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Nå er tiden endelig kommet hvor en kan tillate
seg å legge sine trette, hovne og slitne armer og
ben på vent en liten stund. Vinteren var her,
kulden var her, hverdagen er her – og våren
kommer – kan vi bedre ha det?
Takk for hverdagene som det tross alt er flest av.
Nå vet jeg at de fleste lokallag har avviklet sine
årsmøter. Medio januar sendte jeg et lite apropos
til de lokale styrene med noen beskjedne ønsker i
forbindelse med dette, samt litt info om
grasrotandelen – håper det ble positivt mottatt.
Sentralstyret arbeider videre med å få utgifter til
NLFs behandlingsreiser godkjent som grunnlag
for særfradrag på selvangivelsen – men ting tar
tid.
Kartlegging av behandlingssituasjonen og tilgang til intensiv lymfødembehandling for vår
gruppe er også et område vi arbeider med, da det
ser ut til norske rehabiliteringsinstitusjoners
avtaler med de regionale helseforetakene om
lymfødembehandling har blitt enda mer redusert
fra 2010.
Ellers ønsker jeg alle som skal delta på ledermøtet i slutten av april, velkommen!
Hverdagen er her –
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Meninger som uttrykkes av personer som intervjues eller skriver artikler i Lymfeposten, er deres egne
– og representerer ikke nødvendigvis synet til Norsk Lymfødemforening.
Ettertrykk av artikler fra Lymfeposten tillates kun etter avtale og med tydelig kildehenvisning.

Forsiden: Camilla Langbo-Lien i klatreveggen på Montebello-Senteret
– ikke nødvendigvis en aktivitet til etterfølgelse.

Foto: Kristin Risan, Lofoten Lymfødemforening
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Er du medlem –
eller snikleser du?
Liker du å følge med? Synes du Lymfeposten har noe å gi?
Vi synes det er hyggelig at mange setter pris på
bladet. Og vi erfarer at Lymfeposten har mange
lesere – mange flere enn foreningen har medlemmer, faktisk.

het for å søke, vil det ikke bli noen Lymfeposten.
Vi ønsker derfor alle lesere av Lymfeposten velkomne til å melde seg inn som medlemmer i Norsk
Lymfødemforening.

Foreningen sender bladet bl.a til alle lymfødembehandlende fysioterapeuter, enten de er medlemmer eller ikke. Det gjør vi for å spre kunnskap om
lymfødem, for å nå nye grupper av lymfødemikere og for å gjøre dem oppmerksomme på hva foreningen har å by på for sine medlemmer.

Innmeldingsblankett finner du på baksiden av
bladet, – eller du kan gå inn på våre nettsider:
http://www.lymfoedem.no/bli_medlem.html
Ikke forbli en snyltende snikleser, – meld deg inn!

Lymfeposten lages av medlemmer for medlemmer,
– alt arbeid vi som sitter i redaksjonen gjør er ulønnet. Likevel koster det penger å lage et medlemsblad, – for at foreningen skal kunne gi ut bladet må
produksjons- og distribusjonskostnadene dekkes.
Annonseinntekter hjelper litt, men uten medlemskontingenten, og den statstøtten vi da får mulig-

Behandlingsreise høsten 2010
NLF vet hvor viktige – og hvor populære behandlingsreisene er, og Reiseutvalget arbeider målrettet med planlegging av en behandlingsreise i oktober/november 2010.
I skrivende stund (og alle har vel forståelse for at
et medlemsblad som utgis i papirformat må ha
redaksjonsfrister?) – har Reiseutvalget ikke kunnet
få detalj-informasjon nok til at det er mulig å gå
konkret ut med et tilbud som inkluderer sted, hotell
og pris, – siden ingen av turoperatørene har fått på
plass sine hotellavtaler for høst/vinter 2010.

peuter. Og man skal kunne komme med fra så
mange flyplasser rundt i landet som mulig.

Kanariøyene oktober/november
Det som er helt sikkert er at det blir behandlingsreise i regi av NLF til høsten, og at det blir til en
av Kanariøyene. Det blir to uker med intensiv
lymfødembehandling utført av erfarne fysiotera-

Informasjon på internett
Selv om Lymfeposten altså ikke rekker å få alle
detaljer med på det trykte papir, vil full informasjon være klar når dere får bladet i posten – på
foreningens nettsider. Når dere leser dette, skal det
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Det vil bli reservert 50 plasser, – 6 til de behandlende fysioterapeuter, 36 til lymfødemikere som
reiser for å få intensivbehandling, – og med mulighet for 8 ledsagere til å bli med.
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være mulig å gå til http://www.lymfoedem.no/
behandlingsopphold_nlf.html – og der finne alt
som trengs av både opplysninger og søknads-/
påmeldingsskjema.
De som ikke har mulighet til å finne opplysninger
på nett, kan kontakte leder for Reiseutvalget:
Christel Meyer, Vognveien 132, 2315 Hamar
Telefon: 992 68 010
E-post: christel.meyer@hamar.kommune.no
Så det er bare å begynne å glede seg! Og det er
ingen grunn til å nøle –
søknads-/påmeldingsfrist er 14. april 2010. n

Bente Hammer klar for tur.
Foto Wenche Gregersen, Gran Canaria 2009

Torgdag på Rikshospitalet
Ved Svanhild Helland
Den 19. noember 2009 var det igjen ”torgdag” på
Rikshospitalet. 24 organisasjoner hadde takket ja
til Lærings- og Mestringssenterets invitasjon om
å presentere seg selv for forbipasserende i glasskorridoren på Rikshospitalet.

Fra NLF stilte Bjørg Norheim og undertegnede
med brosjyrer, roll-up-plakater og en del eksemplarer av Lymfeposten. I tillegg satte vi fram en
skål med Twist i håp om at også det ville medvirke til at folk stoppet foran vårt bord. Om det var
sjokoladen som lokket skal være usagt, men vi var

begge fornøyd med interessen for våre brosjyrer
og Lymfeposten. Blant de som stoppet opp var det
både leger og sykepleiere som stilte spørsmål og
ga oss anledning til å informere både om lymfødem og foreningen.
Vi fikk servert lunsj i den store kantina, før vi
samlet oss i auditoriet til foredrag av Tove Strand,
underdirektør ved Ullevål Sykehus. Hun snakket
engasjert om samhandlingsreformen for sykehusene – mye står igjen før den kan bli en realitet.
Kort sammenfattet går den ut på å sikre en god og
likeverdig helsetjeneste. Formålet med pasientrettighetsloven er å få bukt med ulikhetene i helsetjenestene som i dag finnes mellom de ulike bydeler, grupper, kvinner og menn.
Samhandlingsreformen er delt inn i fem hovedgrupper. Bl.a vil kommunene få en ny rolle for framtiden, spesialisthelsetjenesten blir utvidet slik at
den i større grad kan bruke sin spesialiserte kompetanse, samt at det skal legges til rette for tydeligere
prioriteringer.
Strand understreket at det materialet hun presenterte fremdeles er et diskusjonsgrunnlag og at det
er viktig at brukerorganisasjonene deltar diskusjonen. Brukerorganisasjonene må være på vakt og
delta i utformingen. n

5

LYMFEPOSTEN 1/10

– Livet er ikke bare oppturer
Aril Skøld gleder seg til å kunne kjenne smaken av rødvin igjen. Kreft i tunga har gitt
han mye juling i de siste årene.
Ved Torunn Ekornholmen
Ikke at rødvin er det viktigste i Arils liv, men sykdom og uvisshet har lært ham å sette pris på de
små ting. Aller tøffest var nok jula 2007. Da var
hele familien hans samlet hos hans eldste datter i
Gjerdrum, tre barn med familier, derav sju barnebarn, og kona Maj-Britt. Sist det skjedde var i
1985, siden barna er spredt fra Australia via Gjerdrum til Troms.
Det ble ikke noe ribbe på Aril den jula. Han fikk
sondemat. Skjegget skallet av og framtiden var
uviss.
– Jeg hadde samtaler med dem alle tre, hvor vi så
litt tilbake, og prøvde å se framover. Jeg understreket at jeg ikke hadde tenkt å forsvinne for dem.
– Var de redde for deg?
Aril svelger noen ganger.
– Å ja, men når man kommer igjennom noe slikt,
har man vokst på et eller annet vis. Man får satt
livet i et litt annet perspektiv. Jeg har blitt flinkere
til å gjøre ting sammen med kona, sette pris på dagene. Det var den svenske poeten Stig Johansson
som sa at ”alla dessa dagarna som kom och gick,
inte visste jag at det var livet”. Og sånn er det. Vi
fikk oss en kraftig påminnelse om å ta vare på
livet.
Sår på tungen
– Hva var det egentlig som skjedde?
– Jeg fikk sår på tunga, det dukket opp allerede på
slutten av 1980-tallet for første gang. Jeg har aldri
røkt fast, bare en sigarillo en gang i ny og ne for
mange år siden, og legene skjønte ikke hva det var.
Det dukket opp med noen års mellomrom, sårflatene ble fjernet, og det ble tatt biopsier, men det
ble ikke funnet noe galt.
I 2006 fikk Aril et nytt sår. Det tredje. Han spurte
om ikke fastlegen kunne søke ham inn på Rikshospitalet. Aril hadde vært der før med andre lidelser, og tenkte det var lurt å samle all ”elendigheten”
på ett sted, som han sier.
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Etter hvert fikk Rikshospitalet samlet alle opplysninger, men nå ville de i første omgang ikke skjære i tunga. De prøvde med medisinell behandling,
men det grodde ikke.
Kreftdiagnosen
De fikk en tidligere professor ved Tannlegehøgskolen til å undersøke ham, og denne mente at
såret skulle skjæres vekk så fort som mulig.
Professoren ville ha ham inn på Radiumhospitalet
så fort som mulig. Dette var rett før jul i 2006, og
fortsatt hadde ingen nevnt ordet kreft.
– Det ble mye venting. De sa på Radiumhospitalet
at de måtte prioritere krefttilfellene. Det har de
forøvrig beklaget i ettertid, sier han, og gnir seg
over øynene.
Først i slutten av januar 2007 ble han operert, og
ut i februar fikk han beskjed om at det var kreft.
Etter tre omganger på operasjonsbordet var det
ikke tegn til spredning, og Aril slo seg til ro med
beskjeden om at det er sjelden den typen kreft
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sprer seg til hjernen, eller andre vitale deler. Men
han fikk høre at det kunne spre seg til lymfeknu-ter
i halsen, og da hevelsen dukket opp samme høst,
fikk han øyeblikkelig antibiotika.
CT-undersøkelsen viste spredning til lymfeknuter
og én av de store spyttkjertlene. Den ble fjernet
operativt, men før de kunne sette i gang
med videre behand-ling på Radiumhospitalet, ble
to visdomstenner operert bort. Tidlig i desember
startet han på 35 omganger med strålebehandling
og seks cellegift-kurer.
Alle rundt ham var redde og fortvilte, men da familien var samlet til julefeiring, skjøv de tanken
på døden bort så godt de kunne.
Arils øyne er blanke når han forteller om hva MajBritt har betydd for ham. Hun er sosionom, og da
det sto på som verst med Aril, tok hun seg jobb på
Kreftlinjen, som er telefonhjelpen til Kreftforeningen.
– Det ble som en terapi for henne selv. Men jeg
kunne aldri ha greid å komme gjennom denne tøffe tiden uten Maj-Britt, sier han helt enkelt.
Lymfødem
Under sykdomsforløpet har mannen vært igjennom
en brutal slankekur – 21 kilo har han tapt, og sondeforingen forgikk helt til våren 2008.
Da dukket lymfødemet opp. Hevelsene ga ham
kvelningsfornemmelser, og det var ikke rart han
trodde han hadde fått tilbakefall.
På Rikshospitalet skjønte de ikke hva dette var,

men hans egen lege forsto sammenhengen, og dermed bar det rett til fysioterapeutene Linda Wiik og
Anne Claudi Stenseth. De tok imot ham fem dager
i uka, tre hos Linda og to hos Anne. Begge behandlet manuelt, og Linda kinesio-tapet i tillegg.
– Det hjalp umiddelbart! Så ville vi så gjerne til
sommerhuset vårt i Danmark igjen, men jeg kunne
ikke avslutte lymfødembehandlingen. Jeg var heldig og fikk avtale om behandling hos en fysioterapeut i Fredrikshavn.
Totalt har Aril hatt 120 lymfødembehandlinger.
Siden i fjor høst har han kun hatt behov for to
behandlinger i uka hos Linda. Dessuten har Linda
lært ham egenbehandling, og Maj-Britt har blitt
opplært i taping av halsen. Det kommer godt med
hvis han faller for fristelsen og plukker sopp.
– Jeg skal ikke stå med hodet ned, nemlig. Jeg
prøver å stå på knærne, men da får jeg så vondt i
føttene – bivirkning av cellegiftbehandlingene.
Aril var 14 dager på Montebello i fjor høst, og
hadde stort utbytte av samværet med 36 damer og
én mann, han hadde også har halsødem.
– Vi pratet mye om lymfødem, om refusjonsordninger, og vi hadde behandling hver dag. Det er
godt å være sammen med folk i samme situasjon.
Det er forresten mange som sliter med forståelse
hos Nav, men det får bli en annen skål.
Trykktankbehandling på Haukeland
– Du har også vært på Haukeland sykehus og
prøvd trykktankbehandling, fortell!
– Ja, det er merkelig hvor lite opplysninger vi får
på sykehusene om dette. Det var kona mi som tok
det opp, og takket være henne fikk jeg time.
Haukeland er det eneste stedet i Norge de har behandling i trykktanker, enda mange andre har dem.
Det er alt for lite kunnskap om hyperbar oksygenbehandling. Pået trykk tilsvarende 14 meters dyp
greier kroppen ved hjelp av ren oksygen å lage
nytt vev, og å danne nye blodårer.
Aril forteller hvordan han ble nøye sjekket på forhånd, både lungene og om han hadde normal evne
til å utjevne trykk i øret. Det er som å sitte i et fly
som går for fort opp eller ned.
Aril prøvde både 6-manns-kammer og ”enerom”,

Aril i Danmark – med flott kinesio-tapet hals

fortsettes neste side
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– Livet er ikke bare ...

og hadde ingen problemer de fire ukene kuren varte.
Det sies at full effekt godt kan komme flere uker
etter at behandlingen er avsluttet. Selv er han ikke
100 prosent fornøyd. Selv om munntørrheten er
blitt bedre, og lymfødemet er under kontroll.
– Jeg så jo hvordan folk ble friske! En tidligere
dykker var lam fra livet og ned. Etter ei uke i trykktanken kunne han gå igjen! En dame hadde måttet
fjerne et øye, men kunne ikke bruke et kunstig på
grunn av et sår som ikke ville gro. Såret ble borte
etter 14 dager! Jo, jeg skal absolutt søke meg dit
igjen, og er lovet en ny runde innen mars.
Ikke gi opp
Mens Aril var på fire ukers opphold i Bergen, greide han å gå flere turer. Blant annet gikk han fra
sykehuset opp til Ulrikken, derfra over Vidden og
til Fløyen. Da han skulle ned var det sånn kø ved
banen, at han likegodt gikk ned til byen også. En
tur på åtte timer.
Så er heller ikke Aril Skøld den som gir opp først.
Det kan også yrkeskarrieren hans fortelle litt om:
Han gikk av med førtidspensjon fra Nordea i 2004,
60 år gammel. Han meldte seg hos Manpower, og
jobbet de to neste årene i bank igjen, helt til operasjonen i 2007. Det siste året har han hatt jobb totre dager i uka ved Nordea-museet i Oslo, og det
virker ikke som om han har tenkt å slutte med det.
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... fortsatt fra forrige side

– Tenker du på at kreften kan dukke opp igjen?
Jeg prøver å ikke tenke på det, og det gledelige er
jo at legene er veldig fornøyde med meg. Det har
vært to måneder mellom hver kontroll. Så ble det
fire. Nå i januar er det to år siden avsluttet cellegift og strålebehandling, og da blir det antakelig
lengre mellom oppfølgingene.
– Har du gjort deg noen erfaringer du gjerne deler
med andre?
– Folk som havner i en slik situasjon må bare ikke
gi opp. Forsøk å holde humøret oppe, og ikke si
”nei, det greier jeg ikke”, men heller ”det kan bli
vanskelig, men dette skal jeg klare”.
Arils åpne sinn har vært til stor hjelp i denne vanskelige perioden, ikke bare for ham selv, men også
for kona og resten av familien.
– Livet kan ikke bare være oppturer. Først når du
avfinner deg med at alt er svart, kan det bli bedre.
Når du gjør det, bryter du forbannelsen! n

Lymfesystemet er vesentlig for å opprettholde veskebalansen i kroppen – i tillegg
til å være en viktig faktor i kroppens
immunforsvar.
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+ Leserbrev ... Leserbrev ... Leserbrev
Montebello 18. januar
Hei igjen –
Vigdis her me litt tankar til bladet. Lenge sia sist no.
Eg er på lymfødembehandlingskurs på Montebello-Senteret. No er det så flott på fjellet – masse snø
med fint turterreng.
No etter 20 år får eg merka godt ka stråleskaden har gjort me meg - seinskade på seinskade. Jeg sliter
kolosalt med tett hals. Går mest på flytende kost pluss masse go ernæring. Her på Montebello blir eg
tapet av Linda (Wiik, fysioterapeut, red.anmrk.) bak ørene og det hjelper veldig godt.
Vi sliter enda me fastlegene, dei veit så lite om lymfødem. Vær snill og skriv litt meir i bladet om
øre-nese-hals-ødem. Eventuellt ka hjelpemidlar e da for oss? Da e vel heller ikkje alle som veit om
kinesiotaping.
Lykke til vidare me bladet. Gler meg til kvar gong da kjeme.
Helsing Vigdis Ingvaldsen, Lønnøy i Kvinesdal
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Rapport etter behandlingsoppholdet

Montebello januar 2010
Hva sier vi når 40 damer og en mann samles på ett sted for en to ukers periode? Stakkars
mann sier vi da.
Men – jeg tror faktisk at alle vi 41 som var samlet på det årlige januar-lymfødembehandlingskurset på Montebello-Senteret på Mesnali var såre fornøyd med den behandling vi
fikk, og de resultatene vi oppnådde, uansett kjønn.
Tekst: Tone Guettler
Vi var 14 ”bein”, en ”hals” og mest ”armer”.
Fordeling skulle gjøre det mulig for de syv hardt
arbeidende fysioterapeutene å gi god behandling
til alle. Det sier seg selv at ett eller to digre bein
må ta lengre tid å behandle enn en relativt liten
arm.
Vi kom fra hele landet. Inntakskriteriene er jo slik
at de som har dårligst behandlingstilbud der de
bor skal ha prioritet. Det har vi alle forståelse for.
Det var mange flere som søkte enn det er plass til.
Noen av de som hadde fått melding om at de var
havnet på en ”uprioritert venteliste” fikk gladmelding etter hvert som tiden nærmet seg for kursstart. Det er jo slik midtvinters at både influensa,
store forkjølelser og annet kan komme i veien for
et behandlingsopphold.
Hvem var vi?
Hanne, Helen Cecilie, May-Britt, Astrid, Lillian,
Tone Elisabeth., Tone S., Kari Margareta, Tove S.,
Grete Iren, Liv N., Brit, Solveig, Liv Margareth,

Foto: Kristin Risan og Tone Guettler
Unni Elin, Olga Alberta, Svanhild, Wenche W.,
Vigdis I., Kristin, Torunn, Karin, Aud F., Tone G.,
Aud Bergljot, Einar Magne, Tone Alice, Camilla,
Tove Anita, Elin, Inger Lise, Merethe, Elisabeth,
Kari A., Ranveig, Ellen Vera, Ellen W., Aud L.,
Nora, Unni, Laila, – og vi kom med fly og tog og
buss og bil.
Fysioterapeutene kom dels fra sykehus og rehabiliteringssentrer, dels fra privatpraksis, og de ble
myndig og dyktig ledet av Aline Flølo: Det var Liv
Dahl, Signe Elise Gorholt, Lene Melgård Hansen,
Hilde Osnes, Marianne Tomter og Linda Wiik.
Behandlingen
Selve behandlingen kom først i gang et og et halvt
døgn etter kursstart, – noe som kanskje ikke er
like populært for alle, men som i alle fall gjør at
helt ferske kursdeltakere får akklimatisert seg og
alle kan bli litt kjent med hverandre.
Verre var det vel at fysioterapeutene kun var ansatt

Fysioterapeutene – fra venstre: Aline Flølo, Marianne Tomter, Liv Dahl, Linda Wiik, Signe Elise
Gorholt, Lene Melgård Hansen, Hilde Osnes
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fram til nest siste kursdag, – og dermed ikke var
med på avslutningsmiddagen. De kunne dermed
heller ikke gi en siste ekstra behandling, legge kompresjonsbandasjer og slike ting de ellers alltid har
gjort siste kursdag, – selv om siste kursdag også
alltid har vært kort.
I tillegg til tradisjonell lymfødembehandling ble
det lagt ganske så mange meter kinesiotape i løpet
av de snaue to ukene behandlingskurset varte (vi
fikk 9 behandlingsdager i løpet av to-ukerskurset). Nytt for de aller fleste var også behandling
med et apparat som ga elektriske impulser dypt i
vevet, – ”deep oscillation therapy”. For den som
vil lese mer om dette, se:
http://www.lymphedemapeople.com/wiki/doku.
php?id=deep_oscillation_therapy og
http://www.deeposcillation.com/index.php?id=23

ødem hadde treningen. Men, dette vil sikkert bli
bedre – jeg regner med at idrettspedagogene blir
kurset og blir bedre rustet til neste gruppe lymfødemikere som skal på lymfødembehandlingskurs.
Og, – det er å håpe at den morsomme supertreningen denne gang ikke ga langvarige uheldige virkninger.
I tillegg til bassengtrening, trening og avspenning
i spennende treningssal med flotte apparater, klatrevegg og digre baller, organiserte gåturer og egne
ruslerunder, – var det også andre aktiviteter. Vi
hadde besøk av dyktige og hyggelige damer fra
både Lillehammer og Moelv husflidslag og av ”tovedamer” med eget utsalg. Alle inspirerte og instruerte til strikking og toving. Elles fikk vi også fine
perioder med stille musikklytting og filmkvelder.

Om dette er en lymfødembehandlingsform som er
kommet for å bli, vet vi ikke, men det er i alle fall
interessant å få være med å prøve noe nytt. At
kombinasjonen intensiv tradisjonell lymfødembehandling, kinesio-taping og dyp oscillering ga synlige resultater for de fleste av de som fikk prøve,
det er i alle fall sikkert. Mange benyttet seg også
av tilbudet om å bruke pulsator, Rolf Davidsen
Helseagenturer hadde stilt mange pulsatorer til
rådighet for utprøving disse ukene, – takk for det!
Trening og aktiviteter
Montebello-senteret har fått to idrettspedagoger.
De skulle stå for bassengtrening, trening i gymsal,
stavganginstruksjon samt instruksjon i bruk av
forskjellige treningsapparater, som sto til disposisjon fra tidlig morgen til sene kvelden.
Det betød at fysioterapeutene ikke var involvert i
treningsdelen av kurstilbudet, – på godt og ondt.
Med 41 pasienter som skulle ha daglig behandling,
med forelesinger ved sjefsfysioterapeut, hadde
fysioterapeutene mer enn nok å gjøre. Men – den
inspirerende og flinke, men ferske idrettspedagogen som endte opp med ansvaret, hadde ikke rukket å lære noe som helst om hva slags øvelser som
egner seg for lymfødemikere – eller hvilke øvelser
man skal være varsom med om en har lymfødem
i arm eller bein. Dette har alltid vært sikret tidligere når fysioterapeutene som kunne og forsto lymf-

Olga Alberta Engelsvoll trener med Fitness-ball
Med så mange tilbud var det greit å ha ”slagordet”
gitt av en av gruppene da oppsummering av forventninger og ønsker for behandlingsoppholdet
ble gitt: ”Passe masse”! For, daglig lymfødembehandling er fantastisk, men man blir også trett,
– derfor erfarte mange at det ikke var godt hvis
man forsøke å være med på alt, – ”passe masse”
fortsettes neste side
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Montebello januar 2010
ga større glede og bedre utbytte.
Hva fikk vi ut av det?
Kaldt var det, mye snø var det, – til glede ved
kanefart og skigåing. Vi så elg på innsjø og elg i
skog, elg i hage og elg langs vei, det var mye elg –
til og med på middagsbordet kom elgen en søndag.

... fortsatt fra forrige side

Det å få mat uten at en selv verken har måttet
finne på menyer, handle eller lage mat er også noe
som gir ro og avspenning i forhold til en travel
hverdag hjemme, og er dermed med på å befordre
god lymfeflyt.
Om vi også kan ta med oss daglig dyppusting inn
i hverdagen etter et slikt behandlingsopphold –
enten ved å ligge og holde en hånd på magen, eller
ved å la armene gå ut og opp slik at lunger og mage
– ja hele ”bolen” synes å fylles av luft, – så er også
det befordende for lymfeflyten.
Nytt denne gang var tilbud om å ta med ledsager
– til et lite kurs i kurset. Noen få hadde benyttet
seg av dette, – men hvordan det ble oppfattet var
det ikke noen rapportering om. Ikke med et ord
var vi invitert til å si noe om dette i evalueringsskjemaet – som ellers ga Montebello-Senteret tips
om hva som var bra eller hadde forbedringspotensiale.
Det er utrolig nyttig å få ta del i et slikt intensivopphold. Det var mange på venteliste etter første
uttak, – og en del kom ikke med denne gang. Det
er å håpe at Montebello-Senteret fortsatt vil tilby
kurs for lymfødemikere med kreftbakgrunn to
ganger i året, – søknadsmassen viser at behovet er
stort.

På avslutningsmiddagen kler Liv Nærum den
sorte kinesiotapen, – om enn noe avklippet etter
flere dagers bruk.

Takk til behandlere, – og til hele personalet ved
Montebello-Senteret, dette er bra! n
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22. internasjonale kongress i lymfologi –

Rapport fra Sydney september 2009
Ved Kristin Haugen, Helen Olsen, Wenche Vigen, Norsk Lymfødemklinikk
Med store forventninger, spenning og undring
satt vi oss på flyet som skulle ta oss til lymfologikongress i Sydney. Vi har deltatt på internasjonale
kongresser tidligere, men det har vært i Europa.
Det var ca 350 deltagere fra 33 land på kongressen.
Vi var fire fysioterapeuter fra Norge som reiste,
alle med spesialitet i onkologisk fysioterapi og
lymfødembehandling.
Forskning
Kongressen åpnet med utdeling av priser til 28
unge forskere som hadde fått stipend for å gjøre
studier innen lymfologi. Studiene presenterte
lymfesystemets fysiologi, patologi, sammenligning av undersøkelsesmetoder og diverse behandlinger. Interessant å se at forskerne kom fra Italia,
England, USA, Hellas, India, Australia, Thailand,
Japan og Tsjekkia.
Dagene startet med felles forelesninger på formiddagen og deretter sesjoner parallelt i to, noen dager
tre saler. Vi valgte de forelesningene og sesjonene
som var mest aktuelle for oss.
Mange av forelesningene lå på et høyt medisinsk
nivå, og det var fantastisk å se i hvor mange forskjellige forskningsområder lymfologien kommer
inn.
Det ble f.eks presentert nye studier innen plastisk
kirurgi i forbindelse med kreftoperasjoner hvor
bl.a. transplantering av lymfeknuter er sentralt.
Her ønsker man å ”høste” lymfeknuter fra et velfungerende område for å erstatte de lymfeknutene
som er fjernet i en kreftoperasjon. I utgangspunktet en fascinerende tanke, men hva skjer med området man har tatt lymfeknutene fra, og hvordan
fungerer de på sitt nye tilholdssted? Det kommer
det nok svar på i løpet av årene som kommer.
I lymfologien arbeides det også med stamcelleforskning. Ved å dyrke stamceller fra perifert blod
(blod fra en vene eller fingertupp) har forskere på-

Havnetur i Sydney – fra venstre: Wenche Vigen,
Elin Foosnæs, Helen M. Olsen, professor Ethel
Földi, Kristin Haugen.
vist en vekstfaktor som er gunstig for sårtilheling
og vaskulær lymfatisk vekst dvs. at det dannes
nye årer og lymfødemet reduseres.
Det utføres også lymfatiske åretransplantasjoner
med godt resultat. Slike operasjonsmetoder brukes
på kompliserte lymfødem med lymfefistler og store infeksjonsproblemer (prof. Baumeister, Tyskland
og dr. Carolin Freccero, Sverige). I noen tilfeller
kan man også lage nye avløp ved å forbinde lymfeårer og blodårer (”lymfo-venøse shunts”) for å føre
lymfevæske fra et ødematøst område direkte inn i
blodbanen. Dette er ikke nye operasjonsmetoder,
men metoder som brukes der annen behandling
ikke gir resultater.
Ny teknologi
Særdeles interessant for oss var forelesningene og
studiene basert på høyteknologisk og avansert
medisinsk utstyr.
Her nevnes en 3-dimensjonal dynamisk MR som
kan vise lymfesystemets hastighet, gjennomstrømning og mønster (prof. Ning-Fei Liu, Kina).
fortsettes neste side
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Rapport fra Sydney
I dag er det vanlig å diagnostisere et lymfødem på
det tidspunkt da det er klinisk synlig og målbart.
På dette tidspunktet kan det allerede ha oppstått
vevsendringer ( fibrotisering) og fettansamlinger
på grunn av proteinrik væskeansamling i vevet.
Det arbeides nå med å standardisere undersøkelser med bruk av lymfscintigrafi og ultralyd for å
diagnostisere lymfødem, der det kliniske bilde
ikke er tydelig nok.
Også med bruk av en målemetode som sender
elektriske signaler med lav styrke gjennom kroppen
kan man i et tidlig stadium diagnostisere unormaliteter i lymfesystemet. På den måten kan man starte lymfødembehandling før skader i vevet oppstår,
og ved kontroller kan man så se hvordan behandlingen virker inn på lymfesystemet.
Rosen / Erysipelas
I den engelskspråklige verden brukes betegnelsen
cellulitis når det snakkes om rosen/erysipelas/
streptokokkinfekson, – det kan være verdt å huske
på for de som skal utenlands.
Det er stor variasjon i diagnostiske metoder og
diagnostiske kriterier. Men uansett skal det være
en lav terskel for å starte med penicillin.
Vanligst er å gi 500mg 8 ganger pr dag i 14 dager.

... fortsatt fra forrige side

Forebyggende skal man ha 500mg 1 gang pr dag.
En annen variant er 250mg phenoxymethylpenicillin 1 gang pr dag i 6 måneder.
Det ble ellers rapportert om 42 forskjellige doser
og 17 forskjellige typer antibiotika (www.thebls.
com og www.lymphoedema/org/lsn/index.html).
Dermed skulle det være mulig å finne noe som
passer for hver og en som strir med dette.
En studie fra Bankok viste at det ble rapportert
økt antall cellulitis om sommeren når temperaturen øker lymfødemet.
Varm, kulde, barometertrykk
Det pågår flere studier mht klimatisk påvirkning i
Minnesota i USA, og i Townsville og Adelaide i
Australia. 42 deltagere har vært med i en studie
hvor det ble undersøkt effekten på et lymfødem ved
flyturer, og det ble sett på mulige innvirkninger
av været, – varme, fuktighet og barometertrykk.
Man fant at temperatur har innvirkning på lymfødem, men ikke barometertrykk. Konklusjonen
sier unngå ekstrem kulde og sterk varme. Det ble
imidlertid ikke funnet klare risikofaktorer med
hensyn til flyreiser. Dette forskes det videre på.
Det gjelder også bruk av kompresjonsstrømper på
reise og under øvelser.

Fra venstre: Kristin blir behandlet med håndholdt laser. – Nattbandasjer med kompressjon og til dagtid
med bandasjer utenpå. Enklere enn tubegas, vatt og evt spesialpolstring som vi ellers bruker. – Kristin
prøver ”ReadyWrap”, kompresjonsmateriale som legges rundt benet og strammes til med borrelås.
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Brystkreft og lymfødem
Det refereres til store variasjoner i stadieinndeling
og kirurgiske teknikker, og store variasjoner på
hvordan og hvor lenge pasientene blir fulgt opp
etterpå. Ser vi mer brystødem etter at sentinel node
teknikken ble innført? Store variasjoner med hva
som blir gjort i armhulen, og om det er en senioreller juniorkirurg.
En studie gjennomført med 287 brystkreftopererte kvinner i Australia viser at 33% utviklet lymfødem (prof. Kate White, Australia).
Nasjonalt register for lymfatiske sykdommer
Prof. Stanley G. Rockson fra Stanford University,
USA, snakket om lymfatiske dysfunksjoner og
syndromer med lymfatisk komponent. Ved å
studere pasientpopulasjoner ønsket han å lage et
nasjonalt pasientregister for lymfatiske sykdommer. Ved å samle slike data må vi anta at kunnskapen om lymfødem og forskjellige kombinasjoner med annen sykdom blir lettere tilgjengelig og
at behandlingstiltak hurtig kan settes i gang. Vi
var temmelig stolte da professor Aagenæs, Norge,
og Aagenæs syndrom ble nevnt i denne sammenhengen.
Utstillere av spennende produkter
Flere firma stilte ut nye produkter slik som nattbandasje, som på dagtid fikk bandasje utenpå, og
en ”readywrap” – en slags kompresjonsstrømpe
med borrelås. Disse produktene leveres i både
standardstørrelser og etter mål.
Vi besøkte også utstillerne fra RianCorp som presenterte laserbehandling av lymfødem. Laseren er
utprøvd på arrvev, stråleskadet vev og faste, harde
lymfødem ( fibrotisert vev) og flere av foredrags-

holderne refererte til svært gode resultat.
Pasientinformasjon
Midtveis i kongressen var det satt av en kveld til
informasjon for pasienter. Det møtte opp ca 100
pasienter og det var et lydhørt publikum som fikk
med seg mange gode foredrag med titler som:
”Håndfaste opplysninger og statistikk om lymfødem”, ”Medikamenter som forverrer lymfødemet”,
”Øvelser og aktivitet – hvordan hjelper det på
lymfødemet?”, ”Konservativ terapi og selvbehandling”, ”Alternative og komplementære behandlinger”, ”Lymfødem og alvorlig overvekt”.
Oppsummering
Kongressen i Sydney var innholdsrik, nyttig og
givende. Nyttig og givende fordi den både ga ny
kunnskap, samtidig som vi fikk bekreftet at det
komplette behandlings-regimet vi tilbyr lymfødempasienter i Norge i dag, står godt i det internasjonale fagmiljø. Det vi mangler i Norge for å kunne
løfte opp lymfologien, er et knippe interesserte
leger, gode klinikere og forskere.
Vi har møtt og hørt mange dyktige kollegaer, sett
mange gode posters – og har lyst på mye av det
flotte diagnostiseringsutstyret som fins.
Til tross for mange kunnskapsrike leger, forskere
og behandlere i mange land verden over, hersker
det en medisinsk ignorering av lymfologien.
International Society of Lymphology ble startet i
1960 og har nå medlemmer fra 44 nasjoner og 6
kontinent, ingen fra Afrika.
Vi avslutter med å si som første foreleser på kongressen, professor Marlys Witte fra Arizona:
”I morgen – vil vi være i stand til å si:
Lymfødem, hva var det?” 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

15

LYMFEPOSTEN 1/10

Komplett Fysikalsk Lymfødembehandling
Komplett fysikalsk lymfødembehandling består av manuell lymfedrenasje, bandasjering,
øvelser, hudpleie samt tilmåling/tilpassing av kompresjonsstrømpe.
Behandlingen utføres av spesialutdannede fysioterapeuter.
De følgende sidene viser en landsoversikt over fysioterapeuter som har denne spesialkompetansen – med behandlingsadresse og telefonnummer, sortert på postnummer.
Norsk Lymfødemforening jobber kontinuerlig for
at oversikten skal være så oppdatert som mulig.
Men vi understeker at listen her i Lymfeposten ikke
sier noe om hvilke fysioterapeuter som kan ta imot
lymfødemikere poliklinisk, hvem som har mulighet for å gi intensivbehandling, hvem som kun
behandler inneliggende pasienter, – eller hvorvidt
den enkelte fysioterapeut har kommunalt driftstilskudd eller ikke.

www.dialecta.no

Uheldige omstendigheter gjør at vi i denne omgang ikke har fått med oss de som tok etterutdanningen vinteren 2009/2010, – men disse vil bli
inkludert i oversikten på våre nettsider på http://

www.lymfoedem.no/Fysioterapeuter.html
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
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 med sentralstyremedlem Eva Kjønø Johansen på e-post:
fyslister@lymfoedem.no n

Montebello-Senteret gir deg

�ekreas�on og inspirasjon

❱❱ Ernæring og fysisk aktivitet - Kom i gang 1. - 7. mai
Kurset har som mål å gi deg innsikt i betydningen av fysisk akvitiet og ernæring for å bevare best mulig helse.
❱❱ Litteratur og leseglede 24. - 30. juli
Kurset vil handle om leserglede - og gi opplevelser i litteratur og fortellinger.

Målgruppe:
Alle som har eller har hatt kreft,
med eller uten pårørende/
nærstående.

❱❱ Inspirasjons- og rekreasjonskurs 16. - 25. juni (Sommerdager)
Gode dager i rolige omgivelser, hvor tema skal gi inspirasjon og livsmot videre.

Kostnad til reise og opphold
dekkes av Folketrygden/HELFO.
Egenandel for pasient: kr
150,- pr.døgn. Egenandel for
pårørende: kr 100,- pr.døgn.

❱❱ Prostatakreft 31. juli - 6. august
Tema er tilpasset diagnose, og handler om kreftsykdommen, fysisk aktivitet, psykiske reaksjoner, ernæring
og om sosiale støtteordninger.

❱❱ Brystkreft 15. - 21. mai (over 55 år) / 29. mai - 4. juni (under 55 år) / 4. - 10. september (alle aldre)
Målgruppe er alle som har eller har hatt kreft, med eller uten pårørende/nærstående.

❱❱ Lymfødembehandlingskurs 2. - 15. oktober
En blanding av foredrag, hjelp til selvhjelp, manuell lymfødembehandling og øvelser.

Søknadsfrist for første inntak
er 1 mnd før kursstart.
Søknadsskjemaer og
«legeerklæring, garanti og
regning: se www.montebellosenteret.no eller henvend deg
til Montebello-Senteret.
Montebello-Senteret
Kurstedvegen 5, 2610 Mesnali. Tlf 62 35 11 00
post@montebello-senteret.no www.montebello-senteret.no
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Fysioterapeutoversikt
Kristin Haugen
Norsk Lymfødemklinikk
Stensberggaten 19
0170 OSLO
Tlf 2269 0035

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

Ingvild Vernum Amundsen
Hospice Lovisenberg
Geitmyrsveien 45
0455 OSLO
Tlf 2322 5463

Helen Olsen
Norsk Lymfødemklinikk
Stensberggaten 19
0170 OSLO
Tlf 2269 0035

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

Britt Carlsen
Hospice Lovisenberg
Geitmyrsveien 45
0455 OSLO
Tlf 2322 5150

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

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

Unni Vidvei Nygaard
Hospice Lovisenberg
Geitmyrsveien 45
0455 OSLO
Tlf 2322 5150 / 909 23 879

Wenche Vigen
Norsk Lymfødemklinikk
Stensberggaten 19
0170 OSLO
Tlf 2269 0035

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

Ellen Hamre
Aker universitetssykehus
Trondheimsveien 235
0514 OSLO
Tlf 2289 4770

Thuy Nguyen
Kajalund Fysikalske Institutt
Sollerudveien 35
0283 OSLO
Tlf 926 16 393

Ann Nesser
Majorstuen Fysikalske Institutt
Fridtjof Nansensvei 2
0369 OSLO
Tlf 2206 8633 /996 40 356

Maria Liljeholm
Aker universitetssykehus
Trondheimsveien 235
0514 OSLO
Tlf 2289 4770

Else Margrethe Reenskaug
Sollerudveien 11
0283 OSLO
Tlf 2250 9705

Inger Øien
Diakonhjemmet sykehus
Diakonveien 12
0370 OSLO
Tlf 2245 1500

Ingunn Elise Haakonsen
NIMI Sinsen
Hasleveien 38
0571 OSLO
Tlf 2164 1910 / 922 03 486

Torhild Birkeland
Rikshospitalet
Sognsvannsveien 20
0372 OSLO
Tlf 2307 1727

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

Kristin Borch
Rikshospitalet
Sognsvannsveien 20
0372 OSLO
Tlf 2307 2279

Else Aaseth
Brobekk Fysioterapi
Brobekkveien 31
0598 OSLO
Tlf 2264 1277

Jørn Rosenberg
Vinderen Fysioterapi
Slemdalsveien 72
0373 OSLO
Tlf 2214 6428

Kristin Høvde
Brobekk Fysioterapi
Brobekkveien 31
0598 OSLO
Tlf 2264 1277

Ingvild Lesteberg
Kreftsenteret
Ullevål universitetssykehus
Kirkeveien 166
0407 OSLO
Tlf 2302 7766

Sun-Lim Gundersen
Tveita Fysikalske Institutt
Tveitenveien 150
0671 OSLO
Tlf 930 68 221

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
Renate Strand
Radiumhospitalet
Ullernchauseen 70
0310 OSLO
Tlf 2293 5975
Andrea J. Becher
Majorstuen Osteopati
Jac. Aallsgt. 18 B
0368 OSLO
Tlf 2321 3800

Hilde Osnes
Kreftsenteret
Ullevål universitetssykehus
Kirkeveien 166
0407 OSLO
Tlf 2302 7766

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

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

Keth Brustad
Kolsås Fysioterapi
Brynsveien 96
1352 KOLSÅS
Tlf 6713 9501

Grete Eik
Aker universitetssykehus, avd. Ski
Vardåsveien
1400 SKI
Tlf 6485 6550

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

Marit Garte Nervold
Kolsås Fysioterapi
Brynsveien 96
1352 KOLSÅS
Tlf 6713 9501

Marianne Tomter
Centrum Fysioterapi
Idrettsveien 10
1400 SKI
Tlf 6487 2895 / 414 19 650

Rosemary Bothner-By
Ambulerende
Bærum kommune/Bekkestua
1356 BEKKESTUA
Tlf 932 29 177

Linda M. Wiik
Centrum Fysioterapi
Idrettsveien 10
1400 SKI
Tlf 6487 2895

Joke Negaard
Godthaab Helse og Rehabilitering
Gml. Ringeriksvei 148
1356 BEKKESTUA
Tlf 6783 6040

Karianne Hattestad
Trollåsen Fysioterapi
Trollåsveien 25
1414 TROLLÅSEN
Tlf 6680 2523

Marianne Torp
Plahteskogen Fysikalske Institutt
Plahteskogen 29 A
1363 HØVIK
Tlf 6753 8885

Anne Claudi Stenseth
Trollåsen Fysioterapi
Trollåsveien 25
1414 TROLLÅSEN
Tlf 6680 2523

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

Solveig Norderval
Ås Fysikalske Institutt
Moerveien 14
1430 ÅS
Tlf 6494 0504 / 416 98 762

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

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

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 / 971 66 653
Doris Darweng
Lindeberg omsorgssenter
Lindebergveien 10
1069 OSLO
Tlf 2342 0315 / 924 23 084
Synne M. Gillebo
Høybråten Fysikalske Institutt
Høybråtenveien 76
1088 OSLO
Tlf 2221 4949
Sissel Storaker Torgersen
Nordstrand Fysioterapi
Ekebergveien 228 B
1162 OSLO
Tlf 909 34 494 / 2228 0735
Anne-Gunn Kallum
Sykehuset Asker og Bærum
Sogneprest Munthe Kaasvei 100
1346 GJETTUM
Tlf 6780 9400/06780
Sidsel Ursin-Holm
Bryn Helsesenter Fysioterapi
Kirkegårdsveien 3
1348 RYKKINN
Tlf 6713 0604
Vigdis Fenes
Fram Helserehab
Rykkinnveien 100
1349 RYKKINN
Tlf 6715 2922
Anne Schultz
Fram Helserehab
Rykkinnveien 100
1349 RYKKINN
Tlf 6715 2922
Ba Fossum
Fram Helserehab
Rykkinnveien 100
1349 RYKKINN
Tlf 6715 2922

II NLFs Fysioterapeutoversikt

Susan Hagen
Ambulerende
Asker Kommune
1383 ASKER
Tlf 920 50 185
Anne Kvisgaard Gløersen
Fysio Aktiv
Bankveien 1
1383 ASKER
Tlf 6676 6540

Wenche Sunde
Frogn kommune
Rådhusveien 6
1440 DRØBAK
Tlf 6490 6507
Bodil Gulbrandsen
Fjellstrand Klinikken
Fjellstrandveien 9
1458 FJELLSTRAND
Tlf 6696 0311

Aud Wølner
Fysio Aktiv
Bankveien 1
1383 ASKER
Tlf 6676 6540

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

Helen M. Natvik
Sentrum Fysikalske
Kirkeveien 230
1383 ASKER
Tlf 6679 0824

Ragnhild Strømsnes Aarseth
Akershus Universitetssykehus
Sykehusveien 25
1474 NORDBYHAGEN
Tlf 6796 4464 / 971 66 260
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Liss Marita Solbakken
Akershus Universitetssykehus
Fysioterapi avd.
Sykehusveien 25
1474 NORDBYHAGEN
Tlf 6792 8340
Oddbjørg Jonsdottir
Akershus Universitetssykehus
Fysioterapi avd.
Sykehusveien 25
1474 NORDBYHAGEN
Tlf 02900
Synnøve Løkvold Kristiansen
Akershus Universitetssykehus
Fysioterapi avd.
Sykehusveien 25
1474 NORDBYHAGEN
Tlf 6796 4463 / 6796 1490
Jeroen ter Haar
Opptreningssenteret Jeløy Kurbad
Bråthengt. 94
1517 MOSS
Tlf 6924 5800
Eelco Huttner
Opptreningssenteret Jeløy Kurbad
Bråthengt. 94
1517 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
Anne Sofie Steinsland
Park Fysioterapi
Dronningensgate 27
1530 MOSS
Tlf 6925 6356
Thuy Nguyen
Moss kommune
Peer Gynts vei 4
1535 MOSS
Tlf 992 26 919

Jan-Ola Olstad
Fram Fysioterapi
Rådhusveien 7
1743 KLAVESTADHAUGEN
Tlf 6997 2696
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. 2
1890 RAKKESTAD
Tlf 6922 3060
Maricheh Varanlou
Sørum sykehjem, Rehab. avd.
Heggelia 5
1920 SØRUMSAND
Tlf 6382 2900
Anita Borgvang
Romerike Fysioterapi
Romerike Helsebygg
Dampsagveien 2 A
2000 LILLESTRØM
Tlf 6389 7083
Sissel Jacobsen Krogstad
Strømmen Trim og Fysioterapi
Støperiveien 5
2010 STRØMMEN
Tlf 6389 1980
May-Heidi Sandvik
Skedsmo kommune
Ergo- og fysioterapitjenesten
Husebyveien 18
2020 SKEDSMOKORSET
Tlf 6483 7168

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

Evie Høyberg
Skedsmo kommune
Ergo- og fysioterapitjenesten
Husebyveien 18
2020 SKEDSMOKORSET
Tlf 6483 7165

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

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
Rigmor Noer
Sykehuset Innlandet
Fysioterapi avd
Parkveien 35
2212 KONGSVINGER
Tlf 6288 7060
Ingebjørg Skoglund
Sykehuset Innlandet
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 og
Treningssenter
Torggt. 1
2317 HAMAR
Tlf 6253 0440
Liv S. Opsahl
Grand Fysioterapi og
Treningssenter
Torggt. 1
2317 HAMAR
Tlf 6252 9056
Tone Haugvik Francke
Hospice Sangen
Høyensalsgt. 74
2317 HAMAR
Tlf 6254 2090

NLFs Fysioterapeutoversikt III
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Åste Narmo Wiken
Hospice Sangen
Høyensalsgt. 74
2317 HAMAR
Tlf 6254 2090

Kristin K. Didriksen
Otta Fysikalske Institutt
Ola Dahlsgt. 8
2670 OTTA
Tlf 6123 0395 / 913 46 231

May Vestar Onsrud
Snertingdal Omsorgssenter
Snertingdalsveien 1733
2838 SNERTINGDAL
Tlf 6113 4920

Solveig Wetten
Fysioterapi Brumunddal
Nygata 9
2380 BRUMUNDDAL
Tlf 6234 0704

Kirsten Aa. Garmo
Heidal Fysikalske Institutt
2676 HEIDAL
Tlf 6123 4200

Merete Kind Wensink
Paulsrud Rehabiliteringssenter
Solvoll
2840 REINSVOLL
Tlf 6115 9505

Monica Cae
Ringsaker kommune
Enhet for Rehabilitering
Storgata 73
2390 MOELV
Tlf 6233 5753 / 970 98 137
Ragnhild Skard
Triangelen Fysioterapi
Gamle Trysilvei 2
2406 ELVERUM
Tlf 6242 6732
Merethe Bekkvang
Trysil kommune
2420 TRYSIL
Tlf 6244 8225
Kari Strømshoved
Tynset Fysikalske Institutt
Brugt. 1
2500 TYNSET
Tlf 6248 0934 / 959 31 811
Anne Grete Sandbakken
Os kommune
Verjåtunet
2550 OS I ØSTERDALEN
Tlf 6247 0329 / 930 98 287
Robert Hagen
Skogli Helse- og Rehab.senter
Fredrik Colletsvei 13
2614 LILLEHAMMER
Tlf 6124 9200 / 959 24 666
Idunn Huru
Skogli Helse- og Rehab.senter
Fredrik Colletsvei 13
2614 LILLEHAMMER
Tlf 6124 9120
Bjarne Nordgård
Skogli Helse- og Rehab.senter
Fredrik Colletsvei 13
2614 LILLEHAMMER
Tlf 6124 9100
Lene Melgård Hansen
Sølvskottberget Rehab.senter
2636 ØYER
Tlf 482 19 680 / 6127 5400
Anita Taklo
Gausdal kommune
Follebutunet
2656 FOLLEBU
Tlf 993 08 856 / 6125 5048

IV NLFs Fysioterapeutoversikt

Kirsten Aa. Garmo
Vågå Trimmen Fysioterapi
2684 VÅGÅ
Tlf 6123 7497
Elizabeth Michelet
Michelets Fysikalske Institutt
Karimoen 29
2743 HARESTUA
Tlf 6132 3023
Marit Hval
Gran Fysioterapi
Storgata 36
2750 GRAN
Tlf 6133 0316
Odd Arild Engh
Gjøvik Lymfødem og
Fysioterapiklinikk
Nedre Torvgt. 3
2815 GJØVIK
Tlf 404 08 907
Cathrine Indrelid
Gjøvik Lymfødem og
Fysioterapiklinikk
Nedre Torvgt. 3
2815 GJØVIK
Tlf 480 43 809 / 6117 2751
Per Melkersen
Gjøvik Lymfødem og
Fysioterapiklinikk
Nedre Torvgt. 3
2815 GJØVIK
Tlf 6117 2751 / 412 08 745
Berit Brenni Forberg
Sykehuset Innlandet
Kyrre Greppsgt. 11
2819 GJØVIK
Tlf 06200
Katja Bjørnhart Petersen
Gjøvik kommune
Storgt. 33
2821 GJØVIK
Tlf 6114 6938
Gunnhild Buset Enge
Åslundmarka bo- og servicesenter
Rådyrveien 5
2827 HUNNDALEN
Tlf 979 56 271

Grazyna Walicki
Østre Toten kommune
Fysio- og ergoterapitjenesten
2850 LENA
Tlf 6114 2039
Ane Berg Bentsen
Landaasen Rehabiliteringssenter
Landåsvegen 747
2861 LANDÅSBYGDA
Tlf 6112 4300 / 6112 4000
Hilde Karbø
Valdres Fysioterapi
Tveitavegen 11
2900 FAGERNES
Tlf 6136 1850
Siri Gjessing Heggelund
Sykehuset Buskerud
Dronninggt. 28
3004 DRAMMEN
Tlf 3280 3198 / 3280 3195
Ines Bader Kalstad
Drammen Fysioterapi
Vårveien 25
3026 DRAMMEN
Tlf 928 44 204
Ingrid Skolleborg Hilsen
Konnerud Fysioterapi
Bernåsbakken 2
3032 DRAMMEN
Tlf 3288 5400 / 934 01 931
Anneri Thielemann
Strømsø Fysikalske Institutt
Torgeir Vraas plass 6
3044 DRAMMEN
Tlf 3289 6550 / 932 35 993
Ines Bader Kalstad
Bråta bo- og aktivitetssenter
Bråtaveien 2
3050 MJØNDALEN
Tlf 928 44 204
Tron Granby
Bråta Fysioterapi
Bråtaveien 2
3050 MJØNDALEN
Tlf 906 12 329 / 3287 7010
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Kristin Rennesund
Voorens Fysikalske Institutt
Bekkegt 2
3080 HOLMESTRAND
Tlf 3305 2491 / 991 56 860

Ingvill Trollerud
Fysioklinikken
Dronningensgt. 3
3210 SANDEFJORD
Tlf 3347 3500 / 975 99 041

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

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

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

Mona Kolbjørnsdatter Sando
Ål bu-og behandlingssenter
Avd. ergo-og fysioterapi
3570 ÅL
Tlf 952 23 313 / 3208 5266

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

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

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

Mirian Øyhus Mikkelsgård
Frisklivssentralen
Modum
3360 GEITHUS
Tlf 901 66 710

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

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

Kristin Ruder
Tønsberg Lymfødemklinikk
Barlindveien 2
3118 TØNSBERG
Tlf 3332 9009

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

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

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

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

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

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

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

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

Aalke Dimmendaal
Move Fysioterapi
Arnemannsveien 5
3510 HØNEFOSS
Tlf 482 47 119

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

Magnhild Tonstad
Vestsiden Fysikalske Institutt
Kirkegt. 11
3616 KONGSBERG
Tlf 922 42 463
Ane Fjøsne Pedersen
Blefjell Sykehus
Henrik Wergelandsgate 12
3675 NOTODDEN
Tlf 3502 1320
Elisabeth Oredalen
Sykehuset Telemark
Avd. for fysio/ergoterapi
3710 SKIEN
Tlf 3500 3500
Kristin Kjelstad
Skien kommune, Kverndalen
Kongens gate 31
3717 SKIEN
Tlf 958 97 241
Bendikte Bruvik
Fysioform Klinikken
Nyhusveien 6
3726 SKIEN
Tlf 912 41 371
Tove Søraas Valebjørg
Brygga Fysikalske Institutt
Ytre Strandvei 6
3770 KRAGERØ
Tlf 3598 0772
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

NLFs Fysioterapeutoversikt V
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Anne Marthe Fæhn
Aktiv Fysioterapi Ulefoss
Ringsevja 4
3830 ULEFOSS
Tlf 958 70 178

Beate Løkken Stevens
Hinna Helsepark
Jåttåvågvn 7
4020 STAVANGER
Tlf 5131 5111

Knut Henrik Neess
Flekkefjord Fysioterapi
Parkgaten 6, 2 etg.
4400 FLEKKEFJORD
Tlf 3832 3315

Liv Aasmundsen
Ulefoss Fysikalske Institutt
Ringsevja 4
3830 ULEFOSS
Tlf 3594 4252

Betty Helgeland
Rogaland Fysioterapiog Lymfødemklinikk
Lagerveien 21
4033 STAVANGER
Tlf 5181 6930 / 986 55 815

Arvid Egeland
Liknes Fysioterapi
Helsehuset
4480 KVINESDAL
Tlf 3835 0390

Gabriela Beurmann Tveit
Dalen Fysikalske Institutt
Sentrumsbygget
3880 DALEN I TELEMARK
Tlf 3507 7170
Anne-Lise Sundby Laastad
Hovenga Fysioterapi
Augestadvegen 7
3915 PORSGRUNN
Tlf 3551 5891
Kjersti Engan
Bamble Fysioterapi
Falkåsveien 1
3960 STATHELLE
Tlf 936 52 549
Bjørnar Nilsen
Bamble Fysioterapi
Falkåsveien 1
3960 STATHELLE
Tlf 3596 0241
Inger Marit Tegdal
Bamble Fysioterapi
Falkåsveien 1
3960 STATHELLE
Tlf 411 76 239 / 3596 0241
Jorunn Grostøl
Stavanger Sentrum Fysioterapi
Skagen 27, Tårngalleriet 4. etg.
4006 STAVANGER
Tlf 5189 6222
Lene Mikkelsen
Stavanger Universitetssykehus
Arm. Hansensvei 20
4011 STAVANGER
Tlf 5151 8318
Kine Larsen
Stavanger kommune
Fysio-og ergoterapitjenesten
Torgveien 27
4016 STAVANGER
Tlf 5150 8400 / 990 13 101
Aina Hisken Pedersen
Stavanger kommune
Fysio-og ergoterapitjenesten
Torgveien 27
4016 STAVANGER
Tlf 5150 8333 / 911 27 226

VI NLFs Fysioterapeutoversikt

Ingrid Haugen Tyldum
Rogaland Fysioterapiog Lymfødemklinikk
Lagerveien 21
4033 STAVANGER
Tlf 5181 6930 / 986 55 815
Åshild Olaug Sukka
Suldal Kommune, Fysikalsk avd.
Helsetunet
4230 SAND
Tlf 976 04 595 / 5279 2336
Anne Therese Skogen Madsen
Fysio-og ergoterapitjenesten 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
Klepp Fysioterapi
Prestevegen 12
4352 KLEPPE
Tlf 5142 9611 / 413 07 616
Ragna Sigmo Skipstad
Fysioklinikken
Spinnerigaten 15
4370 EGERSUND
Tlf 5120 7094

Kirstin Slotten Staurseth
Mandal Sykehjem
Avd.leder Fysio/ergo
Lars O. Røllandsgt 7
4514 MANDAL
Tlf 3827 3763 / 945 10 467
Gro Boge Aasheim
Åseralheimen
Åseral kommune
4540 ÅSERAL
Tlf 918 40 775
Nicole Søhnel
Sørlandets Rehab.senter Eiken
Skeie
4596 EIKEN
Tlf 3834 9413
Janne Cecilie Bjerva
Sykehuset Sørlandet, Eg
4600 KRISTIANSAND
Tlf 3803 8666
Trond Syvertsen
Kristiansand Lymfødemklinikk
Dronningensgate 38
4610 KRISTIANSAND
Tlf 3807 0010
Anne Josefine Røsnes
Eventyrgården Fysioterapi
Kirkegt. 21
4612 KRISTIANSAND
Tlf 3802 5412
Ingjerd Peersen
Søgne Fysikalske Institutt
Rådhusvn. 14A
4640 SØGNE
Tlf 3805 0750
Marie Borgen
Sans Fysioterapi, Tollnes
4760 BIRKELAND
Tlf 3727 7700
Gerd Helena Johnsen
Centrum Fysikalske Institutt
Østregate 2/4
4836 ARENDAL
Tlf 3702 5590
Karen Marie Saxlund
Sørlandet Sykehus, Fysio avd.
Sykehusveien 1
4838 ARENDAL
Tlf 3701 4330
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Elisabeth Lilleholt Müller
Sørlandet Sykehus, Fysio avd.
Sykehusveien 1
4838 ARENDAL
Tlf 3701 4330
Norunn Westersund Knutsen
Arendals Fysikalske Institutt
Langbryggen 15
4841 ARENDAL
Tlf 3702 1038
Linn Berge Roland
Psykomotorisk Fysioterapi
Bark Silas vei 7
4876 GRIMSTAD
Tlf 997 27 818
Guri Kjeldsberg
Rosenkrantz Fysioterapi
& Manuell Terapi
Rosenkrantzgt. 3
5003 BERGEN
Tlf 5555 3480
Elisabeth Livden Baklien
Stensnes Fysikalske Institutt
Rosenkrantzgt. 3
5003 BERGEN
Tlf 5531 6220
Tone-Lise Frantzen
Sunniva klinikk for
lindrende behandling
Haraldsplass Diakonale Sykehus
Ulriksdal 8 C
5009 BERGEN
Tlf 5597 9400 / 5597 9409
Grethe Førde
Bergen kommune
Årstad bydel
Solheimsgt 13 C, 2. etg.
5020 BERGEN
Tlf 5556 5182
Anicken Smith Huun
Haukeland universitetssykehus
Fysioterapi avd.
5021 BERGEN
Tlf 5597 2927 / 5597 2909
Anne Grethe Paulsberg
Smerteklinikken
Jonas Lie’s vei 65
5053 BERGEN
Tlf 5597 4009
Conny Lossius
Strimmelen Fysio- og
Lymfødemterapi
Landåslien 17
5097 BERGEN
Tlf 5528 0087
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
Kommunefysioterapeut
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
Voss Rehabiliteringssenter
Hagahaugvegen 30
5700 VOSS
Tlf 5652 0624 / 907 34 328
Wenche Steen Dillon
Skuggenhaugen Fysioterapi
Haugveien 29
6015 ÅLESUND
Tlf 7014 5020 / 951 52 952
Kari-Ann A. Sletteberg
Skuggenhaugen Fysioterapi
Haugveien 29
6015 ÅLESUND
Tlf 7014 5020
Bente Hole Vik
Skuggenhaugen Fysioterapi
Haugveien 29
6015 ÅLESUND
Tlf 7014 5020
Oddrun Nedregård
Fysioterapi og Akupunktur
Klinikken
Moaveien 11
6018 ÅLESUND
Tlf 7014 0940
Bente Hole Vik
Ålesund sjukehus, Kreft avd.
6026 ÅLESUND
Tlf 7010 5000

Oddrun Rogne Berg
Volda Sjukehus
Fysioterapiseksjonen
Kløvertunvegen 1
6100 VOLDA
Tlf 7005 8213
Ove Årdal
Stranda Fysikalske
Øyna
6200 STRANDA
Tlf 476 59 565
Randi Farstad
Bankgata 6
6200 STRANDA
Tlf 482 18 856
Mari Ekornes
Muritunet senter for
meistring og rehabilitering
Muri
6210 VALLDAL
Tlf 7025 8367
Ove Årdal
Stordal Fysikalske
Pedrobygget
6259 STORDAL
Tlf 476 59 565
Marit Louise Moltubakk
Fysioterapiklinikken
Vollan 2
6300 ÅNDALSNES
Tlf 975 85 667
Ragnhild Næss Hole
Nesset kommune, Fysioterapi
Helsesenteret
6460 EIDSVÅG
Tlf 7123 1208
Ellen Bjerkestrand
Kristiansund sykehus
Herman Døhlens vei 1
6508 KRISTIANSUND
Tlf 7112 2886
Birgit Alice Seljeflot
Kristiansund sykehus
Herman Døhlens vei 1
6508 KRISTIANSUND
Tlf 7112 2886
Margaret David Ås
Aure Fysioterapi og Akupunktur
6690 AURE
Tlf 7164 6419 / 415 55 052
Kaija-Liisa Hestsveen
Aure kommune
6690 AURE
Tlf 7164 7553
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Jørn Sunde Drageset
Olden
6788 OLDEN
Tlf 5787 3073
Hildegunn Steindal
Førde sentralsjukehus
Avd. for medisin og rehabilitering
6800 FØRDE
Tlf 5783 9000
Aud Vassbotten Storøy
Førde sentralsjukehus, Vie
6800 FØRDE
Tlf 5783 9370
Inger Ebbesen
Helsesenteret
6866 GAUPNE
Tlf 5768 5608
Kari Fismen
Røde Kors Haugland
Rehabiliteringssenter
6968 FLEKKE
Tlf 5773 7100
Hanne Paltiel
St. Olavs Hospital
Olav Kyrresgt. 17
7006 TRONDHEIM
Tlf 7257 1255
Randi Presthus
St. Olavs Hospital
Olav Kyrresgt. 17
7006 TRONDHEIM
Tlf 7386 8280
Torbjørg Slette
St. Olavs Hospital
Olav Kyrresgt. 17
7006 TRONDHEIM
Tlf 7257 1256

Anita Tronsaune
Rissa kommune
Sokkelen på Rissa Sykehjem
7100 RISSA
Tlf 916 23 538
Inger Grete Skogen
Bjugn kommune
Bjugn Helsesenter
7160 BJUGN
Tlf 920 84 669

Carole Ann Wagnild
Selbu kommune
Selbu Helsesenter
Medisinsk Rehabiliteringsavdeling
7580 SELBU
Tlf 7381 6833

Inger Grete Skogen
Skogens Fysikalske Institutt
Høybakken
7160 BJUGN
Tlf 920 84 669

Mette Johansen
Sykehuset Levanger
Fysioterapiavd.
7600 LEVANGER
Tlf 7409 8000

Tove Ulset
Åfjord Helsesenter
7170 ÅFJORD
Tlf 7253 0105 / 908 50 107

Margreet Hartmann
Hudpoliklinikken Levanger
Kirkegt. 2
7600 LEVANGER
Tlf 7409 8000 / 922 40 320

Gunn Tove Stai Eidsmo
Melhus kommune
Buen Helse og omsorgssenter
Aktivitet & Bevegelse
7224 MELHUS
Tlf 7285 8539
Kristian Austreim
St. Olavs Hospital
Avd. Orkdal Sjukehus
Sjukehusvegen 3
7300 ORKANGER
Tlf 7247 0337
Sølvi Liabakk-Selli
St. Olavs Hospital
Avd. Orkdal Sjukehus
Sjukehusvegen 3
7300 ORKANGER
Tlf 7247 0271

May-Britt Asp
St. Olavs Hospital, Kreftavd.
Olav Kyrresgt. 17
7006 TRONDHEIM
Tlf 7386 9529

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

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

Ingvild Arnesen
Røros Rehabiliteringssenter
Øverhagaen 15
7374 RØROS
Tlf 7240 9500

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

Tor-Aage Berg
Lade Fysikalske Institutt
Harald Hårfagres gt. 2
7040 TRONDHEIM
Tlf 7392 2255

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

Hilde Omholt Alver
Stokmoen Fysioterapi
Wergelandsvegen 27
7500 STJØRDAL
Tlf 7480 4040
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Kristin Dalen
Sykehuset Levanger
Kirkegt. 2
7600 LEVANGER
Tlf 7402 3096
Margreet Hartmann
Bjørnang Rehabiliteringssenter
7620 SKOGN
Tlf 7408 5134 / 922 40 320
Eli Foosnæs
Lymfødemklinikken
Steinkjer Medisinske Senter
Fyrgt. 3
7714 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
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Pia Marianne Pousar
Nordlandssykehuset
Seksjon Fysioterapi
Prinsensgt 164
8005 BODØ
Tlf 7553 4530
Bjørn Ivar Pedersen
Tverlandet Fysioterapi
Grøttingen 5
8050 TVERLANDET
Tlf 906 35 090
Linda Elin Nilsen
Meløy kommune
Christian Tidemannsvei 20
8150 ØRNES
Tlf 954 47 228

Helene P. Fauske
Vefsn Fysikalske Institutt
C. M. Havigs gt. 45
8656 MOSJØEN
Tlf 7517 1846

Lill-Karin Bertelsen Styrvoll
Aktiv Fysioterapi
Nesseveien 2 B
9411 HARSTAD
Tlf 454 88 498

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

Bodil Hoen
Alta Helsesenter,
Rehabiliteringsavd.
Markveien 33
9510 ALTA
Tlf 7845 5510

Sara Skevik
Vefsn Fysikalske institutt
C. M. Havigs gt. 45
8656 MOSJØEN
Tlf 7517 1847

Tove Torrissen
Nordtun Helse Rehab
8170 ENGAVÅGEN
Tlf 7572 1300

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

Stein Ingvaldsen
Saltdal Helsesenter
Jernbanegata 48
8250 ROGNAN
Tlf 7568 2138

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

Inger-Anne Nicolaisen
Rehabilitetstjenesten
Avisgata 10
8300 SVOLVÆR
Tlf 970 13 270

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

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

Outi Arola Bøckmann
Dagrehabilitering
Tromsø kommune
Seminarbakken 1
9008 TROMSØ
Tlf 7775 7928 / 7775 7900

Merete Stoltz-Rasmussen
Sortland Fysioterapi og
Manuellterapi
Gårdsalleen 10A
8400 SORTLAND
Tlf 7611 0530
Christina Jacobsson
Instituttet for Manuell Terapi
Frydenlundsgt. 9
8516 NARVIK
Tlf 7696 7999
Line Nikolaisen
Helsehuset Fysioterapi
Fr. Nansensgt. 2 B
8622 MO I RANA
Tlf 7516 6120
Laila Johansen Skaug
Helsehuset Fysioterapi
Fr. Nansensgt. 2 B
8622 MO I RANA
Tlf 7516 6126

Elisabeth Agnalt
Rehabiliteringssenteret
Nord-Norges Kurbad
Conrad Holmboesvei 95
9011 TROMSØ
Tlf 7766 8844 / 415 42 258
Cathrine Hansen
Universitetssykehuset NordNorge
Fysioterapiavd.
9038 TROMSØ
Tlf 7762 6410

Kari Hulsund Johnsen
Hasvik Helsesenter
Sykestuveien 13
9590 HASVIK
Tlf 7845 2509
Hanne Jonassen
Jonassens Fysioterapi
og Lymfødemklinikk
Bjørkåsen 2
9610 RYPEFJORD
Tlf 482 55 119
Linn Fløttkjær
Klinikk Hammerfest
Helse Finnmark
Sykehusveien 35
9613 HAMMERFEST
Tlf 7842 1261 / 901 23 827
Astrid Harila
FysioNord
Sør-Varangerveien 2 A
9800 VADSØ
Tlf 7895 4858
Kristin J. Pedersen
Kirkenes Sykehus
Fysioterapiavd.
9915 KIRKENES
Tlf 7897 3170 / 7897 3171

h

Jarmila Lukas
Universitetssykehuset NordNorge
Fysioterapiavd.
9038 TROMSØ
Tlf 7762 6410
Helga Parr
Universitetssykehuset NordNorge
Fysioterapiavd.
9038 TROMSØ
Tlf 7762 6410
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Automatisk frikort fra 1. juni
Ordningen med automatisk frikort for utgifter under egenandelstak 1 prøves ut i Tromsø
fra 1. januar 2010, - og innføres i resten av landet fra 1. juni.
Når automatisk frikort innføres, vil ansvaret for å behandle frikort bli overført fra NAV
til Helseøkonomiforvaltningen (HELFO).
Fram til automatisk frikort innføres, skal du fortsatt søke NAV om frikort.
Ved Elsebeth Peel Jarvis
Automatisk frikort betyr at du får frikort for helsetjenester automatisk i posten, innen tre uker etter
at du har passert kr 1840 i egenandeler under egenandelstak 1.
Automatisk frikort er mulig fordi HELFO registrerer alle egenandeler som betales av den enkelte.
Opplysningene sendes inn fra leger, apotek og
andre med refusjonsrett under egenandelstak 1.
Det blir ikke registrert opplysninger om diagnose,
medisiner eller sykdom.
Når du overskrider egenandelstak 1, får du auto-

matisk tilsendt frikortet i posten sammen med
refusjon på eventuelt overskytende beløp.
Dersom du har betalt egenandeler over beløpsgrensen før automatisk frikort innføres der du bor,
kan du søke NAV lokalt om frikort. Send søknadsskjema og kvitteringskort for egenandeler sammen
med eventuelle løse kvitteringer til ditt lokale NAVkontor. Søknadsskjema kan lastes ned fra Frikortsidene på www.nav.no
For mer informasjon se:
www.nav.no og www.helfo.no n

Særfradrag – sykdomsutgifter
I disse dager kommer selvangivelsen for skatteåret 2009 dumpende i postkassen – forhåndsutfylt med lønn og pensjon, renter og gjeld. Men fremdeles er det ditt ansvar å
kontrollere at opplysningene er korrekte – og evt legge til nye poster. For lymfødemikere
flest er det viktig å se nøye på post 3.5... – Særfradrag for store sykdomsutgifter.
Ved Elsebeth Peel Jarvis
Særfradrag – post 3.5... sykdomsutgifter
Skattytere som har usedvanlig store utgifter på
grunn av varig sykdom/svakhet hos dem selv eller
noen de forsørger, har rett til særfradrag.
Iblant er post 3.5 på selvangivelsen allerede utfylt
med et beløp, – alder og uførhet gir nemlig også
rett til særfradrag. Men de ekstrautgifter du har på
grunn av lymfødem/lymfødembehandling er det
bare du som har oversikt over – og de må du selv
passe på å få med.
For å gi rett til særfradrag må utgiftene i løpet av

inntektsåret utgjøre minst kr 9 180 – dvs summen
av sykdomsutgiftene “... knyttet til skattyter selv,
ektefelle og/eller andre som vedkommende forsørger”. Det gis ikke særfradrag hvis de samlede utgiftene er under denne beløpsgrense.
På neste side lister vi opp hva du selv må gjøre,
og hvordan du skal forholde deg videre dersom
likningskontoret ikke godkjenner utgiftene i første
omgang.
Les dette nøye – og gjem på ”oppskriften”.
fortsettes neste side
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Særfradrag –
Lag en ryddig oversikt over alle utgifter, merket
”Vedlegg til selvangivelsen 2009”.
– Alle utgifter må kunne dokumenteres eller sannsynliggjøres, så ta vare på alle kvitteringer. Det
er imidlertid ikke nødvendig å legge ved kvitteringene, – likningsmyndighetene vil si i fra
om de trenger dokumentasjonen. Skjemaet på
motstående side viser hvordan utgifter i forbindelse med lymfødembehandling kan settes opp,
– men du kan selvsagt legge til eller trekke fra
poster etter eget behov.
– Når du har utgifter i forbindelse med behandlingsreise i regi av NLF, anbefaler vi at du vedlegger en anonymisert kopi av Statens Helsetilsyns avgjørelse i en klagesak fra 1997, der klageren er gitt medhold og utgiftene godkjent som
grunnlag for særfradrag. Slike avgjørelser er
bindende for likningskontorene. Kopien kan
lastes ned fra nettet, du finner lenken på www.
lymfoedem.no under Behandlingsopphold –
eller du kan kontakte Norsk Lymfødemforening
på telefon 920 92 819.

Dr Pillers enkle råd
Det er de små, små skrittene som kan gjøre
stor forskjell i behandlingen av lymfødem, sa
professor Neil Piller, Australia, på Svenska
Ödemförbundets seminar i april 2009.
Her er hans viktigste råd:
Les og lær!
Pass på at folk hører hva du sier.
Reager tidlig. Lytt til din kropp.
Lær deg til å gjenkjenne risikoelementene.
Sett seg mål. Det er de små skrittene som teller.
Tenk holistisk – dvs helhetlig, hele kroppen.
Ha en behandlingsrolle både for deg selv og
for din partner – en rutine.
Legg merke til når behandlingen ikke har noen
virkning. Forsøk noe annet.
Lytt til din kropp – det er du som kan gjøre
den store forskjellen.
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... fortsatt fra forrige side
– Eventuell innvilget Grunnstønad skal gå til fradrag på de dokumenterte utgiftene.
– Du må legge ved legeerklæring som bekrefter
kronisk lymfødem, og at du har kontinuerlig
behov for behandling, – men 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 til selvangivelsen.
Klageinstanser
Første klageinstans er Skattekontoret.
Skattekontorets avgjørelse kan påklages til Skatteklagenemnda.
Klage over avslag på særfradrag kan gjelde en
rekke forhold. Noen av disse forhold skal avgjøres
av Fylkesmannen/Helsedirektoratet. Det gjelder
spørsmål om:
– behandling er skjedd innenfor norsk offentlig
helsetjeneste,
– norsk offentlig helsetjeneste har et tilsvarende
tilbud hvor ventetiden ikke er urimelig lang (ca
2 år) eller
– det oppsøkte tilbudet kan anses som faglig for
svarlig.
Dersom klagen din dreier seg om et av disse forhold skal du be om at klagen fremsettes for Fylkesmannen. Fylkesmannes avgjørelse av disse spørsmål kan påklages til Helsedirektoratet.
Siste faglige klageinstans er Sosial- og Helsedirektoratet. Ta også her med kopi av Statens Helsetilsyns avgjørelse på klagesaken fra 1997.
Når vedtak tidligere fattet av Statens Helsetilsyn
foreligger, skal det gjelde for tilsvarende forhold
i framtiden og saken skal ikke måtte behandles
på nytt.
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 vanligvis ikke tilbakevirkende kraft, men får betydning for alle tilsvarende forhold i framtiden. n
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VEDLEGG TIL SELVANGIVELSEN 2009
Sykdomsutgifter i forbindelse med kronisk lymfødem – Særfradrag post 3.5...
Det bekreftes herved at …………………………..…………….......................... født ……………...…
har hatt utgifter som anført i løpet av år 2009 i forbindelse med kronisk lymfødem.
Kompresjonsmateriell
…… par/stk elastiske kompresjonsstrømper arm/ben

= kr ............................

…… par/stk elastiske kompresjonsstrømpebukser

= kr ............................

…… par/stk “håndhanske” elastiske kompresjonsstrømper

= kr ............................

Annet kompresjonsmateriell ..................................................................

= kr ............................

Lymfødembehandling
Behandling hos fysioterapeut uten driftstilskudd ...................................

= kr ............................

Reiseutgifter ...........................................................................................

= kr ............................

Andre utgifter relatert til kronisk lymfødem
Infeksjonsprofylakse (hudpleiemidler) ...........................................................
(spesialsko/klær/annet, spesifiser eventuelt på baksiden/eget ark)

= kr ..................................
= kr .............................

Behandlingsreise i regi av Norsk Lymfødemforening *)
Reise/opphold ………………………………………………...................

= kr ............................

Flytog/buss/taxi/annen transport i Norge ……………………................. = kr ............................
________________________________________________________________________________
SUM = kr
_________________________
Sted ……………………………………. dato ………………..
Fysioterapeut …………………………………………………………….. (sign)

*) 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 2009 (side 1028) der det om
avgjørelsesmyndighet i slike saker står:
Helsemyndighetenes/fylkesmannens avgjørelse er bindende for likningsmyndighetene, se
Ot.prp. nr. 27(1986-87) pkt 1.4.4 […]
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Lymfødem etter underlivskreft
Med vennlig tillatelse fra Gynkreftforeningen gjengir vi her en artikkel fra deres
medlemsblad Afrodite nr 1, 2009.
Artiklen er skrevet av fysioterapeut Kristin Haugen, spesialist i onkologisk fysioterapi
og lymfødembehandling, Norsk Lymfødemklinikk.
Underlivskreft utgjør rundt 15% av alle
krefttilfeller hos kvinner i Norge. Dette
vil si at ca 1500 kvinner årlig rammes av
denne kreftformen. Det være seg kreft i:
v Livmorlegeme
v Eggstokker
v Livmorhals
v Ytre kjønnsorganer og skjede
Ved underlivskreft blir ofte livmor, eggstokker og innerste del av skjeden fjernet. I tillegg fjernes ofte lymfeknuter, og dette kan
hos noen gi lymfødem (hevelser) eller lymfødemplager. Det opplyses meget varierende tall for hvor
mange som utvikler lymfødem etter underlivskreft
– tall fra 6% til 70% har vært brukt internasjonalt.
I Norge regner man med om lag 18%. Jo større
inngrep (både kirurgisk + strålebehandling + cellegift), jo større risiko for å utvikle lymfødem.
Dette blant annet fordi lymfesystemet og immunforsvaret arbeider så mye tyngre.
v
v
v
v
v
v

Lymfødem – årsak og behandling
Hva er lymfødem
Inndeling av lymfødem
Forekomst av lymfødem
Lymfødembehandling i praksis
Begynnende lymfødem
Forebyggende tiltak

Hva er lymfødem?
Lymfødem er en kronisk sykdom. Når lymfesystemets kapasitet er nedsatt, ved for eksempel fjerning
av lymfeknuter eller skade av lymfeårene (ved
kirurgiske inngrep og/eller strålebehandling), oppstår en opphoping av lymfevæske i vevet. Denne
opphopingen (hevelsen) inneholder en øket mengde
væske og proteiner og kalles lymfødem.
Kroppens åresystem med arterier og vener som
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fører blodet fra hjertet til organene og
tilbake er vel kjent. Det finnes derimot
et tredje åresystem, nemlig lymfeårene.
Lymfesystemet består egentlig av to organsystemer: lymfeåresystemet med dens
innskutte lymfeknuter, og immunsystemet (immunforsvaret). Lymfeårene bidrar til å holde væskemengden konstant
i vevet, samt transportere proteiner (eggehvitestoffer) tilbake til blodbanen.
Lymfeknutene er viktige deler av immunforsvaret
og fungerer som filtre for lymfevæsken. Lymfesystemet har dermed stor betydning for immunforsvaret i kroppen. Ved lymfødem er dette forsvaret nedsatt, med risiko for blant annet hudinfeksjonen rosen (erysipelas).
Inndeling av lymfødem
Lymfødem inndeles stort sett i to hovedgrupper,
nemlig de primære og sekundære.
Ved primære lymfødem er årsaken mangelfull utvikling eller funksjonelt utilstrekkelig lymfesystem.
Primære lymfødem er ofte arvelig betinget og opptrer i de fleste tilfeller i tenårene hos piker. Det kan
av og til være medfødt og rammer da like gjerne
gutter som piker.
Det sekundære lymfødem er forårsaket av skader
på lymfeårene eller lymfeknutene, som følge av
annen sykdom. Infeksjoner, svulster eller kirurgiske inngrep er eksempler på dette. Det sees derimot hyppigst etter kreftoperasjoner, som brystkreft
og underlivskreft, og strålebehandling.
Forekomst av lymfødem
Vi regner med at det er ca 8000 lymfødemikere i
Norge. Sykdommen er hyppigst blant kvinner
(85%). Hos disse er de sekundære lymfødem den
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største gruppen, og oppstår oftest etter kreftbehandling. Andre sykdommer, som for eksempel betennelser i lymfeknuter og følger av kirurgiske inngrep, kan også forårsake sekundære lymfødem.

v Leddstivhet
v Konsistensforandringer i hud og underhud i
områdene
v Synlig/følbar hevelse

Lymfødembehandling i praksis
Komplett fysikalsk lymfødembehandling består
av to faser: I første fase er målet å redusere hevelsen (lymfødemet) så mye som mulig. Dette skjer
ved en intensiv behandlingsperiode, hvor pasienten går daglig til behandling til maksimal reduksjon av hevelsen oppnås. I andre fase jobbes det
med å bevare og forbedre resultatet fra fase en. I
tillegg påvirke og minske uheldige bindevevsforandringer i vevet.

Forebyggende tiltak ved begynnende
lymfødem
Informasjon og veiledning
Behandlingstiltak/egne tiltak
Strykninger
Elevasjon av ben
Kompresjonsstrømper
Øvelser/aktiviteter
Kosthold (mindre salt)
Unngå stress

Komplett fysikalsk lymfødembehandling består
av følgende:
v Hudpleie (forebygge infeksjoner)
v Lymfedrenasje (manuell massasjeteknikk)
v Bandasjering (forhindrer ny tilbakestrømning
av lymfevæske)
v Øvelser (stimulerer tilbakestrømningen av
lymfevæske)
Pulsator (intermitterende trykkpumpeapparat) og
kinesiotaping kan i tillegg anvendes som behandlingstiltak i den komplette behandlingen av lymfødem.
For å opprettholde resultatet etter første fase i behandlingen, tilmåles en elastisk kompresjonsstrømpe. Denne skal holde lymfødemet nede og i sjakk.
I tillegg er det viktig at pasienten får vedlikeholdsbehandling ca en gang i måneden (1 t) for å stimulere lymfesystemet til et merarbeid, for å opprettbeholde reduksjonen.
Hvordan kan jeg vite om jeg har et
begynnende lymfødem etter underlivskreft?
Symptomer på dette kan være:
v Tyngdefølelse og/eller sprengsmerter i ett
eller to ben
v Diffust ubehag/oppblåsthet i maveregionen
v Hevelser i den ene eller begge seteballer
v Hevelser i kjønnsleppene eller på skambenet
(genitalt lymfødem)
v Prikking, stikking i områdene

v
v
v
v
v
v
v
v

Med en lymfødemdiagnose gis det rett til fri behandling hos fysioterapeuter (med spesialkompetanse i lymfødembehandling) som har driftstilskudd fra kommunen. Rekvisisjon (henvisning)
fra lege er nødvendig.
Dersom du er usikker på om du har lymfødem
eller ikke, og primærlegen heller ikke kan gi svar,
er du velkommen til å kontakte Norsk Lymfødemklinikk. Du kan også med en rekvisisjon (henvisning) få time hos en fysioterapeut med spesialkompetanse for konsultasjon og vurdering. n

Min rustning
Som en rustning beskytter den meg.
Ikke mot farer utenfra,
ikke mot lanser og piler.
Min hverdagsrustning er ikke blank,
har ikke våpenskjold, medaljer eller ære.
Jeg vasker min rustning,
og fjerner ikke blod fra en slagmark,
etter møte med fienden.
Jeg steller pent med min rustning,
så den skal kunne verne meg,
holde om meg, holde meg fast,
beskytte meg mot min evige fiende,
trykket innenfra.
Lymfedama
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Gran Canaria, november 2009
Igjen har NLFs reiseutvalg bestående av Astrid Marie, Christel og Kari arrangert en
vellykket behandlingsreise til Puerto de Mogan på Gran Canaria.
Tekst: Elisabeth Soelberg
Reisefølget besto av 35 lymfødemikere, 8 ledsagere og 7 fysioterapeuter, – vi fløy fra Tromsø,
Trondheim, Stavanger og Oslo til 14 dager med
god lymfødembehandling, sol, varme og badeliv i
Puerto de Mogan.
Vi ble ønsket velkommen og orientert om opplegget for oppholdet av reiseutvalget, og Christel
Meyer oppfordret alle til å gjøre seg kjent ikke bare
i byen, men bruke bein, buss, bil og båt for å bli
kjent med Gran Canaria også utenfor allfarvei.
Hotel Cordial Mogan Valle ligger i et rolig område
av Puerto de Mogan – nå ja, byen er meget stille
og rolig i det hele tatt. Den flislagte promenaden
strekker seg fra stranda og en kilometer oppover
til der hovedveien krysser dalen ved skolen, og
det er et yrende liv hele dagen, særlig på markedet
fredagene, – men om kvelden dabber det fort av.
Jeg syntes det var fascinerende å vandre i bydelen
Venezia, med kanaler der bougainvilleaen blomstrer overdådig i buegangene, og ta en titt på alle
de flotte seilbåtene i havna. Og kanskje bli fristet
til en fergetur til Puerto Rico eller Arguineguin.

Foto: Elisabeth Soelberg og Wenche Gregersen
1. november slik det var annonsert. Av og til var
det en svært kjølig fornøyelse å delta på vanntreningen kvart over åtte, – hotellet bader ikke i sol
så tidlig på morgenen. Så kjølig var det at vanntreningen ble avlyst de to-tre siste dagene. Det var
mye varmere i sjøen, og det var rikelig tid til badeliv midt på dagen.
Fysioterapeutene oppfordret oss til fysisk aktivitet
ut over deres tilbud. På andre sida av dalen går en
sikksakkvei i den bratte fjellskråningen, derfra
kan man gå ut på fjellpynten ovenfor byen eller
fortsette innover fjellet til en bananplantasje. Denne
turen ble flittig benyttet av de deltakerne som var
i stand til det, og de ivrigste startet turen ved syvtiden for å være tilbake til den felles vanntreningen.
En pangstart på dagen! De sprekeste hadde flere
fjellturer i tillegg til denne.
I løpet av oppholdet var det flere samlinger:

Denne gangen hadde alle fått rom i nordfløyen av
hotellet, så vi slapp å bruke ”kart og kompass” for
å finne fram, eller lang tid på å komme til behandlingsrommet.
Behandlingen? Herlig og grundig! Utført av flinke,
trivelige og humørfylte fysioterapeuter! En 3-roms
leilighet, tømt for møbler, var omgjort til institutt
for fysioterapeutene. Vi ble massert og strøket på
våre ymse hovne kroppsdeler mens diskusjonene
omkring forskjellige tema tidvis ble ganske høyrøstet. Pulsatorbehandlingen foregikk på den store
verandaen utenfor. Deilig å slumre der en halvtimes tid.
Det var sol fra klar himmel omtrent hver dag og
temperaturen var høyere enn normalt for årstiden
– så høy at bassengene ikke ble varmet opp fra
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Trimveien – en sikksakkvei i den bratte fjellskråningen på andre sida av dalen.
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På tur i vannkanten langs Las Dunas.

Søstre i aftenantrekk på verandaen.

Kristin Haugen holdt foredrag om lymfødem og
Christel Meyer om kosthold, det var uttrykt ønske
om at de gjentok foredragene fra turen i 2008, for
vi lymfødemikere blir aldri utlært. En kveld hadde
vi likemannssamling på terrassen ved bassenget.
Vi satt i grupper under bananpalmene og snakket
sammen om ulike lymfødem, problemer med leger
og diagnoser, behandling, hjelpemidler, NAV osv.
Fysioterapeutene deltok også slik at vi kunne spørre dem til råds. I den lune kvelden, med månen

høyt over oss, var det givende å være sammen og
utveksle erfaringer.
Nest siste kvelden var det samling i behandlingsleiligheten med cava, mineralvann og fargerik
fingermat som var delikat laget av Astrid, Christel og Tove Mette. Det ble en uformell og svært
trivelig avslutning på behandlingsoppholdet vårt.

Bandasjeringskøen om kvelden – her gikk praten
lystig om turer, hendelser og resultat av shoppingrunder, noen ganger med en liten mannekengoppvisning.

Fysioterapeutene – foran fra venstre: Ingrid
Skolleborg Hilsen, Elin Salberg, Marit Løge,
Ingrid Tyldum og Kari Hertzberg – bak: Martine
Holwech og Kristin Haugen.

Så reiste vi hver til vårt, litt slankere og mykere
her og der.
Takk til fysioterapeutene for iherdig innsats!
Takk til alle deltakerne og til Reiseutvalget for ei
fantastisk tid i Puerto de Mogan! n
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Ny kunnskap om lymfødem
Denne artiklen sto på trykk i Trønder-Avisa 4. november 2009 og gjengis her med
vennlig tillatelse fra både avis – og journalist Sigrun Bakken.
Lymfologi og lymfødem settes nå i større
grad på det medisinske kartet. Det både
forskes og jobbes mer for å formidle kunnskap om lidelsen.
Fysioterapeut Eli Foosnæs i Steinkjer er en av ganske få i Nord-Trøndelag som behandler lymfødem.
I september 2009 deltok hun som en av fire fra
Norge på en verdenskongress om emnet i Sydney,
Australia.
– Om lag 300 deltok på kongressen, og vi fikk et
innblikk i hvordan behandling av lymfødem drives
i ulike land, sier Eli Foosnæs.
Mer forskning
– Men det tar tid å fordøye alt. Blant annet ble det
presentert mange forskningsresultater, og en del
yngre leger ble tildelt priser for forskning innen
lymfologi. Det har ikke vært kunnskap og interesse nok for temaet blant leger, men på kongressen
kom det fram at ny teknologi gjør det enklere å
undersøke lymfesystemet, både det friske og det
syke, sier fysioterapeuten som har sin grunnutdanning fra London med tilleggsutdanning fra Rikshospitalet i Oslo.
– At det nå transplanteres lymfekjertler i forbindelse med brystkreftoperasjoner, og at det gjennomføres arrbehandling ved hjelp av laser etter kirurgi,
var eksempelvis nytt for meg. Laser kan også benyttes for å behandle hardt vev, også kalt fibrose,
sier Eli Foosnæs.
Den internasjonale lymfologikongressen i Sydney
samlet både behandlere, leger og forskere. I Norge
er det fysioterapeutene som har behandlingskompetansen.
Gratis behandling
Hun sier det er forholdsvis liten spisskompetanse
på lymfødem blant norske leger. Dr. Carl Fredrik
Petlund etablerte i 1980-årene Norsk Lymfødemklinikk i Oslo, og Wenche Viken var den første i
landet som skaffet seg spesialutdanning. Hun job-
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SPESIALUTSTYR: Fysioterapeut Eli Foosnæs
bruker også pulsator i behandlingen av lymfødem.
Utstyret ligner til forveksling på en noe spesiell
form for fottøy.
bet i Meråker da hun av Den Norske Kreftforening
ble sendt til Tyskland for å utdanne seg.
Majoriteten av dem som behandles for lymfødem
er brystkreftopererte kvinner, som har såkalt sekundærødem. Primærødem har ingen kjent, konkret
årsak. Begge typene er kroniske lidelser, som kan
bli bedre med riktig behandling.
– Behandlingen er gratis, men vi behandler kun
på henvisning fra lege, og ikke for velvære og
trivsel, presiserer Eli Foosnæs. Hun sier også at
sekundærødem er lettere å oppdage, og at primærødem er underdiagnostisert, i hvert fall på verdensbasis.
Lite fagmiljø
– Vi er ganske gode til å behandle lymfødem i
Norge og vi ligger bra an på verdensbasis. Behandlingen virker bra, og resultatet blir bedre jo tidligere pasienten kommer til behandling. Lymfødem er
ikke farlig, men et ubehandlet ødem kan bli veldig
stort. Tidligere ble det kalt elefantsyke, sier Eli.
I Norge startet behandlingen i 1980-årene, og behandlingsmetoden er utviklet i Tyskland.
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Eli Foosnæs sier at det norske fagmiljøet er ganske
lite, og dermed oversiktlig. Personlig er hun glad
for å kunne samarbeide med Norsk Lymfødemklinikk i Oslo, og føler seg privilegert fordi hun
kunne dra til verdenskongressen sammen med
eksperter derfra.

– Turen ga verdifullt faglig påfyll. Jeg kom hjem
med ny glød og inspirasjon, sier Eli Foosnæs, som
også takker sanitetsforeninger i Steinkjer og Inderøy samt Norsk Lymfødemforening for tilskudd til
turen. Nå skal hun ut og holde foredrag om emnet,
for det er stort behov for informasjon. n
FAKTA Lymfødem

LANGTUR: Eli Foosnæs fikk også sett litt av
Sydney og Australia under oppholdet i forbindelse med kongressen. Her er hun fotografert i
havneområdet i Sydney.
(Foto: Privat)

• Lymfesystemet: Transportsystem som jobber sammen
med blodomløpet i kroppen.
• Primært lymfødem: Ingen kjent, konkret årsak. Kan
være medfødt, og kan f.eks. dukke opp i forbindelse
med pubertet og overgangsalder. Kvinner mest rammet.
Kan også oppstå hos barn.
• Sekundært lymfødem: Oppstår oftest hos brystkreftopererte kvinner (ved strålebehandling og fjerning av
lymfekjertler), men også etter skader og operasjoner.
• Begge typer er kroniske lidelser som fører til opphovning av eksempelvis armer og bein. Behandles med
lymfemassasje, bandasjering, oppmåling og tilpassing
av kompresjonsstrømper, hudpleie og bevegelsesterapi.
Bruk av pulsator er en mulig tilleggsbehandling.
Behandlingen er gratis.
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Sekundært lymfødem –
er det en primær sykdom?
Det finnes flere fagtidsskrift som dekker lymfologi – læren om lymfesystemet og dets
sykdommer, inklusive lymfødem. I Lymphatic Research and Biology skrev redaktøren
dr G. S. Rockson en leder med overstående tittel.
Ødem i arm etter fjerning av lymfeknuter i armhulen rapporteres å være den mest vanlige årsak
til lymfødem i USA. I snitt og uavhengig av behandling og tid som er gått siden behandlingen, vil
en av fire kvinner behandlet for brystkreft utvikle
lymfødem. Til tross for forbedringer av teknikker
innen kirurgi og strålebehandling er beskyttelse
mot komplikasjoner som resulterer i lymfødem
langt fra komplett. Komplikasjonene etter fjerning
av lymfeknuter i armhulen, inkludert lymfødem,
har, – selv nylig, blitt dokumentert å være ganske
vanlig.
Det er fortsatt betydelig forvirring om i hvilken
grad iboende anlegg for lymfesirkulasjonssvikt er
av betydning hos pasienter som er i faresonen for
å få lymfødem etter brystkreftoperasjon. Pasienter som har gjennomgått operativ behandling for
brystkreft blir redde og frustrerte når man ikke på
en pålitelig måte klarer å identifisere hva som utløser eller forverrer et lymfødem.
Man kan sette opp den hypotese at individuelle,
genetisk betingede variasjoner i kroppens evner
til å reparere skade på lymfesystemet, kan medføre – eller motsatt – beskytte mot, dårlig lymfeflyt etter brystkreftbehandling. I denne sammenheng har det vært nyttig å se på de bemerkelsesverdige nye framskritt som framkommer innen
forskning på genenes rolle hos de som har primært
lymfødem. Selv om mange gener som har med
utviklingen av lymfesystemet å gjøre har blitt
identifisert, er det bare tre som har blitt påvist å
være forbundet med utvikling av primært lymfødem. Ikke desto mindre er det sannsynlig at mange fler av disse arvelig styrte signalveiene kan
være årsak til primært lymfødem – og parallelt –
gi økt sjanse for å få lymfødem etter kirurgisk
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utløst skade på lymfesystemet.
I samme nummer av Lymphatic Research and
Biology påvises det i en artikkel at en nylig identifisert mutasjon i en spesiell genetisk signalvei er
med på å støtte denne hypotesen. Identifisering
av denne genetisk betingede signalveien skaper
ytterligere forståelse for tilordning av risikofaktorer ved lymfødem, og representerer også en ny
tilnærming som kan utnyttes innen lymfødemterapi. I en annen artikkel har den samme gruppen forskere avsluttet en viktig undersøkelse der
de har forsøkt å identifisere ytterligere gener som
forårsaker arvelig lymfødem. Fire av de biologisk
sannsynlige kandidatene viser sjeldne mutasjoner
som samsvarer med spesielt anlegg for lymfødem.
Disse to artiklene sett i sammenheng belyser det
genetiske grunnlaget til lymfødem – både primært
og sekundært. Faktisk er det sannsynlig at skillet
mellom primært og sekundært lymfødem gradvis
vil utviskes.
Fortsatt vektlegging av genetisk undersøkelse av
lymfødem vil sannsynligvis framskaffe ytterligere
innsikt i de mekanismene som styrer lymfatisk
helse – og dens påvirkning, gjennom arvelig og
pådratt sykdom. n
Rockson, S. G. (2008) Secondary lymphedema: is
it a primary disease? Lymphatic Research and
Biology, 6 (2), 63-64
Originalartikkelen inneholder 16 referanser, disse
samt en del navngitte gener/genetiske signalveier
er utelatt i oversettelsen som er gjort av Tone
Guettler. Originalartikkelen som vi har fått tilsendt fra fysioterapeut Åse Sagen kan fås ved
henvendelse til redaksjonen.
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Ringerike
stiftet 25. november 1998

Seminar på Klækken
Ringerike Lymfødemforening inviterte sine medlemmer til hyggelig og nyttig samvær på Klækken
Hotell lørdag 7. november. Det møtte 20 lymfedamer til vår årlige sammenkomst.
Vi var heldige og hadde fått fysioterapeut Helen
Olsen til å fortelle om kinesio-taping – det var
veldig interessant og alle hadde lyst til å høre mer
og til å prøve ut ”tapingen”. Derfor blir det mer
om dette til våren med flere fysioterapeuter, så vi
alle får prøvd det ut.
Kari Danielsen takket Helen for den spennende
informasjonen vi fikk.
Etter foredraget var det tid for lunsj og vi koste
oss med deilig mat og hyggelig prat,
Kari D. takket alle for fremmøtet og ønsket alle
vel hjem og en riktig god jul.
Kari Elton

Oslo/Akershus
stiftet 16. april 1997

Julebord
Vi bor i ytterste utkant av Akershus, men reiser til
Oslo for å få behandling. Ikke alle tenker over at
vi har avstander i Akerhus, men faktum er at vi har
vel 20 mil med bil og tog for å komme til og fra behandling. Og det er greit, for på Norsk Lymfødemklinkk tar de seg godt av oss, så vi klager ikke.
Verre er det å følge opp møtevirksomhet og aktiviteter som lokallaget arrangerer. Etter en lang arbeidsdag er det ikke mye overskudd å ta ut til
”unødvendig”.
Men så bestemte vi oss for å være med på julebordet i Sandvika. Enda lenger å reise, 26 mil, men
det kunne være en hyggelig anledning, tenkte vi.

Og hvilken oppdekning! Herlig meny av både mat
og drikke og underholdning. Men hvorfor følte vi
oss likevel litt tomme da vi etterpå styrtet av sted
til stasjonen i silregnet?
Fordi vi ikke ante hvem vi var sammen med.
Noen hadde vi sett ved tidligere anledninger, og
det er mulig alle de andre kjente hverandre, men
når en blir sittende ved et bredt langbord, er det
ikke mulig å snakke med andre enn sidemannen.
Ingen av oss er av den beskjedne typen som ikke
tør å ta kontakt, men en god ide ved sånne anledninger må være en liten presentasjonsrunde, eller
et annet bevisst tiltak for å få ristet folk litt sammen.
Vi vil ikke framstå som verken sære eller sure. Vi
har bare lyst til å bli litt bedre kjent.
To deltakere

Sunnmøre
stiftet 28. november 2005

Årsberetning 2009
I 2009 har vi på Sunnmøre hatt 4 medlemsmøter,
inkludert årsmøte. Vi har besøkt Jugendstilmuseet
i Ålesund. På sommermøtet var vi på Ramoen på
Vartdal der vi koste oss med reker og salat. Julemøte hadde vi på lærings og mestringssenteret i
Ålesund, der vi fekk servert nydeleg bacalao frå
Ålesunds beste klippfiskrestaurant. Og vi har hatt
besøk av Randi Humlen Lund, som orienterte om
Rosenmetoden og kinesiologi.
Vi har skrive brev til kommunene på søre Sunnmøre der vi har informert om behandlingssituasjonen
i distriktet, og bedt kommunene opprette fleire
driftstilskudd. Lymfødemikere på søre Sunnmøre
må no reise til Ålesund for behandling, dette blir
lange reiser for mange.
Vi har også som ei prøveordning refundert reiseutgifter til medlemsmøter dette året, og vi ser ei
svak stigning av oppmøte til våre medlemsmøter.
Med ønske om godt nyttår til alle lymfødemikere!
Helsing Evy Walderhaug
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Norsk Lymfødemforening – tillitsvalgte lokalt
Oslo/Akershus Lymfødemforening

Østfold Lymfødemforening

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

Kontakt/kasserer Eva Hjorth, tlf 6918 1382
Wærnsgt 17, 1778 Halden
Sekretær Berit Kleven

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

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

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

Haugesund Lymfødemforening
Leder Sonja Christine Aubert, tlf 930 88 105
Austmannavegen 9C, 5537 Haugesund
Kasserer Marit Tvedt
Sekretær Grace Koch Hansen,
e-post: gracekh@online.no
Varamedlem Jenny Ebne
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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

Gudbrandsdalen Lymfødemforening
Leder Inger Lise Dokken, tlf 6123 3244
2672 Sel, e-post: ja-dokke@online.no
Kasserer Aslaug Lindsø
Sekretær Tordis Dahl
Styremedlem Eva Heggem Berge
Varamedlem Kristin K. Didriksen

Vestfold Lymfødemforening
Leder Liv Riege, tlf 3345 3626
Årøveien 262, 3233 Sandefjord
e-post: liv.riege@c2i.net
Kasserer Monica Tournaire-Nordbye
Sekretær Evabritt Stott
Varamedlem Mona Wike

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

Sunnmøre Lymfødemforening
Leder Evy Walderhaug, tlf 7018 2485
Ytterland, 6050 Valderøya
e-post: evywalderhaug@gmail.com
Kasserer Reidun Moltu Berge
Styremedlem Ingeborg Lyngnes Dahle
Styremedlem Unn Asta Nilsen
Varamedlem Liv Oddny Bjørke
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Sør-Trøndelag Lymfødemforening

Nord-Trøndelag Lymfødemforening

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

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

Rana Lymfødemforening
Leder Randi Fredriksen, tlf 7516 9640
Villaveien 6, 8618 Mo i Rana,
e-post: raanfre@online.no
Kasserer Undis M. Pedersen
Sekretær Sylvi Orø Mikkelsen
Styremedlem Irene Vestvoll
Varamedlem Eva Løvendal Skjolde

Vesterålen Lymfødemforening
Kontakt/kasserer Eva Kjønø Johansen,
Raveien 12A, 8400 Sortland, tlf 915 69 962
e-post: eva.young@c2i.net

Lofoten Lymfødemforening
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

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 Lymfødemforenings sentralstyre
Åse S. Hokseng, leder
Ivers vei 7H, 3474 Åros, tlf 3128 8557 / 900 22 423, e-post: nlf@lymfoedem.no
Evy Walderhaug, nestleder
Ytterland, 6050 Valderøya, tlf 7018 2485, e-post: evywalderhaug@gmail.com
Randi Fredriksen, økonomiansvarlig
Villaveien 6, 8618 Mo i Rana, tlf 7516 9640, e-post: okonomi@lymfoedem.no
Eva Evju, ansvarlig for medlemsregister
Sagtomtveien 54, 1359 Eiksmarka, tlf 984 68 126, e-post: adresselister@lymfoedem.no
Eva Kjønø Johansen, ansvarlig for fysioterapeutoversikt
Raveien 12A, 8400 Sortland, tlf 915 69 962, e-post: fyslister@lymfoedem.no
Elin Hansen, kursansvarlig
Barlindåsen 1, 3475 Sætre, tlf 474 13 722, e-post: elinhan5@online.no
Stein Follerås, styremedlem/leder av Likemannsutvalget
Skolsegglia 24, 2019 Skedsmokorset, tlf 992 77 070, e-post: stein.folleras2@getmail.no
Unn Hotvedt, varamedlem
Lillehagveien 50, 1365 Blommenholm, tlf 6754 8395
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RETURADRESSE:

Norsk Lymfødemforening
v/ Eva Evju, Sagtomtveien 54, 1359 Eiksmarka.

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:

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

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

Innmeldingsblankett

Sendes til: Norsk Lymfødemforening
v/ Eva Evju, Sagtomtveien 54,
1359 Eiksmarka

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

Årskontingent: Hovedmedlem kr 300 – Husstandsmedlem kr 100
(BRUK BLOKKBOKSTAVER)

Fornavn:

................................................... Etternavn: ................................................................

E-post:

.................................................................................. Fødselsdato: ...............................

Adresse:

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

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 Husstandsmedlem – (husstander med flere medlemmer kan tegne hovedmedlemskap for et medlem og
husstandsmedlemskap for de øvrige)
m Fysioterapeut – etterutdannet innen komplett fysikalsk lymfødembehandling

m Andre

