: 45234691 Kirkemogata 27, 9360 Bardu 
Økonomiansvarlig: Tove Hanssen
Sekretær: Venke Anita Pettersen  
Varamedlem: Moma Lisa Andersen 

VESTERÅLEN
Leder: Oddveig Bjørlo Mikalsen  
oddvei-m@online.no, tlf.: 48116552,
Tjønnvollveien 6, 8404 Sortland
Kasserer: Christina Sotlien Svendsen  
Sekretær: Ingrid Knoph  
Styremedlem: Eva Kjønø Johansen
Varamedlem: Lise Rasmussen

VESTFOLD
Leder: Monica Tournaire-Nordbye  
monicanordbye@gmail.com, tlf.:  90011239
Griffenfeldtsgt 2, 3116 Tønsberg 
Kasserer: Mona Wike   
Styremedlem: Gunn Helen Holte   
Styremedlem: Claire Buer   
Styremedlem: Charlotte Espe Kirsebom   
Styremedlem: Eva Britt Stott 

VEST-FINNMARK
Leder: Laila Olaussen  
loalta@online.no, tlf.: 90904970, 
Sønnvismoen 55, 9517 Alta 
Kasserer/sekretær: Bjørg Kristensen  
Styremedlem: Marianne Viken  
Styremedlem: Kariann Hætta  
Varamedlem: Kjersti B. Jakobsen  

ØSTFOLD
Leder: Gunn Leiro, sleiro@online.no, 
tlf.: 90103042, Skogliveien 58, 712 Grålum
Økonomiansvarlig: Nina Malm Omberg
Styremedlem: Beate Steen Nilsen
Styremedlem: Angjørg Løkke
Styremedlem: Kirsten Hauge Hystad

BUSKERUD 
Kontaktperson: Kari Danielsen
danielsen.kari@gmail.com, tlf.: 41924886 
Loveien 22, 3514 Hønefoss

SENTRALSTYRET
Leder: Johanne-Marie Astorsdatter Godtliebsen
e-post: nlf@lymfoedem.no

Nestleder: Hilde Melhus
e-post: hilde.melhus@gmail.no

Økonomiansvarlig: Merete Walla
e-post: okonomi@lymfoedem.no

Sekretær: Charlotte Espejord Jakobsen
e-post: chajak88@hotmail.com

Styremedlem/lokallagsansvarlig: 
Olga-Marie (Lillegull) Bekkelund
e-post: olg-bekk@online.no

Varamedlem: Arnhild Moheim
Varamedlem/lipødem: Ragna Karlsen

Valgkomite for sentralstyret:
Elin Madsen, Leder
Hilde Valset
Gøril Tandberg Smestad

Alternativ og holistisk
helse · Skjønnhet,
kosmetikk og 
personlig pleie

Du finner oss på Facebook
under BioTeam Helhetsterapi         
Ring +47 976 82 338
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medi. I feel better.www.medinorway.no

Frihet til å føle 
deg bedre
Alle lymfødem er ulike, og stadig fl ere 
velger å bruke inelastisk kompresjon 
som et tilleggsverktøy i sin lymfødem-
behandling.

Ved å kombinere den inelastiske 
spesialbandasjen circaid med de 
velkjente mediven kompresjons-
strømpene vil du enkelt kunne admini-
strere ditt lymfødem i både akuttfaser 
og vedlikeholdsperioder etter hvert 
som lymfødemet varierer. 

Kompresjonen i spesialbandasjen 
justeres enkelt i hver stropp, og du kan 
selv etterjustere med målekortet ved 
behov. Ved å kombinere disse to 
behandlingsformene vil man få en 
effektiv, behagelig og tidsbesparende 
behandling av lymfødemet, og ikke 
minst mer frihet for deg som pasient!

Effektiv kompresjons-
behandling 
for lymfødem

      14:33

Kurstedvegen 5, 2610 Mesnali  |  Tlf 62 35 11 00
post@montebello-senteret.no  |  www.montebellosenteret.no
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«Lær å leve med lymfødem»
– 1 ukes kurs

Kurs 4-18 26. jan – 2. febr
Kurs 18a-18 4.–11. mai
Kurs 42b-18 19.–26. okt

På dette kurset har vi fokus på å lære hva du 
kan gjøre selv når du har fått lymfødem. Du 
vil blant annet lære om lymfesystemet, fysisk 
 aktivitet, hjelpemidler og egenbehandling. Kurset 
 inneholder i tillegg intensiv daglig behandling 
av fysioterap euter med spesialkompetanse 
i  lymfødembehandling. 

Lymfødem i hverdagen
– 2 ukers kurs

Kurs 14b-18 6.–20. april
Kurs 23b-18 8.–22. juni
Kurs 32b-18 10.–24. aug
Kurs 49b-18 7.–19. des

Fordypningskurs etter deltakelse på «Lær å leve 
med lymfødem». Hovedfokus på dette kurset er 
hvordan du fungerer best mulig med ditt  lymfødem 
i hverdagen, rettet mot fysisk aktivitet og ernæring. 
Inkl. lymfødembehandling på hverdager. 

Montebellosenteret arrangerer kurs 
for alle som har et kreftrelatert lymfødem

Nytt perspektiv på livet

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. 

kan gjøre selv når du har fått lymfødem. Du 
vil blant annet lære om lymfesystemet, fysisk 
 aktivitet, hjelpemidler og egenbehandling. Kurset 
 inneholder i tillegg intensiv daglig behandling 
av fysioterap euter med spesialkompetanse 
i  lymfødembehandling. 

Lær å leve med lymfødem

Mer informasjon 

fi nner du på 

montebellosenteret.no 

eller ta kontakt 

med oss.

Sør-Trøndelag Lymfødemforening feiret sitt 20 -årsjubileum onsdag den 18.
oktober 2017 på Kvilhaugen Gård i Trondheim.
Lise Baklid fra BSN Medical var sammen med oss og viste fram det Jobst
har å  tilby på kompresjonsfronten.
Lykken er at de nå har flere farger å velge i!
Fysioterapeut Torill Olsøy holdt foredrag om kinesiotaping, og viste oss
hvordan det blir satt på. Det virker som et fint supplement sammen med
annen behandling.
Det ble servert god mat og medlemmene ga uttrykk for at det var en fin
kveld.
Vi ble tilslutt 14 stykker, artig å se så mange nye es!

Kari Enger, sekretær.

Sør-Trønderlag Lymfødemforening



TREND 2017
COLOURS

Heart beating. Colourfully.

Fall in love with the Juzo Trend Colours 2017!
www.juzo.com/trendcolours Juzo®. Freedom in Motion

Juzo Scandinavia AB · Tegelängsgatan 13 · 60228 Norrköping · Sverige · 
info@juzo.se · www.juzo.se ·   
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