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Dette er nemlig den siste lederen jeg skriver. Nå skal
stafettpinnen, penna, pc’n, papirene og planene håndteres av Norsk Lymfødemforenings neste leder.
Planer, ja, det kjennes litt rart å ikke skulle være med
på å gjennomføre dem.
Det skal bl.a. avvikles dagkonferanse for menn med
lymfødem – ble det nok påmeldte? Ønsker menn å
snakke om lymfødem? Når man setter en slik idé ut i
livet, er det spennende å se om den faller i god jord.
Men – sov du vesle spire – en tanke kan være sådd
som får våre mannlige medlemmer til å bli mer aktive
i foreningen – ennå er det vinter.
Behandlingsopphold i Lofoten på forsommeren –
ble det nok påmeldte? Det ser lovende ut, og jeg kan
forsikre om at deltakerne får en opplevelse for både
kropp og sjel! Sponsorer har svart positivt på henvendelser om støtte til oppholdet, – det gleder både
reiseutvalget og sentralstyret.
Og neste sommer skal det igjen arrangeres sommerleir for barn med lymfødem.
Men først skal NLF ha landsmøte og konferanse for
tillitsvalgte i april, der mange viktige avgjørelser og
valg skal foretas – og der NLF skal få ny leder.
Og da er jeg i mål, teksten er skrevet. Takk for meg!
Jeg ønsker den nye lederen i NLF lykke til med
vervet, det er givende å kunne gjøre en innsats for
lymfødemikere!
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Stort nytt her på berget –

Transplantasjon av lymfeknuter
I 2005 skrev vi om at en lege transplanterer lymfeknuter på lymfødempasienter i Paris
og Brussel.
Tirsdag 3. februar 2009 ble den første transplantasjonen av lymfeknuter utført i Oslo.
Ved Tone Guettler
Det er alltid interessant å følge med på det som skjer
av nytt innen vår ”lymfeverden”, så vi er glade for
å ha fått vite at man ved Ullevål universitetssykehus, Plastikkirurgisk avdeling, der man det siste
året har arbeidet intenst med å etablere et tilbud
med lymfeknutetransplantasjon – nå faktisk har
kommet i gang: tirsdag 3. februar 2009 ble den
første transplantasjonen av lymfeknuter utført.
De har valgt ut en pasientgruppe innen brystkreftopererte pasienter som i tillegg til brystrekonstruksjon skulle kunne få lymfeknutetransplantasjon
samtidig. De skal behandle pasienter som i tillegg
til at de har fått fjernet brystet pga. kreft, har fått
lymfødem i arm etter fjerning av lymfeknuter i
armhulen (lymfeglandeltoilette) og/eller strålebehandling. Målet med lymfeknutetransplantasjonen
er at de skal bli kvitt lymfødemet.
Grunnen til at sykehuset har valgt akkurat denne
pasientgruppen er at man veldig enkelt kan utvide
brystrekonstruksjonsoperasjonen med å ta lymfeknuter fra lysken – samtidig med fettlappen fra
magen som brukes i gjenoppbygging av brystet.

Når føttene lider...

Og sykehuset trenger ikke lete etter pasienter til
slike operasjoner da det er 1-2 års venteliste for
brystrekonstruksjon.
Etter en slik lymfeknutetransplantasjon må pasienten ha umiddelbar behandling av fysioterapeut
med spesialkompetanse i lymfødembehandling,
– først på sykehuset de første 5-7 dagene, deretter
i tre måneder på hjemstedet. Dette forutsetter at et
lymfødembehandlingstilbud er tilstede og tilgjengelig, både på Ullevål og hos pasienten lokalt.
Når det gjelder behandling av andre pasienter med
lymfødem (medfødt, etter livmorsoperasjoner, andre kreftoperasjoner, skader, o.l.) har man rett og
slett ikke mulighet til dette i øyeblikket, og man
ønsker derfor heller ikke at slike lymfødemikere
henvender seg til sykehuset.
Dr Haris Mesic, hovedansvarlig for mikrokirurgi
ved Plastikkirurgisk avd. på Ullevål universitetssykehus har lovet å holde Lymfeposten oppdatert
om utviklingen videre.
Det er vi veldig glade for. n

- Ortopediske hjelpemidler
- Ortopedisk fottøy
- Innleggsåler
- Støttebandasjer for arbeid ,
idrett og fritid

Norsk Ortopedisk Fottøy as
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Vårt evige dilemma:

Hvordan nå ut med informasjon?
En liten solskinnshistorie fra styret i NLF avd Vestfold
Ved Liv Riege
Da det nye styret i NLF avd Vestfold hadde oppstart våren 2008 var vi enige om at det første medlemsmøtet skulle være et møte med NAV. Noen
år tidligere hadde vi hatt et møte med NAV, – og
hadde da invitert en saksbehandler fra NAV Trygd
i Tønsberg, og der og da syntes vi at vi nådde fram
med vår informasjon til saksbehandleren. Hun dro
tilbake til NAV Trygd i Tønsberg med mye kunnskap om lymfødem som hun sa hun mer enn gjerne
ville formidle videre til sine kollegaer. Siden hørte vi ingenting, men tilbakemeldingene fra medlemmene i Vestfold har gitt en klar indikasjon på
at problemene med både grunnstønadssatsene og
det å bli trodd og respektert i møtene med NAV
ikke ble bedre.
Ja vel, tenkte vi. Vi prøver en gang til, og dermed
sendte vi en e-post til NAV Trygd Tønsberg, med
kopi til NAV Vestfold. Det var bra at vi sendte den
kopien – for etter hvert fikk vi beskjed at NAV
Trygd i Tønsberg dessverre ikke kunne komme
pga stort arbeidspress, – men NAV Vestfold ville
gjerne komme!
Etter å ha blitt sendt rundt forskjellige steder i
NAV Vestfold-systemet, kom vi fram til det som
skulle vise seg å være rett person for oss – nemlig
Bernhard Grønnevik som driver med informasjon
og kommunikasjon. Det ble avtalt at Gry Silberg
fra NAV Forvaltning skulle informere om grunnstønad på medlemsmøtet, og han selv skulle ta for
seg omorganiseringen av NAV og hva det innebar
for oss brukere.
At vi fikk tak i to personer som ikke jobber direkte
med oss brukere, skulle vise seg å være utrolig
viktig.
Gry Silberg ga god informasjon om grunnstønad
og var utrolig lyttende til brukerhistoriene vi kunne fortelle. Deretter overtok Grønnevik. Innlegget
hans utviklet seg ganske snart til en dialog mellom

ham og salen. Som informasjonsmedarbeider forsto han raskt problemet vi har med å nå fram med
informasjon om lymfødem, og ”på direkten” kom
han med flere forslag til hvilken hjelp han kunne
tilby oss. For å gjøre en lang historie litt kortere:
utkommet av medlemsmøtet ble at
1. Leder i NLF avd Vestfold fikk tilbud om å bli
intervjuet om lymfødem.
2. Grønnevik tok kontakt med NAV Vestfolds
rådgivende lege, og styret i NLF Vestfold har
blitt lovet et møte hvor alle ”NAV-rådgivende”
leger i Vestfold skal være til stede. På dette
møtet kan vi også ta med oss en fysioterapeut
med spesialkompetanse i lymfødembehandling.
Dersom dette møtet blir en realitet har vi en
unik mulighet til å informere om lymfødem.
3. Styret har blitt spurt om en av oss er villig til
å være med på en filmsnutt på 1-2 min. NAV
Vestfold bruker slike små filmsnutter på ledermøtene sine for å minne hverandre på hvem
de jobber for! Filmsnuttene er korte og presise:
person og pasientforening presenterer seg –
for deretter å fortelle hva vi som brukergruppe
ønsker av NAV.
Punkt 1 er gjennomført. Intervjuet er vinklet mot
vanskelighetene med å få grunnstønad til riktig
sats og å bli trodd når vi sier at vi trenger mange
kompresjonsplagg for å fungere i hverdagen. Da
artikkelen var skrevet fikk vi gå igjennom den og
komme med våre synspunkter og tilføyelser før
den ble lagt ut på intranettet til NAV-kontorene i
Vestfold.
Nå venter vi spent på de to neste punktene på agendaen! Møtet med de rådgivende legene ser vi fram
til med skrekkblandet fryd: her gjelder det å møte
fortsettes neste side
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Hvordan nå ut ...?
godt forberedt! Når det gjelder punkt 3 så har
ingen av oss spesielt lyst til å bli ”filmstjerne”,
men hva gjør vi ikke for lymfødemsaken?!
Vi har også spurt Grønnevik om vi kan komme
på fellesmøter som NAV har for sine saksbehandlere. Da vi ble fortalt at det var ca 500 saksbehandlere i NAV Vestfold, forsto vi godt at det ikke var
så ofte de hadde fellesmøter. Imidlertid håper vi å
bli invitert til de mindre, lokale møtene men her
må vi være tålmodige og se hva som skjer. Dette
kan selvfølgelig også vise seg å bli så arbeidskrevende for oss at det ikke vil være aktuelt.

... fortsatt fra forrige side

Vi i styret i NLF avd Vestfold har jobbet mye med
denne saken – men vi har også hatt en god porsjon
flaks: vi traff riktig person som skjønte at dette var
viktig for oss, og som var villig til å gi oss tilgang
til viktige informasjonskanaler.
Dersom styrene i andre lokale lag ønsker å gjøre
noe liknende i hjemfylkene sine – ta kontakt med
informasjons-/presseavdelingen hos NAVs fylkeskontor og be om å få et møte. Fortell gjerne hva
vi har gjort her i Vestfold, og forhåpentligvis blir
dere møtt med samme respekt og hjelpsomhet som
vi ble! Lykke til! n

Utvikling av lymfødem
Populærvitenskapelig sammendrag av doktorgradsarbeidet om sammenhengen mellom
fysisk aktivitet og utviklingen av lymfødem etter brystkreftoperasjon med fjerning av
lymfeknuter i armhulen.
Ved Åse Sagen, doktorgradsstipendiat/fysioterapeut Oslo Universitetssykehus, Ullevål
Brystkreftoperasjon med fjerning av lymfeknuter
i armhulen kan gi senskader i form av lymfødem,
smerter, redusert skulderbevegelighet og muskelstyrke på den opererte siden. Kunnskaper om slike
senskader er nødvendige for at helsepersonell skal
kunne foreta riktig behandling og veiledning til
pasientene etter brystkreftoperasjonen.

økte plager i opererte sides arm etter aksilletoilette
(hvor alle lymfeknutene i armhulen er fjernet etter
standard metode) slik som skulderfunksjon, lymfødem, smerter og tyngdefølelse. Hvilke konsekvenser fysisk aktivitet har for livskvaliteten til brystkreftopererte vil også søkes vist.

Som en del av den postoperative behandlingen til
brystkreftpasienter som har fjernet lymfeknuter i
armhulen, gis det fysioterapi. Fysioterapien består
blant annet av råd og veiledning i bruk av opererte
sides arm. Det gis råd om forsiktighet i belastning
av armen fordi man har trodd at risikoen for å utvikle lymfødem reduseres ved å unngå utfordrende fysisk arbeid med armen. Det foreligger ingen
studier som bekrefter denne sammenhengen. Denne rådgivningen kan sykeliggjøre unødvendig og
gi redusert livskvalitet om kvinnene blir frarådet
et aktivt fysisk liv slik de hadde før operasjonen.

Resultatene av doktorgradsarbeidet er foreløpig
publisert i to artikler som omhandlet målemetode
for lymfødem samt en kort beskrivelse av studien
som viste at det ikke var noen forskjell i forekomst
av lymfødem mellom
1) en gruppe som brukte armen sin uten restriksjoner i belastning og i tillegg fikk trene med
vekter på fysioterapiinstitutt
sammenlignet med
2) en gruppe som skulle være forsiktige med belastende fysisk arbeid med armen i tillegg til
tradisjonell fysioterapi med benkebehandling i
form av massasje og tøyninger.

Formålet med arbeidet er å undersøke sammenheng mellom fysisk aktivitetsnivå med armen og

Mer detaljerte resultater fra studiene kommer
senere i vår, når doktorgradsarbeidet er levert. n
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Hva er det og hvordan fungerer det?

Kinesiotaping – bakgrunn
Ved fysioterapeut Ola Tveitan Østvold, kinesiotapinginstruktør for AlfaCare AS
Jeg vil forklare litt om bakgrunnen for
kinesiotapingen, tapens spesielle egenskap og kvalitet. Denne tapen – som har
så mange flotte farger, ser ut som kunstverk når den er lagt på kroppen og ikke
minst hjelper den veldig mange.
Dr. Kenzo Kase er den som som utviklet denne spesielle tapen og kinesiotapingens teknikker og filosofi.
Kinesiotaping har sin opprinnelse fra
70-tallet, og bygger på en holistisk tanke
om hvordan hele kroppen henger sammen. Dr. Kenzo Kase er kiropraktor og kinesiolog
og brukte ”vanlig” rigid sportstape for å forlenge
effekten av sine behandlinger. Det han fant ut underveis var at ”vanlig” sportstape ikke gav ham de
resultatene han ønsket. Meningen med tapen han
utviklet, var at den skulle hjelpe kroppens egne
tilhelingsprosesser. Gjennom å kombinere kiropraktikk og kinesiologi i sin tankegang, fikk han utviklet Kinesio-Tex tapen som er den originale kinesiotapen. Og resultatene han opplevde gikk utover
det han selv hadde forventet.

Når en legger på tapen riktig ser man at den lager
”rynker” i huden. Disse rynkene vil bidra til å minske presset på lymfesystemet og på smertereseptorer (nociceptorer). Da skapes en bedret overfladisk sirkulasjon, som også vil kunne gi en bedret
flyt av sirkulasjonen dypere i kroppen. Dette gir de
ulike bindevevslagene mulighet til å bevege seg
lettere med hverandre og igjen bedre muskelfunksjonen. Ved å gjøre enkle muskulære tester
før og etter tapingen ser vi erfaringsmessig en
umiddelbar bedring av muskelfunksjonen.

Kinesiotaping har siden 70-tallet vært under utvikling og det har dukket opp mange varianter av
taper og teknikker. Terapeuter rundt om i verden
bruker kinesiotape daglig – og med dette kommer
nye erfaringer og heldigvis mer og mer forskning.

Kinesiotapen kan:
• “Korrigere” bindevev – ved å endre bindevevets
posisjon med tapen kan vi bedre bevegelsen, og
over tid oppnå at bindevevet kan bevege seg
friere uten restriksjoner.
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Kinesiotapen er en bomullstape, med
et acryl lim som aktiveres av varme.
Tapen har en elastisitet på 140 % og
dette er samme elastisitet som i huden
og musklene. Tykkelsen på tapen er
som det ytterste hudlaget vårt. Tapen
tåler vann, og kan sitte på huden i 3-6
dager. Tapen er laget med disse kvalitetene for å etterligne huden mest mulig.
Dette gjør også at svært få får allergisk
reaksjon av tapen.
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• ”Løfte” hud og bindevev ( fascien) over områder
med smerte og betennelse for å dempe smerte
og bedre overfladisk sirkulasjon.
• Assistere fjerning av ødem ved å lede overskuddsvæske mot lymfeknuter.
• Gi stimuli ( proprioceptiv) til muskulatur, som
kan gi en normalisering av muskelspenninger.
• Gi smertedempende effekt.
• Støtte leddfunksjon.
• Bedre bevegelse.
Det er som regel idrettsutøvere vi ser med farge-

rik tape i rosa, lyseblått, beige og sort – men tapen
blir brukt vel så mye på oss ”vanlige” mennesker.
Det er bare det at vi sjeldnere løper rundt i shorts
og T-skjorte foran TV kameraene. I alle fall er ikke
mine pasienter de som viser seg mest på TV.
Kinesiotaping kan gi både pasienter og behandlere mange fordeler. Kinesiotapingen gir oss ikke
alle svar – men å supplere de andre behandlingsformene vi er så flinke til med kinesiotaping, kan
få oss nærmere de målene vi har satt for behandlingen. n

Kinesiotaping – og lymfødem
Helen M.Olsen, spesialist i onkologisk fysioterapi og lymfødembehandling
Erfaringer i lymfødembehandling
Høsten 2007 hadde vi et innføringskurs
i kinesiotaping på Norsk Lymfødem-klinikk. Kolleger i Danmark hadde startet
med dette to år tidligere og de var litt
undrende til at vi ikke hadde kommet i
gang. Jeg vet ikke om det kalles sunn
skepsis eller norsk treghet, men uvitenheten produserte mye motstand i starten.
Men så ..... etter innføringskurset med
dyktige forelesere i teori, med demonstrasjon og trening, fikk pipa en annen lyd.
Siden har vi brukt kinesiotaping daglig på våre
lymfødemikere. For noen har det vist seg å være
en fint supplement til lymfødembehandlingen, –
enten i kombinasjon med kompresjonsbandasjen

eller med tapen alene. Dette er avhengig av lymfødemet og hvilke plager det
dreier seg om.
Armlymfødem
Den første pasienten jeg prøvde det på
har jeg nå tapet regelmessig i 1 1/2 år.
Hun har lymfødem i armen. I flere år
har hun vært avhengig av armstrømpe,
og har i tillegg blitt bandasjert etter hver
behandling. Pasienten selv var svært
positiv til å prøve noe nytt og det tok
vel brodden av min skepsis! Det har vært et utfordrende og inspirerende prosjekt. Kinesiotape ble
lagt på over- og underarm, og på brystkassen – i
overkant av det rekonstruerte brystet. Etter hvert
fortsettes neste side
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Kinesiotaping
har vi prøvd ut varierende måter å tape på. Vi har
også byttet litt på områdene, for å skåne huden for
mulige reaksjoner fra limet på tapen.
Resultatet har vært overraskende. Pasienten bruker
nå svært sjelden armstrømpen. Ved kontroll av omfangsmål viste målene den første tiden reduksjon,
og har siden holdt seg konstant.
Benlymfødem
Når det gjelder taping på ett eller to ben virker det
som om vi støter på andre utfordringer.
Kombinasjonen av kompresjonsbandasje på legg
med kinesiotape fra kne og opp til lyske eller midje
ser ut til å gi god effekt. Vevet blir løsere/bløtere
og det blir en målbar reduksjon av lymfødemet.
Derimot virker det som om det er vanskelig å oppnå effekt med å tape hele benet. Det kan tenkes at
dette styres av tyngdekraften, og at det er andre
mekanismer som trer inn sammenlignet med resultater med taping på et armlymfødem. Helt sikkert dreier det seg også om hvilken type lymfødem
det er.
Andre muligheter
I områder som er operert eller bestrålt, er det mange
som plages med til dels store smerter. Taping direkte på eller i nærheten av smerteområdet har hatt
en klar smertereduserende effekt.

... fortsatt fra forrige side
Det samme har vi sett på sterkt bestrålte felt på
halsen. Ved å tape på forskjellige måter har sirkulasjonen og bevegeligheten endret seg til det bedre.
Kinesiotaping er også anvendbar direkte på arr,
på hematom (lokalt avgrenset bloduttredelse) og i
områder rundt seromer (ansamling av sårvæske).
Dette har hos noen tatt bort smerten etter kort tid,
slik at mer normal ledd- og muskelaktivitet blir
mulig.
Allergisk reaksjon
Enkelte pasienter får en allergisk lignende reaksjon på huden. Hos noen kan det bli bedre ved å
prøve ut andre farger på tapen. Det varierer fra
person til person hvilken tape de reagerer på. Selv
om noen har denne tendensen har vi allikevel fortsatt tapingen på dem, men byttet på områdene for
å skåne huden mest mulig. Irritasjonen og rødmen
har da blitt borte. Noen rapporterer at det klør litt
enda, men det har ikke utviklet seg til mer.
Kinesiotaping kan nok ikke erstatte verken kompresjonsbandasje eller kompresjonsstrømpe, men
er et friskt tilskudd og supplement til annen lymfødembehandling. Det frisker opp med glade farger
– og for en fysioterapeut kjennes det godt å ha mer
verktøy i verktøykassa. n

Kinesiotaping – og arrbehandling
Ved Dagmar Moseby, spesialist i onkologisk fysioterapi og lymfødembehandling
Helt siden jeg gikk på fysioterapiskolen
i Tyskland på begynnelsen av 80-tallet
har jeg vært opptatt av arrbehandling.
Jeg lærte og erfarte tidlig at stramme arr
kunne gi plager i form av smerter, ubehag, stramt vev, stram muskulatur og i
verste fall innskrenket bevegelighet i tilknyttete ledd. Ellers kan det jo også forekomme at arr ikke ser spesielt pene ut.
I Tyskland lærte jeg den gang en massasjeteknikk som går ut på å massere med
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fingertuppene mykt rundt hele arrkanten. Dette må gjøres regelmessig over
lang tid for å få et godt resultat. Ved
god egeninnsats fra pasienten kan arrene etter hvert bli fine og myke. Alle
mine nyopererte pasienter har fått denne
instruksen i forhold til sine arr.
Jeg har også anvendt denne teknikken
på gamle arr, hvis arret kunne være en
årsak eller del-årsak til pasientens problem. Det er helt klart at det er lettere å
få et godt resultat, hvis en starter med
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ferske arr. Samtidig savnet jeg fokusering på arrbehandling her i Norge.
I august 2007 var jeg deltaker på den 3. Nordiske
Lymfologikongressen i Snekkersten i Danmark
hvor blant annet den nederlandske hudterapeuten
Clara Feenstra hadde et foredrag om akkurat dette
tema: arrbehandling. Jeg var veldig glad for hennes fokusering på arr. Hun brukte samme massasjeteknikk som jeg hadde lært, – men i tillegg til
dette brukte hun blant flere andre tiltak også kinesiotaping av arrene. Hun behandlet både ferske og
gamle arr over flere måneder med etter hvert gode
resultater.

Jeg ble veldig nysgjerrig. Med taperullen jeg fikk
med meg hjem etter kongressen prøvde jeg først
og fremst på mine egne arr. Jeg hadde både noen
gamle arr og fikk også et nytt, men lite arr etter
fjerning av en føflekk. Resultatet på det nyeste
arret var mest lovende – så jeg begynte å anvende
kinesiotapen på ferske arr hos noen pasienter som
ønsket å prøve denne teknikken.
Når jeg snakker om ferske arr tenker jeg på arr
som er anslagsvis under tre måneder gamle. En
forutsetning for å kunne benytte kinesiotape på et
arr er at eventuelle sting er fjernet og at arret er
fortsettes neste side

11
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Kinesiotaping – og arr
grodd. Som regel kan tapingen starte ca to uker
etter operasjonen.
Resultatet har gjennomgående vært meget bra. I
forhold til hvor lang tid det kunne ta med kun
arrmassasje, blir arrene betydelig raskere mykere
og mindre røde i fargen med bruk av kinesiotape.
Spesielt hos pasienter som har arr etter kreftoperasjoner i ansiktet/hals og har lymfødem, blir arrene
ekstra skjemmende siden de er så godt synlige og
attpå til er stramme. Noen arr kan omtrent være
rullet sammen som en streng. Allerede etter bare
noen dagers konstant bruk av tapen kunne både
jeg og pasienten både se og kjenne stor forskjell i
konsistensen av arret. Hele arrstrengen ble mykere
og flatere på overraskende kort tid.
Teknikken jeg har anvendt ved arrbehandling er

– skal

... fortsatt fra forrige side

som følgende:
Tapen klippes i små strimler på langs (i lengderetning, dvs. med stretchen). Lengden av strimlene
avhenger av arret, men 1,5 til 2,5 cm er som regel
langt nok. Tapen strekkes jo noe i lengderetning.
Så settes strimlene med litt drag – som gjerdestolper på kryss over hele arret. Se illustrasjonsbildene på forrige side.
Tapen bør nok anvendes regelmessig over lengre
tid, dvs. noen måneder, men jeg kan ikke fastslå
noen konkret periode.
Tapen kan sitte på i flere dager før den bør skiftes
– selv om en dusjer. Hvis strimlene skulle løsne
litt i kanten kan man legge fingrene på tapen i
noen sekunder. Varmen fra fingrene aktivererer
da limet igjen – og strimlene kan sitte enda en
stund. n

rive barrierene

Den nye diskriminerings- og tilgjengelighetslov trådte i kraft 1. januar.
Lovens formål er “å fremme likestilling og likeverd, sikre like muligheter og rettigheter til samfunnsdeltagelse for flest mulig uavhengig
av funksjonsevne, og hindre diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.” Alle skal ha den samme friheten til å fungere i samfunnet.
Klager kan meldes direkte til Likestillings- og diskrimineringsombudet på grønt nummer 800 41 556. Les mer på www.ldo.no n
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Rett bruk av pulsator –

Hvem har ansvaret?
Ved Tone Guettler
Ved en ren tilfeldighet fikk jeg høre fra en deltaker på høstens behandlingstur til Gran Canaria at
hun hadde vært så heldig å få prøve en Lympha
press plus med høy tobenet pulsatorbukse med
skikkelig magebehandlingsprogram. En av deltakerne hadde tatt den med nedover og lånte den villig
til andre. Pulsator-låneren var meget fornøyd, og
merket stor forskjell i forhold til den utgamle pulsatoren hun brukte hjemme – spesielt var magebehandlingen merkbart virkningsfull.
Da ankelen hennes så plutselig blåste seg opp noe
skikkelig, – ble hun og fysioterapeuten som behandlet henne der nede meget forskrekket. De fem
fysioterapeutene som var med på behandlingsturen diskuterte problemet, og en av dem la fram et
forslag: kunne det være at pulsator-låneren hadde
ligget i pulsatoren med ”flate føtter” – altså uten
vinkel i ankelen?
Det hadde hun.
Fysioterapeuten mente å ha hørt at akkurat dette
kunne forårsake slike hevelser. Pulsator-låneren
våget seg forståelig nok ikke på flere runder med

FEIL – Bruksanvisningens bilde av dame
i pulsatorbukse – men med ”flate føtter”
uten antydning til noen vinkel i ankelen.
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Lympha press plus der nede – men nevnte hendelsen ved hjemkomst.
Jeg bruker selv akkurat en slik pulsator, og den har
jeg brukt et par år. Jeg har vel anklene ”sånn passe”
i vinkel når jeg legger meg til rette i pulsatoren,
men det er ikke noe jeg har vært bevisst på.
Men etter å ha hørt om overnevnte hendelse spurte
jeg min egen, og nye fysioterapeut om hun kjente
til at hevelser ved anklene kunne forekomme når
en hadde ”liggende føtter” ved bruk av pulsator,
– og svaret hennes var et spontant ”Ja”.
Det hun sa var:
– Foten skal være plassert slik at hælen er ved den
utposingen som gis når ”hæl-glidelås” er åpnet.
– Hvilken av de tre glidelåsene som skal åpnes
avhenger av benets og fotens lengde.
– Man skal ha rett vinkel i ankelen. Føttene skal
ha støtte slik at det ikke blir en belastning å
holde dem i rett vinkel, støtt dem gjerne opp
mot et sengegjerde eller en vegg.
Hoppla – her var det flere konkrete anvisninger

RETT – Glidelåsene som gjør det mulig å få rett vinkel i
ankelen er åpnet på rett plass og føtten har støtte slik at
det ikke blir en belastning å holde dem i rett vinkel
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på hvordan man skal ha sine føtter plassert i en
pulsatorbukse. Nok en dag med nyttig lærdom.
Flott! Men hvorfor var alt dette helt nytt for meg,
hvordan kan jeg ha vært så uvitende om dette?
Da jeg fikk den fine pulsatoren hadde jeg riktignok fått beskjed om at det var best om luftslangene fra fotenden av pulsatorbuksen kunne henge
over en stolrygg slik at slangene ikke ”dro foten
nedover” – ellers kunne en få krampe i føttene.
Fare for hevelse i anklene ble overhodet ikke nevnt.
Hvordan kunne det ha seg at jeg ikke helt hadde
forstått hvordan dette hjelpemiddelet skulle brukes?
Jeg hadde da lest bruksanvisningen grundig da
jeg fikk den? Tydeligvis ikke godt nok, tenkte jeg
nå: fram med bruksanvisningen igjen. MEN:
– Bruksanvisningen inneholder ikke ett ord om
hva de tre glidelåsene nederst på baksiden av
hvert buksebein skal brukes til, og viser heller
ikke noe bilde av dem.
– Bruksanvisningen hadde et fint fargebilde av
dame i pulsatorbukse – men med ”flate føtter”,
ikke antydning til noen vinkel i ankelen.

– Det står ikke ett ord om viktighet av rett vinkel
i ankel og støtte til føttene.
Den norske leverandøren har sikkert bare oversatt
bruksanvisningen pulsator-produsenten har levert,
og dårlig informasjon i originalen blir sjelden bedre
i oversettelse.
Men dårlig bruksanvisning er uakseptabelt for et
slikt produkt, et medisinsk hjelpemiddel som skal
brukes av kronikere, – ikke bare i institusjon og
på institutt der profesjonelle betjener pulsatoren,
men også i hjemmene av oss lymfødemikere.
Det er fysioterapeutene som har ansvar for å instruere lymfødemikeren i hjemmebruk av pulsator.
Men det kan virke som om ikke alle lymfødembehandlende fysioterapeuter har fått med seg viktigheten av dette med rett vinkel på ankelledd ved
bruk av slik pulsatorbukse. Og vet man ikke, så
vet man ikke.
Men det hadde vært ønskelig at når noen oppdager
at en bruksanvisning er mangelfull – at de da lar
fortsettes neste side

Et unikt tilbud til brystopererte!
Mimosa har fagutdannet personale med lang erfaring innen tilpassing av brystproteser som
ønsker å hjelpe deg med å finne den beste løsningen for deg og ditt behov – alt fra veiledning
til et helhetlig konsept.
•
•
•
•
•
•

Stort utvalg av proteser og tilbehør.
Bredt sortiment av spesial- undertøy og badetøy.
Behjelpelig med spesialbestillinger.
Samarbeid med relevant fagpersonale i og utenfor sykehuset.
Hyggelig lokale i 9. etg. (v/ frisør, parykksalong, bibliotek, kantine osv.)
Taushetsplikt og diskresjon en selvfølge.

Timebestilling anbefales for å unngå ventetid – tlf

22 93 44 02

Radiumhospitalet, 9. etg. Ullernchausseen 70, 0310 Oslo
www.mimosa.as / post@mimosa.as
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Hvem har ansvaret?

... fortsatt fra forrige side

jungeltrommene gå: at de sier fra om elendigheten
og varsler leverandøren, – og at de varsler pasienter som bruker hjelpemiddelet.

Diskuter med din fysioterapeut – og be om råd for
hvordan du skal bruke pulsatoren på best mulig
måte.

Og når vi lymfødemikere får høre hvordan det er,
så må også vi ta ansvar, – for oss selv, og våre medlymfødemikere.

Vi lymfødemikere tar ansvar, og ønsker å bruke
våre medisinske hjelpemidler best mulig. Og i det
ligger det vel også at vi bør være varsomme med
å låne andres medisinske hjelpemidler, uten
veiledning fra profesjonelt hold.

Så kontroller om du bruker din pulsator riktig. Se
etter at glidelåsene som gjør det mulig å få rett
vinkel i ankelen er åpnet på rett plass. Og pass på
at føttene dine får støtte når du ligger i pulsatoren
slik at de verken glir fram og ned, eller til siden,
men holder vinkelen og uten å være anspent.

Leverandøren ble varslet om at problematikken
skulle luftes i en artikkel, og fra dem får vi vite at
det arbeides med en ny – og forbedret – bruksanvisning. Det er bra. n

Behandlingsreise november 2009
NLF gjentar suksessen fra 2008 og arrangerer igjen i år en behandlingsreise til Puerto de Mogan på
Gran Canaria. To uker med intensiv lymfødembehandling av erfarne fysioterapeuter. Avreise fra Oslo
Gardermoen, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø den 31. oktober 2009.
Ved Reiseutvalget
Gran Canaria/Puerto de Mogan
Puerto de Mogan ligger sørvest på Gran Canaria.
Det er en unik liten by med bilfrie smug og en
elegant havnepromenade. I Puerto de Mogan nyter
man det gode liv på hyggelige barer, utmerkede

Foto: Elisabeth Soelberg
fiskerestauranter og stemningsfulle jazzkaféer. Her
finnes det ingen dunkende diskotek eller rølpete
puber. En liten sandstrand ligger en liten rusletur
fortsettes side 18

Puerto de Mogan i et nøtteskall – storslått utsikt fra platået over gamlebyen, blomsterkransede kanaler
og gågater i den nybygde delen rundt havnen.
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Behandlingsreise 2009
fra hotellet.
Puerto de Mogan er også et godt utgangspunkt for
utflukter enten du vil gå tur i fjellet eller ta buss
eller båt til andre deler av øya.
Reise/opphold
Behandlingsreisen arrangeres i samsvar med retningslinjer fastsatt i RTV forskrifter for behandlingsreiser. Reisen er organisert som en gruppereise, men deltakere som ikke er selvhjulpne
må ha med egen ledsager. Det vil bli reservert
noen plasser for ledsagere.
Behandling
Under behandlingsopplegget får alle med lymfødem 60 min. behandling daglig og morgengym i
oppvarmet basseng. Midt på dagen har alle fri og
kan delta på turer i området, nyte sol og bad på
stranden eller ved bassengene på hotellet. Bandasjering skjer på kvelden. Under oppholdet vil det
legges stor vekt på erfaringsutveksling om det å
leve med lymfødem.
Hotellet – Cordial Mogan Valle apt
Vi har igjen fått booket oss inn på Cordial Mogan
Valle apt., et elegant nybygget leilighetshotell med
rolig beliggenhet. Hotellet har flere bassengområder med oppvarmet basseng og bassengbar. Snackbar og kombinert buffet- og à la carte-restaurant.
Underholdning noen kvelder i uken. PC-tilgang i
resepsjonen.
Leilighetene
Leilighetene er romslige og smakfullt innredede
2- og 3-roms leiligheter (ca 45 resp. 56 m²) i moderne design. Stor balkong eller terrasse med solsenger og dusj. Sovesofa som ekstraseng (meget
god å sove på). Kjøkkenkrok med bl.a. stekeovn,
mikrobølgeovn og vannkoker. Spiseplass. Telefon
og tv. Takvifte. Hårføner. Badekar/dusj. Vi skal
forsøke å få rom nokså i nærheten av hverandre.
Måltider
Frokostbuffet mot tillegg. Halvpensjon (frokostog middagsbuffet) mot tillegg.

... fortsatt fra side 16

Grunnpris pr person
– inkl. flymat og transport flyplass-hotel t/r
Del i 2 roms leilighet for 2, 1 ekstraseng:
Fra Oslo ........................................................ kr 9 930
Fra Stavanger ............................................... kr 9 980
Fra Bergen .................................................... kr 9 980
Fra Trondheim ............................................ kr 9 980
Fra Tromsø .................................................. kr 10 180
Enkeltromstillegg ....................................... kr 6 650
Ekstrasengsrabatt – voksen/barn kr 3 650 / 5 300
Del i 3 roms leilighet for 4, 1 ekstraseng
Fra Oslo ........................................................ kr 8 540
Fra Stavanger ............................................... kr 8 590
Fra Bergen .................................................... kr 8 590
Fra Trondheim ............................................ kr 8 590
Fra Tromsø ................................................... kr 8 790
Tillegg for ubenyttet seng ......................... kr 4 495
Ekstrasengsrabatt – voksen/barn kr 2 550 / 3 690
Tilleggskostnader pr person
Frivillig avbestillingsforsikring ................ kr 170
Frokostbuffet ................................................. kr 780
Halvpensjon – frokost og middag ............. kr 1 145
Egenandel lymfødembehandling ............. kr 700
– til dekning av felles behandlingsutgifter slik som
reise til fysioterapeuter o.l.
Det tas forbehold om at det kan bli
små justeringer i endelig pris.
Reiseutvalget/kontaktpersoner
Astrid Marie S. Froholt, Beiteveien 23, 1526 Moss
Tlf 6926 5404 / 926 50 171
E-post: asbjorn.froholt@c2i.net
Anders Lervold, VIA Ferieverden Moss
Tlf 6920 9024 / 975 27 362
E-post: anders.lervold@via.no
NB! Navnet i passet må stemme med navnet på
billetten. Utenlandske statsborgere må sjekke
visumbehov.
Påmeldingsfrist 15. april 2009
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PÅMELDINGSSKJEMA
Behandlingsopphold – Gran Canaria
31. oktober – 14. november 2009
Fyll ut skjemaet – BRUK BLOKKBOKSTAVER – og returner det til:
Astrid Marie S. Froholt, Beiteveien 23, 1526 Moss
innen 15. april 2009

Navn ..................................................................................................................... født ......................
Adresse ................................................................................. Postnr/sted ..........................................
Telefon ........................................ e-post .............................................................................................
Utreiseflyplass:

Oslo m

Stavanger m

Bergen m

Trondheim m

Tromsø m

Behandlingsbehov (kryss av):
Arm m

Bein m

Annet m

Sekundært lymfødem m

Jeg får regelmessig lymfødembehandling

Nei m

Ja m

Jeg har deltatt på NLFs behandlingsreise tidligere

Nei m

Ja m

Primært lymfødem m

sist i år .......................

Ønsket innkvartering:
Del i 2-roms leilighet m

Alene i 2-roms leilighet m

Del i 3-roms leilighet m

2/3 m

Ønsker å dele leilighet med ................................................................................................................
Han/hun sender egen søknad m
Ønsker frokostbuffet

m

Ønsker reiseforsikring m

Han/hun er ledsager m
Ønsker halvpensjon, frokost og middag m
Ønsker avbestillingsforsikring m
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Komplett Fysikalsk Lymfødembehandling
Komplett fysikalsk lymfødembehandling består av manuell lymfedrenasje, bandasjering,
øvelser, hudpleie samt tilmåling/tilpassing av kompresjonsstrømpe. Behandlingen utføres av spesialutdannede fysioterapeuter, og heldigvis er det stadig flere som tar denne
etterutdanningen.
Norsk Lymfødemforening jobber kontinuerlig for å ha oversikt over hvilke fysioterapeuter som har denne spesialkompetansen. De følgende sidene viser en oppdatert landsoversikt med behandlingsadresse og telefonnummer.
Oversikten finnes også på våre nettsider på www.lymfoedem.no/behandling.html med
noen flere opplysninger.
Om man vil stå oppført på listen er naturligvis helt
opp til hver enkelt fysioterapeut – men for lymfødemikere utover landet er det svært viktig at NLFs
oversikt er så fullstendig og korrekt som mulig.
Vi vet også at både fysioterapeuter, leger og annet
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helsepesonell har stor nytte av listen.
Vi oppfordrer derfor fysioterapeuter som har spesialkompetanse i lymfødembehandling, men som
ikke står på oversikten – til å ta kontakt.
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Nytt år - nye behandlere
Da januar var slutt hadde Norge fått 28 nye fysioterapeuter med spesialkompetanse i lymfødembehandling. Det er flott, – for hvert år er det noen
som slutter, og vi trenger hver eneste behandler vi
kan få.
Hvem er de nye, og hvor er de? Det er 25 flotte
damer og 2 staute menn. Spredningen over landet

er ganske bra, – bortsett fra på Sørlandet og Vestlandet. De aller fleste arbeider ved sykehus, rehabiliteringssentre eller i kommunene, seks arbeider
i institutter.
Uansett hvor de arbeider, så ønsker vi dem alle
hjertelig velkomne som behandlere i lymfødemikernes verden. n

Fysioterapeutoversikt
Kristin Haugen
Norsk Lymfødemklinikk
Stensberggaten 19
0170 OSLO
Tlf 2269 0035

Renate Strand
Radiumhospitalet
Ullernchauseen 70
0310 OSLO
Tlf 2293 5975

Jørn Rosenberg
Vinderen Fysioterapi
Slemdalsveien 72
0373 OSLO
Tlf 2214 6428

Helen Olsen
Norsk Lymfødemklinikk
Stensberggaten 19
0170 OSLO
Tlf 2269 0035

Andrea J. Becher
Majorstuen Osteopati
Jac. Aallsgt 18 B
0368 OSLO
Tlf 2321 3800

Siv Guri Eidsvaag Varlo
Norsk Lymfødemklinikk
Stensberggaten 19
0170 OSLO
Tlf 2269 0035

Anne Sophie Bang
Dybwad Fysioterapi
Sørkedalsveien 10 A
0369 OSLO
Tlf 2259 0910

Ingvild Lesteberg
Kreftsenteret
Ullevål univeritetssykehus
Kirkeveien 11
0407 OSLO
Tlf 2302 7766

Wenche Vigen
Norsk Lymfødemklinikk
Stensberggaten 19
0170 OSLO
Tlf 2269 0035

Kari Hertzberg
Dybwad Fysioterapi
Sørkedalsveien 10 A
0369 OSLO
Tlf 2259 0917

Thuy Nguyen
Kajalund Fysikalske Institutt
Sollerudveien 35
0283 OSLO
Tlf 2250 6695

Martine Holwech
Dybwad Fysioterapi
Sørkedalsveien 10 A
0369 OSLO
Tlf 2259 0920

Else Margrethe Reenskaug
Sollerudveien 11
0283 OSLO
Tlf 2250 9705

Ian Swanstrøm
Dybwad Fysioterapi
Sørkedalsveien 10 A
0369 OSLO
Tlf 2259 0913

Hege Marie Blegen
Radiumhospitalet
Ullernchauseen 70
0310 OSLO
Tlf 2293 5975
Inger Bülow
Radiumhospitalet
Ullernchauseen 70
0310 OSLO
Tlf 2293 4000
Gro Sophie Haugen
Radiumhospitalet
Ullernchauseen 70
0310 OSLO
Tlf 2293 5975

Ann Nesser
Majorstuen Fysikalske Institutt
Fridtjof Nansensvei 2
0369 OSLO
Tlf 2206 8633 /996 40 356
Inger Øien
Diakonhjemmet sykehus
Borgenv.1, 0370 OSLO
Tlf 2245 1500
Torhild Birkeland
Rikshospitalet
Sognsvannveien 20
0372 OSLO
Tlf 2307 1727

Hilde Osnes
Kreftsenteret
Ullevål univeritetssykehus
Kirkeveien 166
0407 OSLO
Tlf 2302 7766
Ingvild Vernum Amundsen
Hospice Lovisenberg
Geitmyrsveien 45
0455 OSLO
Tlf 2322 5463
Britt Carlsen
Hospice Lovisenberg
Geitmyrsveien 45
0455 OSLO
Tlf 2322 5150
Unni Vidvei Nygaard
Hospice Lovisenberg
Geitmyrsveien 45
0455 OSLO
Tlf 2322 5150 / 909 23 879
Ellen Hamre
Aker universitetssykehus
Trondheimsveien 235
0514 OSLO
Tlf 2289 4770
Maria Liljeholm
Aker universitetssykehus
Trondheimsveien 235
0514 OSLO
Tlf 2289 4770
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Ingunn Elise Haakonsen
NIMI Sinsen
Hasleveien 38
0571 OSLO
Tlf 2164 1910 / 922 03 486

Sissel Storaker Torgersen
Nordstrand Fysioterapi
Ekebergvn. 228 B
1162 OSLO
Tlf 909 34 494 / 2228 0735

Martin Stegemann
Fysiovel
Gamle Drammensvei 196
1365 BLOMMENHOLM
Tlf 905 74 903

Lisbet Presthus
Tonsenhagen Fysikalske Institutt
Rødbergveien 16 A
0591 OSLO
Tlf 2265 3814

Anne-Gunn Kallum
Sykehuset Asker og Bærum
Sogneprest Munthe Kaasvei 100
1346 GJETTUM
Tlf 6780 9400

Else Aaseth
Brobekk Fysioterapi
Brobekkveien 31
0598 OSLO
Tlf 2264 1277

Sidsel Ursin-Holm
Bryn Helsesenter Fysioterapi
Kirkegårdsveien 3
1348 RYKKINN
Tlf 6713 0604

Marit Lindelien Hannisdahl
Hospice Stabekk / Rehab.øst
Bærum kommune
Peter Loranges vei 1-3
1369 STABEKK
Tlf 6712 8600

Kristin Høvde
Brobekk Fysioterapi
Brobekkveien 31
0598 OSLO
Tlf 2264 1277

Vigdis Fenes
Fram Helserehab
Rykkinnveien 100
1349 RYKKINN
Tlf 6715 2922

Kristin Høvde
Seksjon for Ergo-/fysioterapi
Haugerudsentret 1
0673 OSLO
Tlf 2342 0202

Ba Fossum
Fram Helserehab
Rykkinnveien 100
1349 RYKKINN
Tlf 6715 2922

Kristin Andvig
Røa Centrum Fysioterapi
Austliveien 4
0751 OSLO
Tlf 2250 3452

Anne Schultz
Fram Helserehab
Rykkinnveien 100
1349 RYKKINN
Tlf 6715 2922

Siri Ystad
Harald Løvenskiolds vei 43
0760 OSLO
Tlf 2250 7524 / 991 02 108

Keth Brustad
Kolsås Fysioterapi
Brynsveien 96
1352 KOLSÅS
Tlf 6713 9501

Jorunn Lien
Slemdal Fysioterapi
Stasjonsveien 4
0776 OSLO
Tlf 2249 0902 / 911 39 746
Inger Marie Gran
Grans Fysikalske Institutt
Dagaliveien 32
0783 OSLO
Tlf 2214 4990 / 957 74 931
Doris Darweng
Lindeberg omsorgssenter
Lindebergveien 10
1069 OSLO
Tlf 2342 0315 / 924 23 084
Tonny Egeland
Høybråten Fysikalske Institutt
Høybråtenveien 76
1088 OSLO
Tlf 2221 4949 / 905 20 568

II NLFs Fysioterapeutoversikt

Marit Garte Nervold
Kolsås Fysioterapi
Brynsveien 96
1352 KOLSÅS
Tlf 6713 9501
Joke Negaard
Godthaab Helse og Rehabilitering
Gml. Ringeriksvei 148
1356 BEKKESTUA
Tlf 6783 6040
Rosemary Bothner-By
Ambulerende
Bærum kommune/Bekkestua
1356 BEKKESTUA
Tlf 932 29 177
Marianne Torp
Plahteskogen Fysikalske Institutt
Plahteskogen 29A
1363 HØVIK
Tlf 6753 8885

Anne Kvisgaard Gløersen
Fysio Aktiv
Bankveien 1
1383 ASKER
Tlf 6676 6540
Aud Wølner
Fysio Aktiv
Bankveien 1
1383 ASKER
Tlf 6676 6540
Helen M. Natvik
Sentrum Fysikalske
Kirkeveien 230
1383 ASKER
Tlf 6679 0824
Susan Hagen
Ambulerende
Asker kommune
1383 ASKER
Tlf 920 50 185
Grete Eik
Aker universitetssykehus, avd Ski
Vardåsveien
1400 SKI
Tlf 6485 6550
Linda M. Eide
Centrum Fysioterapi
Idrettsveien 10
1400 SKI
Tlf 6487 2895
Marianne Tomter
Centrum Fysioterapi
Idrettsveien 10
1400 SKI
Tlf 6487 2895 / 414 19 650
Karianne Hattestad
Trollåsen Fysioterapi
Trollåsveien 25
1414 TROLLÅSEN
Tlf 6680 2523
Anne Claudi Stenseth
Trollåsen Fysioterapi
Trollåsveien 25
1414 TROLLÅSEN
Tlf 6680 2523
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Solveig Norderval
Ås Fysikalske Institutt
Moerveien 14
1430 ÅS
Tlf 6494 0504 / 416 98 762

Anne Sofie Steinsland
Park Fysioterapi
Dronningensgate 27
1530 MOSS
Tlf 6925 6356

Anita Borgvang
Lillestrøm Fysikalske Institutt
C J Hansensv. 1F
2007 KJELLER
Tlf 6484 3406

Annegret Åsheim
Drøbak Fysikalske Institutt
Niels Carlsens gate 13
1440 DRØBAK
Tlf 995 30 477

Thuy Nguyen
Moss kommune
Peer Gynts vei 4
1535 MOSS
Tlf 992 26 919

Sissel Jacobsen Krogstad
Strømmen Trim og Fysioterapi
Støperiveien 5
2010 STRØMMEN
Tlf 6389 1980

Wenche Sunde
Frogn kommune
Rådhusveien 6
1440 DRØBAK
Tlf 6490 6507

Julia Jønsson Trevor
Rygge Fysioterapi
Bankveien 2
1580 RYGGE
Tlf 6926 0581 / 472 66 014

Bodil Gulbrandsen
Fjellstrand Klinikken
Fjellstrandveien 9
1458 FJELLSTRAND
Tlf 6696 0311

Beatrix Geller
Fredrikstad kommune
Ilaveien 102
1605 FREDRIKSTAD
Tlf 6938 3523 / 480 10 136

May-Heidi Sandvik
Skedsmo kommune
Ergo- og fysioterapitjenesten
Husebyvn. 18
2020 SKEDSMOKORSET
Tlf 6483 7168

Ellen Ringnes
Akershus univeritetssykehus
Palliativt team
Sykehusveien 25
1474 NORDBYHAGEN
Tlf 6798 4608

Jan-Ola Olstad
Fram Fysioterapi
Rådhusveien 7
1743 KLAVESTADHAUGEN
Tlf 6997 2696

Oddbjørg Jonsdottir
Akershus universitetssykehus
Fysioterapiavd
Sykehusveien 25
1474 NORDBYHAGEN
Tlf 02900
Synnøve Løkvold Kristiansen
Akershus universitetssykehus
Fysioterapiavd
Sykehusveien 25
1474 NORDBYHAGEN
Tlf 6792 8340
Ragnhild Strømsnes Aarseth
Akershus universitetssykehus
Sykehusveien 25
1474 NORDBYHAGEN
Tlf 6796 4464 / 971 66 260
Jeroen ter Haar
Opptreningssenteret Jeløy Kurbad
Bråthengt 94
1515 MOSS
Tlf 6924 5800
Ivan Ejner Danielsen
Opptreningssenteret Jeløy Kurbad
Bråthengt 94
1517 MOSS
Tlf 6924 5800
Mirjam Håland Moe
Ekholt Fysioterapi
Ekholtveien 114
1526 MOSS
Tlf 6926 5883

Sun-Lim Gundersen
Halden Fysikalske Institutt
Svenskegata 8
1776 HALDEN
Tlf 930 68 221 / 6918 1104
Dagmar Moseby
Askim Fysiosenter
Skolegata 11, inngang B
1830 ASKIM
Tlf 901 24 061 / 6988 4483
Tonje Graff Skaarer
Askim Fysiosenter
Skolegata 11, inngang B
1830 ASKIM
Tlf 6981 5443
Aline Voetelink Flølo
Klinikk for helhetsterapi
Jernbanegaten 18-20
1830 ASKIM
Tlf 6981 8349 / 917 15 613
Wenche Olstad
Rakkestad Fysioterapi
Johs C Liens gt.
1890 RAKKESTAD
Tlf 6922 3060
Maricheh Varanlou
Sørum sykehjem, Rehab.avd.
Heggelia 5
1920 SØRUMSAND
Tlf 6382 2900

Evie Høyberg
Skedsmo kommune
Ergo- og fysioterapitjenesten
Husebyvn. 18
2020 SKEDSMOKORSET
Tlf 6483 7165
Wenche Kesia F. Sveholt
Nannestad Fysiotrapi
Nordengen gården
2030 NANNESTAD
Tlf 6399 7570
Dorte Lykkegaard Øierås
Eidsvoll kommune
Avd for rehabilitering
Myrerveien
2080 EIDSVOLL
Tlf 6610 7570 / 6610 7085
Liv Dahl
Skarnes Fysioterapi
Sør Odal Helsesenter
Sykehusvegen
2100 SKARNES
Tlf 6296 2555 / 958 41 075
Torunn Røtterud
Røtterud Fysikalske Institutt
Gamlevegen 4
2150 ÅRNES
Tlf 6390 0275
Ingebjørg Skoglund
Fysio syd
Gågata 5
2211 KONGSVINGER
Tlf 6282 6720
Ingebjørg Skoglund
Sykehuset Innlandet,
Kongsvinger
Fysioterapi avd
Parkveien 35
2212 KONGSVINGER
Tlf 6288 7060
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Rigmor Noer
Sykehuset Innlandet,
Kongsvinger
Fysioterapi avd
Parkveien 35
2212 KONGSVINGER
Tlf 6288 7060
Hilde Sand
Corpus Massasje og Fysioterapi
Syversbakken 41
2230 SKOTTERUD
Tlf 6283 4200
Barbara Jung
Glomma Fysikalske Institutt
Idrettsveien 24
2270 FLISA
Tlf 6295 6910
Tone Haugvik Francke
Grand Fysioterapi
Torggt. 1
2317 HAMAR
Tlf 6253 0440
Liv S. Opsahl
Grand Fysioterapi
Torggt. 1
2317 HAMAR
Tlf 6252 9056
Tone Haugvik Francke
Hospice Sangen
Høiensalsgt 74
2317 HAMAR
Tlf 6254 2090
Åste Narmo Wiken
Hospice Sangen
Høyensalsgt 74
2317 HAMAR
Tlf 6254 2090
Solveig Wetten
Fysioterapi Brumunddal
Nygata 9
2380 BRUMUNDDAL
Tlf 6234 0704
Monica Cae
Ringsaker kommune,
Enhet for Rehabilitering
Storgata 73
2390 MOELV
Tlf 6233 5753 / 970 98 137

Kari Strømshoved
Tynset Fysikalske Institutt
Brugt. 1
2500 TYNSET
Tlf 6248 0934 / 959 31 811

Cathrine Indrelid
Gjøvik Lymfødem og Fysioterapi
Nedre Torvgt. 3
2815 GJØVIK
Tlf 480 43 809 / 6117 2751

Anne Grete Sandbakken
Os kommune
Verjåtunet
2550 OS I ØSTERDALEN
Tlf 6247 0329 / 930 98 287

Per Melkersen
Gjøvik Lymfødem og Fysioterapi
Nedre Torvgt. 3
2815 Gjøvik
Tlf 6117 2751 / 412 08 745

Robert Hagen
Skogli Helse- og Rehab.senter
Fredrik Colletsvei 13
2614 LILLEHAMMER
Tlf 6124 9200 / 959 24 666

Berit Brenni Forberg
Sykehuset Innlandet, Gjøvik
Kyrre Greppsgt. 11
2819 GJØVIK
Tlf 06200

Idunn Huru
Skogli Helse- og Rehab.senter
Fredrik Colletsvei 13
2614 LILLEHAMMER
Tlf 6124 9120

Katja Bjørnhart Petersen
Gjøvik kommune
Storgt. 33
2821 GJØVIK
Tlf 6114 6938

Bjarne Nordgård
Skogli Helse- og Rehab.senter
Fredrik Colletsvei 13
2614 LILLEHAMMER
Tlf 6124 9100

Gunnhild Buset Enge
Åslundmarka bo- og servicesenter
Rådyrveien 5
2827 HUNNDALEN
Tlf 979 56 271

Lene Melgård Hansen
Sølvskottberget Rehab.senter
2636 ØYER
Tlf 482 19 680 / 6127 5400

May Vestar Onsrud
Fysio-og ergoteapitjenesten
Snertingdal Omsorgssenter
Snertingdalsveien 1733
2838 SNERTINGDAL
Tlf 6113 4920

Anita Taklo
Gausdal kommune
Follebutunet
2656 FOLLEBU
Tlf 993 08 856 / 6125 5048
Kristin K. Didriksen
Otta Fysikalske Institutt
Ola Dahlsgt. 8
2670 OTTA
Tlf 6123 0395 / 913 46 231
Kirsten Aa. Garmo
Heidal Fysikalske Institutt
2676 HEIDAL
Tlf 6123 4200
Kirsten Aa. Garmo
Vågå Trimmen Fysioterapi
2684 VÅGÅ
Tlf 6123 7497

Ragnhild Skard
Triangelen Fysioterapi
Gamle Trysilvei 2
2406 ELVERUM
Tlf 6242 6732

Elizabeth Michelet
Michelets Fysikalske Institutt
Karimoen 29
2743 HARESTUA
Tlf 6132 3023

Merethe Bekkvang
Trysil kommune
2420 TRYSIL
Tlf 6244 8225

Marit Hval
Gran Fysioterapi
Storgata 36
2750 GRAN
Tlf 6133 0316

IV NLFs Fysioterapeutoversikt

Sabrina Røssler
Paulsrud Rehabiliteringssenter
Solvoll
2840 REINSVOLL
Tlf 6115 9505
Grazyna Walicki
Fysio- og Ergoterapitjenesten
Østre Toten kommune
2850 LENA
Tlf 6114 2039
Ane Berg Bentsen
Landaasen Rehab.senter
Landåsvegen 745
2861 LANDÅSBYGDA
Tlf 6112 4300 / 6112 4000
Hilde Karbø
Valdres Fysioterapi
Tveitavegen 11
2900 FAGERNES
Tlf 6136 1850
Siri Gjessing Heggelund
Sykehuset Buskerud,
Fysikalsk avd
Dronninggt. 28
3004 DRAMMEN
Tlf 3280 3198 / 3280 3195
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Ingrid Skolleborg Hilsen
Konnerud Fysioterapi
Bernåsbakken 2
3032 DRAMMEN
Tlf 3288 5400 / 934 01 931

Per Stensrud
Brårudåsen senter
Harald Pedersen gt. 11
3182 HORTEN
Tlf 3308 6613

Agnethe K. Reymert
Borger Bad
Borgergata 30
3514 HØNEFOSS
Tlf 3211 4100

Anneri Thielemann
Strømsø Fysikalske Institutt
Torgeir Vraaspl. 6
3044 DRAMMEN
Tlf 3289 6550 / 932 35 993

Linn Marie Baggerød
Horten Helseklinikk
Storgt. 8
3183 HORTEN
Tlf 926 66 703

Aalke Dimmendaal
Move Fysioterapi
Arnemannsveien 5
3514 HØNEFOSS
Tlf 482 47 119

Tron Granby
Bråta Fysioterapi
Bråtaveien 2
3050 MJØNDALEN
Tlf 906 12 329 / 3287 7010

Inger Lise Hansen
Halvdan Svartesgate Fysioterapi
Halvdan Svartesgt 12
3208 SANDEFJORD
Tlf 3346 4130

Hilde Vollmerhaus
Ringerike Fysioterapi
Hønengt 70 B, Regnor gården
3515 HØNEFOSS
Tlf 3212 4483

Kristin Rennesund
Voorens Fysikalske Institutt
Bekkegt 2
3080 Holmestrand
Tlf 3305 2491 / 991 56 860

Hilde Eskedal
Larvik Fysioterapi
Kongegaten 16
3256 LARVIK
Tlf 3318 2510 / 957 49 818

Pernille Garberg
Ringerike Osteopati Klinikk
Slettåkerveien 4
3515 HØNEFOSS
Tlf 918 72 210

Marjukka Åsvang
Frodeløkka Fysioterapi
Frodegaten 20
3111 TØNSBERG
Tlf 3331 2298 / 975 42 962

Toril Kristiansen Bottegård
Nøstetangen Fysikalske Institutt
Vestre Nøstegate 35
3300 HOKKSUND
Tlf 3275 1033

Kai Glenn Borgersen
Nesbyen Fysikalske
Nes helse- og servicesenter
3540 NESBYEN
Tlf 3207 1102

Mari Karlsen
Frodeløkka Fysioterapi
Frodegaten 20
3111 TØNSBERG
Tlf 3331 2298 / 900 74 048

Mirian Øyhus Mikkelsgård
Frisklivssentralen
Modum
3360 GEITHUS
Tlf 901 66 710

Else Rustberggard
Gol Fysikalske Institutt
Sentrumsveien 59
3550 GOL
Tlf 3207 4631

Turid Sundvor
Sentralsykehuset i Vestfold
Halfdan Wilhelmsens Allé 17
3116 TØNSBERG
Tlf 3334 2472 / 3334 2000

Gunn Kirsti Stusvik Haug
Vikersund Kurbad
Gartnerveien
3370 VIKERSUND
Tlf 3278 1500 / 977 03 412

Mona Sando
Gol Fysikalske Institutt
Sentrumsveien 59
3550 GOL
Tlf 952 23 313 / 3207 4631

Linn Marie Baggerød
Sentralsykehuset i Vestfold
Halfdan Wilhelmsens Allé 17
3116 TØNSBERG
Tlf 3334 2000

Birgitte Ruud Majaren
Vikersund Kurbad
Gartnerveien
3370 VIKERSUND
Tlf 3278 1500 / 402 31 595

Kristin Ruder
Tønsberg Lymfødemklinikk
Barlindveien 2
3118 TØNSBERG
Tlf 3332 9009

Elisabeth Rollag Aas
Bråset bo-og omsorgssenter
Bråset veien 21A
3440 RØYKEN
Tlf 3129 3129

Hilde Grongstad Pedersen
Helsetjenesten
Kongsberg kommune
Chr IV gt. 6
3616 KONGSBERG
Tlf 3286 6584 / 481 66 689

Randi Thorbjørnsen
Tjøme Fysikalske Institutt
Ormeletveien 78
3145 TJØME
Tlf 3339 0721

Karin Østdahl
Slemmestad Fysikalske Institutt
Bryggeveien 86
3470 SLEMMESTAD
Tlf 3128 1108

Christina G. Kjærgaard
Vallø Fysioterapi
Sjøsenteret Vallø
3150 TOLVSRØD
Tlf 3332 8090 / 915 98 459

Lene Sundkvist
Slemmestad Fysikalske Institutt
Bryggeveien 86
3470 SLEMMESTAD
Tlf 3128 1108

Magnhild Tonstad
Vestsiden Fysikalske Institutt
Kirkegt. 11
3616 KONGSBERG
Tlf 9224 2463
Ane Fjøsne Pedersen
Blefjell Sykehus, Notodden
Henrik Wergelandsgate 12
3675 NOTODDEN
Tlf 3502 1320
Elisabeth Oredalen
Sykehuset Telemark
Avd for fysio/ergoterapi
3710 SKIEN
Tlf 3500 3500
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Kristin Kjelstad
Skien kommune, Kverndalen
Kongens gate 31
3717 SKIEN
Tlf 958 97 241

Bjørnar Nilsen
Bamble Fysioterapi
Falkåsveien 1
3960 STATHELLE
Tlf 3596 0241

Bendikte Bruvik
Fysioform Klinikken
Nyhusveien 6
3726 SKIEN
Tlf 912 41 371

Jorunn Grostøl
Stavanger Sentrum Fysioterapi
Skagen 27, Tårngalleriet 4 etg.
4006 STAVANGER
Tlf 5189 6222

Tove Søraas Valebjørg
Brygga Fysikalske Institutt
Ytre Strandvei 6
3770 KRAGERØ
Tlf 3598 0772

Aina Hisken Pedersen
Fysio-og ergoterapitjenesten
Stavanger kommune
Torgveien 27
4016 STAVANGER
Tlf 5150 8333 / 911 27 226

Merete Kimestad
Kragerø kommune, Helse og rehab
Gamle Kragerøvei 30
3770 KRAGERØ
Tlf 3598 5020 / 916 78 065
Sølvi Gulbrandsen
Furuheim Bo- og Aktivitetssenter
3810 GVARV
Tlf 971 82 133
Liv Aasmundsen
Ulefoss Fysikalske Institutt
Ringsevja 4
3830 ULEFOSS
Tlf 3594 4252
Anne Marthe Fæhn
Ulefoss Fysikalske Institutt
Ringsevja 4
3830 ULEFOSS
Tlf 3594 4252
Gabriela Beurmann Tveit
Dalen Fysikalske Institutt
Sentrumsbygget
3880 DALEN I TELEMARK
Tlf 3507 7170
Anne-Lise Sundby Laastad
Hovenga Fysioterapi
Augestadvn. 7
3915 PORSGRUNN
Tlf 3551 5891
Kjersti Engan
Bamble Fysioterapi
Falkåsveien 1
3960 STATHELLE
Tlf 936 52 549
Inger Marit Tegdahl Huru
Bamble Fysioterapi
Falkåsveien 1
3960 STATHELLE
Tlf 411 76 239 / 3596 0241

VI NLFs Fysioterapeutoversikt

Kine Larsen
Fysio-og ergoterapitjenesten
Stavanger kommune
Torgveien 27
4016 STAVANGER
Tlf 5150 8400 / 990 13 101
Trine Larsen
Fysio-og ergoterapitjenesten
Stavanger kommune
Torgveien 27
4016 STAVANGER
Tlf 5150 8400 / 977 83 241
Beate Løkken Stevens
Hinna Helsepark, Jåttåvågvn 7
4020 Stavanger
Tlf 5131 5111
Betty Helgeland
Rogaland Fysioterapi- og
Lymfødemklinikk
Lagerveien 21
4033 STAVANGER
Tlf 5181 6930 / 986 55 815
Ingrid Haugen Tyldum
Rogaland Fysioterapi- og
Lymfødemklinikk
Lagerveien 21
4033 STAVANGER
Tlf 5181 6930 / 986 55 815
Lene Mikkelsen
Stavanger Universitetssykehus
Arm. Hansensvei 20
4011 STAVANGER
Tlf 5151 8318
Åshild Olaug Sukka
Helsetunet, Fysikalsk avd
4230 SAND
Tlf 976 04 595 / 5279 2336
Anne Therese Skogen Madsen
Fysio-og ergoterapitj. i Karmøy
Henrik Klausensgt. 2
4250 KOPERVIK
Tlf 5284 5830

Susanne Ahlqvist
Avaldsnes Fysioterapi, Utvik
4262 AVALDSNES
Tlf 5284 3535
Elsie Bettum Olsen
Solåsveien 9
4280 SKUDENESHAVN
Tlf 5285 2788 / 992 62 003
Berit Forberg Aanestad
Skeiane Helsehus
Asheimveien 2
4318 SANDNES
Tlf 5197 2700
Marit Løge
Bryne Fysioterapi
Arne Garborgsvei 16
4340 BRYNE
Tlf 5148 0980
Kirsten Gustavson Østrem
Kleppekrossen Fysioterapi
Prestevegen 12
4352 KLEPPE
Tlf 5142 9611 / 413 07 616
Ragna Sigmo Skipstad
Fysioklinikken
Spinnerigaten 15
4370 EGERSUND
Tlf 5120 7094
Knut Henrik Neess
Flekkefjord Fysioterapi
Parkgaten 6, 2 etg.
4400 FLEKKEFJORD
Tlf 3832 3315
Arvid Egeland
Liknes Fysioterapi
Helsehuset
4480 KVINESDAL
Tlf 3835 0390
Kirstin Slotten Staurseth
Klinikken, Sandskargt 6
4515 MANDAL
Tlf 3827 1140
Janne Cecilie Bjerva
Sykehuset Sørlandet, Eg
4600 KRISTIANSAND
Tlf 3803 8666
Linn Berge Roland
Bryggeloftet Fysioterapi
Gravane 12
4610 KRISTIANSAND
Tlf 3802 7560
Trond Syvertsen
Kristiansand Lymfødemklinikk
Dronningensgate 38
4610 KRISTIANSAND
Tlf 3807 0010
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Anne Josefine Røsnes
Eventyrgården Fysioterapi
Kirkegt. 21
4612 KRISTIANSAND
Tlf 3802 5412

Anicken Smith Huun
Haukeland universitetssykehus
Fysioterapiavd
5021 BERGEN
Tlf 5597 2927 / 5597 2909

Wenche Steen Dillon
Skuggenhaugen Fysioterapi
Haugveien 29
6015 ÅLESUND
Tlf 7014 5020 / 951 52 952

Ingjerd Peersen
Søgne Fysikalske Institutt
Rådhusvn. 14A
4640 SØGNE
Tlf 3805 0750

Anne Grethe Paulsberg
Smerteklinikken
Jonas Lie’s vei 65
5053 BERGEN
Tlf 5597 4009

Kari-Ann A. Sletteberg
Skuggenhaugen Fysioterapi
Haugveien 29
6015 ÅLESUND
Tlf 7014 5020

Marie Borgen
Sans Fysioterapi & Trening
Tollnes
4760 BIRKELAND
Tlf 3727 7700

Conny Lossius
Strimmelen Fysio- og
Lymfødemterapi
Landåslien 17
5097 BERGEN
Tlf 5528 0087

Bente Hole Vik
Skuggenhaugen Fysioterapi
Haugveien 29
6015 ÅLESUND
Tlf 7014 5020

Gerd Helena Johnsen
Centrum Fysikalske Institutt
Østregate 2/4
4836 ARENDAL
Tlf 3702 5590
Karen Marie Saxlund
Sørlandet Sykehus, Arendal
Fysio avd
Sykehusveien 1
4838 ARENDAL
Tlf 3701 4330
Elisabeth Lilleholt Müller
Sørlandet Sykehus, Arendal
Fysio avd
Sykehusveien 1
4838 ARENDAL
Tlf 3701 4330
Norunn Westersund Knutsen
Arendals Fysikalske Institutt
Langbryggen 15
4841 ARENDAL
Tlf 3702 1038
Guri Kjeldsberg
Rosenkrantz Fysioterapi
Rosenkrantzgt. 3
5003 BERGEN
Tlf 5555 3480
Elisabeth Livden Baklien
Stensnes Fysikalske Institutt
Rosenkranzgt. 3
5003 BERGEN
Tlf 5531 6220
Tone-Lise Frantzen
Sunniva klinikk for lindrende beh.
Haraldsplass Diakonale Sykehus
Ulriksdal 8C
5009 BERGEN
Tlf 5597 9400 / 5597 9409
Grethe Førde
Bergen kommune, Årstad bydel
Solheimsgt 13C 2. etg
5020 BERGEN
Tlf 5556 5182

Oddrun Nedregård
Fysioterapi og Akupunktur
Klinikken
Moaveien 11
6017 ÅLESUND
Tlf 7014 0940

Wanda Aarseth
Kvamsdal Fysikalske Institutt
Nesttunveien 98
5221 NESTTUN
Tlf 5513 3483 / 922 02 163
Katrin Aase
Husnestunet
5460 HUSNES
Tlf 992 24 502

Maria Elena Nilsen
Seksjon for rehabilitering
Herøy helsesenter
6092 EGGESBØNES
Tlf 7008 1481 / 975 62 070

Anita Bjønnes
Kvinnherad kommune
Rosendalstunet
5470 ROSENDAL
Tlf 5347 5987 / 411 29 704
Cathrine Herløe
Haugesund Medisinske Senter
Haraldsgt.139, inng. Sørhauggt.
5527 HAUGESUND
Tlf 5270 3900 / 924 54 900
Turid Staveland Nygaard
Haugesund Medisinske Senter
Haraldsgt. 139, inng. Sørhauggt.
5527 HAUGESUND
Tlf 5270 3900
Jorunn Sørvåg
Haugesund Medisinske Senter
Haraldsgt. 139, inng. Sørhauggt.
5527 HAUGESUND
Tlf 5270 3900
Ragnhild Trøite
Helsebanken Fysioterapi
Hardangerfjordvegen 650
5610 ØYSTESE
Tlf 5655 4877
Bjørg Anvor Tvilde
Hagahaugen Opptreningssenter
Hagahaugvegen 30
5700 VOSS
Tlf 5652 0624 / 907 34 328

Oddrun Rogne Berg
Volda Sjukehus, Fysioterapiseksj.
Kløvertunvegen 1
6100 VOLDA
Tlf 7005 8213
Randi Farstad
Grethe’s Fysikalske Institutt
Møregt. 2
6200 STRANDA
Tlf 7026 0007
Ove Årdal
Stranda Fysikalske
Øyna
6200 STRANDA
Tlf 476 59 565
Mari Ekornes
Muritunet senter for meistring
og rehabilitering
Muri
6210 VALLDAL
Tlf 7025 8367
Ove Årdal
Stordal Fysikalske Institutt
Pedrobygget
6250 STORDAL
Tlf 476 59 565
Marit Louise Moltubakk
Fysioterapiklinikken
Vollan 2
6300 ÅNDALSNES
Tlf 975 85 667
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Siv R. Lindheim Eikrem
Sentrum Fysioterapi Molde
Rektor Brinchmannsgt. 1
6413 MOLDE
Tlf 7125 4743

Randi Presthus
St. Olavs Hospital
Olav Kyrresgt. 17
7006 TRONDHEIM
Tlf 7386 8280

Sølvi Liabakk-Selli
St Olavs Hospital, Orkdal Sjukehus
Sjukehusvegen 3
7300 ORKANGER
Tlf 7247 0271

Ragnhild Næss Hole
Nesset kommune, Fysioterapi
Helsesenteret
6460 EIDSVÅG
Tlf 7123 1208

Torbjørg Slette
St. Olavs Hospital
Olav Kyrresgt. 17
7006 TRONDHEIM
Tlf 7386 9529

Hilde Skjervold
St Olavs Hospital, Orkdal Sjukehus
Sjukehusvegen 3
7300 ORKANGER
Tlf 7247 0145 / 7247 0146

Birgit Alice Seljeflot
Kristiansund sykehus
Herman Døhlensv. 1
6508 KRISTIANSUND
Tlf 7112 2886

Elna Marie Tonheim
St. Olavs Hospital
Olav Kyrresgt. 17
7006 TRONDHEIM
Tlf 7386 9529

Ingvild Arnesen
Røros rehabsenter LHL
Øverhagaen 15
7374 RØROS
Tlf 7240 9500

Ellen Bjerkestrand
Kristiansund sykehus
Herman Døhlensv.1
6508 KRISTIANSUND
Tlf 7112 2886

Wilma van de Veen
St. Olavs Hospital
Olav Kyrresgt. 17
7006 TRONDHEIM
Tlf 7257 1310

Margaret David Ås
Aure Fysioterapi og Akupunktur
6690 AURE
Tlf 7164 6419 / 415 55 052

Elin Salberg
Pirbadet Fysioterapi
Havnegata 12
7010 TRONDHEIM
Tlf 7354 5430 / 7354 5435

Ingrid Th. Eikeland
Stjørdal kommune
Varmtvannsbasseng
Breidablikkvn 1
7500 STJØRDAL
Tlf 926 21 251

Kaija-Liisa Hestsveen
Aure kommune
6690 AURE
Tlf 7164 7553
Jørn Sunde Drageset
Olden
6788 OLDEN
Tlf 5787 3073
Hildegunn Steindal
Førde sentralsjukehus
Avd for medisin og rehabilitering
6800 FØRDE
Tlf 5783 9000
Inger Ebbesen
Helsesenteret
6866 GAUPNE
Tlf 5768 5608
Kari Fismen
Røde Kors Haugland
Rehabiliteringssenter
6968 FLEKKE
Tlf 5773 7100
May-Britt Asp
St. Olavs Hospital, Kreftavd.
Olav Kyrresgt 17
7006 TRONDHEIM
Tlf 7386 9529
Hanne Paltiel
St.Olavs Hospital
Olav Kyrresgt. 17
7006 TRONDHEIM
Tlf 7386 9529

Tor-Aage Berg
Lade Fysikalske Institutt
Harald Hårfagres gt. 2
7041 TRONDHEIM
Tlf 7392 2255

Hilde Omholt Alver
Stokmoen Fysioterapi
Wergelandsv. 27
7500 STJØRDAL
Tlf 7480 4040
Jorunn Dalåmo
Meråker Sanitetsforenings Kurbad
7530 MERÅKER
Tlf 7481 2480 / 7481 2481

Anita Tronsaune
Sokkelen på Rissa Sykehjem
7100 RISSA
Tlf 916 23 538

Kari Anita Furunes
Meråker Sanitetsforenings Kurbad
7530 MERÅKER
Tlf 7481 2480 / 7481 2481

Inger Grete Skogen
Bjugn Helsesenter
7160 BJUGN
Tlf 920 84 669

Carole Ann Wagnild
Selbu Helsesenter
Medisinsk Rehabilitering
7580 SELBU
Tlf 7381 6833

Inger Grete Skogen
Skogens Fysikalske Institutt
Høybakken
7160 BJUGN
Tlf 920 84 669
Tove Ulset
Åfjord Helsesenter
7170 ÅFJORD
Tlf 7253 0105 / 908 50 107
Gunn Tove Stai Eidsmo
Aktivitet & Bevegelse
Buen Helse og omsorgssenter
7224 MELHUS
Tlf 7285 8539
Kristian Austreim
St Olavs Hospital, Orkdal Sjukehus
Sjukehusvegen 3
7300 ORKANGER
Tlf 7247 0337
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Kristin Dalen
Sykehuset Levanger
Kirkegt. 2
7600 LEVANGER
Tlf 7402 3096
Mette Johansen
Sykehuset Levanger, Fysio.avd
7600 LEVANGER
Tlf 7409 8000
Margreet Hartmann
Hudpoliklinikken Levanger
Kirkegt. 2
7600 LEVANGER
Tlf 7409 8000 / 922 40 320
Margreet Hartmann
Bjørnang Rehabiliteringssenter
7620 SKOGN
Tlf 7408 5134 / 922 40 320
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Eli Foosnæs
Lymfødemklinikken
Steinkjer medisinske senter
Fyrgt. 3
7725 STEINKJER
Tlf 922 20 579
Marthe Kvarving Krogstad
Verran Fysio/ergoterapi
7790 MALM
Tlf 982 53 443
Brit Brørs Thorsen
Brit og Brits Fysioterapi
Robrygga, Vestre havn
7800 NAMSOS
Tlf 7427 4400
Bente Storli
Grong Fysioterapi
7870 GRONG
Tlf 7431 2240
Vibeke Sørstad
Bindal Psykomotoriske Fysio
Servicebygget
7980 TERRÅK
Tlf 7503 4444
Tone Eidem
Nordlandssykehuset
Seksjon Fysioterapi
Prinsensgt 164
8005 BODØ
Tlf 7553 4530
Pia Marianne Pousar
Nordlandssykehuset
Seksjon Fysioterapi
Prinsensgt 164
8005 BODØ
Tlf 7553 4530

Inger-Anne Nicolaisen
Friskhuset fysioterapi Leknes
Storvollveien 45
8370 LEKNES
Tlf 7608 3135 / 970 13 270

Outi Arola Bøckmann
Dagrehab., Tromsø kommune
Seminarbakken 1
9008 TROMSØ
Tlf 7775 7928 / 7775 7900

Karsten Gullvik
Gullviks Fysikalske Institutt
Vesterålsgata 10
8400 SORTLAND
Tlf 7612 1528

Elisabeth Agnalt
Rehabsent. Nord-Norges Kurbad
Conrad Holmboesvei 95
9011 TROMSØ
Tlf 7766 8844 / 415 42 258

Merete Stoltz-Rasmussen
Sortland Fysioterapi og
Manuellterapi
Gårdsalleen 10 A
8400 SORTLAND
Tlf 7611 0530

Cathrine Hansen
Universitetssykehuset NordNorge
Fysioterapiavd
9038 TROMSØ
Tlf 7762 6410

Christina Jacobsson
Instituttet for Manuell Terapi
Frydenlundsgt. 9
8516 NARVIK
Tlf 7696 7999
Line Nikolaisen
Helsehuset Fysioterapi
Fr. Nansensgt. 2B
8622 MO I RANA
Tlf 7516 6120
Laila Johansen Skaug
Helsehuset Fysioterapi
Fr. Nansensgt. 2B
8622 MO I RANA
Tlf 7516 6126
Helene P. Fauske
Vefsn Fysikalske Institutt
C M Havigs gt. 45
8656 MOSJØEN
Tlf 7517 1846

Bjørn Ivar Pedersen
Tverlandet Fysioterapi
Grøttingen 5
8050 TVERLANDET
Tlf 906 35 090

Linda Kleiven
Vefsn Fysikalske Institutt
C M Havigs gt. 45
8656 MOSJØEN
Tlf 7517 1847

Linda Elin Nilsen
Meløy kommune
Christian Tidemannsvei 20
8150 ØRNES
Tlf 954 47 228

Finn Richter Jonsen
Sandnessjøen Fysikalske
Torolv Kveldulvsonsgt. 29
8800 SANDNESSJØEN
Tlf 7504 0975

Tove Torrissen
Nordtun Helse Rehab
8170 ENGAVÅGEN
Tlf 7572 1300

Ingrid Marie Moen
Fysio- og ergoterapitjenesten
Skulesvn. 13
8900 BRØNNØYSUND
Tlf 905 05 619

Stein Ingvaldsen
Saltdal Helsesenter
Jernbanegata 48
8250 ROGNAN
Tlf 7568 2138

Ragnhild Lillemor Krogh
Helgeland Rehabilitering
avd. Sandnessjøen
8920 SØMNA
Tlf 7502 9903

Jarmila Lukas
Universitetssykehuset NordNorge
Fysioterapiavd
9038 TROMSØ
Tlf 7762 6410
Helga Parr
Universitetssykehuset NordNorge
Fysioterapiavd
9038 TROMSØ
Tlf 7762 6410
Lill-Karin Bertelsen Styrvoll
Aktiv Fysioterapi
Nesseveien 2B
9411 HARSTAD
Tlf 454 88 498
Bodil Hoen
Alta Helsesenter,
Rehabiliteringsavd
Markveien 33
9510 ALTA
Tlf 7845 5510
Hanne Jonassen
Jonassens Fysioterapi og
Lymfødemklinikk
Bjørkåsen 2
9610 RYPEFJORD
Tlf 482 55 119
Linn Fløttkjær
Klinikk Hammerfest
Sykehusveien 35
9613 HAMMERFEST
Tlf 7842 1261 / 901 23 827
Astrid Harila
FysioNord
Sør-Varangerveien 2A
9800 VADSØ
Tlf 7895 4858
Kristin J. Pedersen
Kirkenes Sykehus
Fysioterapiavd.
9915 KIRKENES
Tlf 7897 3170 / 7897 3171
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JOBST - gjør hverdagen enklere

JOBST kompresjonsplagg
JOBST er verdens ledende produsent
av kompresjonsstrømper og målsydde
kompresjonsplagg. Alle plaggene holder
høy kvalitet og anbefales av helsepersonell
over hele verden.
Våre kompresjonsplagg kan tilpasses
individuelt, og finnes i flere kompresjonsklasser (kompresjonstrykk). Sortimentet
består av mange forskjellige typer plagg
som; bukser, benstrømper, hansker, armstrømper mm.

Vi har kort leveringstid og enkle
bestillingssystem - enten på Internett
eller via fax.

JOBST - målsydde kompresjonsstrømper

JOBST Ready-to-wear hanske og armstrømpe

*smith&nephew
Smith & Nephew AS, Nye Vakåsvei 64, Postboks 224, 1379 Nesbru.
Tlf:66 84 20 20 Faks: 66 84 20 90. E-post: norway@smith-nephew.com
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JOBST - standard kompresjonsstrømper
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Følelsen av velvære
Margareth Espeland Hansen (52) jumper uti det tempererte vannet på stive, stinne bein.
En time etterpå er beina myke og fine. Trimmen og trykket fra vannet gir følelsen av
velvære.
Av Torunn Ekornholmen
Margareth Espeland Hansen er en av dem som har
stor nytte av vanntrening, og hver uke kommer hun
til Revmatismesykehuset i Haugesund for å trene.
Det at hun møter likesinnede synes hun er kjempeflott. Hun har holdt på ett år nå, før det trente
hun uten instruktør.
Kan ta i litt
– Vanlig trening forverrer mitt ødem. Jeg sykler
også en del, og tåler det, men i det tempererte vannet føler jeg at jeg virkelig kan ta i litt!
Margareth synes alle lymfødemikere burde ha tilgang på et basseng. Ikke alle har det, men de 40
medlemmene i Haugesund Lymfødemforening har
to steder å gå, enten til Tysværtunet i Aksdal, der
de kan trene gratis men uten instruktør, eller til
Revmatismesykehusets varmtvannsbasseng – der
fysioterapeut Jorunn Sørvåg leder plaskegjengen.
Endelig
Margareth forteller at hun fikk lymfødem i begge
beina rett etter en underlivsoperasjon for 24 år

siden, altså i 1984.
– Ingen forsto hva det var. Legen sa til og med at
det var flott med tykke bein! Han prøvde vel å
trøste, kanskje.
Hun fikk ikke hjelp før Norsk Lymfødemforening
startet i 1987.
– Min bror jobbet i Trygdekassa i Oslo, og han ga
meg ei brosjyre fra den nystartede foreningen. Da
falt ting på plass, og jeg fikk endelig behandling.
Jeg synes det er litt bittert å tenke på at jeg ikke
hadde behøvd å være så skadet som jeg er, hvis
jeg hadde fått behandling før. Men det synes jo
ikke så godt utenpå. Vennene mine synes nok litt
synd på meg, særlig når jeg har mye rosen, men
jeg prøver å ikke snakke om det. Man vil jo helst
være frisk!
Mange flere
Hun bruker kompresjonsstrømper, bandasjerer seg
selv og bruker pulsator etter behov. Slik behandler
fortsettes neste side

I bassenget fra venstre: Solveig Maurseth, Britt Krakk, Eli Huse, Grace Koch Hansen, Liv Mona Tveit
– Britt Krakk og Liv Mona Tveit igjen, – og helt ytterst til høyre Margareth Espeland Hansen.
Foto: Jorunn Sørvåg
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Følelsen av velvære

... fortsatt fra forrige side

hun seg selv, og føler at det går veldig greit.
Margareth jobber hjemme. Hun syr bunader, og
slik kan hun bestemme arbeidstempoet selv. Men
hver tirsdag ettermiddag pakker hun badedrakten
og setter kursen for bassenget.
– Så svømmer vi, og trener, og prater etterpå. En
gang i måneden møtes vi etterpå på lærings- og
mestringssenteret der vi har lagsmøtene våre.
– Vi har det så kjekt! Mange flere burde komme
og være sammen med oss, sier hun blidt.

* * *
– Vann er en naturlig motstander
Det mener fysioterapeut Jorunn Sørvåg (45), som
har tatt på seg trenerjobben for svømmegjengen i
Haugesund. Hun ser hvor utrolig lett enkelte kan
bevege seg i vann.
Jorunn tilrettelegger for trening av både armer og
bein, og ”pisker” damene med trusselen om synkronsvømming!
– Neida, jeg bare tuller med dem! Jeg tror generelt
på trening, men ser hvor utrolig fint det er med
vann nettopp for dem som har vanskelig for å bevege seg.
Morsomt
Jorunn legger i vei og snakker varmt om alle fordelene med vanntrening: Vannet gir naturlig motstand, det gir skånsom trening for muskler og ledd.
Mange har store, tunge lymfødem som i vann føles
lettere. De som trener får større bevegelighet, kompresjonen øker i vann, og varmt, godt vann gir en
følelse av velvære.
– Denne treningsformen gir bevegelse, kondisjon,
styrke og uttøyning. Den stimulerer lymfekjertlene, og det blir morsomt til musikk. Dessuten har
vi den sosiale biten. Det er også godt å kunne ha
garderoben for seg selv, uten å behøve å tenke på
hva andre tenker og mener.
Presser ingen
Jorunn legger vekt på at alle tar i akkurat det de
selv føler at de mestrer. Hun presser ingen. Hun
går ikke inn på den enkeltes diagnose, men får
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Instruktør i farta – fysioterapeut Jorunn Sørvåg,
Haugesunds Medisinske Senter.
Foto Grace Koch Hansen
tilbakemeldinger om at noen synes det er tøft, men
at det føles godt etterpå.
– Dessuten får jeg trent selv! Jeg står på kanten og
kommanderer og jobber så jeg blir skikkelig svett,
skal jeg si deg!
Bedre form
Ser du forandring hos noen?
– Jeg ser at de får bedre bevegelse og bedre balanse,
men dette kan jeg ikke dokumentere. Jeg tror også
det blir lettere å leve med lymfødemet når man
kommer i bedre form. De fleste føler det er godt å
gjøre noe aktivt selv, men mange kvier seg for å
kle av seg i offentlige svømmehaller.
– Hvor mange svømmere har du?
– Ja, det var det, da! Jeg synes de er litt få! Det
kommer bare sånn omtrent fem til åtte hver gang,
og det har vært nede i tre. Vi får reklamere litt for
denne flotte treningsformen, slik at flere skjønner
at de har muligheten, og at det gjør godt. Og hos
oss trener de på henvisning fra lege og lokallaget
står for bassengleien – så de betaler ingenting. n

LYMFEPOSTEN 1/09

Hvis det finnes en sko
som får hard asfalt til å

føles som myk mose, som
kan øke blodsirkulasjonen og
avlaste leddene dine, som kan
lindre smerter i rygg og knær,
hvorfor ikke prøve den?

Nytt design,
dokumentert effekt!

www.masainorge.no
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Særfradrag & Selvangivelse
Likningsutkastet for skatteåret 2008 kommer dumpende i postkassen ferdig utfylt med
lønn og pensjon, renter og gjeld tilsynelatende korrekt og klar til godkjenning. Men bare
tilsynelatende – for dette utkast inneholder kun hva futen vet om deg fra før, og det er ditt
ansvar å kontrollere beløpene og evt forandre, stryke – eller legge til nye poster.
Ved Elsebeth Peel Jarvis
Særfradrag – post 3.5 store sykdomsutgifter
Skattytere som har usedvanlig store utgifter på
grunn av varig sykdom eller varig svakhet hos dem
selv eller noen de forsørger, skal som hovedregel
ha særfradrag. For å få særfradrag må man imidlertid dokumentere/sannsynliggjøre utgifter på
minst kr 9 180.
Iblant er post 3.5 på selvangivelsen allerede utfylt
med et beløp, – alder, attføring el.lign. gir nemlig
også særfradrag. Men de ekstrautgifter du har på
grunn av sykdom er det bare du som har oversikt
over – og de må du selv passe på å få med. Som
grunnlag for særfradrag godkjenner de fleste likningskontor legitimerte utgifter i forbindelse med
lymfødembehandling både i Norge og på behandlingsopphold i regi av Norsk Lymfødemforening.
Foreningen har imidlertid gjennom årene mottatt
en del henvendelser som viser at enkelte likningskontor følger ulik praksis.
Nedenfor lister vi opp hva du selv må gjøre, og
hvordan du skal forholde deg videre dersom likningskontoret likevel ikke godkjenner utgiftene i
første omgang. Les dette nøye – og gjem på ”oppskriften”!
* Lag en ryddig oversikt over alle utgifter, merket
”Vedlegg til selvangivelsen 2008”.
* Alle utgifter må dokumenteres med bilag/kopi.
Husk at også reisebevis/billett fra en evt behandlingsreise må vedlegges. For kostutgifter og bruk
av egen bil brukes Statens satser. Skjemaet på
motstående side viser hvordan utgifter i forbindelse med lymfødembehandling f.eks kan settes
opp, – men du kan selvsagt legge til eller trekke
fra poster etter eget behov.
* Eventuell innvilget Grunnstønad skal gå til fradrag på de dokumenterte utgiftene.
* Du må legge ved legeerklæring som bekrefter
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kronisk lymfødem, og at du har kontinuerlig
behov for behandling. Siden lymfødem er kronisk skal det ikke være nødvendig å levere legeattest hvert år.
NB: Husk å påføre ditt navn og fødselsnummer
på alle vedlegg!
Hvis du får avslag, forhold deg som følger:
* Første klageinstans er fylkeslegen, men klagen
skal sendes via ditt lokale likningskontor. Dette
skal likningskontoret informere om hvis de gir
avslag på særfradraget, men det glemmes ofte.
* Hvis din klage gjelder særfradrag for utgifter i
forbindelse med lymfødembehandling, anbefaler vi at du legger ved en anonymisert kopi av
Statens Helsetilsyns avgjørelse i en sak fra
1997 – der klageren er gitt medhold og behandlingsutgiftene godkjent som grunnlag for særfradrag. Slike avgjørelser er bindende for likningskontorene. Kopien kan lastes ned fra nettet:
www.lymfoedem.no/behandlingsopphold.html
eller skaffes ved å kontakte Norsk Lymfødemforeningen på tlf 920 92 819.
* Siste faglige klageinstans er Sosial- og Helsedirektoratet. Også her bør du absolutt ta med
kopi av Statens Helsetilsyns avgjørelse fra 1997
– for når vedtak foreligger fra lignende saker,
tidligere fattet av Statens Helsetilsyn, skal de i
prinsippet ikke behandles på nytt, men gjelde
for tilsvarende forhold i framtiden.
I tillegg kan enhver som mener at forvaltningen
har fattet feil vedtak, klage til Sivilombudsmannen
når alle andre faglige instanser er prøvd. Medhold
hos Sivilombudsmannen får til vanlig ikke tilbakevirkende kraft, men får betydning for alle tilsvarende forhold i framtiden. n
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BEKREFTELSE – UTGIFTER
Det bekreftes herved at ………………………………………................................ født ……………...…
har hatt utgifter som anført i løpet av år 2008 i forbindelse med komplett fysikalsk lymfødembehandling:
Kompresjonsmateriale
…… par/stk elastiske kompresjonsstrømper arm/ben
…… par/stk elastiske kompresjonsstrømpebukser
…… par/stk “håndhanske” elastiske kompresjonsstrømper

= kr ........................ (vedl. nr. ….. )
= kr ........................ (vedl. nr. ….. )
= kr ........................ (vedl. nr. ….. )

Lymfødembehandling
Behandling hos fysioterapeut uten driftstilskudd ……………... = kr ......................... (vedl. nr. ….. )
Reiseutgifter …………………………………………………... = kr ......................... (vedl. nr. ….. )
Andre utgifter relatert til kronisk lymfødem:
(spesialsko/klær/annet, spesifiser eventuelt på baksiden/eget ark)

= kr ........................ (vedl. nr. ….. )

Behandlingsopphold i regi av Norsk Lymfødemforening
Reise/opphold ……………………………………………….... = kr ......................... (vedl. nr. …. )
Flytog/buss/taxi/annen transport i Norge …………………….. = kr ......................... (vedl. nr. …. )
Diett ...... dager Statens regulativ, Spania, á kr 690 (jan. 2008) = kr .........................
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUM = kr ----------------------------------Sted ……………………………………. dato ………………..
Fysioterapeut …………………………………………………………….. (sign)
Stempelplass:

Til orientering vises til avgjørelse fra 1997 i Statens Helsetilsyn med referanse 97/6105 2
ALI/-. Statens Helsetilsyn ga etter klage over fylkeslegens vedtak i enkeltsak fra Norsk
Lymfødemklinikk klageren medhold. Behandlingsutgifter som medtatt over ble godkjent
som grunnlag for særfradrag. Det vises i den sammenheng til LikningsABC, der det om
avgjørelsesmyndighet i slike saker står:
Helsemyndighetenes avgjørelse av disse spørsmål er bindende for likningsmyndighetene.
[…] Klageinstans for fylkeslegens vedtak er Statens Helsetilsyn. […] Se Helsedirektoratets
forskrift av 14. april 1988 nr. 295. […]
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Konferanse for tillitsvalgte
I de senere årene er det blitt arrangert konferanse for tillitsvalgte i Norsk Lymfødemforening i samband med landsmøtet. Siden landsmøtet 2008 ”spiste” en god del av tiden
som egentlig var avsatt til konferansen, innkalte sentralstyret til ny konferanse for fylkesog lokallagsledere 29. - 30. november 2008 på Rica Helsfyr Hotell i Oslo.
Sammendrag av referat ved sentralstyremedlem Svanhild Helland
NLFs leder Elisabeth Soelberg åpnet konferansen
med et velvalgt gruk av Piet Hein. Representanter
fra styrene i 10 av våre totalt 17 lokal-/fylkeslag
deltok, sammen med leder i studieutvalget, Bjørg
Norheim, og fem representanter fra sentralstyret.
De aller fleste var gamle kjente, så runden med
presentasjoner gikk ganske fort, ispedd mye humor.
Programmet var lagt opp med vekt på de rent
praktiske oppgavene i et fylkes-/lokallag og med
god tid til diskusjon og utveksling av erfaringer.
Elisabeth innledet med en orientering om NLFs
organisasjon og gikk gjennom en del av sentralstyrets oppgaver, både overfor Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), som er vår paraplyorganisasjon og et viktig interessepolitisk forum,
og Helse- og omsorgsdepartementet mht søknader
om driftsmidler og likemannsmidler, diverse høringer mm. Videre nevnte hun Lymfeposten som
NLFs viktigste likemannstilbud i tillegg til nettsidene som får økende oppmerksomhet. LymfeForum måtte legges ned, men en entusiastisk lymfødemiker har startet bloggen LymfeKnuten. Den
er åpen for alle med nettilgang og er vel verd et
besøk.
De lokale lagene er NLFs ansikt utad for medlemmene og kan gi tilbud om kunnskapsoppbygging,
erfaringsutveksling, trening og et sted å treffe
likesinnede. En utvekslingsrunde viste at mange
av ideene fra en tidligere konferanses ”idé-myldring” var blitt gjennomført lokalt. Noen lag sliter,
men i mange lag er det stor aktivitet. Svømmegrupper er et populært tiltak, likeså turer og kurs.
Elisabeth avsluttet med å oppfordre lokallagene til
å søke midler fra sentralstyret for å kunne gi
medlemmene et tilbud. Driftsmidler, velferdsmidler, likemannsmidler, kursmidler – pengene skal
komme medlemmene til gode!
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Søndag tok undertegnede opp tråden fra Elisabeths
orientering lørdag og viste hva som formelt kreves
i de forskjellige fasene fra et lokalt lag blir startet
og fram til et årsmøte. Viktigheten av årsmøteprotokollen ble understreket og gjennomgått punkt
for punkt.
Medlemsmøtene ellers i året er oftest uformelle,
noen ganger med et foredrag eller tema, men også
da kan det av og til være nyttig å bruke litt tid for
å orientere om saker foreningen arbeider med,
både sentralt og lokalt.
Randi Fredriksen overtok så ordet for å snakke
om økonomi, søknader, regnskap og registrering i
Brønnøysundregistret. Med eksempler viste hun
hvordan det gjøres i praksis.
Etter lunsj orienterte Bjørg Norheim om kursvirksomheten innen NLF. Mange lokale lag har vært
svært aktive på kursfronten slik at kursstønad fra
Funksjonshemmedes Studieforbund har kunnet gi
kjærkommen økning i foreningskassa.
Bjørg orienterte også om opplegget for behandlingsoppholdet i vakre Lofoten mai/juni 2009.
Åse Hokseng og Grace Koch Hansen orienterte
om sitt arbeid med vedtektene. Under diskusjonen
kom det fram flere forslag til endringer som blir
tatt med i det videre arbeidet fram til landsmøtet i
april. n

http://www.lymfoedem.no
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Reisebrev fra NLFs behandlingsopphold på Gran Canaria 1. - 15. november 2008

Der skulle du ha vært!
Tekst og foto: Rita Løkke, bosatt i Sørreisa kommune i Troms fylke.
Lørdag den 1. november ankom 28 lymfødemikere og 5 fysioterapeuter Puerto de Mogan – en liten
sjarmerende og rolig fiskerlandsby, sørvest på øya,
hvor vi skulle tilbringe 14 dager sammen.

holdet, utbyttet – og selvfølgelig om man finner
noen i gruppa som man kan trives å være sammen
med. Andre møtte igjen gamle kjente: humoren,
latteren, stemninga og støynivået var deretter!

Vi bodde på det flotte hotellet Cordial Mogan Valle.
Her disponerte vi nybyggde 2- og 3- roms leiligheter med store terrasser, gode solsenger – og
utendørs dusj og spiseplass.
Noen hadde valgt å bo alene, mens de fleste av
oss hadde en “reise-samboer”.
Balkongene innbød til soling/avslapping på dagtid,
og til sosialt samvær med nye og gamle venner på
kveldstid. Innendørs hadde leilighetene en helt
grei standard, – det var terrassen som var “noe å
virkelig glede seg over”; det samme var hotellets
frokostbuffet. Fra hotellet kom vi rett ut i en nydelig gågate, flott flisbelagt med motiver av fisk og
bølger. Langs gågata var det også plantet små
nydelige palmer.

En halv times vanngynastikk hver morgen er en
god måte å starte dagen på. Vi forsøkte å starte
klokka 07:30 men heldigvis var det noen hotellgjester som klaget på støynivået så tidlig på dagen,
og dessuten var ikke bassenget ferdig renset før kl
08:00 så tidspunktet blei litt forskjøvet. Puh ...
I vannet kunne vi alle føle oss grasiøse da det er
bemerkelsesverdig lett å gjøre øvelser i vann! Vel,
det er kanskje å ta litt hardt i, men i alle fall er det
lettere å gjøre øvelser i vann sammenlignet med
på landjorda, og så er det ikke så mange som ser
om man gjør noen feiltrinn. Mange erfarte at vanngymnastikken var virksom. Lymfødemet – og
sikkert også resten av kroppen – hadde godt av
øvelsene som får større effekt pga. motstanden fra
vannet. Trimmen var framfor alt svært sosial og
den brakte fram barnet i mange av oss! Latteren
satt løst, selv om det var tidlig på morgenkvisten.

Søndag var det informasjonsmøte og alle fikk tildelt “sin” fysioterapeut. Det var heldigvis flere
som var i samme situasjon som meg: første gang
på behandlingsreise og nysgjerrig og spent på opp-

Bandasjer ingen hindring for en hyggelig kveld
på restaurant – fra venstre: Ann-Kristin Brunvoll
og Rita Løkke, ”reisesamboere” og Gytte Borch

fortsettes neste side

Disse spesialutdannede fysioterapeutene var med
på turen og gjorde en strålende innsats for oss –
fra venstre: Marit Løge, Ingrid Skolleborg Hilsen,
Kristin Haugen, Kari Hertzberg og Martine
Holwech – takk til dere alle!
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Der skulle du ha vært!
Lymfødembehandling
Hver virkedag fikk vi 60 minutters individuell
behandling i form av manuell lymfedrenasje hos
fysioterapeut. Vi fikk utdelt prøvepakninger på
dag- og nattkrem som kjentes deilig og svalende
på varme kropper. Mange av oss fikk prøve den
nye pulsatoren Lympha press plus med buksemansjett og vi kunne da bare erkjenne at denne virker
langt bedre enn de pulsatorene vi har forsøkt tidligere. Etter min mening hadde det vært fint om
fysioterapeutene hadde hatt med flere demonstrasjonsprodukter, ulike strømper o.l. Dette kanskje
spesielt for oss som ikke har fysioterapeut med
spesialutdanning, lokallag eller annet “lymfenettverk“ å støtte oss til hjemme.
Fritid
Midt på dagen hadde vi fri, og mange av oss benyttet denne fritiden til å sole oss og slappe av på
stranda eller terrassen. Å bade i et av hotellets
bassenger eller i sjøen var også deilig avkobling
og trim.
Gran Canaria har over 300 km med turiststier!
Vandring etter en av de mange stiene lokket mange
av oss til å finne fram joggesko, solhatt og vannflasker for å dra ut på tur!

Stivandring fra Patalavaca til Puerto Rico –
bildet er fra den berømte ”Norskeplassen” på
toppen – fra venstre Rita Løkke, Toril Steinarson,
Liv Mona Tveit og Bjørg Lode.
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... fortsatt fra forrige side

Det var fredfult og nærmest avslappende å rusle
rundt i de bilfrie gatene i Puerto de Mogan samt
vandre rundt på den elegante havnepromenaden.
De små butikkene i Puerto de Mogan var verdt et
besøk, men her var mest suvenirer å finne. Noen
av oss som er glade i å shoppe bare måtte ta oss
tid til å dra til andre steder på øya hvor det var
større muligheter for å tilfredstille akkurat dette
behovet! Andre tok buss eller båt til Puerto Rico,
Arguineguin eller andre omkringliggende steder
for å se og oppleve mer av øya.
Bandasjering
Fra kl 19:00 på ettermidagen var det bare å møte
opp utenfor behandlingsrommet med medbrakte
bandasjer, tape og underlag for å få bandasjering.
Her var det først-til-mølla-prinsippet som gjaldt.
Det nye og “hotteste” som mange av oss ønsket å
forsøke var taping i stedet for bandasjering. Mange
av lymfødemikerne opplevde dette som et greit
alternativ til den vanlige bandasjeringa.
Tidlig begynte det å gå rykter om at noen hadde
god erfaring med bruk av nattstrømper. Hva var
dette? Etter hvert viste det seg at det mange prata
så ivrig om var anti-trombosestrømper. Noen
hadde god erfaring med å sove med disse om natta
eller de brukte dem som strømpe under bandasjer.
Jeg var så heldig å få prøve slike under oppholdet
– og dette var det første jeg måtte bestille da jeg
kom hjem til Norge!
På gangen utenfor behandlingsrommet gikk praten
ellers livlig om hva som var utrettet og opplevd i
løpet av dagen, hvordan bandasjeringa hadde holdt
natta før og framfor alt – anbefaling av resturanter
for kvelden.
Informasjon og erfaringsutveksling
Under opphodet ble det avviklet et undervisnings-/
informasjonsmøte hvor fysioterapeut Kristin Haugen foreleste i anatomi/fysiologi knyttet til kroppens lymfesystem og ernæringsfysiolog Christel
Meyer foreleste og kom med gode råd rundt kosthold for lymfødemikere. Begge var gode forelesere som kom med mye nyttig informasjon og gode
råd.
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Det ble også avholdt et likemannsmøte, der vi som
er eksperter på egen lidelse kunne møtes og dele
vår erfaring samt gi råd som kanskje kunne komme
til nytte for andre. Christel Meyer hadde med en
del ulikt utstyr som hun demonstrerete på dette
likemannsmøtet, bl.a. en elektrisk bandasjeruller
– et utstyr jeg bare måtte ha. Nå er opprulling av
bandasjer nærmest blitt så morsomt hjemme hos
oss at både kal’n og ungan synes det er greit å
hjelpe til! Den største lykken er at det ikke lenger
er såååå kjedelig med opprullinga av bandasjene
og at man sparer mye tid.
Oppsummering
En flott og lærerik tur. Lymfødemet mitt ble noe
mindre og jeg møtte for første gang andre med

samme lidelse! Jeg fikk med meg nyttige tips og
erfaringer som gjør at jeg nå har det lettere/bedre
i hverdagen!
Jeg anbefaler alle lymfødemikere en slik tur og
reiser gjerne selv igjen om jeg får sjansen til det!
Jeg må få sende en hilsen og takke for laget til
dere alle som var med på turen og spesielt dere
seks førstegangsreisende som jeg tilbrakte mye
tid sammen med. Deriblandt min “reise-samboer”
Ann-Kristin Brunvoll: deg er det lett å bli glad i!
Sender også en eksklusiv hilsen til “min” fysioterapeut Ingrid Skolleberg Hilsen: “Æ syns du e
ei grepa kjerring”!
For lesernes skyld: dette er et kompliment fra den
bygda jeg kommer fra. n

Buskeruddeltagerne hilser
Ved Anita, Harriet, Liv og Kirsten
En liten hilsen fra fire damer som hadde store forventninger til kombinasjonen av sol, bad og lymfødembehandling, – og til å treffe likesinnede.
Vi hadde stort utbytte av behandlingsoppholdet –
topp fysioterapeuter og nydelig mat (champagne
til frokost!), – men det var lange avstander for
dårlige ben.
Fritiden ble benyttet til å leie bil og bese øya, og
møte med lokal kunstner som gav ettertanke.
Reiseutvalget skal ha ros for både reisemålet og
opplegget. n

SKREDDERSYDD KOMPRESJONSBANDASJE FOR LYMFEØDEM

GARMENTS

Eto’s lymfeødem bandasjer er laget i elastiske materialer som er utviklet
for å holde fasongen og det ønskede trykk konstant. Materialet mister
ikke kompresjonstrykk i løpet av dagen, og sikrer dermed optimal støtte:
Bandasjer, arm- og benstrømper skreddersyes til brukeren i materialer
som er øko- og allergi testet.
Bandasjene skal fremstilles korrekt, og et godt samspill mellom fysioterapeut/
bandasjist som tar målene er derfor viktig. Bandasjer som er for stramme,
løse, for korte eller for lange, kan i verste fall gjøre vondt verre.
Kontakt din fysioterapeut.
Ruhs AS • Thomas Heftyes gate 56 • 0267 Oslo • Tlf: 23 28 38 78 • Faks: 23 28 38 70 • post@eto-garments.no • www.eto-garments.no
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Pyntedokke – nei da!
Man behøver ikke være ei pyntedokke for å føle
at enkelte ganger er det litt ekstra viktig å ta seg godt ut.
Ved Tone Guettler
Jeg vet at det ikke bare er en damegreie, – gutta
ønsker også helt sikkert å være fine og fjonge ved
spesielle anledninger. Men, jeg er vel ikke den
eneste lymfødemikerdame som har lurt litt på om
det er greit å droppe det plagget som ikke er det
aller lekreste – ved helt spesielle anledninger. Jeg
kom nylig over dette spørsmålet også på nettsiden
til National Lymphedema Network (NLN) i USA,
– og forsto at joda, vi er flere som har tenkt: ”Skal
jeg ta sjansen, skal jeg droppe kompresjonsplagget
for å framtre, eller kanskje enda mer føle meg
lekker – eller skal jeg forsøke å finne et antrekk
som dekker, men som får meg til å føle meg mindre
tiltrekkende?”
Det var interessant å se hva fysioterapeuten som
svarte grep fatt i som den viktigste siden ved det å
ha lymfødem – nemlig lymfødemikerens egen
følelse av livskvalitet.
Fra en behandlers synsvinkel er det sikkert ikke
vanskelig å hevde at det helsemessige er det
viktigste. At armen eller benet vil se best ut når
det tas skikkelig hånd om på daglig basis er jo
logisk. Ut fra den amerikanske fysioterapeutens
erfaring er det slik at et lymfødem i startfasen vil
stabilisere og forbedre seg når det får den riktige
daglige balansen mellom kompresjonsplagg og
bandasjering. Hun sier at hennes råd derfor alltid
har vært å investere mye i den behandling du kan
gi deg selv i denne tidlige fasen, med et bevisst
mål om stabilisering for øye. Etter en tid – vanligvis mange måneder, kan en viss frihet tillates
for slike helt spesielle anledninger når vi ønsker å
ta oss godt ut. Denne ”friheten” ved ikke å ha på
seg kompresjonsplagget, må vurderes i forhold til
visse klare faktorer slik som:
Alvorlighetsgrad
Hvor mye reduksjon ble det under intensivbehandlingen? Er det lymfødem i hele armen/benet? Har
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huden fått tilbake noe av sin naturlige spenst, eller
er den fremdeles noe slapp eller utstrukket etter
omfangsreduksjonen? Jo alvorligere lymfødemet
er, desto mindre tillater benet/armen at man ikke
bruker kompresjonsplagg – selv for korte perioder.
Stabilitet
Har armen eller benet en tendens til å tykne til
hver gang du tar en kort pause i bruk av kompresjonsplagget? Når du dusjer – blir du mer hoven –
litt, moderat, eller skikkelig? Alle armer og ben
med lymfødem vil reagere i alle fall noe når man
ikke bruker kompresjon, men med tiden vil armen
eller benet stabilisere seg noe mer. Det er viktig å
fortsette egenbehandlingen og ikke droppe kompresjonen tidlig selv for korte perioder. En arm eller
et ben som har et moderat lymfødem, og som har
hatt vellykket lymfødembehandling vil alltid stabilisere seg raskere enn armer og ben som er
hardere angrepet. Dette må man ha helt klart for
seg før en bestemmer seg for å ta en ”fridag” fra
kompresjon.
Arm kontra ben
Dessverre er det slik at ben er i en mye mer ”avhengig” stilling enn armer det meste av dagen. Både når vi står og sitter påvirkes benet av tyngdekraft og ubevegelighet, – og trykket stiger. Disse
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kreftene skaper et mindre stabilt miljø som får et
ben til bli ”slemt” i større grad enn en arm.
Men i kosmetisk sammenheng er ”fordelen” med
å ha lymfødem i ben klar ved at ben lettere kan
gjemmes bort i et selskapsantrekk – selv om mange
kvinner fremdeles vil foretrekke å ha lekre tynne
strømper på.
Når en har lymfatiske legger er det greit å være
klar over at rundstrikkede kompresjonsstrømper
(uten søm) finnes i mange farger – om enn ikke i
høy kompresjonsgrad. En kan bruke disse over en
mer solid kompresjonsstrømpe – og dermed endre
farge og utseende.
Å bruke de lettere, fargede rundstrikkede strømpene alene kan være en løsning for noen. Og det
er uansett å foretrekke frem for slett ingenting,
siden de har noe kompresjon og vil redusere væskeansamling noe.
Når det gjelder armer kan de krefter som fyller
armene med væske holdes litt i sjakk ved at man
er oppmerksom på hvordan armene plasseres. Det
betyr at man bør unngå å la armen henge langvarig rett ned og la tyngdekraften rå, – og at man lar
være å svinge armen rundt som en propell slik at
sentrifugalkraften settes inn for fullt.
Dessverre er det vanskeligere å skjule en lymfødemarm enn et ben. Og de lette fargede rundstrikkede
hånd-/armstrømper er en dårlig match til de fleste
selskapsantrekk.
Hvis en dropper kompresjonen helt, vil armen være
uten beskyttelse mot omgivelsene og de kreftene
som får den til å hovne opp. Forsøk i alle fall da å
redusere antall timer uten kompresjon til et absolutt minimum slik at armen er under kontroll helt
fram til den aktuelle perioden. Fysioterapeuten
som svarte hos NLN anbefaler bandasjering fram
til siste stund hvis mulig. Etter festen er det bra å
bandasjere i lengre perioder enn før for å få armen
tilbake i balanse. n

ROSEN/SAI
(Erysipelas / sekundær akutt inflammasjon)

Mange lymfødempasienter kan risikere
denne komplikasjonen – derfor minner
vi om:
Hvordan vet man at man har Rosen?
Akutt febertilstand med høy feber, lokal rødme
begrenset til normal hud, litt opphøyet randsone og med en viss ømhet, lokal varme –
men ikke alltid alle symptomer samtidig.
Hva gjør man da?
Behandle med Penicillin eller et annet antibiotikum med én gang.
Det er viktig å komme tidlig til legen, men
ellers holde seg i ro.
Drikk mye væske.
Det skal ikke foretas noen lymfødembehandling i denne perioden. Først når huden igjen
er blek, du er ferdig med medisineringen for
den akutte betennelsen og allmenntilstanden
kjennes bedre, kan du ta kontakt med din
fysioterapeut for ny behandling.
Hvordan kan man forebygge Rosen?
Unngå rifter, sår, insektstikk, akupunktur i
lymfødemet, sprøytestikk, – alt som kan lage
”hull i huden”. Unngå også for mye stress.
Vi minner om tidligere utfyllende artikkel
om Rosen/SAI i Lymfeposten nr 4, 2008.

http://www.lymfoedem.no
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Spørsmål ... & Svar
Lymfødemspørsmål stilles mange steder – og vi har fått tillatelse til å gjengi et par fra
medlemsbladene til Svenska Ödem Förbundet og Dansk Lymfødem Forening
Oversatt til norsk ved Tone Guettler og Elsebeth Peel Jarvis
Lymfødem og boksesport
(fra Lymfan nr 1, 2008)
Jeg er en jente som er operert for brystkreft.
29 lymfeknuter ble fjernet ved operasjonen! Min
store interesse er å bokse, og jeg lurer på om jeg
vil kunne bokse i fremtiden, eller om det er en for
tøff sport?
Lymfeterapeut Helena Janlöv-Remnerud svarer
Hva man orker å gjøre kommer helt an på kroppens
egen kapasitet. Når man slik som du har operert
bort 29 lymfeknuter og deretter øker blodsirkulasjonen mye, så er det stor risiko for at lymfevæsketransporten fra armen din ikke vil kunne tilsvare
den væsken blodet fører ut i armen.
Det viktigste er å finne ut av hvordan du kan forsterke den gjenværende transportkapasiteten av
væske – bort fra armen. Du kan tøye i alle retninger slik at musklene rundt skulderen ikke blir forkortet og stopper væskeflyten. Se øvelser på nettsiden www.kirstentoersleff.dk. Du bør også lære
deg effektiv egenbehandling med lymfedrenasje.
Bruk av kompresjons-armstrømpe mens du trener
hjelper også til å øke væsketransporten vekk fra
armen. Vær nøye med å passe på at hånden ikke
hovner opp mens du bruker den. Armstrømpen
må ikke være for stram. Når du på forskjellige
måter har styrket væsketransportkapasiteten vekk
fra armen kan du gradvis forsøke å øke belastningen på armen for å se hvilket belastningsnivå akkurat din kropp klarer. Kanskje til og med en økt
med boksing? n
Spredning av sekundært lymfødem
(fra Lymfebrevet nr 3, 2008)
I forbindelse med brystkreftoperasjoner har jeg
fått fjernet lymfeknuter i begge armhuler, i venstre
armhule i 1995 og i høyre i 2004, – etterfulgt av
strålebehandling direkte mot armhulen i 2005. Det
var sannsynligvis grunnen til at jeg ved bruk av
PC utviklet sekundært lymfødem i høyre under-
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arm i 2006. Nå i 2008 har jeg utviklet sekundært
lymfødem også i venstre arm, 13 år etter operasjonen på venstre side. Jeg vet at man kan utvikle sekundært lymfødem mange år etter operasjon og
strålebehandling. Men jeg vil likevel spørre om
sekundært lymfødem i en arm kan spre seg til
resten av kroppen, f.eks den andre armen, og hva
grunnen i så fall kan være.
Jeg lurer også på om det finnes en sammenheng
mellom sekundært lymfødem og lipødem, – om
sekundært lymfødem i noen tilfeller kan utvikle
seg til lipødem, – og hvordan man i så fall kan
forhindre dette.
Fysioterapeut Kirsten Hedager svarer
For å ta det siste først: Man kan ikke utvikle lipødem som følge av sekundært lymfødem. Men
ditt spørsmål gir meg anledning til å innskyte at
det er ytterst viktig å forsøke å holde normalvekten, – ikke minst hvis man av en eller annen grunn
har kommet i risikogruppe for å utvikle lymfødem
eller allerede har fått problemet inn på livet.
Som følge av strålebehandling i venstre side i 1995
har lymfevæsken blitt drenert over til lymfeknutene i høyre side og direkte opp til lymfeknutene på
halsen. Kroppen har selv funnet disse ”snarveiene”,
det har vært tilstrekkelig kapasitet der, – og du har
derfor ikke utviklet lymfødem i denne tiden.
Siden du senere har fått operasjon og stråleterapi i
høyre side, er lymfeknutene der ikke lenger funksjonsdyktige. Kroppen har igjen forsøkt å sende
lymfevæsken til andre lymfeknuter i området –
ved halsen og i lysken. Den nye såkalte ”snarvei”
er lengre, det er vanskeligere for kroppen å finne
den, – og du har utviklet lymfødem i høyre arm
ved relativ liten belastning, og det samme har kort
tid etter skjedd i venstre side.
Det er jo veldig ergerlig for deg. Jeg håper du får
god hjelp til å holde problemet i sjakk uten at du
føler deg avskåret fra alle de aktivitetene du har
lyst til å delta i. n
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Slikt gjøres det i andre land ...
Ved fysioterapeut Beatrix Geller, Fredrikstad kommune
I både Østerrike og Tyskland kan man bestille
såkalte ”Rosidal Lymphsets” – enten direkte fra
leverandør eller kjøpe på apoteket.

Det finnes for tiden seks forskjellige “lymphsets”
med innhold spesielt sammensatt for små og store
armer og bein.

Et “lymphset” er en eske som inneholder alle nødvendige komponenter til en profesjonell lymfologisk kompresjonsbandasje, – tubegas, mollelast,
skumgummi til ekstra kompresjon, polstringsvatt,
kortelastiske bandasjer av forskjellig bredde etc.

Disse “lymphsets” er billigere å kjøpe enn enkelkomponentene, og også mer miljøvennlige siden
det blir mindre emballasje.
Noe å ta etter? n

Polstringsvatt og systemer
De aller fleste er ryddigere enn jeg. Det betyr ikke nødvendigvis at det ser blåst ut hos
dere, at dere har systemer og oppbevaringsbokser for alt, – men det ser garantert bedre
ut enn hos meg.
Ved Tone Guettler
Jeg er en rotekopp. Riktignok liker jeg egentlig
veldig godt at det er ryddig rundt meg, – men jeg
gidder ikke rydde stadig vekk. Og rydding er noe
som må gjøres kontinuerlig for at det skal se bra
ut, – det vet alle.
Hos meg står blant annet strykebrettet ofte framme
i flere uker av gangen, – med større eller mindre
hauger med tøy på. Av og til blir brettet skyndsomt
forvist inn på soverommet, og en sjelden gang når
jeg blir helt à jour med stryking, – da nyter jeg å
sette strykebrettet i skapet der det egentlig har sin
faste plass.
Jeg liker å rulle kompresjonsbandasjer, – det er
helt sant. Jeg har mange bandasjesett, for jeg må
jo ikke slippe opp. Det er en fornøyelse å rulle de
fine faste skrukkfrie nyvaskede bandasjene, legge
dem i sett, se resultatet dekke stuebordet der jeg
sitter foran TV’n med bena høyt og kjappe fingrer
på bandasjene. Og mye rulling blir det, – for jeg
bruker bare et bandasjesett én gang. Rent og friskt
skal det være, – for min egen skyld, og for fysio-

terapeuten de gangene det er hun som skal bandasjerer.
Det jeg ikke er like glad i å gjøre, er å folde sammen bandasjene og legge dem inn i vaskeposer
klar til vaskemaskinen. Derfor hender det at hastig
avrevne kompresjonsbandasjer og polstringsvatt
blir liggende en stund i – ja, jeg vet det ikke er ment
til formålet, men altså – liggende i badekaret. Etter
at lymfødembenet ble en fast del av mitt liv brukes
ikke badekaret til sitt egentlige formål lengre, – så
da er det jo kjekt at det kan brukes til noe fornuftig?
Amerikanerne har et uttrykk ”house proud”, – det
passer overhodet ikke på meg. Jeg er en svært lite
prektig husmor, har ikke noen husmorstolthet – av
og til det motsatte. Men det hender jeg blir skamfull over hvor ille det ser ut. Så tar jeg meg på tak
da – i ett rom i alle fall. Tømmer badekar for bandasjemateriell, – folder sammen, legger i pose, får
vasket kompresjonsbandasjer nok for et regiment.
fortsettes neste side
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Polstringsvatt ...
Men polstringsvatten, – den skal jeg nok rulle opp
– en annen dag. Dermed parkerer jeg vatten på
strykebrettet som den dagen er forvist til soverommet. På den måten kommer vatten i alle fall ut av
badekaret slik at det hele kan vaskes og baderommet se rimelig skaplig ut, så lenge det varer.
Noen helger senere er det på tide å rydde strykebrettet, – ikke for stryketøy, det ligger et annet
sted og venter, men for alt det andre som har vært
parkert på brettet: rent, ikke sammenlagt undertøy, sokker i massevis, tøy som skal repareres, –
det er herlig at det er plass til så mye på et strykebrett av helt vanlig størrelse.
Midt oppe i det hele ligger en sammenrotet kvase
av polstringsvatt som nå raskt skal rulles opp. Den
er ikke helt ny, og ikke er den lengre snøhvit, et
hull eller fem er det også i den – ikke noe av dette
er en overraskelse. Jeg kaster når jeg må, men til
polstring duger vatten ganske lenge.
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.. fortsatt fra forrige side

Hendene kjenner rariteter i vatten før øynene
reagerer. Det skal ikke være fremmedelementer i
polstringsvatten – den skal tross alt være ganske
så nær min sårbare lymfødemhud. Jeg oppdager
en rar flekk, ikke stor, men stiv og tykk. Sannelig
er det ikke fugleskit!
Og da husker jeg det: for ganske så mange uker
siden var det en spurv som kom på besøk, – den
bodde på badet et døgn før vi fikk den ut. Det var
den som hadde lagt igjen et visittkort på vatten i
badekaret.
Deilig med kjappe løsninger: Riv og kast – og vips
så ble den polstringsvattrullen litt kortere, men
klar til bruk. Vatten kom inn i skapet der den deler
plass med kompresjonsbandasjer og kompresjonsstrømper, alt i hver sin kurv. Det er nemlig system
hos meg – selv om ingen ville gjette på det. Men
det synes ikke.
Og øyeblikket senere kunne strykebrettet settes
på sin plass – i skapet. n
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NYTT .... LOKALNYTT .... LOKALNYTT

Sør-Trøndelag
stiftet 8. oktober 1997

Julemøte 17. desember 2008
Vi møttes på restaurant Grenaderen, – og det var
utrolig hyggelig at så mange kunne komme. Vi var
17 personer som koste oss med lekker julebuffet,
dessert og kaffe.

fortelle særlig de som akkurat hadde vært på behandlingsopphold i syden.
Vi var enige om at det hadde vært et fint ”lymfeår” for oss. Vi ønsket hverandre god jul og godt
nytt år – og at vi helt sikkert treffes til neste år.
Hilsen Elin Hansen

Alle deltok og bidro til at det ble en hyggelig kveld
– med både erfaringsutveksling, hyggelig prat og
utloddning. Noen av gevinstene var sponset av
Allianse Apotek på Tempe.
Hilsen Oddny Merete Bye

Buskerud
stiftet 14. april 1997

Teatertur 20. november 2008
Vi reiste på teatertur til Drammens Teater, der vi så
forestillingen ”Til Elise” av og med Ingrid Bjønov.
Det var en kjempefin forestilling hvor det var både
mye latter og fin musikk.
Etter forstillingen dro vi på Mirawa Restaurant og
spiste et godt måltid. Vi hadde det kjempekoselig.
og det var veldig hyggelig å treffe mange medlemmer som en ser litt sjelden. Alle hadde noe nytt å

Haugesund
stiftet 17. november 1997

Julebord 12. desember 2008
I hele 2008 har vi vært aktive både i Revmatismesykehusets og Tysværtunets varmtvannsbassenger.
Dette er tiltak som vi har fått støtte fra FS til å
gjennomføre. I tillegg har vi fått likemannsmidler
til leie av basseng, transport til og fra bassengtreningen og erfaringsutveksling på medlemsmøter.
Det er bakgrunnen for at vi kunne invitere til gratis
julebord med ”3-Busserulls show” på Radissons
SAS hotell i Haugesund fredag den 12. desember,
- og 15 medlemmer kom. Hotellet ga tilbud om
rimelig overnatting og en av de ”langveisfarende”
benyttet seg av dette.
Lokal revy falt i smak, hotellets julebord var overdådig, velsmakende og ble satt stor pris på.
Hyggelig med en litt festlig avslutning av samarbeidet i 2008!
Grace Koch Hansen
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Norsk Lymfødemforening – tillitsvalgte lokale lag
NLF avdeling Østfold

NLF avdeling Oslo/Akershus

Leder Lillian Nordrum, tlf 6928 2774
Måkeveien 13, 1642 Saltnes
Kasserer Eva Hjorth
Sekretær Berit Kleven

Leder Heidi Ringdal, tlf 6756 4090
Sverrestien 18, 1365 Blommenholm
e-post: heidi-r@online.no
Nestleder Connie-Iren Greaker
Kasserer Evy Sypriansen
Styremedlem Leif Arild Eriksen
Styremedlem Karin Evje Olsen
Varamedlem Sigrid Tuxen Ringkjøb
Varamedlem Aase R. D. Andreassen

Gudbrandsdalen Lymfødemforening
Leder Kristin Didriksen, tlf 6123 1959, 2670 Otta
e-post: kristin.didriksen@gmail.com
Kasserer Eva Brimi
Styremedlem Inger Lise Dokken

NLF avdeling Buskerud
Leder Liv Schie Hammerfjeld, tlf 3110 7409
Bølstadveien 31C, 3430 Spikkestad
Kasserer/sekretær Elin Hansen
Styremedlem Magnhild Strømstad
Varamedlem Bjørg Torsland

NLF avdeling Vestfold
Leder Liv Riege, tlf 3345 3626
Årøveien 262, 3233 Sandefjord
e-post: liv.riege@c2i.net
Kasserer Monica Tournaire-Nordbye
Sekretær Eva Britt Stott

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

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

NLF avdeling Aust-Agder
Leder Helga Larsen, tlf 3701 2830
Asdal, 4824 Bjorbekk
e-post: helga-l2@online.no
Nestleder Sven A. Sørensen
Kasserer/sekretær Alf Walter Larsen
Styremedlem Nomi Haldorsen
Styremedlem Harald Haldorsen

Sunnmøre Lymfødemforening
Leder Evy Walderhaug, tlf 7018 2485
Ytterland, 6050 Valderøya
e-post: evwa@giske.kommune.no
Kasserer Reidun Moltu Berge
Sekretær Edel Arntsen
Varamedlem Reidunn Strømsheim
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Haugesund Lymfødemforening
Leder Grace Koch Hansen, tlf 5272 5151
Veslefrikkvegen 2, 5538 Haugesund
e-post: gracekh@online.no
Kasserer Marit Tvedt
Sekretær Liv Mona Tveit
Varamedlem Jenny Ebne

NLF avdeling Hordaland
Kontakt/kasserer Kjell Pettersen, tlf 5516 0926
Hjalmar Brantings v 45, 5143 Fyllingsdalen
e-post: kpette@online.no
Styremedlem Arny Småland
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NLF avdeling Sør-Trøndelag

NLF avdeling Nord-Trøndelag

Leder Oddny Merete Bye, tlf 7248 9851
Togstadjåren, 7327 Svorkmo
e-post: o-mbye@online.no
Kasserer Wenche Skjelbred
Sekretær Astri Eide
Varamedlem Signy Bukten

Leder/kasserer Thorvald Lyngstad, tlf 7407 9126
Postboks 22, 7631 Åsen
e-post: thorlyng@vktv.no
Sekretær Liv Hogstad
Styremedlem Ada-Marie Indgul
Styremedlem Turid Holtan Holmen

Rana Lymfødemforening

Lofoten Lymfødemforening

Leder Sylvi Orø Mikkelsen, tlf 952 87 616
Kariåsveien 2A, 8610 Mo i Rana
e-post: sylvimik@online.no
Nestleder Undis M. Pedersen
Kasserer Liv Seljelid
Sekretær Irene Vestvoll
Varamedlem Randi Fredriksen
Varamedlem Birgit Knutsen

Leder Inger-Lise Rist, tlf 7608 1300
Hornbakken 4, 8372 Gravdal
e-post: inger-lise.rist@bluezone.no
Kasserer Bjørg Eirin Hallstensen
Styremedlem Inger-Anne Nicolaisen

Vesterålen Lymfødemforening
Kontakt Eva Kjønø Johansen, tlf 7599 7833
Raveien 12A, 8400 Sortland
eva.young@c2i.net

Vest-Finnmark Lymfødemforening
Leder Kari Arild, tlf 7841 0406
Breidablikk 24, 9610 Rypefjord
e-post: ka-arild@online.no
Kasserer Ingebjørg Baardsen
Sekretær Lene Løkke

Norsk Lymfødemforening – tillitsvalgte sentralt
NLFs sentralstyre –
Leder Elisabeth Soelberg, 7770 Flatanger, tlf 7428 8117, e-post: nlf@lymfoedem.no
Nestleder Åse S. Hokseng, Ivers vei 7H, 3474 Åros, tlf 3128 3557
Økonomiansvarlig Randi Fredriksen, Villaveien 6, 8618 Mo i Rana, tlf 7516 9640
Styremedlem Svanhild Helland, Ryenbergveien 73B, 0677 Oslo, tlf 2268 9980, kontoret@lymfoedem.no
Styremedlem Evy Walderhaug, Ytterland, 6050 Valderøya, tlf 7018 2485
Styremedlem Camilla Tøftum, Bæssmorjordet 17E, 2750 Gran, tlf 908 77 760
Styremedlem Eva K. Johansen, Raveien 12A, 8400 Sortland, tlf 7599 7833, adresselister@lymfoedem.no
Varamedlem Torunn Ekornholmen, 2093 Feiring, tlf 6396 6211
Varamedlem Gunnhild Borgersen, Paasche Aasens vei 19, 3514 Hønefoss, tlf 3213 3265

www.lymfoedem.no
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RETURADRESSE:

Norsk Lymfødemforening
v/ Eva Kjønø Johansen, Raveien 12A, 8400 Sortland,

Likemenn:

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

Navn

Telefon nr

Bosted (fylke)

Har selv lymfødem – type:

Liv

952 29 144

Vestfold

Sekundært, – arm/hånd

Camilla

993 29 468

Oppland

Sekundært, – begge ben

Oddny

991 18 806

Rogaland

Har barn med primærlymfødem

Torunn

991 18 609

Møre og Romsdal

Primært og sekundært

Bente

991 18 755

Trøndelag

Primært, – begge ben

Vivian

991 18 110

Nordland

Sekundært, – ben

Innmeldingsblankett

Sendes til: Norsk Lymfødemforening
v/ Eva Kjønø Johansen, Raveien 12A,
8400 Sortland,

(Innmelding kan også skje via internett – se www.lymfoedem.no)

Jeg ønsker å bli medlem av Norsk Lymfødemforening - Årskontingent kr 300
(BRUK BLOKKBOKSTAVER)
Fornavn:

.........................................................................................................................................

Etternavn:

........................................................................................

Adresse:

.........................................................................................................................................

Fødselsdato: .......................

Postnummer: .................. Sted: ............................................................... Telefon: .........................
Medlemskategori (kryss av):

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

m Har Sekundærlymfødem – (oppstått etter fjerning av lymfeknuter eller annen direkte skade

påført lymfesystemet under operasjoner og/eller strålebehandling)

m Fysioterapeut – utdannet i Komplett Fysikalsk Lymfødembehandling

m Støttemedlemskap

