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Noen lys er allerede tent:
Den 29. november var tre representanter for NLF
invitert til møte med Norsk forening for allmenmedisin. Dette møtet kom det mye godt utav!
Muligheten for å få til oppfriskningskurs i lymfødem
for fastleger ble tatt opp igjen. De ble dessuten
satt i kontakt med redaktøren for Norsk elektronisk
legehåndbok/norsk helseinformatikk (NEL/nhi.no)
som var meget positiv og tok imot gode innspill
fra våre representanter. Pasientinformasjonen på
NEL/nhi.no om lymfødem er nå redigert – den er
blitt veldig mye mer omfattende, og ikke minst er
primærlymfødem tatt med. Dessuten er det lagt
lenke til lymfødem på alle dokumenter om f.eks.
“hovne ben”,”bløtdels-hevelse” og også til NLFs
nettside.
Det jobbes nå videre med informasjonen på NEL
for leger og annet helsepersonell.
Dessuten vil et av styremedlemmene våre bli intervjuet for serien på nhi.no “Å leve med …”.
To andre gla’meldinger er at vi har to nye lokalforeninger på trappene, og annonseinntektene for
Lymfeposten nærmer seg budsjettet!
Når det gjelder dekning av utgifter til kompresjonsmateriell har vi av Helse- og omsorgsdepartementet blitt lovet et møte med representanter fra spesialisthelsetjenesteavdelingen og kommunetjenesteavdelingen. Vi skal gjøre vårt beste for at det skal
komme et tilfredsstillende resultat av dette møtet,
et resultat som gir alle lymfødemikere i hele
landet like muligheter!
Hilsen fra en lymfødemiker i utlendighet som ”når
liene grønkar som hagar” er hjemme i gamlelandet
igjen.
Marit Helene Kløve
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O pp s l a g s t a v l e n
Ekstraordinært landsmøte 2012
Ekstraordinært landsmøte avholdes 21. april 2012 for valg av ny leder, nestleder, sekretær samt et styremedlem . Har du forslag til kandidater – ta kontakt med den sentrale valgkomiteen:
•
•
•
•
•

Leder Eva Heggem Berge, Gudbrandsdalen, tlf 977 31 432, e-post: Ehberge@hotmail.com
Medlem Inger Dahl, Oslo/Akershus, tlf 918 23 472, e-post: Inger.Elisabeth.Dahl@ti.no
Medlem Karin Evje Olsen, Oslo/Akershus, tlf 920 85 294, e-post: karinevje.olsen@gmail.com
Varamedlem Anna Helene Stastad, Ringerike, tlf 911 50 678, e-post: anhest@online.no
Varamedlem Åse S. Hokseng, Buskerud, tlf 900 22 423, e-post: aase.hokseng@yahoo.no

h
Smykke for Norsk Lymfødemforening
I forbindelse med foreningens 25-årsjubileum 28. oktober 2011 fikk
sentralstyret laget en nål som også kan brukes som anheng.
Smykket er designet av gullsmed Bjørn Winberg hos firma Arne
Nordlie AS, Oslo og har en diameter på 35 mm.
Materialet er sølv med emalje.
Prisen er kr 440.
Karin Aakermann i sentralstyret står for salget. Kontakt-info:
Badebakken 30, 0467 Oslo eller e-post: karin@aakermann.com

h
Likemannskurs
NLF trenger flere likemenn og planlegger å arrangere et likemannskurs i løpet av nærmeste halvår.
En likemann skal ha evnen til å lytte, men også til å kunne gi av seg selv og egne erfaringer.
Alle er vi hverandres likemenn, når vi i samtale med andre lymfødemikere deler felles erfaringer og
opplevelser knyttet til vår sykdom. For nye som får sykdommen kan det være godt å ha noen å henvende
seg til av flere grunner: usikkerhet omkring sykdommen, praktiske spørsmål knyttet til behandlingsopplegg
og hjelpemidler – og kanskje også dette å ha noen å snakke med, som vet hva det vil si å ha lymfødem og
som forstår.
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De som skal fungere som likemenn i Norsk Lymfødemforening vil på likemannskurset få nødvendig opplæring for å kunne håndtere dette på en forsvarlig måte.
På kurset får man også tildelt en arbeidsperm med nødvendig informasjon som vil være til hjelp for å
kunne besvare aktuelle spørsmål som måtte komme.
Som likemann får man tildelt mobiltelefon av NLF, som dekker alle utgifter. Hvordan NLF vil organisere
evt vaktordninger, vil avhenge av hvor mange likemenn som melder seg.
Er du interessert i å fungere som telefonlikemann for Norsk Lymfødemforening – eller kanskje bare
nysgjerrig på hva dette innebærer – kontakt Eva Evju på e-post: adresselister@lymfoedem.no

h
Slutt for Lymfeposten?
Nr 1, 2013 blir siste utgave av Lymfeposten fra den sittende redaksjons hånd. Ett år igjen, så er det ugjenkallelig slutt.
Redaksjonen har sittet i veldig mange år, og må byttes ut. Redaktør og redaksjonsmedlemmer har for
lengst varslet sin avgang – om et år er det definitivt slutt.
Vi håper det finnes arvtakere der ute. De som melder seg vil så klart få hjelp i en overgangsperiode. Men –
om ikke noen melder seg er det slutt på Lymfeposten. Slik er det bare.
Så nå er det dere medlemmer som bestemmer om det forsatt skal bli noe blad – det er bare å melde seg til
tjeneste, snarest mulig.
Kontakt foreningens leder Marit Helene Kløve på nlf@lymfoedem.no eller redaktør Elsebeth Peel Jarvis
på lymfeposten@lymfoedem.no n

h
Husk flyttemelding
Stadig opplever vi at eksemplarer av Lymfeposten kommer i retur – med adressat ukjent!
Om du flytter på deg – husk da å melde adresseforandring også til Norsk Lymfødemforening.
Pr brev til Eva Evju, Ovenbakken 13 C, 1361 Østerås eller pr e-post: adresselister@lymfoedem.no
Takk for hjelpen!

h
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NLFs 25 år
I fjor høst var det 25 år siden Norsk Lymfødemforening ble startet.
Nedenstående historikk er dels en oppsummering av Grace Koch Hansens artikkel i
nr 3, 2001 i forbindelse med vårt 15 års jubileum – dels baserer det seg på notater og
arkivmateriell fra de siste 10 årene.
Ved Svanhild Helland og Elsebeth Peel Jarvis
Det var fysioterapeutene sammen med dr Petlund
som sparket det hele i gang – en engasjert liten
gjeng med spesialinteresse og -kompetanse for
lymfødempasienter.
Komplett fysikalsk lymfødembehandling var i sin
spede barndom. Behandlingsformen var helt ny i
Norge, kun en håndfull fysioterapeuter hadde tatt
denne etterutdanningen. Helsepersonell rundt om
var ikke kjent med dette, heller ikke trygdekontorene eller fysioterapeutenes fagforbund. Når det
gjaldt takst for behandling var det lett å komme i
konflikt og ikke bli tatt alvorlig. Også de fleste
pasientene følte seg veldig alene med problemene.
Ideen om en pasientforening ble derfor en naturlig
sak å sette på “lymfe-agendaen” når fysioterapeutene hadde treff. De skjønte at det var viktig med
en driftig pasientforening som kunne gjøre sykdommen og problemene rundt den kjent. Med en
forening i ryggen er det så mye lettere å bli “hørt”
som pasient.
Stiftelsesdato 28. oktober 1986
Foreningen ble stiftet 28. oktober 1986 på kontoret
til dr. Petlunds på Rikshospitalet.
Fysioterapeutene Kristin Ruder, Ann Nesser og
Helen M. Olsen var pådrivere sammen med dr Carl
Fredrik Petlund. De samlet sine og andres pasienter til dette stiftelsesmøtet, 42 personer i alt. Et
interimstyre ble dannet bestående av Helen Olsen,
Turid Sandberg, Britt Blomquist (tidl. Clarholm),
Bodil Jensen, Reidun Ridderholt, Ellen Negaard
og Bodild Nordlie.
Referater fra interimstyrets første møte 6. november
1986 og fra møtet 8. januar 1987 viser oss hvor
fort og effektivt de tok tak i de viktigste tingene.
På foreningens første årsmøte på Rikshospitalet
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Heder og ære: Tone Guettler overrakte NLFs
sølvnål til de som tok initiativet til å starte foreningen for 25 år siden. Fra venstre: Helen M.
Olsen, Ann Nesser, Tone Guettler.
Dr. Petlund og Kristin Ruder var ikke tilstede,
men fikk jubileumsnålen tilsendt senere.
17. februar 1987 var det 20 medlemmer tilstede –
foreningen hadde da allerede totalt 118 medlemmer.
Og slik ble Norsk Lymfødemforenings aller første
sentralstyre: leder Turid Sandberg, nestleder Britt
Blomquist, sekretær Reidun Ridderholt, kasserer
Bodil Jensen, styremedlem Ellen Negaard, vararepresentanter Bodild Nordlie og Kari Falck. Astri
Reiersøl og Anne-Lise Tveten ble valgkomité.
Fysioterapeut Helen M. Olsen fungerte som god
støttekontakt første halvår, uten formelt å være en
del av styret.
Da var pasientforeningen i gang. Norsk Lymfødemforening vokste jevnt med et snitt på ca 50 nye
fortsettes side 8

circuscom.se
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Komfortzone nå
i både albue og kne.
Komfortzonen er strikket i et mykt materiale, noe som gjør den veldig behagelig
og funksjonell, uten at den gir redusert kompresjon. Mange har nå prøvd komfortzone og tilbakemeldingene vi får er veldig positive.
Nå blir det mer komfortabelt å drive et aktivt liv med bøy og tøy (uten gnaging.)
Er tilgjengelig i Elvarex klasse 2 for arm og klasse 2 og 3 for ben.
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NLFs 25 år
medlemmer pr år de første 15 årene. Pr september
2001 var antallet 880 – pr 31. desember 2011 var
vi 1437 registrerte medlemmer.
Vi som ser på referater i ettertid blir imponerte –
tenk at de samme personene greide å arbeide i
NLFs sentralstyre i år etter år. Spesielt vil vi fremheve Turid Sandberg, Kari Falck og Bodil Jensen
som var med i hvert eneste styre fra foreningen
ble startet og til årsmøtet i 1997 (heretter kalt landsmøte).
Viktige arbeidsoppgaver
Med kun kontingenten å drive forening for var de
første fem årene meget magre økonomisk – til
gjengjeld sto arbeidsoppgavene i kø.
Da foreningen ble stiftet var trygdereglene nettopp
blitt endret slik at det ikke lenger ble gitt stønad
til kompresjonsstrømper og lignende. Midt i den
verste sommervarmen i juni 1987 fikk tre av medlemmene møte Tove Strand Gerhardsen, som da
var statsråd for Helse- og Sosialdepartementet. De
tre møtte vel bandasjerte og fikk lagt fram lymfødemikernes sak. To uker gikk – så fikk foreningen
beskjed om at lymfødemikere hadde rett til grunnstønad!
Dette første gjennombruddet må sies å være litt
av en bragd. Men like sterkt står kampen for å få
anerkjent lymfødem som kronisk lidelse med rett
til fri behandling. Her var dr Petlund en fantastisk
støttespiller som stod sterkt fram, slik at det alltid
var faglig dokumentasjon vedlagt enhver søknad.
Dette arbeidet pågikk en 5-7 år – og fra 1. juni
1992 fikk lymfødemikere rett til fri behandling.
Alle vi som i dag mottar behandling må bare ta
hatten av og takke for den fantastiske innsats Turid Sandberg og hennes team
gjorde den gangen. Det er vanskelig å
forestille seg hvordan de klarte det, men
vi vet at det kostet en enorm innsats, pågangsmot, utrettelighet og vilje.
Det var i det hele tatt ikke liten arbeidsinnsats

8

... fortsatt fra side 6
som ble satt inn for å løse mange viktige oppgaver
i løpet av de første 10 årene av NLFs historie.
En del av dette var alle informasjonsmøtene som
ble holdt rundt i landet i perioden 1989 til 1993.
Sentralstyremedlemmer, sammen med utvalgte
fysioterapeuter, reiste viden rundt og informerte
om lymfødem og om foreningen. Denne kontakten
var viktig både for lymfødemikerne og for styret,
som på denne måten fikk tilbakemelding om behov
og vanskeligheter i lymfødemikernes hverdag.
Lymfeposten
Alle foreninger med respekt for seg selv har et
eget blad – Lymfepostens første utgave kom som
et falset A4-ark i 1989 med Britt Blomquist, den
gangen nestleder, som redaktør. Senere gikk man
over til A5-format og to utgivelser i året. Nestleder Grethe Fullu og
senere styremedlem
Bodil Jensen fungerte
som redaktører disse
årene.
Fra 1998, da Elsebeth
Peel Jarvis ble redaktør, ble formatet endret
til A4 – og med fire utgivelser i året. Dessuten ble det nedsatt et
arbeidsutvalg som redaksjon.
Fram til utgave nr 4 i 2011 var Lymfeposten i
sort/hvitt – da tok den steget inn i fargenes verden
og ble møtt med ekstra stor begeistring.
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Lokalforeninger
I begynnelsen hadde ikke foreningen lokale lag. Medlemmene i
hele landet fikk derfor innbydelse til møtene, som ble holdt i
Oslo to ganger i året.
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Allerede i NLFs landsmøtereferat fra 1988 leser
vi at det ble diskutert om lokalforeninger skulle
kunne dannes – bl. a. ønsket Hordaland sterkt å
danne egen lokalforening.
Først ute var imidlertid Østfold som ble stiftet i
Halden 28. februar 1990. Referater fra styremøter,
årsmøter og utklippsbøker viser at de to neste,
Rogaland (nå Stavanger) og Hordaland, ble stiftet
i juni 1991, så fulgte Agder-fylkene i april 1993
(dessverre lagt ned i mars 1998). Buskerud, Oslo/
Akershus, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og
Haugesund kom alle til i løpet av 1997. Ringerike
Lymfødemforening ble stiftet i november 1998,
Vestfold i november 2002, Lofoten i desember
2004. Rana, Vesterålen og Sunnmøre ble stiftet i
løpet av 2005. De tre siste lokalforeningene, Gudbrandsdalen, Aust-Agder og Vest-Finnmark, ble
stiftet i løpet av 2007.
Fra å være en liten gruppe som jobbet sentralt i
Oslo, er vi nå delt inn i 17 lokalforeninger over
hele landet – selv om det ennå er store områder
som ikke er dekket. Igjen må de trofaste sliterne
berømmes – flere av de som var med fra starten
av lokalforeningene sitter forsatt som ledere eller
er med i styret for å holde foreningen i gang.
Det tok litt tid før lokalforeningene ble representert
på landsmøtene – av referatene ser det ut til at
første gangen var i 1994. Men fra da av hadde to
representanter fra hver lokalforening anledning til
å møte med stemmerett og billetten betalt.
Behandlingsopphold i regi av NLF
Også behandlingsreisene til Syden var det Turid
Sandberg som fikk i gang. I et tidligere intervju
forteller hun: “En gang tidlig på 90-tallet da jeg
kom hjem fra en sydentur, ble det bemerket hvor
slanke og fine ben jeg hadde. Fysioterapeuten min
spurte hva jeg hadde gjort på min reise, og jeg
kunne fortelle at jeg hadde gått turer og hatt vanngymnastikk. Jeg ble da spurt om jeg kunne tenke
meg å arrangere en tur for lymfødempasienter og
svarte ja til det. Det ble sendt ut invitasjoner –
mot enkeltes pessimistiske råd – og resultatet var
at om lag 46 personer ble med på den første
behand-lingsreisen i 1994.”
Behandlingsreisene til Syden kom til spesielt med

tanke på primærpasienter som ikke hadde
tilbud om intensivbehandling i Norge.
To ukers opphold på
lunere breddegrader
– med daglig lymfedrenasje av spesialutdannede fysioterapeuter, øvelser under
kyndig veiledning og
bandasjering hver
kveld – har siden vært en årlig foreteelse.
I tillegg til de sentralt organiserte reisene har både
Hordaland og Oslo/Akershus arrangert egne behandlingsreiser til utlandet.
I juni 2008 ble det arrangert en meget vellykket
sommerleir for barn med lymfødem og deres familier. Arrangementet ble forsøkt gjentatt i 2010,
men det var for få påmeldte til at det kunne gjennomføres.
Det ble også arrangert et behandlingsopphold
innenlands, i Svolvær i mai-juni 2009. Det ble der
uttrykt stor begeistring og ønske om gjentakelse
– men i likhet med barne/ungdomsleiren måtte
arrangementet i 2010 avlyses på grunn av for liten
påmelding.
Ny organisasjonsform og vedtekter
På lamdsmøtet i 1997 ble det nedsatt en organisasjonskomité som skulle utarbeide forslag til vedtekter for ny organisasjonsform. Arny Småland,
Hordaland, Vigdis Gislason, Rogaland, og Grace
Koch Hansen, Oslo/Akershus utarbeidet et forslag
som ble lagt fram og vedtatt på landsmøtet i mars
1998.
Organisasjonen fikk nå en mer demokratisk oppbygging med landsmøterepresentasjon fra lokalforeningene i forhold til deres medlemstall, med
reise og opphold betalt. Vedtektene sørget også
for at lokalforeningene fikk tildelt en langt større
andel av kontingenten fra sine medlemmer enn
tidligere.
fortsettes neste side
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... fortsatt fra forrige side

Fra april 1997 hadde vi et administrasjonsstyre
frem til et nytt sentralstyre med representanter fra
hele landet ble valgt på et ekstraordinært landsmøte i juni 1998 – og en ny periode startet.
I denne perioden har det heller ikke vært mangel
på oppgaver. Det ble opprettet flere arbeidsutvalg
som fikk sine spesifikke oppgaver. Representanter
fra sentralstyret deltok på Funksjonshemmedes
Fellesorganisasjons konferanser og på de nordiske fagkonferanserne, reiste til lokalforeningene
for informasjon og mestringskurs og vi har hatt,
og har, en aktiv studieleder med kontakt til Funksjonshemmedes Studieforbund.
NLFs vedtekter ble sist endret på landsmøtet i 2009.
For å presisere likeverdet ble det slutt på betegnelsene “Fylkesavdeling” og “Lokallag” – alle ble til
... Lymfødemforeninger med navn etter hvilket
område de dekket.
Kommunikasjon
I 1998 ble det laget en oversikt over fysioterapeuter med spesialkompetanse for lymfødembehandling. Oversikten ble opprettet for å hjelpe
lymfødempasienter rundt om i landet med å finne
behandler i sitt nærområde. Listen blir kontinuerlig ajourført etter innspill fra fysioterapeutene og
publiseres i Lymfeposten en gang i året, i tillegg
til at den også nå blir lagt ut på NLFs nettside.
I 2001 ble det laget en ny logo for NLF og en
informasjonsbrosjyre.
Nettsiden www.lymfoedem.no
ble etablert i 2004.
Et LymfeForum i forbindelse
med
nettsiden ble opprettet i
JA
2008, men måtte dessverre
stenges etter et par år p.g.a.
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Et av NLFs mål har i alle år vært å formidle behovet for større kunnskap om lymfødem hos våre
primærleger. Dette arbeidet ser nå ut til å bære
nye frukter, sist etter møte med Norsk for-ening
for almennmedisin høsten 2011.
I forbindelse med 25-årsjubileet ble det høsten
2011 produsert en nål i
sølv og emalje, designet
av gullsmed Bjørn
Winberg hos firma Arne
Nordlie AS, Oslo.
Kurs og konferanser
Likemannskurs ble første gang holdt i 2003. Etter
noen årlige likemannssamlinger kom NLFs likemannsordning i gang i 2006 med egne likemannstelefoner.
Den første konferansen med deltakere fra sentralstyrene i våre nordiske søsterforeninger ble holdt
på Færøyene i 2006. I 2008 var NLF vertskap på
Lillehammer, i 2010 var det Svenska Ödemförbundet som inviterte til Stockholm. Neste konferanse blir i Danmark høsten 2012.
Utveksling av erfaringer og idéer i disse foraene
er til stor nytte for alle foreningene. Blant annet
blir vi nå mer engasjert i arbeidet med å få til en
nasjonal nettverksgruppe for lymfødem, det første
steget for å delta i International Lymphoedema
Framework (ILF).

Design:

www.heim.no

Trykk: Print

House AS

des 2011

jeg vil bli

Det ble lenge arbeidet for å få til en kortfilm om
lymfødem og behandling, og i 2010 lyktes det
endelig. Det ble samtidig produsert en 30 sek.
infofilm til visning på TV2 og TVNorge på de
såkalte reklamefrie dagene til jul, påske og pinse.
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Selv om de fleste av NLFs medlemmer er kvinner,
er det ganske mange menn som også sliter med
lymfødem. For å fokusere på våre mannlige medlemmer ble det arrangert en dagskonferanse for
menn med lymfødem. Den ble holdt på Garder-
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moen i mars 2009 med svært gode tilbakemeldinger.

midler fra departementet – etter antall medlemmer
og i forhold til aktiviteter.

* * *

Den største kampen nå blir for å beholde de rettigheter og goder våre tidligere drabanter kjempet
fram. Og nye oppgaver strømmer stadig på – som
driftstilskudd til flere lymfødembehandlende fysioterapeuter, en lik praksis for alle ved vurdering og
tildeling av kompressjonsplagg og hjelpemidler,
samt refusjon av utgifter ved behandlingsreiser.
Dessuten skulle vi så inderlig gjerne hatt en spesialist i lymfologi! n

Fra 2006 har NLF holdt sine møter i Grenseveien
99 i Oslo, der vi leier kontor i et fellesskap med
andre organisasjoner. Arkivet, som tidligere var
spredt rundt hos varierende styremedlemmer kunne
nå endelig samles på ett sted.
Økonomien er atskillig bedre enn den var i starten.
Hvert år mottar vi nå driftsmidler og likemanns-

Dialog med en legeforening
Representanter for NLF hadde i høstet nytt møte med Norsk forening for allmennmedisin (NFA). Tema for
møtet var, som i 2009, det store problemet med å få stilt rett diagnose som mange lymfødemikere (spesielt
primære) opplever. Kunnskapen om lymfødem er rett og slett for dårlig hos mange fastleger, eller så ligger
sykdommen lavt i bevisstheten – langt under hjerte-/nyresvikt, overvekt. etc.
Vi sitter igjen med et positivt inntrykk av NFAs velvilje og lydhørhet. Så gjenstår det selvfølgelig å se hva
som kommer ut av det hele – denne gangen. Les mere om møtet – se LederENS Hjørne side 2. n

Vi jobber for deg med lymfødem!
JoViPak nattbandasje
Problemløseren
Mange modeller
Høy kvalitet
For mer informasjon, ta kontakt med din
fysioterapeut eller med oss i Rdh!
www.rdh.as
post@rdh.as

tlf 52 84 45 00
fax 52 84 45 09

postboks 238
4291 kopervik

webshop
www.careofnorway.no
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Mein Kampf
Heidi Ringdal (52) i Oslo maste seg til et opphold ved Földiklinikken i Tyskland, det
eneste stedet som tilbyr fire uker eller mer med intensiv lymfødembehandling, og hun
følte at hun trengte nettopp det.
Tekst og foto: Torunn Ekornholmen
– Her i landet får vi aldri tilbud om mer enn to uker,
og jeg føler at det ikke er nok for meg. Dessuten
er Földiklinikken opprinnelsen til den
behandlingen vi får her hjemme, og det er der våre
egne fysioterapeuter henter påfyll og inspirasjon.
Jeg maste meg til et opphold, og var i Tyskland i
fem uker, men veien dit var lang. Det var virkelig
”mein kampf”, sier Heidi.
Hun har genitalt lymfødem i tillegg til lymfødem
i begge ben, og dessuten en talgkjertelproblematikk som ingen her i landet hadde funnet ut av.
Lang prosess
Heidi satte i gang og leste seg opp på Földiklinikken. Runddansen hos 20 hudleger var i gang, og
alle som én sendte henne videre rundt i systemet.
Til slutt tok hun med seg all informasjonen om
Földi til en av hudlegene.
– Hun sendte et fantastisk brev til HELFO utland,
og så begynte vi å vente. Hele familien gikk på tå.
Vi var så spente! Men ingenting skjedde.
Tida gikk, og hun hørte ikke et ord. Da begynte

HELFO innrømmer at det ikke finnes tilsvarende
tilbud om behandling i Norge, så de kan ikke nekte meg et opphold hvis jeg søker igjen!
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hun å ringe.
– Jeg fikk bare til svar at de ikke hadde behandlet
søknaden, vi har ikke behandlet søknaden ... Så
plutselig ville HELFO ha flere opplysninger, men
da svarte ikke legen min, så det ble bare tull.
Heidi ble lagt inn til en operasjon ved Ullevål, og
var da så heldig å få en veldig forståelsesfull kirurg.
– Vi hadde en så god tone, og han tok saken min
videre med HELFO. Til slutt gikk det bra og jeg
fikk oppholdet godkjent. ”Endelig” sa familien
min – og så gråt vi av lettelse! Da hadde jeg holdt
på med denne prosessen fra januar til april.
HELFO overlot all videre planlegging til Földiklinikken, og la seg heller ikke opp i varigheten av
oppholdet.
– Er det vanskelig å få plass?
– Nei, det er jo en privat klinikk, så det er HELFO
her i landet som begrenser den gratis behandlingen.
Og – dette er viktig – HELFO innrømmet at det
fortsettes side 14

Heidi Ringdal skrev dagbok under hele oppholdet
på Földiklinikken.
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DET SISTE

INNEN HUDFORSKNING

SELGES KUN PÅ APOTEK
Eucer in Dr y Skin – ef fektiv hjelp til tør r hud – f innes for hender, føt ter,
ansik t og kropp.
Spør på apoteket og
besøk w w w.eucer in.no

Alt annet er overflødig

SKIN SCIENCE THAT SHOWS
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Mein Kampf

... fortsatt fra side 12

ikke finnes tilsvarende behandling i Norge, så nå
kan de ikke nekte meg om jeg søker om igjen!
Ryktet om at jeg hadde fått til dette gikk ”over
hele landet”, så hudlegen min ble oppringt av
mange som lurte på hvordan vi hadde greid det.
Oppholdet på Földi
Heidi var i Schwarzwald i fem uker med behandling én time på morgenen og en halv time utpå
dagen. Det var mye polstring som hun ikke har
vært borti her i landet, og trening var det hele dagen, ut og inn etter som det passet med behandlingen. Ute og inne også, for den saks skyld, de gikk
med staver og trente bein.
Men pulsator var et fy-ord.
– Professor Földi kom hver tirsdag, gikk rundt og
snakket med oss, en varm og flott dame. Hun anbefalte ikke pulsator. Hun mente at væsken samler
seg i lysken på beinlymfødem, og i armhulen på
de som har arm. De er klokkeklare på dette i Tyskland – der har de gått bort fra det og det er bare
fint for meg. Jeg har aldri likt pulsator, så det kom
bare som en bekreftelse på det jeg har følt.
– Fikk dere noen spesielle råd om kost?
– Ja, råd om vekt og salt og low-fat. Lite, og sunn
mat. Og så jeg, da, som er vant til den fantastiske
maten på Montebello! Det ble litt skralt for meg,
men jeg greide å holde meg unna kiosken som var
på området.
Det er plass til 150 lymfødemikere på dette sykehuset, både voksne og barn fra hele Europa.
Under Heidis opphold før sist jul, var hun alene
fra Norge.
– Jeg ble faktisk litt ensom. Jeg snakker ikke tysk,
og tyskerne snakket ikke ett ord engelsk. Men så
strikket jeg en hel Marius-genser, da! Hvis jeg
skulle komme med et råd i denne sammenheng,
vil jeg anbefale å forsøke å reise to og to som
kjenner hverandre.
Ingen på Földiklinikken fant ut av denne talgproblematikken som plaget Heidi. Redningen ble en
islandsk hudlege i Tromsø, som hun hadde time
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– Jeg ble faktisk litt ensom der nede, så hvis jeg
skal søke meg dit igjen, vil jeg søke sammen med
en venninne, sier Heidi Ringdal.
hos dagen etter hjemkomst fra Tyskland.
– Han bare SÅ, og skjønte med én gang at to slags
antibiotika måtte til i seks måneder. Sammen med
deep ocillation hos fysioterapeut Ann Nesser på
Majorstuen Fysikalske, har denne behandlingen
gjort talgkjertelen 70 prosent mindre.
Konklusjon
– Kan du gi oss en konklusjon, Heidi?
– Ja, gjerne. Jeg lærte mye der nede om mitt eget
ødem, blant annet at jeg har hatt for dårlige
strømper, og så at jeg trygt kan si NEI til pulsator!
Jeg gikk ned 2,8 liter lymfevæske og ble 8 cm
smalere rundt livet. Da jeg kom, hadde jeg
lymfødem i begge beina. Da jeg reiste, hadde jeg
det bare i det høyre! Jeg ble anbefalt behandling
to ganger i uka, og bandasjering to netter i uka,
og i tillegg intensivbehandling én gang i året.
– Hvis jeg skal søke meg dit igjen, må det bli
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sammen med en venninne, men aller helst skulle
jeg ønske at vi hadde det samme tilbudet her i
landet. Jeg vil si at fysioterapeutene her hjemme i
Norge er kjempeflinke! Stå på videre, la oss stå
sammen og få til et tilsvarende opplegg. To uker
er for kort! Det skjedde mye med mitt lymfødem

den femte uka.
– Og én ting til hvis noen lurer på noe, så ta
kontakt med meg på heidi-r@online.no. Vi er så
få medlemmer at vi er nødt til å stå sammen og
hjelpe hverandre! n

Ledermøte i NLF november 2011
Tekst og foto: Elsebeth Peel Jarvis
14 av våre 17 lokale foreninger var representert på
ledermøtet som ble holdt på Hotel Rica Helsfyr,
Oslo.
Nestleder av Marit
Helene Kløve, som
etter møtet måtte ta
over ledervervet i NLF
p.g.a. Helga Larsens
fratredelse, loste oss
trygt gjennom dagen.
I tillegg til gjennomgang av revidert virksomhetsplan 2011/12,
regnskapet så langt i
2011 og det reviderte
Marit Helene Kløve
budsjett for 2012 var
følgende saker på programmet:
International Lymphoema Framework
Eva Evju og Marit Holm Mathisen fra sentralstyret deltok på International Lymphoema Frame-

works (ILF) kongress
i Toronto i juni 2011.
De viste bilder og
fortalte fra spennende og lærerike dager.
Fysioterapeut Kristin
Ruder, fra Tønsberg
Lymfødemklinikk,
deltok på den samme
konferansen og informerte oss mere
om arbeidet til ILF –
som har som mål å
Fra venstre: Eva Evju og
sette fokus på lymfMarit Holm Mathisen.
ødem gjennom utKristin Ruder løp dessverveksling av erfaring
re for fort avgårde til at vi
og kunnskap interfikk et bilde
nasjonalt.
ILF har bl.a. utgitt ”Best Practice for the Managefortsettes neste side
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Ledermøte
ment of Lymphoedema”. Dette dokumentet skal
være en rettesnor for hvordan lymfødem skal
behandles, uansett hvor i verden man bor. Kristin
Ruder snakket varmt for deltagelse i ILF og håpet
det etterhvert kunne dannes en nasjonal nettverksgruppe for lymfødem i Norge.
Hjelp til lokale foreninger
Det ble forsøkt dradd i gang en felles diskusjon
blant de lokale lederne, på hva de og/eller sentralstyret konkret kan og bør gjøre for å hjelpe inaktive lokale foreninger til å overleve. Alle lokale
foreninger opplever til tider dårlig fremmøte på
medlemsmøtene, men spesielt oppleves det vanskelig å motivere medlemmene til å være villige til å
ta styreverv – og dermed bidra til å holde foreningen i gang. Noen få ildsjeler blir da gjerne sittende i styret urimelig lenge – og mister etterhvert
motivasjonen.
En vedtektendring ble diskutert – slik at det kan
bli mulig fra sentralt hold å nedlegge en lokal
forening som verken avholder årsmøter eller sender inn årsberetning og regnskap. Det var imidlertid stor enighet om at det er bedre ”å styrke enn
å stryke” – og det ble foreslått dannet et arbeidsutvalg med folk som kunne være villige til å delta
på ”motivasjonsmøter” i andre lokale foreninger.
Dekning av utgifter til kompresjonsplagg
Fysioterapeut Kristin
Haugen, Norsk Lymfødemklinikk i Oslo,
informerte om Helseog omsorgsdepartementets vedtak (mai
2010) om at utgifter
til kompresjonsmateriale skal dekkes av
behandlingshjelpmiddelsentralene.
Kristin Haugen – og
forsamlingen – ga ekUlik praksis gjør Kristin
sempler på svært så
Haugen dypt frustrert på
forskjellig praksis
rundt i landet. Så om pasientenes vegne.
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... fortsatt fra forrige side
denne ordningen er en god eller en dårlig ”erstatning” for grunnstønad, råder det svært forskjellig
syn på i foreningen. Én ting er imidlertid helt klar
– slik praksis er i dag, kan vi ikke ha det!
Mange gode krefter, selvsagt også i NLF, jobber
for en løsning. Det minste vi kan forlange er lik
og rettferdig dekning av kompresjonsplagg for alle
lymfødemikere.
Funksjonshemmedes Studieforbund (FS)/kurs
Marit Holm Mathisen og Bjørg Norheim gjennom
gikk nye rutiner og regler for innmelding av FS-kurs
(= medlemsmøter med tema).
Bjørg hadde akkurat kommet hjem fra opplæringskurs i Sverige om dette.

Fra v.: Marit Holm Mathisen og Bjørg Norheim
Alle fikk utdelt et sett med kursmaler, og Bjørg
og Marit gikk gjennom de forskjellige prosedyrene punkt for punkt. n

http://www.lymfoedem.no
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Fra en behandlingsbenk – på
Montebello-Senteret
Tekst: fysioterapeutene Marianne Tomter og Linda Wiik
Foto: Tove Anita Lindblad og Marianne Tomter
Det er en stor fordel å kunne bytte behandlingsbenk og arbeidsplass en 2 ukers tid i januar måned
– ikke det at den utrangerte behandlingsbenken i
Mesnali kan måle seg med våre nyinnkjøpte elektriske hev-/senkbare – men det er godt med et
miljøskifte innimellom ...
Forandringen fra å se ut på en grå parkeringsplass
med varierende antall biler, til å se hvitt urørt landskap med forskjellige solnedganger og himmelvariasjoner, er meget velkommen.
Og det er mer enn spennende å få boltre seg med
bare nye navn på timeplanen, nye og gamle lymfødemer og åtte nye kollegaer i team.
For oss som fagpersoner med kompetanse i onkologi og lymfødem er dette en meget nyttig og ikke
minst hyggelig avveksling fra hverdagen. Det å få
jobbe sammen med andre fysioterapeuter med
samme interesse på Montebello-Senteret gir faglig oppdatering – vi lærer alltid noe nytt. Vi har
hentet inspirasjon fra hverandre og hjulpet hverandre, til pasientenes nytte og glede gjennom hele
intensivbehandlingsperioden.
Pasientgruppen varierte fra de helt unge til temmelig voksne, denne gangen med et aldersspring på
50 år mellom yngste og eldste deltager ...

senteret og to idrettspedagoger som er involvert i
”Leve med lymfødem”-kursene.
Idrettspedagogene tar seg av fysisk aktivitet utendørs, i treningsrom, gymsal og basseng.
Fysioterapeutene forlyster seg med komplett fysikalsk lymfødembehandling og undervisning. Foredragene har blitt lagt til sist på timeplanen, så for
fysioterapeutene betyr det normal arbeidstid og
tid til egentrening (=fritid). Vi har hatt anledning
til å benytte treningsrommet med blant annet tredemølle, spinningsykler, elipsetrener samt gymsal
og basseng med mange muligheter. Skiturer på
fortsettes neste side

Alle deltagerne ble nøye veid og målt ved kursets
oppstart og Imke Wallenius sitt måleprogram ble
benyttet. Vi har lymfet, tapet, benyttet Deep Oscillation og vi har bandasjert etter beste evne og med
iherdig innsats fra både pasient og terapeut.
Resultatene ble vi meget godt tilfredse med, det
ble både synlige, merkbare og målbare endringer
på behandlingsbenken.
Montebello-Senteret tilbyr nå en totalpakke som
bare har blitt bedre og bedre med årene, både for
brukerne og for oss som blir engasjert til å jobbe
der. Det er nå ansatt to faste fysioterapeuter ved

Taping kan være tidkrevende, men på Montebello
får man anledning til å legge litt sjel i arbeidet
– her utført av Mariane Tomter
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Montebello-Senteret
Sjusjøen har det også blitt tid til.
Oppfordring til alle fysioterapeuter med kompetan-

... fortsatt fra forrige side

se i onkologi og lymfødem: Meld deg på til et
engasjement på Montebello – det er lærerikt og
nyttig å jobbe med kollegaer! n

Alle slags aktiviteter finnes for adspredelse mellom behandlingene – fra venstre: Merethe Harridsleff,
Hanne Gagnum og Aase Røine. Hekta på badminton: fysioterapeutene Marjon Oppen, Aline Flølo og
Marianne Tomter.

Komplett Fysikalsk Lymfødembehandling
Komplett fysikalsk lymfødembehandling består av manuell lymfedrenasje, bandasjering,
øvelser, hudpleie samt tilmåling/tilpassing av kompresjonsstrømpe.
Landsoversikten på de neste sidene administreres av Norsk Lymfødemforening og omfatter fysioterapeuter som har minimum 160 timers etterutdanning i komplett fysikalsk
lymfødembehandling – utover dette har ikke foreningen ansvar eller anbefalinger.
Oversikten er sortert etter postnummer – med besøksadresse og telefonnummer.
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 eller om den enkelte
fysioterapeut har kommunalt driftstilskudd eller
ikke. For flere opplysninger se oversikten på NLFs
nettside på www.lymfoedem.no under Behandling
– der har vi plass til å ta med de opplysningene
den enkelte fysioterapeut har sendt oss..
Det er opp til de enkelte fysioterapeuter med
spesialkompetanse i KFL om de ønsker å stå på
oversikten – men for lymfødemikere utover landet
er det svært viktig at NLFs oversikt er så fullstendig og korrekt som mulig.
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Vi vet også at både fysioterapeuter, leger og annet
helsepesonell har stor nytte av listen.

OBS

For å være sikre på at alle fysioterapeutene på oversikten er aktive, er
de som ikke har returnert det årlige oppdateringsskjemaet og som vi ikke har klart å få kontakt med
– fjernet fra listen.
Vi oppfordrer fysioterapeuter som har spesialkompetanse i lymfødembehandling, men som ikke
står på oversikten – til å ta kontakt.
Også endringer bes varslet til e-post:
fyslister@lymfoedem.no n
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Oversikt over fysioterapeuter
Kristin Haugen
Norsk Lymfødemklinikk
Stensberggaten 19
0170 OSLO
Tlf 2269 0035

Renate Strand Sterud
Radiumhospitalet
Ullernchauseen 70
0310 OSLO
Tlf 2293 5975

Helen Olsen
Norsk Lymfødemklinikk
Stensberggaten 19
0170 OSLO
Tlf 2269 0035

Andrea Isabella Becher
OK Klinikken
Valkyriegaten 8
0366 OSLO
Tlf 2321 3800

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

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

Wenche Vigen
Norsk Lymfødemklinikk
Stensberggaten 19
0170 OSLO
Tlf 2269 0035

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

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

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

Hege Marie Blegen
Radiumhospitalet
Ullernchauseen 70
0310 OSLO
Tlf 2293 5975

Ann Nesser
Majorstuen Fys. Institutt
Fridtjof Nansensvei 2
0369 OSLO
Tlf 2206 8633

Inger Bülow
Radiumhospitalet
Ullernchauseen 70
0310 OSLO
Tlf 2293 5369

Torhild Birkeland
Rikshospitalet
Sognsvannsveien 20
0372 OSLO
Tlf 2307 1727

Gro Sophie Haugen
Radiumhospitalet
Ullernchauseen 70
0310 OSLO
Tlf 2293 5975

Kristin Borch
Rikshospitalet
Sognsvannsveien 20
0372 OSLO
Tlf 2307 2279

Rita Munkvold
Radiumhospitalet
Ullernchauseen 70
0310 OSLO
Tlf 2293 5975

Jørn Rosenberg
Vinderen Fysioterapi
Slemdalsveien 72
0373 OSLO
Tlf 936 64 329

Vibeke Lambert Stenersen
Ullevål sykehus
Avd. for kreft og kirurgi
Kirkeveien 166
0450 OSLO
Tlf 975 07 262
Ingvild Lesteberg
Ullevål sykehus
Kreftsenteret
Kirkeveien 166
0450 OSLO
Tlf 2302 7766
Maria Liljeholm
Ullevål sykehus
Ort. avd., Bygg 7, 2. etg
Kirkeveien 166
0450 OSLO
Tlf 2211 7488
Ingvild Vernum Amundsen
Hospice Lovisenberg
Geitmyrsveien 45
0455 OSLO
Tlf 2322 5463
Britt Carlsen
Hospice Lovisenberg
Geitmyrsveien 45
0455 OSLO
Tlf 2322 5150
Unni Vidvei Nygaard
Hospice Lovisenberg
Geitmyrsveien 45
0455 OSLO
Tlf 2322 5150 / 909 23 879
Ellen Hamre
Aker sykehus
Trondheimsveien 235
0514 OSLO
Tlf 2289 4770
Unni Mortensen
Aksept –
Senter for alle berørt av hiv
Fagerheimgata 16
0560 OSLO
Tlf 2312 1820

NLFs Fysioterapeutoversikt I
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Ingunn Elise Knutzen
Helsehuset Sinsen
Hasleveien 38
0571 OSLO
Tlf 2135 6781 / 2164 1910

Synne M. Gillebo
Høybråten Fysikalske Institutt
Høybråtenveien 76
1088 OSLO
Tlf 2221 4949

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

Sissel Storaker Torgersen
Sissel S. Torgersen
Lymfødembehandling
Munkerudtunet 10
1164 OSLO
Tlf 909 34 494

Else Aaseth
Brobekk Fysioterapi
Brobekkveien 38
0598 OSLO
Tlf 2264 1277
Kristin Høvde
Brobekk Fysioterapi
Brobekkveien 38
0598 OSLO
Tlf 415 14 050
Kristin Høvde
Bydel Alna,
Ergo- og fysiotjenesten
Haugerud
0616 OSLO
Tlf 993 39 660
Ellen Ringnes
Ryen Fysikalske Institutt
Ryensvingen 15
0680 OSLO
Tlf 2268 9911
Kristin Andvig
Røa Centrum Fysioterapi
Austliveien 4
0751 OSLO
Tlf 2250 3452
Inger Marie Gran
Grans Fysikalske Institutt
Dagaliveien 32
0783 OSLO
Tlf 2214 4990 / 971 66 653
Tonny Egeland
Høybråten Fysikalske Institutt
Høybråtenveien 76
1088 OSLO
Tlf 2221 4949 / 905 20 586

II NLFs Fysioterapeutoversikt

Bosa Sekelja
Kantarellen bo- og
rehabiliteringssenter
Mortensrudveien 185
1283 OSLO
Tlf 2349 6815
Marit Lindelien Hannisdahl
Bærum kommune, Rehab. øst
Hospice Stabekk
Bærumsvn. 207, 2. etg
1304 SANDVIKA
Tlf 6750 6220
Sidsel Ursin-Holm
Kolsås Fysikalske Institutt
Brynsveien 96
1352 KOLSÅS
Tlf 6713 9501
Keth Brustad
Kolsås Fysioterapi
Brynsveien 96
1352 KOLSÅS
Tlf 6713 9501
Marit Garte Nervold
Kolsås Fysioterapi
Brynsveien 96
1352 KOLSÅS
Tlf 6713 9501
		
Joke Negaard
Godthaab Helse og
Rehabilitering
Gml. Ringeriksvei 148
1356 BEKKESTUA
Tlf 6783 6040
Marianne T. Narum-Hanssen
Plahteskogen Fys. Institutt
Plahteskogen 29 A
1363 HØVIK
Tlf 6753 8885

Martin Stegemann
Fysiovel
Gamle Drammensveien 196
1365 BLOMMENHOLM
Tlf 905 74 903
		
Susan Hagen
Ambulerende, Asker
kommune
1383 ASKER
Tlf 920 50 185
Anne Kvisgaard Gløersen
Fysio Aktiv, Bankveien 1
1383 ASKER
Tlf 6676 6540
Aud Wølner
Fysio Aktiv, Bankveien 1
1383 ASKER
Tlf 6676 6540
Helen M. Natvik
Asker Helsesenter
Øvre Måsan 10 D
1385 ASKER
Tlf 934 22 481
Marianne Tomter
Centrum Fysioterapi
Idrettsveien 10
1400 SKI
Tlf 414 19 650
Linda M. Wiik
Centrum Fysioterapi
Idrettsveien 10
1400 SKI
Tlf 6487 2895
Lisa Widenhofer Osborn
Siggerudveien 983
1400 SKI
Tlf 481 74 230
Kathrine Mørch Meyer
Oppegård kommune
Helsetjenesten
Valhallaveien 74
1413 TÅRNÅSEN
Tlf 6681 9876 / 922 69 295
Karianne Hattestad
Trollåsen Fysioterapi
Trollåsveien 25
1414 TROLLÅSEN
Tlf 6680 2523
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Anne Claudi Stenseth
Trollåsen Fysioterapi
Trollåsveien 25
1414 TROLLÅSEN
Tlf 6680 2523

Jeroen ter Haar
Opptr.senteret Jeløy Kurbad
Bråthengt 94
1517 MOSS
Tlf 6924 5800

Dagmar Moseby
Askim Fysiosenter
Skolegata 11, inngang B
1830 ASKIM
Tlf 901 24 061 / 6988 4483

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

Eelco Huttner
Opptr.senteret Jeløy Kurbad
Bråthengt 94
1517 MOSS
Tlf 6924 5800

Aline Voetelink Flølo
Klinikk for helhetsterapi
Jernbanegaten 18-20
1830 ASKIM
Tlf 917 15 613

Wenche Sunde
Frogn kommune
Sorenskriver Ellefsens vei 28
1440 DRØBAK
Tlf 6490 6507

Mirjam Håland Moe
Ekholt Fysioterapi
Ekholtveien 114
1526 MOSS
Tlf 6926 5883

Wenche Olstad
Rakkestad Fysioterapi
Johs C. Liens gt.
1890 RAKKESTAD
Tlf 6922 3060

Bodil Gulbrandsen
Fjellstrand Klinikken
Fjellstrandveien 9
1458 FJELLSTRAND
Tlf 926 17 531 / 6696 0311

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

Cicilie Hyrum Svensli
Fet kommune Helsetjeneste
1900 FETSUND
Tlf 6388 7780 / 917 25 744

Anne-Marie Bøe
Rasta Fysioterapi
Solheimveien 30
1473 LØRENSKOG
Tlf 6790 0719

Beatrix Geller
Fredrikstad kommune
Forebyggende og kurativ
helsetjeneste
Ilaveien 102
1605 FREDRIKSTAD
Tlf 6938 3523 / 480 10 136

Elin Giæver
Akershus Universitetssykehus
Palliativt team
Sykehusveien 25
1474 NORDBYHAGEN
Tlf 6796 8958 / 468 08 581
Siri Kaarbø
Akershus Universitetssykehus
Sykehusveien 25
1474 NORDBYHAGEN
Tlf 6796 4463 / 450 28 040
Liss Marita Solbakken
Akershus Universitetssykehus
Fysioterapi avd.
Sykehusveien 25
1474 NORDBYHAGEN
Tlf 6796 4448
Ivan Ejner Danielsen
Opptr.senteret Jeløy Kurbad
Bråthengt. 94
1517 MOSS
Tlf 472 36 413

Iren Kristiansen
Sykehuset Østfold
Cicignongata 19
1606 FREDRIKSTAD
Tlf 6986 6631
Mari Bay Hammer
Kråkerøy Fysikalske Institutt
Kråkerøyveien 11
1671 KRÅKERØY
Tlf 6934 1688
Mari Bay Hammer
Enger Fysioterapi
Sarpsborgveien 11
1710 SARPSBORG
Tlf 452 29 602
Jan-Ola Olstad
Fram Fysioterapi
Rådhusveien 7
1743 KLAVESTADHAUGEN
Tlf 6997 2696

Anita Borgvang
Romerike Fysioterapi
Dampsagveien 2 E
2000 LILLESTRØM
Tlf 6389 7083
Eirin Bjørnvik
Volla Fysikalske Institutt
Odalsgata 42
2003 LILLESTRØM
Tlf 402 47 094 / 6380 3259
Sissel Jacobsen Krogstad
Strømmenklinikken
Støperiveien 5
2010 STRØMMEN
Tlf 6389 1980
Wenche Kesia F. Sveholt
Nannestad Fysioterapi
Nordengengården
2030 NANNESTAD
Tlf 6399 7570
Dorte Lykkegaard Øierås
Helsehuset
Avd. Fysio- og ergoterapi
Myrerveien
2080 EIDSVOLL
Tlf 6610 7569
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Liv Dahl
Skarnes Fysioterapi
Sør Odal Helsesenter
Sykehusvegen
2100 SKARNES
Tlf 958 41 075
Torunn Røtterud
Røtterud Fysikalske Institutt
Gamlevegen 4
2150 ÅRNES
Tlf 6390 0275
Ingebjørg Skoglund
Fysio syd
Gågata 5
2211 KONGSVINGER
Tlf 958 11 759 / 6282 6720
Ingebjørg Skoglund
Sykehuset Innlandet
Kongsvinger
Parkveien 35
2226 KONGSVINGER
Tlf 6288 7059 / 958 11 759
Barbara Jung
Glomma Fysikalske Institutt
Idrettsveien 24
2270 FLISA
Tlf 6295 6900
Tone Haugvik Francke
Grand Fysioterapi og
Treningssenter
Torggt. 1
2317 HAMAR
Tlf 6253 0440
Tone Haugvik Francke
Hospice Sangen
Høiensalsgt. 74
2317 HAMAR
Tlf 6254 2090
Åste Narmo Wiken
Hospice Sangen
Høiensalsgt. 74
2317 HAMAR
Tlf 6254 2090
Solveig Wetten
Fysioterapi Brumunddal
Brugata 16-18
2380 BRUMUNDDAL
Tlf 6234 0704

Berthe-Agnethe Aamodt
Fysioterapi Brumunddal
Brugata 16-18
2380 BRUMUNDDAL
Tlf 6234 0704
Ragnhild Skard
Triangelen Fysioterapi
Gamle Trysilvei 2
2406 ELVERUM
Tlf 480 04 940
Merethe Bekkvang
Trysil kommune Helsesenter
Lundeveien 3
2420 TRYSIL
Tlf 6244 8225
Kari Strømshoved
Tynset Fysikalske Institutt
Brugt. 1
2500 TYNSET
Tlf 6248 0934 / 959 31 811
Lene Melgård Hansen
Montebello-Senteret
Kurstedveien 5
2610 MESNALI
Tlf 6235 1120
Sabrina Hansen
Montebello-Senteret
Kurstedveien 5
2610 MESNALI
Tlf 6235 1120
Robert Hagen
Skogli Helse- og Rehab.senter
Fredrik Collettsvei 13
2614 LILLEHAMMER
Tlf 6124 9200 / 959 24 666
Idunn Huru
Skogli Helse- og Rehab.senter
Fredrik Collettsvei 13
2614 LILLEHAMMER
Tlf 6124 9122
Bjarne Nordgård
Skogli Helse- og Rehab.senter
Fredrik Collettsvei 13
2614 LILLEHAMMER
Tlf 6124 9100
Anita Taklo
Follebu Omsorgssenter		
2656 FOLLEBU
Tlf 993 08 856 / 6105 5048
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Kirsten Aa. Garmo
Heidal Fysikalske Institutt
2676 HEIDAL
Tlf 917 58 147
Kirsten Aa. Garmo
Vågå Trimmen Fysioterapi
2684 VÅGÅ
Tlf 917 58 147
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
Ingeborg Munkelien
Haugtun Omsorgssenter
Fysio-& Ergoterapitjenesten
Storgata 33
2821 GJØVIK
Tlf 6114 6948
Sun-Lim Amundsen
Ambulerende
Gjøvik kommune
Storgata 33
2821 GJØVIK
Tlf 930 68 221
Karianne Storesund
Ambulerende
Gjøvik kommune
Storgata 33
2821 GJØVIK
Tlf 6114 6994
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Gunnhild Buset Enge
Åslundmarka Institutt
Rådyrveien 5
2827 HUNNDALEN
Tlf 979 56 271
May Vestar Onsrud
Fysio- og ergoterapitjenesten
Snertingdalsveien 1633
2838 SNERTINGDAL
Tlf 959 86 302
Katja Bjørnhart Petersen
Reinsvoll Fysioterapi
Sentrumsgate 8
2840 REINSVOLL
Tlf 6119 6690
Elisabeth Barlaup
Landaasen Rehab.senter
Landåsvegen 747
2861 LANDÅSBYGDA
Tlf 6112 4300
Ane Berg Bentsen
Landaasen Rehab.senter
Landåsvegen 747
2861 LANDÅSBYGDA
Tlf 6112 4300 / 6112 4000
Mari Jøranli
Torpa Fysikalske Institutt
Nord-Torpeveien 13
2881 AUST-TORPA
Tlf 6111 8098 / 977 09 014
Hilde Karbø
Valdres Fysioterapi
Tveitavn 11, 2900 FAGERNES
Tlf 6136 1850
Anne Huseby Gjerlaug
Drammen sykehus
Dronningsgata 28
3004 DRAMMEN
Tlf 3280 3198
Ingrid Skolleborg Hilsen
Konnerud Fysioterapi
Bernåsbakken 2
3032 DRAMMEN
Tlf 3288 5400
		
Anneri Thielemann
Strømsø Fysikalske Institutt
Torgeir Vraaspl. 6
3044 DRAMMEN
Tlf 3289 6550

Ines Bader Kalstad
Nedre Eiker kommune
Ergo-og fysioterapitj.
Bråta Bo/aktivitetssenter
Bråtaveien 2
3050 MJØNDALEN
Tlf 3223 6440
Martine Heidum Larsen
Svelvik kommune
Sykehjemmet
Eikveien 17
3060 SVELVIK
Tlf 2378 0244
Kristin Rennesund
Voorens Fysikalske Institutt
Bekkegt 2
3080 Holmestrand
Tlf 3305 2491
Marjukka Åsvang
Frodeløkka Fysioterapi
Frodegaten 20
3111 TØNSBERG
Tlf 975 42 962
Linn Marie Baggerød
Sentralsykehuset i Vestfold
Halfdan Wilhelmsens Allé 17
3116 TØNSBERG
Tlf 905 95 644
Anne-Gunn Kallum
Sentralsykehuset i Vestfold
Halfdan Wilhelmsens Allé 17
3116 TØNSBERG
Tlf 3334 2500
Turid Sundvor
Sentralsykehuset i Vestfold
Halfdan Wilhelmsens Allé 17
3116 TØNSBERG
Tlf 3334 2500
Kristin Ruder
Tønsberg Lymfødemklinikk
Barlindveien 2
3118 TØNSBERG
Tlf 3332 9009
Randi Thorbjørnsen
Tjøme Fysikalske Institutt
Ormeletveien 78
3145 TJØME
Tlf 3339 0721

Kamilla Toms
Lønnsom Helse
Ragnhildrødveien 29
3160 STOKKE
Tlf 922 87 530
Per Stensrud
Brårudåsen Rehab.senter
Harald Pedersens gt. 11
3182 HORTEN
Tlf 3308 6612
Inger Lise Hansen
Halvdan Svartesgt. Fysioterapi
Halvdan Svartesgt. 12
3208 SANDEFJORD
Tlf 3346 4130
Hilde Eskedal
Larvik Fysioterapi
Kongegaten 16
3256 LARVIK
Tlf 957 49 818
Aina Hollekim Lekven
Kysthospitalet Stavern
Fysikalsk medisin og rehab.
Kysthospitalveien 61
3294 STAVERN
Tlf 3313 4000
Toril Kristiansen Bottegård
Nøstetangen Fys. Institutt
Vestre Brugate 5
3300 HOKKSUND
Tlf 3275 1033
Randi Christiansen Johansen
Møllerens Fysioterapi
Rådyrveien 2
3370 VIKERSUND
Tlf 900 56 949
Gunn Kirsti Stusvik Haug
Vikersund Kurbad
Gartnerveien
3370 VIKERSUND
Tlf 977 03 412
Birgitte Ruud Mojaren
Vikersund Kurbad
Gartnerveien
3370 VIKERSUND
Tlf 402 31 595

NLFs Fysioterapeutoversikt V

LYMFEPOSTEN 1/12
Marjon Oppen
Nøstehagen Bo- og
Omsorgssenter
Bachesvei 89
3400 LIER
Tlf 3224 1152
Elisabeth Rollag Aas
Bråset Bo- og Omsorgssenter
Bråsetveien 21 A
3440 RØYKEN
Tlf 917 51 919 / 3129 1000
Aalke Dimmendaal
Move Fysioterapi
Arnemannsveien 5
3510 HØNEFOSS
Tlf 482 47 119

Magnhild Tonstad
Vestsiden Fysikalske Institutt
Kirkegt. 11
3616 KONGSBERG
Tlf 922 42 463
Ane Fjøsne Pedersen
Sykehuset Telemark,
Notodden
Henrik Wergelandsgt 12
3675 NOTODDEN
Tlf 3502 1320

Maja Dille Thorkildsen
Borgehaven Bo- og
rehabiliteringssenter
Borgehaven 1
3911 PORSGRUNN
Tlf 3556 2425
Anne-Lise Sundby Laastad
Hovenga Fysioterapi
Augestadvn.7
3915 PORSGRUNN
Tlf 3551 5891

Elisabeth Oredalen
Sykehuset Telemark
Avd. for fysio/ergoterapi
Ulefossvegen
3710 SKIEN
Tlf 3500 3500

Hendrik Gleichmar
Fysio-Frisk
Frisklivssentret
Kjølnes Ring 60
3918 PORSGRUNN
Tlf 955 59 795

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

Kjersti Engan
Bamble Fysioterapi
Falkåsveien 1
3960 STATHELLE
Tlf 936 52 549

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

Merete Kimestad
Marienlyst sykehjem
Gamle Kragerøvei 30
3770 KRAGERØ
Tlf 3598 5020 / 916 78 065

Bjørnar Nilsen
Bamble Fysioterapi
Falkåsveien 1
3960 STATHELLE
Tlf 971 78 514

Arnhild Ødegaard
Gol Kommune
Fysio- og Terapienheten
Rundingen 7 A
3550 GOL
Tlf 3202 9224

Sølvi Gulbrandsen
Gullbring Kulturanlegg
Gullbringveien 34
3800 BØ
Tlf 971 82 133

Inger Marit Tegdal
Bamble Fysioterapi
Falkåsveien 1
3960 STATHELLE
Tlf 411 76 239 / 3596 0241

Sølvi Gulbrandsen
Furuheimtunet
Holmenvegen 23
3810 GVARV
Tlf 971 82 133

Christian Houge-Thiis
Østervåg Fysikalske
Østervåg 9
4000 STAVANGER
Tlf 992 82 132

Anne Marthe Fæhn
Aktiv Fysioterapi Ulefoss
Ringsevja 3
3830 ULEFOSS
Tlf 958 70 178

Jorunn Grostøl
Østervåg Fysikalske
Østervåg 9
4006 STAVANGER
Tlf 5189 6655 / 922 07 081

Gabriela Beurmann Tveit
Dalen Fysikalske Institutt
Sentrumsbygget
3880 DALEN I TELEMARK
Tlf 3507 7170

Lisbeth Davidsen
Stavanger Universitetssykehus
Arm. Hansensvei 20
4011 STAVANGER
Tlf 5151 8318

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

Mona K. Sando
Ål kommune
Helseveien 17
3570 ÅL
Tlf 3208 5266
Hilde Grongstad Pedersen
Kongsberg kommune
Skinnberga rehab
P. A. Munchs gt. 15
3612 KONGSBERG
Tlf 481 66 689
Hanne T. Tøien
Kongsberg sykehus
Drammensveien 4
3612 KONGSBERG
Tlf 990 32 259
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Lene Mikkelsen
Stavanger Universitetssykehus
Arm. Hansensvei 20
4011 STAVANGER
Tlf 5151 8318

Nicole Fløisand
Fysio-/ergoterapiavd.
Torvmyrvei 4 D
4070 RANDABERG
Tlf 924 50 223

Ragna Sigmo Skipstad
Fysioklinikken
Nygaten 3
4370 EGERSUND
Tlf 5120 7094 / 984 19 287

Kine Larsen
Stavanger kommune
Fysio- og ergoterapitj.
avd. voksne og eldre
Torgveien 23
4016 STAVANGER
Tlf 977 73 053 / 5150 8353

Åshild Olaug Sukka Mehus
Suldal kommune
Helsetunet, Fysikalsk avd.
Eidsvegen 7
4230 SAND
Tlf 5279 2336

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

Silje Løge Norberg
Stavanger kommune
Fysio- og ergoterapitj.
avd voksne & eldre
Torgveien 23
4016 STAVANGER
Tlf 954 93 128 / 5191 2665
Aina Hisken Pedersen
Stavanger kommune
Fysio- og ergoterapitj.
Torgveien 23
4016 STAVANGER
Tlf 5150 8333 / 911 27 226
Christen C. Sigridnes
Hillevåg fysioterapi
Kvalebergvn. 21
4016 STAVANGER
Tlf 913 66 066
Beate Løkken Stevens
Hinna Helsepark
Jåttåvågvn 7
4020 STAVANGER
Tlf 5131 5111
Betty Helgeland
Rogaland Fysioterapiog Lymfødemklinikk
Lagerveien 21
4033 STAVANGER
Tlf 5181 6930 / 986 55 815
Ingrid Haugen Tyldum
Rogaland Fysioterapiog Lymfødemklinikk
Lagerveien 21
4033 STAVANGER
Tlf 930 89 397

Nicole Søhnel
Flekkefjord Kommune
Tjørsvågsveien 23
4400 FLEKKEFJORD
Tlf 3832 8319

Susanne Ahlqvist
Avaldsnes Fysioterapi
Kong Augvaldsveg 6
4262 AVALDSNES
Tlf 5284 3535 / 411 78 826

Arvid Egeland
Liknes Fysioterapi
Helsehuset
4480 KVINESDAL
Tlf 3835 0390 / 913 00 915

Karis Ann Markhus
Karmøy kommune
Fysio- og ergoterapitjeneste
Bleikmyrvegen 45
4276 VEDAVÅGEN
Tlf 5281 0106
Anne Therese Skogen Madsen
Karmøy kommune
Fysio- og ergoterapitjeneste
Bleikmyrvegen 45
4276 VEDAVÅGEN
Tlf 5281 0101
Elsie Bettum Olsen		
Solåsveien 9
4280 SKUDENESHAVN
Tlf 5285 2788

Gudny Skagen
Sanden Fysioterapi
Ytre Sandgt 7
4514 MANDAL
Tlf 924 82 212
Lillian Tjorteland
Sanden Fysioterapi
Ytre Sandgt. 7
4514 MANDAL
Tlf 3826 6846 / 3826 3725

Berit Forberg Aanestad
Skeiane Helsehus
Asheimveien 2
4318 SANDNES
Tlf 5197 2757
Marit Løge
Bryne Fysio- og Manuellterapi
Kirsten Brynes veg 7
4340 BRYNE
Tlf 5148 0980
Kirsten Gustavson Østrem
Klepp Fysioterapi
Prestevn 12
4352 KLEPPE
Tlf 413 07 616 / 5132 0377

Kirstin Slotten Staurseth
Mandal Kommune
Avd. Rehab
4509 MANDAL
Tlf 3827 1140

Gro Boge Aasheim
Åseral kommune
Åseralheimen		
4540 ÅSERAL
Tlf 918 40 775
Trond Syvertsen
Kristiansand Lymfødemklinikk
Dronningensgate 38
4608 KRISTIANSAND
Tlf 3807 0010
Janne Cecilie Bjerva
Kristiansand sykehus, Eg
4614 KRISTIANSAND
Tlf 3803 8666
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Ingeborg Andersen
Varodd
Rigedalen 41
4626 KRISTIANSAND
Tlf 959 87 161

Elisabeth Livden Baklien
Stensnes Fysioterapi
Rosenkranzgt. 3
5003 BERGEN
Tlf 5531 6220

Katrin Aase
Husnestunet
Stølshaugvegen
5460 HUSNES
Tlf 992 24 502

Ingvild K. Svenningsen
Kjøita Fysioterapi, Kjøita 17
4630 KRISTIANSAND
Tlf 924 94 008

Tone-Lise Frantzen
Haraldsplass Diakonale
Sykehus
Ulriksdal 8C
5009 BERGEN
Tlf 5597 9400 / 5597 9409

Cathrine Herløe
Haugesund Medisinske Senter
Haraldsgaten 139
5527 HAUGESUND
Tlf 5270 3900 / 924 54 900

Marianne Fuglestveit
Fysioterapi Nodeland
Sogndalsveien 104
4645 NODELAND
Tlf 3818 1732 / 905 56 526
Trine Larsen
Songdalen kommune
Songdalsveien 60
4645 NODELAND
Tlf 3818 3489
Marie Borgen
Sans Fysioterapi
Tollnes
4760 BIRKELAND
Tlf 3727 7700
Norunn Westersund
Brygga Fysioterapi
Noroddveien 2
4816 KOLBJØRNSVIK
Tlf 3701 2220
Gerd Helena Johnsen
Centrum Fysikalske Institutt
Østregate 2/4
4836 ARENDAL
Tlf 3702 5590
Elisabeth Lilleholt Müller
Sørlandet Sykehus, Arendal
Sykehusveien 1
4838 ARENDAL
Tlf 3701 4330
Karen Marie Saxlund
Sørlandet Sykehus, Arendal
Sykehusveien 1
4838 ARENDAL
Tlf 3701 4330
Guri Kjeldsberg
Rosenkrantz Fysioterapi
Rosenkranzgt. 3
5003 BERGEN
Tlf 5555 3480

Anna Rasmussen
Bergenhus Ergo/fysioterapitj.
Håkonsgaten 1
5010 BERGEN
Tlf 945 04 012 / 5556 9410
Frode Øvre-Helland
Nygårdsgaten Fysioterapi
Nygårdsgaten 4
5015 BERGEN
Tlf 5532 5570 / 949 73 840
Anicken Smith Huun
Haukeland Universitetssykehus, Fysioterapiavd.
5021 BERGEN
Tlf 5597 2927 / 5597 2909
Anne Grethe Paulsberg
Haukeland Universitetssykehus, Smerteklinikken
5021 BERGEN
Tlf 5597 4009
Grethe Førde
Ergo-/Fysioterapitj.
Årstad bydel
Solheimsgt 13C, 2. etg
5058 BERGEN
Tlf 5556 5182
Conny Lossius
Strimmelen Fysioterapi
Landåslien 25
5097 BERGEN
Tlf 922 64 944
Wanda Aarseth
Kvamsdal Fysikalske Institutt
Nesttunveien 98
5221 NESTTUN
Tlf 5513 3483
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Turid Staveland Nygaard
Haugesund Medisinske Senter
Haraldsgt. 139
5527 HAUGESUND
Tlf 5270 3900
Jorunn Sørvåg
Haugesund Medisinske Senter
Haraldsgt. 139
5527 HAUGESUND
Tlf 5270 3900
Ragnhild Trøite
Helsebanken Fysioterapi
Hardangerfjordvegen 650
5610 ØYSTESE
Tlf 5655 4877
Bjørg Anvor Tvilde
Tvilde og Fretheim Fysioterapi
Vangsgt. 31
5700 VOSS
Tlf 907 34 328
Bjørg Anvor Tvilde
Voss Rehabiliteringssenter
Hagahaugvegen 30
5700 VOSS
Tlf 907 34 328
Kjersti G. Skattum
Voss sjukehus, Sjukehusvn
5700 VOSS
Tlf 5653 3500
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
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Oddrun Nedregård
Fysioterapi og Akupunktur
Klinikken, Moaveien 11
6018 ÅLESUND
Tlf 7014 0940

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

Hege Nervik Almli
St. Olavs Hospital
Olav Kyrresgt. 17
7030 TRONDHEIM
Tlf 7257 1258

Hege-Anett Leikanger
Ålesund sjukehus, Kreft avd.
6026 ÅLESUND
Tlf 7010 6907

Else Randi Tømmervåg
Fosna Fysikalske Institutt
Wilhelm Dalls vei 50
6511 KRISTIANSUND
Tlf 7158 7356

Hanne Paltiel
St. Olavs Hospital
Olav Kyrresgt. 17
7030 TRONDHEIM
Tlf 7257 1255

Guri Olenka Utheim
Fosna Fysikalske Institutt
Wilhelm Dalls vei 50
6511 KRISTIANSUND
Tlf 7158 7356

Randi Presthus
St. Olavs Hospital
Olav Kyrresgt. 17
7030 TRONDHEIM
Tlf 7386 8280

Jørn Sunde Drageset
Drageset akupunktur og
fysioterapi
Sundebygget
6788 OLDEN
Tlf 5787 3073

Torbjørg Slette
St. Olavs Hospital
Kreftavd.
Olav Kyrresgt. 17
7030 TRONDHEIM
Tlf 7257 1256

Hildegunn Steindal
Helse Førde		
6800 FØRDE
Tlf 5783 9166

Wilma van de Veen
St. Olavs Hospital
Avd fysioterapi
Olav Kyrresgt. 17
7030 TRONDHEIM
Tlf 7257 1437

Bente Hole Vik
Ålesund sjukehus, Kreft avd.
6026 ÅLESUND
Tlf 7010 6080
Gry Håberg
Hareid Fysikalske Institutt
Strandgata 108
6060 HAREID
Tlf 7009 4433 / 411 61 796
Ragnhild Strømsnes Aarseth
Volda Sjukehus
Kløvertunvegen 1
6100 VOLDA
Tlf 7005 8214
Oddrun Rogne Berg
Volda Sjukehus
Fysioterapiseksjonen
Kløvertunvegen 1
6100 VOLDA
Tlf 7005 8214
Randi Farstad
Storgata Fysioterapi
Storgata 47
6200 STRANDA
Tlf 482 18 856

Aud Vassbotten Storøy
Førde sentralsjukehus, Vie
6800 FØRDE
Tlf 5783 9370

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

Inger Ebbesen
Helsesenteret		
6866 GAUPNE
Tlf 5768 5608

Torill Olsøy
ABC Fysioterapi
Persaunveien 25
7045 TRONDHEIM
Tlf 466 38 094

Ove Årdal
Stordal Fysikalske
Pedrobygget
6250 STORDAL
Tlf 476 59 565

Grytsje Kooistra
Årdal Sjukeheim
Fysioterapitj.
Tangenvegen 26
6885 ÅRDALSTANGEN
Tlf 5766 5246

Siv R. Lindheim Eikrem
Sentrum Fysioterapi Molde
Rektor Brinchmannsgt. 1
6413 MOLDE
Tlf 7125 4743

Kari Fismen
Røde Kors Haugland
Rehabiliteringssenter
6968 FLEKKE
Tlf 5773 7100 / 5773 7185

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

Elin Salberg
Salberg Trening og Fysioterapi
Havnegata 12
7010 TRONDHEIM
Tlf 970 34 937

Inger Grete Skogen
Skogens Fysikalske Institutt
Høybakken
7160 BJUGN
Tlf 920 84 669
Gunn Tove Stai Eidsmo
Aktivitet & Bevegelse
Buen Helse- og
Omsorgssenter
Lenavegen 65
7224 MELHUS
Tlf 7285 8539 / 416 78 066
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Kristian Austreim
Orkdal Sjukehus
Sjukehusvegen 3
7300 ORKANGER
Tlf 906 55 269
Sølvi Liabakk-Selli
Orkdal Sjukehus
Sjukehusvegen 3
7300 ORKANGER
Tlf 7282 9165

Mette Johansen
Sykehuset Levanger
Fysioterapiavd.
Kirkegt. 2
7600 LEVANGER
Tlf 7409 8000
Monica Helden
Inderøy Fysikalske		
7670 INDERØY
Tlf 7412 4327

Hilde Skjervold
Orkdal Sjukehus
Sjukehusvegen 3
7300 ORKANGER
Tlf 7282 9164

May-Britt Asp
DMS Inn-Trøndelag
Egge Helsetun, Markaveien 1
7715 STEINKJER
Tlf 7416 8920

Anne Grete Sandbakken
Røros kommune
Øverhagaen 5
7374 RØROS
Tlf 930 98 287

Eli Foosnæs
Steinkjer medisinske senter
Lymfødemklinikken
Fyrgt. 3
7725 STEINKJER
Tlf 922 20 579

Hilde Omholt Alver
Stokmoen Fysioterapi
Wergelandsv. 27
7500 STJØRDAL
Tlf 7480 4040
Jorunn Dalåmo
Meråker Kurbad
7530 MERÅKER
Tlf 7481 2480
Kari Anita Furunes
Meråker Kurbad
7530 MERÅKER
Tlf 7481 2400
Carole Ann Wagnild
Selbu Helsesenter
Medisinsk rehabiliteringsavd.
7580 SELBU
Tlf 7381 6834
Margreet Hartmann
Eidsbotn Fysioterapi
Magneten
7600 LEVANGER
Tlf 922 40 320
Kristin Dalen
Sykehuset Levanger
Kirkegt. 2
7600 LEVANGER
Tlf 7409 8139
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Inga Lill Viem
Snåsa kommune
Fysikalsk avdeling
Snåsa helsesenter
7760 SNÅSA
Tlf 410 82 746
Brit Brørs Thorsen
Brit og Brits Fysioterapi
Robrygga, Vestre havn
7800 NAMSOS
Tlf 7427 4400
Vibeke Sørstad
Bindal Psykomotoriske Fysio
Servicebygget
7980 TERRÅK
Tlf 901 46 349
Tone Kristin Eidem
Nordlandssykehuset
Seksjon Fysioterapi
Prinsensgt 164
8005 BODØ
7553 4530
Pia Marianne Pousar
Nordlandssykehuset
Seksjon Fysioterapi
Prinsensgt 164
8005 BODØ
Tlf 7553 4530

Anita Steinvik
Bodø Rehabiliteringssenter
Gamle Riksvei 18
8008 BODØ
Tlf 7555 4300
Tove Torrissen
Nordtun Helse Rehab		
8170 ENGAVÅGEN
Tlf 7572 1300
Stein Ingvaldsen
Saltdal Helsesenter
Jernbanegata 48
8250 ROGNAN
Tlf 7568 2138
Inger-Anne Nicolaisen
Vågan kommune
Rehabiliteringstjenesten
Avisgata 10
8300 SVOLVÆR
Tlf 7542 0279
Berit Marie Christiansen
Nordlandssykehuset Lofoten
Sykehusbakken 23
8372 GRAVDAL
Tlf 7606 0121
Bodil Anita Sørensen
Terapi- og Hjelpemiddeltj.
og frisklivssentralen
Risfaret 12
8372 GRAVDAL
Tlf 7605 6548
Karsten Gullvik
Gullviks Fysikalske Institutt
Vesterålsgata 10
8400 SORTLAND
Tlf 7612 1528
Laila Mørk-Johansen
Helsehuset Fysioterapi
Fr. Nansensgt. 2 B
8622 MO I RANA
Tlf 7516 6126
Sara Skevik
Vefsn Fysikalske institutt
C. M. Havigs gt. 45
8656 MOSJØEN
Tlf 7517 1847
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Finn Richter Jonsen
Sandnessjøen Fysikalske
Torolv Kveldulvsonsgt. 29
8800 SANDNESSJØEN
Tlf 7504 0975
Hanne Solberg
Brønnøy kommune
Fysio- og ergotjenesten
Skulesvei 15
8900 BRØNNØYSUND
Tlf 7501 2953
Ingrid Marie Moen
Grøtheim
8920 Sømna
Tlf 905 05 619
Kristine Hermansen
Helgeland Rehabilitering, Vik
8920 SØMNA
Tlf 7502 9900 / 918 29 545
Ragnhild Lillemor Krogh
Helgeland Rehabilitering
Avd. Sandnessjøen
8920 SØMNA
Tlf 7502 9903
Outi Arola Bøckmann
Tromsø kommune
Dagrehabilitering
Seminarbakken 1
9008 TROMSØ
Tlf 7775 7928

Jarmila Lukas
Universitetssykehuset
NordNorge
Terapiavd, Fysioterapiseksj.
Sykehusveien 38
9019 TROMSØ
Tlf 7762 6410

Bodil Hoen
Alta Helsesenter, Rehab.avd
Markveien 33
9510 ALTA
Tlf 7845 5510
Kari Hulsund Johnsen
Hasvik Helsesenter
Sykestuvn. 13
9590 HASVIK
Tlf 7845 2509

Merethe Monsen
Universitetssykehuset
NordNorge
Terapiavd, Fysioterapiseksj.
Sykehusveien 38
9019 TROMSØ
Tlf 7762 6410

Zorana Miyevic
Hammerfest kommune
Ergo-og fysioterapitj.
Storgata 3 A
9600 HAMMERFEST
Tlf 452 63 820

Helga Lill Parr
Universitetssykehuset
NordNorge
Terapiavd, Fysioterapiseksj.
Sykehusveien 38
9019 TROMSØ
Tlf 7762 6410

Hanne Jonassen
Jonassens Fysioterapi og
Lymfødemklinikk
Røyeveien 2
9610 RYPEFJORD
Tlf 482 55 119

Ingrid Mellem Mortensen
KNA massasje
Amfi Pyramiden
Solstrandveien
9020 TROMSØ
Tlf 7769 1155

Astrid Harila
FysioNord
Sør-Varangerveien 2 A
9800 VADSØ
Tlf 7895 4858

Stine Johansen
Stine Johansen Fysioterapi
Asphaugen 4 A
9440 Evenskjer
Tlf 926 66 388

Kristin J. Pedersen
Klinikk Kirkenes
Dr. Palmstrømsvei 15
9915 KIRKENES
Tlf 7897 3170

e
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Kontaktannonse
Kvinnelig fysioterapeut i sin beste alder (nokså sprek) søker etter en lymfeinspirert kollega
for lystbetont arbeid i Lymfepostens redaksjon. Arbeidet vil nok medføre noen hyggelige møter,
telefoner og mailer – men vil neppe bli et livsvarig forhold.
La ikke terskelen være høy for å kontakte meg –
på telefon 976 33 265 eller e-post lymfeposten@lymfoedem.no
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Mobiderm®
Den revolusjonerende nattstrømpen
som gir utrolige resultater.
Brukes til behandling av ødem ved å
stimulere vevet under huden
Behandlingsprinsipp:
Mobiderm fremmer bevegelse i vevet under
huden. Dette oppnås gjennom at skumgummiceller i materialet skaper et høyere
trykk enn der det ikke ligger skumgummiceller, hvorpå en skyveffekt oppstår.
Indikasjoner:
• Drenasje av hermatomer
• Behandling av ødem og lymfødem
• Smidiggjøring av fibrosis
• Rehabilitering av kroppsdeler som
brukes til bevegelighet

Strømpen er enkel å bruke og
konkurransedyktig på pris!
Ring oss gjerne på tlf: 35 02 95 95 for mer informasjon

AlfaCare AS, Merdeveien 12 B, 3676 Notodden
Tlf: 35 02 95 95, Faks: 35 02 95 99
E-post: post@alfacare.no, web: www.alfacare.no
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Torgdag på Rikshospitalet
Marit Holm Mathisen sto på stand for Norsk Lymfødemforening på årets “torgdag” på Rikshospitalet
8. desember 2011, der hun delte ut Twist og
brosjyrer, informerte om lymfødem og reklamerte
så godt hun kunne for Norsk Lymfødemforening.
Bildet fra torgdagen, i midten: Marit med Mette
Ege stående bak. Mette Ege sto egentlig på stand
for Gynkreftforeningen, men er også medlem i
NLF og var til stor hjelp for en enslig lymfødemiker på stand. n

– Anoreksi verre enn lymfødem
Monica Frisendal Mathiassen (18) er nyforelsket og glad. Sammen med kjæresten,
Camilla (18) tenker hun ikke mye på at det ene benet hennes er større enn det andre.
Tekst og foto: Torunn Ekornholmen
– Det er de gangene jeg skal kjøpe klær og pensko.
Da må jeg ta hensyn til det, og jeg blir litt sur.
Men jeg bryr meg ikke om at folk stirrer, sier hun,
der vi møtes på Byporten i Oslo, begge jentene
iført tights.
Monica har lymfødem i det høyre benet. Ofte
kjennes benet tungt, og hun synes det er krevende
å ha en lidelse som hun ikke blir kvitt.
– Det kan også være vanskelig å finne dongeribukser som passer. Jeg kan heller ikke kjøre slalåm
eller løpe, forteller hun.
– Ellers trener jeg to ganger i uka, og jeg har ikke
hørt noe om begrensning av yrkesvalg. Jeg går
andre året på linje for barn- og ungdomsarbeider.
Eneste riktige
Monica innrømmer at hun ikke har vært flink til å
gå regelmessig til lymfødembehandling. Hun ble
så lei av alle undersøkelsene på forhånd, all venting og all usikkerhet. Og da hun endelig etter tre
år fikk diagnosen, ble hun lei av å gå til fysioterapeuter, lei av bandasjer og pulsator. Hun følte til
tider at det var lymfødemet som styrte hverdagen
hennes. Derfor ble det nok slik at hun i perioder
levde som om ikke lymfødemet eksisterte. Men

fortsettes neste side
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– Anoreksi verre ...
det gjorde det.
Høyrebenet er hardt og væskefylt, og hun vet godt
at lymfødem ikke forsvinner. På nyåret flyttet hun
til Bergen med kjæresten, og hun har lovet mamma
å skaffe seg en fysioterapeut som er utdannet i
komplett fysikalsk lymfødembehandling. Hun vet
selv at det er det eneste riktige, og at regelmessig
behandling letter.
Anoreksi
– Hvordan var det for deg å få kjæreste?

... fortsatt fra forrige side

– Jeg var litt redd, men valgte å være veldig åpen
på det, så Camilla fikk vite om det med én gang.
– For min del betyr det ingen ting, forsikrer
Camilla. – Jeg vil bare hjelpe, jeg! Jeg kan gjerne
bandasjere, rulle bandasjer og massere, og kanskje
få henne til å fokusere på andre ting!
Ingen av disse jentene er skapt for å gå rundt
grøten:
– Det er bedre å være åpen. Anoreksi var verre!
DET var en tøff kamp. Man får noen erfaringer
som former oss, sier Monica.

Står på for datterens framtid
Mor, Lill Anita Frisendal, er bekymret for sin
datter. Sammen har de opplevd akkurat det som
mange lymfødemikere gjør, nemlig at ”ingen” vet.
– Jeg har gått fra å aldri ha hørt ordet lymfødem
til å vite mye mer enn fastlegen, sier hun, og legger ikke skjul på at prosessen har vært vanskelig
og tung.
– Jeg synes det var utrolig tøft før snøballen virkelig begynte å rulle. Man følte seg helt hjelpeløs,
og ante ikke hvor man skulle henvende seg.
Brokk
Lill Anita begynte å ane at Monica hadde pådratt
seg “noe” da hun fikk en hevelse i høyre lyske
vinteren 2008.
På den tiden var Monica syk av anoreksi. Hun
hadde tvangstanker om at hun måtte stå for å forbruke mye energi, og vi trodde at den belastningen
hadde påført henne hevelsen. Vi gikk til fastlegen,
som antok at det var brokk, og hun ble operert i
september 2008. Legen som opererte sa etterpå at
han ikke kunne påvise brokk, men at det var uttalt
hevelse i hele lyskeområdet. Han anbefalte CTundersøkelse, men på grunn av Monicas unge alder
ble CT avvist.
Hevelse
I august 2009 fikk Monica sår på begge bena, på
vristen under lek, og hun fikk store hevelser i begge ben helt opp til knærne. Etter at sårene grodde,
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gikk ikke hevelsen ned. Nå hadde Monica hevelse
i høyre ben fra tærne og helt opp til lysken.
I denne perioden gikk Monica fra den ene legen
til den andre. Hun var hos gynekolog og på sykehuset for å få utført en venografiundersøkelse.
Venografi innebærer at man legger inn en veneflon
i ankelen fordi man vil sette inn kontrastvæske.
Dette er for å utelukke blodpropp. På grunn av at
Monica hadde så mye væske i benet var det ikke
mulig å finne en blodåre. Likevel ble det gjort
mange forsøk som var veldig smertefulle for
Monica.  
Venting i forbindelse med de forskjellige undersøkelsene gjorde at tiden gikk ...
Spesialist
Lill Anita er selv jordmor og hun pratet med kolleger på jobben om Monicas tilstand og at ingen
fant ut hva det var. En kollega tipset henne om en
artikkel som omhandlet lymfødem.
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– Min kollega anbefalte meg også å få fastlegen
til å henvise til seksjonsoverlege dr med. Carl-Erik
Slagsvold på avdeling for sirkulasjonsfysiologi
ved Aker sykehus. Dette var i desember 2009 og
det var et års ventetid.
– I denne perioden ble Monica henvist til fysioterapi, og på grunn av den artikkelen som jeg
hadde lest om lymfødem, tenkte jeg at hun måtte
til en fysioterapeut som var utdannet i komplett
fysikalsk lymfødembehandling. I desember 2009
begynte Monica hos fysioterapeut Aud Wølner i
Asker, og hun forsto, forteller Lill Anita.
Endelig et menneske som kunne hjelpe dem, en
de kunne spørre og som ordnet opp. Aud Wølner
hjalp til med søknader til NAV og til hjelpemiddelsentralen for utstyr og hun var en veldig god
støtte i denne perioden.
Bekrefte
I forbindelse med anoreksien mistet Monica menstruasjonen, og da den kom tilbake i november
2010 ble hevelsen betydelig verre.
I denne perioden var Monica lei av behandlinger

og ønsket en pause. På NLFs nettsider fant Lill
Anita en fysioterapeut som holdt til i umiddelbar
nærhet av hjemmet og tenkte at det kunne bidra
til, at Monica syntes det ble enklere å ta behandling.
Etter noen få ganger ble det klart at Aud Wølner
gjorde en utrolig bra jobb, og Monica skjønte at
det var bedre å fortsette der, selv om det var lenger
å reise.
Da Monica endelig kom til dr Slagsvold på Aker
sykehus i 2010 var de allerede ganske sikre på
diagnosen, og det var lite nytt han kunne bidra med
– bortsett fra å bekrefte at det var riktig diagnose.
Nettverk
– Hva er ditt håp for Monicas framtid?
– Jeg har et ønske om at det kunne arrangeres leire
eller behandlingsturer for ungdom med lymfødem,
slik at Monica kunne få et fellesskap og et nettverk av likesinnede. Men det viktigste er likevel
at omverdenen forstår mer av denne diagnosen.
Dette skal hun leve med, og det er min plikt som
mor å undersøke mest mulig, slik at datteren min
skal få det godt. n

Lymed - nok markedets
beste kompresjonsbukser
- f.eks model »Tights« eller
»Sykkelshorts« i kvalitetsstoff
med veldig god passform.
Se utvalg og de mange ulike
størrelser - og kjøp direkte på...

www.kiritec.no
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Dekning av utgifter til kompresjonsmateriell

Inntrykk av full forvirring
En ordning som fungerer rettferdig og likt for alle lymfødemikere – uansett hvor i landet
de bor – føles lengere unna enn noen gang.
Ved Redaksjonen
Helse- og omsorgsdepartementets (HODs) vedtak
av 11.05.2010 om at kompresjonsplagg til lymfødembehandling er helseforetakenes ansvar, og
HODs avklaring av 07.04.2011, hvor de presiserer
at ordningen gjelder for alle som har behov for
denne type behandling – burde være klar melding.
Men ettersom organisering av tildelingen er de
regionale helseforetakenes ansvar er praksis rundt
om i landet svært forskjellig.
Nasjonal Nettverksgruppe for behandlingshjelpemidler melder at de kun har en rådgivende funksjon. Ettersom helseforetakene er egne juridiske
enheter, følges nasjonale retningslinjer/veiledninger, inkl. søkerutiner, i høyst varierende grad –
siden de ikke er bundet av retningslinjene.
Konsekvensen av dette er nå et inntrykk av full
forvirring. Og det blir i alle fall ikke lik og rettferdig dekning av kompresjonsstrømper for alle
lymfødemikere, slik intensjonen fra HOD var.
Situasjonen for lymfødemikere i dag, nesten to år
etter vedtaket, er at det i store områder av landet

er vanskeligere enn noen gang å få dekket
kostnader til kompresjonsplagg – noen steder
bent frem umulig!
• Enkelte behandlingshjelpemiddelsentraler
krever signatur fra legespesialist – og legespesialist innen lymfologi finnes som kjent
ikke i Norge.
• Noen helseforetak gir tilsagn for tre år, andre
ett år – og andre igjen på livstid slik det sømmer seg, når det dreier seg om behandlingshjelpemidler til kronikere.
• Hele Helse Vest stoppet i november 2011 all
dekning av kompesjonsmateriell i påvente av
en ”avklaring” – så derfra gis det avslag over
en lav sko. Og for å gjøre det hele enda vanskeligere har NAV-kontor i samme område gitt
avslag på nye søknader om grunnstønad –
med den begrunnelsen at de ”forholder seg til
den nye loven”.
Vi håper at HOD kan komme tilbake med klare
direktiver om hvordan dette skal gjennomføres,
slik at intensjonen i deres vedtak kan bli mulig å
gjennomføre. n

Rehabiliteringstilbud lymfødem
Lymfødem kan også kreve rehabilitering.
Nytt tilbud om dagrehabilitering for pasienter med lymfødem på Radiumhospitalet.
Ved prosjektkoordinator ”Raskere tilbake”, nevrolog Roy Nystad
I den vestlige verden er 70 % av alle tilfelle av
sekundært lymfødem kreftrelatert.
Nyhet – våren 2012
Kreft-, kirurgi- og transplantasjonsklinikken ved
Oslo Universitetssykehus HF, Radiumhospitalet,
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starter våren 2012 med et nytt rehabiliteringstilbud for pasienter med sekundært lymfødem etter
kreftbehandling. Rehabiliteringsprogrammet går
over åtte uker med oppmøte en dag i uken.
– Vi satser på et bredt tverrfaglig program hvor
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pasientenes behov og ønsker står i sentrum, sier
spesialfysioterapeut Gro Haugen. Vi vil gi individuell instruksjon i egenbehandling, med praktiske
øvelser.
– Men selvfølgelig vil vi også ha egne sesjoner
med undervisning i årsaksforhold, komplikasjoner
og velferdsrettigheter, slik at alle oppnår økt kunnskap om tilstanden. Vi vil søke å bidra til å utvikle
gode mestringsstrategier hos den enkelte. Det blir
gode muligheter til erfaringsutveksling. Tilbudet
er gruppebasert og består i tillegg til individuell
veiledning, undervisning og samtale, av praktisk
trening og fysisk aktivitet/trening.
– Mange pasienter spør seg hva de kan gjøre av
fysiske aktiviteter, både som ledd i behandling,
men vel så mye for å ivareta en god livskvalitet og
helse, fortsetter Gro Haugen. Vi har derfor lagt opp
til at den enkelte skal få anledning til å prøve ut
ulike former for fysisk aktivitet, stille spørsmål og
utveksle erfaring med andre som deltar, sier hun.
Raskere tilbake-midler
Det nye rehabliteringsprogrammet er finansiert av

Helse Sør-Øst gjennom såkalte Raskere tilbakemidler. Det er et tilskudd som sykehusene kan få
for å gjennomføre behandlingstiltak som skal
bidra til
* at sykemeldte personer raskere kan komme
tilbake i arbeid
* og/eller for at personer som kan stå i fare for å
bli sykemeldt unngår sykemelding.
Hvem kan få tilbud
Kreftpasienter eller -overlevere som har lymfødem
og er, eller står i fare for å bli, sykemeldt.
Henvisning/kontakt
Henvisning sendes: Dagrehabiliteringen /”Raskere tilbake”, Oslo universitetssykehus HF Radiumhospitalet, Postboks 4953 Nydalen, 0424 Oslo.
Mer informasjon: tlf 477 55 337
Ansvarlig: prosjektkoordinator Raskere tilbake,
nevrolog Roy Nystad n

Montebellosenteret
ligger i flotte omgivelser
like overfor Lillehammer,
er nylig opprustet og
utvidet og framstår med
god hotellstandard uten
institusjonspreg.

Kurs for alle som har
et kreftrelatert lymfødem

www.dialecta.no Foto: Hovde m.fl.

Montebellosenteret er Norges eneste landsdekkende
rehabiliteringssenter, kun for de som har eller har hatt kreft
og deres pårørende. Vi vil gjerne invitere til

«Lær å leve med lymfødem» – 2 ukers kurs 5. - 19. oktober
Kurset er en blanding av foredrag, hjelp til selvhjelp, manuell lymfebehandling
og øvelser. Deltagere lærer å bandasjere seg selv og hvordan de kan forebygge
videreutvikling av lymfødem. Det legges til rette for et eget tilbud også til
samlivspartnere mot slutten av oppholdet.
Lymfødembehandling og trening – 2 ukers kurs
Kursdato: 4. – 18. mai og 19. okt – 2. nov
Dette er et tilbud først og fremst til kursdeltagere som har deltatt på kurset
«Lær å leve med lymfødem» tidligere.
Montebellosenteret tilbyr mange andre spennende og interessante temakurs.
Mer informasjon om alle kursene, kursdato og hvordan du søker om kursopphold
finner du på www.montebello-senteret.no. Kontakt oss gjerne på epost eller
telefon om du trenger veiledning.

”

Kreftsykdom handler om mer enn fysiske
plager. Det handler om livet videre.
Montebellosenteret

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

Nytt perspektiv på livet
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Særfradrag – sykdomsutgifter
Post 3.5.4 – Særfradrag for store sykdomsutgifter er vedtatt opphevet/faset ut fra og med
skatteåret 2012. Forskrift om overgangsregler er i skrivende stund ute på høring – med
frist 1. mars. Hvordan utfasingen skal foregå, får vi derfor komme tilbake til senere.
For skatteåret 2011 gjelder samme regler som tidligere.
Ved Elsebeth Peel Jarvis
Særfradrag – post 3.5.4 sykdomsutgifter
Skatteytere som har usedvanlig store utgifter på
grunn av varig sykdom/svakhet hos dem selv eller
noen de forsørger, har rett til særfradrag. For å gi
rett til særfradrag må utgiftene i løpet av inntektsåret utgjøre minst kr 9 180 – det gis ikke særfradrag hvis de samlede utgiftene er under denne
beløpsgrense.
Siden det bare er du som har oversikt over ekstrautgifter du har på grunn av lymfødem/annen sykdom eller lidelse, må du selv passe på å få de med
på den ellers ferdig utfylte selvangivelsen.
Lag en ryddig oversikt over alle utgifter, merket
”Vedlegg til selvangivelsen 2011”. 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. Husk å påføre navn og fødselsnummer
på alle vedlegg.
– 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.
– 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.
– Eventuell innvilget Grunnstønad skal gå til fradrag på de dokumenterte utgiftene.
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– Du må legge ved legeerklæring som bekrefter
kronisk lymfødem og kontinuerlig behov for
behandling – men siden lymfødem er kronisk
skal det ikke være nødvendig å levere
legeattest hvert år.
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 2011
Sykdomsutgifter i forbindelse med kronisk lymfødem – Særfradrag post 3.5.4
Det bekreftes herved at …………………………..…………….......................... født ...........................
har hatt utgifter som anført i løpet av år 2010 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) .............................................................

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

(spesialsko/klær/annet, spesifiser eventuelt på baksiden/eget ark)               = 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 2010 (side 1070) 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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DIABETES
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I N KO N TIN EN S

Hva er en

BANDAGIST?
Hos Medicus Plesner ﬁnner du
helsepersonell med høy faglig kompetanse,
samt et bredt produktutvalg.

Vi er spesielt gode på:

PROTESEKLINIKK

Brystproteser, armstrømper
for lymfødem, undertøy og badetøy

FOT OG BEVEGELSESANALYSE

Sko, såler, fotpleie

KOMPRESJONSBEHANDLING
FOR VENØS SVIKT
Bredt utvalg i strømper, for hverdag og fest

LEDD

Ortoser, anatomiske puter, opptrening

STOMI, BROKK, INKONTINENS,
ERNÆRING OG LEGEMIDLER

Blåresept, diskresjon,
taushetsplikt, hjemkjøring,
personlig veiledning

Tlf.

815 55 300

HAMAR | GJØVIK | STRØMMEN | OSLO | TØNSBERG
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Lev godt i trygge hender.
www.medicus-plesner.no
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Lymfødem, sol og bad
Ved Tove Søraas Valebjørg, spesialist i onkologisk fysioterapi, MNFF
I forrige nummer av Lymfeposten var det sakset
en artikkel fra det svenske tidsskriftet Lymfan
nr 4, 2008. Artikkelen handlet om lymfødem og
tropisk varme.
Der sto det blant annet: ”... Men å bli solbrun – å
få en brun hudfarge – er bare positivt når man har
lymfødem. Solbrunheten tørker ut huden som dermed ikke kan samle opp like mye ødem ...”
Jeg har fått spørsmål om å kommentere utsagnet i
den siste setningen. Derfor kontaktet jeg forfatteren av artikkelen, lymfeterapeut Helena JanlövRemnerud.
I løpet av 20 års arbeide med lymfødempasienter
har hun sett og opplevd, at de som har brun hud
etter sommeren har mindre væskefylt hud enn de
som har har vært pliktoppfyllende, brukt kompresjonsstrømpe og har hvit hud. Og hun ser at lymfødemet hos dem med brun hud blir raskere bedre
når de igjen begynner med øvelser og behandling.
Hun er opptatt av at man aldri må bli solbrent. Det
kan gi inflamsjon og hevelse. Hun gir råd om å
smøre seg med solkrem. Når det gjelder varme,
råder hun pasienten til å kjøle ned kroppsdelen med
vann/vått håndkle og bevege seg mye i vann.
Hun synes det er viktig at pasientene lever et så
normalt og sosialt liv som mulig.
Mange av rådene hennes er de samme som vi gir.
Men når man soler seg har man lett for å få inflamasjon og/eller bli for varm.
For noen år siden, var jeg på sommerleir for barn
med lymfødem. Der fortalte ”likemann” Camilla,
at benødemene hennes ble bedre når hun badet om
sommeren. Saltvann var best. Hun hadde fått en
forklaring om at det kunne skje p.g.a osmose1.
1 Osmose: forflytning av vann gjennom halvgjennomtrengelig (semipermeabel) hinne – som celleveggene. Når det er
høyere konsentrasjon av salt-/clor-ioner (oppløste ioner) på
utsiden av cellene, forflytter vann seg fra innsiden til utsiden.
Cellene prøver å oppnå likevekt mellom seg selv og omgivelsene og reduserer forskjellen i konsentrasjonen av oppløste stoffer ved å skille ut vann.

Et nyttig tips: når hun badet hadde hun på seg gamle kompresjonsstrømper som hun lot tørke på bena
(det tilsvarer fuktige håndklær).
Jeg kontaktet dr Petlund for å høre hans vurdering
av soling og evt. virkningen av osmose ved bading.
Han var skeptisk til soling som kan gi hyperemi
(økt blodtilstrømning). Men han fortalte at i Kina
bruker de varmebehandling mot lymfødem. Men
han visste ikke forklaringen på hvordan det kunne
gi bedring. Han var usikker på virkning av osmose.
Jeg husket da en avisartikkel fra i fjor. Det var
unge forskere som hadde undersøkt forandringen
som skjer i fingrene, når man er lenge i vann. De
gjorde forsøk som viste at det var osmose. Jeg
forsøkte å finne mer om det og Googlet ”osmose
og hud” og fant ”Semipermeabel cellemembran”.
Det er kanskje elevenes osmosefosøk det står om
der.
I slutten av artikkelen beskriver de et eksempel at hvis vi bader i vann med stort klor- eller saltinnhold, blir huden etterhvert skrukkete, spesielt
på fingrene og tærne. Cellene i huden er så tømt
for vann at huden blir seende ut som en sviske.
Det man kan fundere på, er hva som evt. virker
fortsettes neste side
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Lymfødem, sol og ...
positivt på lymfødem i varmere strøk? Kanskje de
som soler lymfødem-armen/-benet også bader mer?
Jeg mener derfor det er vanskelig å si at soling
(NB! uten forbrenning) er årsaken til at noen opplever bedring av lymfødemet i sydligere strøk/om
sommeren. Kanskje er det heller mye bading som

... fortsatt fra forrige side

hjelper – vannets trykk mot huden er positivt – i
tillegg til evt. virkning fra osmose.
Jeg har nevnt dette for Helena J-R. Hun var opptatt av å lytte til pasienters erfaringer. Det er viktig
for oss alle.
Kanskje noen snart skal reise sydover og får erfaringer som de kan dele med oss andre? n

NLF´s behandlingsreise – rapport fra

Tenerife november 2011
Ved Christel Meyer, leder av NLFs Reiseutvalg

Foto: Elisabeth Arenz Hole og Trude Rukan

Nå har vi funnet stedet! El Duque leilighetshotell
på Playa de Fañabe på sørvestkysten på Tenerife.
Det er et sted som har alt det deltakere på NLFs
behandlingsreise måtte ønske seg.
Etter 2 uker var det en meget fornøyd gjeng som
reiste hjem: mange cm mindre, mange venner og
erfaringer rikere, i bedre fysisk form, brunere i
huden, lettere til sinns – men med en noe tyngre
bagasje.
Behandlingen var førsteklasses. Alle seks fysioterapeutene som var med på turen er erfarne og dedikerte. I tillegg hadde vi mange givende kvelder
både faglig, sosialt og ikke minst i forhold til å
lære av hverandre.
Særlig det siste er viktig. Lymfødem er en kronisk
tilstand og det å få tips av hverandre som gjør at
hverdagen blir lettere – er meget verdifult. Det
fine er at alle har noe de kan bidra med og alle
lærer noe nytt. Vi lærte om erfaringer med JoViPak,
Mobiderm, testet ulike kompresjonsstrømper, ulike
diettregimer – og ikke minst ble det utvekslet personlige erfaringer fra mange landsdeler med den
nye ordningen for å få dekket kompresjonsplagg.
Behandlingsturene gir oss også nye venner og
mange artige felles opplevelser. Det fine er at  det
er lett å være sosial dersom man ønsker det – det
er alltid andre å gå ut på byen med, andre som
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3 badenymfer, fra venstre: Bente Opsahl Solberg,
Elisabeth Arentz Hole, Lill-Gro Tjensvold.
også har armer og bein bandasjert eller som har
fargerik tape både her og der.
For mange er det første gangen de går på restaurant
med bandasjer. Når en har gjort det både en og to
ganger sammen med likesinnede på behandlingsreise i sørlige trakter, er kanskje terskelen for å
vise seg offentlig med bandasjer – også når en er
hjemme – litt lavere. På ”sportsbaren” i Playa de
las Americas vil man i hvert fall bli tatt imot med
åpne armer – det har jordbærelskende lymfødemjenter fra Norge bidratt til.
Vårt behandlingsopplegg følger et fast mønster:
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Verken taping eller
bandasjering er til
hinder for å vise
seg offentlig.
Fra venstre:
Grethe Hermann,
Elisabeth Arentz Hole og Kari Enger.

Mobiderm og/eller bandasjer – venting i bandasjeringskø nyttes til hyggelig erfaringsutveksling.
Fra v.: Lill-Gro Tjensvold og Christel Meyer.

morgentrening, behandling, fri, fellesaktivitet,
bandasjering og fri.
De fleste begynte dagen med bassengtrening. Vi
hadde et oppvarmet basseng helt for oss selv og

Lympha Press®

til musikk fikk fysioterapeut Elin Sahlberg ikke
bare satt fart på vårt lymfesystem – papegøyen i
nabohuset våknet også.
fortsettes neste side

Vi jobber for deg med lymfødem!
Lympha Press Pulsator
Medi kompresjonsplagg
For mer informasjon, ta kontakt med din
fysioterapeut eller med oss i Rdh!

www.rdh.as
post@rdh.as

tlf 52 84 45 00
fax 52 84 45 09

postboks 238
4291 kopervik

webshop
www.careofnorway.no
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Tenerife ...
... fortsatt fra forrige side
De som heller ville holde til på land hadde, sammen
med fysioterapeut Kari Hertzberg, sin morgentrening med staver og strikker.
Flere hadde da allerede vært ute på en tidlig
morgenrunde – ikledd gruppens grønne treningsT-skjorter.
Midt på dagen er det ”fri”. Da er det muligheter
for bad og soling, shopping eller tid til å bare være
turist.
Området rundt hotellet inviterer til både korte rusleturer og lengre fotturer langs strandpromenaden
eller opp i fjellene. Flere leide sykler og hadde
noen fantastisk fine dagsturer.

ROSEN/SAI
(Erysipelas/sekundær akutt inﬂammasjon)

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

Fysioterapeutene – fra venstre:
Kari Strømshovd, Kari Hertzberg, Elin Salberg,
Kristin Haugen.
Bak: Laila Mørk-Johansen, Martine Holwech.
Det blir ny tur i oktober/november i år.
Vi har allerede lagt inn bestilling på dette hotellet
og håper at det går i orden. n
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Vi minner også om utfyllende artikkel om
Rosen sist publisert i Lymfeposten nr 4, 2008
– se www.lymfoedem.no/Lymfeposten
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HverdagsGlimt

ved Tone Guettler

Prosaisk klage fra en lymfødemiker
Jeg er en dame – kanskje ikke i sin beste alder, for hvilken alder er nå egentlig det? – men i alle fall
en godt voksen dame.
Jeg var noe midt imellom skinnmager og radmager som ung – fikk vel ikke noen pupper å skryte av
før jeg fikk barn, men etter hvert var jeg ikke lenger mager, bare slank – og det var greit.
Jeg er vel ikke den eneste i min aldersgruppe som har vært røyker? Faktisk røkte jeg fra jeg var 18
til jeg ble – tja, hvor gammel var jeg egentlig, jeg har alltid sagt at jeg røkte i 18 år, men om jeg
skal være ærlig var det nok noen få år mer. Men – jeg stoppet en søndag kveld, og røkte aldri mer.
Det var et sant hælvete i alle døgnets våkne timer i om lag 18 måneder – og mareritt om røyking
hadde jeg fra tid til annen i mange, mange år etter det. Men det er ikke røykeslutt jeg skal skrive om
nå, det er ikke min klage.
Tenk – da jeg sluttet å røke la jeg på meg! Ikke mye, men noen kilo. Kanskje var det til og med
nesten kledelig – jeg hadde jo vært ganske så tynn før. Uansett – det var verken noe å skrive hjem
om eller å klage over.
År gikk, litt vekt økte – men en dag var det plutselig noe annet som var utrolig mye viktigere, mye
mer truende – jeg hadde fått kreft. Der og da var det ikke noe annet som betød noe som helst. Man
blir egosentrisk på en helt spesiell måte med en kreftdiagnose, i alle fall ble jeg det. Men, også dette
gikk greit – operasjon og vips var jeg kreftfri, og burde ikke ha noe å syte over i det hele tatt. Fått
livet tilbake i gave og alt det der, være takknemlig, og bla bla bla.
Men – jeg fikk lymfødem umiddelbart. Var for flink til å trene rett etter operasjonen mens jeg var på
sykehuset og sprengte nok det stakkars lymfetransportsystemet som allerede kjempet på harde livet
etter brått å ha blitt redusert med 32 lymfeknuter. DET hadde ikke noen advart meg om, så jeg ante
ikke hva jeg gjorde.
Dumme meg – men enda dummere sykepleiere som ikke SÅ meg, som ikke SÅ at her hadde de å
gjøre med en dame som måtte bremses, ikke motiveres til å stå på med trening. Nåvel. Nå hadde
jeg altså fått lymfødem, en kronisk lidelse. Skulle leve med det.
Og ja, nå har jeg levd med mitt benlymfødem i en 14 års tid. Det går det.
Jeg mestrer – og egenbehandler – og får behandling – og forholder meg til det.
Og alt det der.
Men – jeg liker dårlig de valkene som blir presset opp og tyter ut over kanten på
kompresjonsstrømpebuksen.
Det var bare det jeg ville si i dag.
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Utgivelsesplan 2012

Utgivelse

Redaksjonell frist

Frist annonsemateriell

Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4

26. januar
3. mai
9. august
25. oktober

9. februar
16. mai
23. august
8. november

Uke 11 – medio mars
Uke 25 – ultimo juni
Uke 39 – ultimo september
Uke 50 – medio desember

NYTT .... LOKALNYTT .... LOKALNYTT
her nytt å lære,
sikkert for andre
også.

Oslo/Akershus
stiftet 16. april 1997

Personlig må jeg
si at det som frydet meg mest å
høre var – at når
jeg føler meg som
latest og ”bare”
farer over gulvene
med en tørr- eller
våtmopp – ja, så
gjør jeg faktisk
det som ifølge
studier er allermest effektivt!

”Man skal skrape sitt hus”
Ovenstående er et sitat fra 3. mosebok – og kunne
stått som titel for julemøtet 22. november. For det
var juleregjøring det handlet om.

Rent, Rask og Riktig var imidlertid den

titel nestleder i Oslo/Akershus Inger Dahl, som er
utdannet kjemiingeniør og jobber på Teknologisk
Institutt, selv hadde satt.
Veldig få synes det er moro å gjøre rent – så
hvordan gjøre det renest mulig, raskest mulig – og
med minst mulig belastning for lymfødemarmer
og -bein.
Det ble en rett så underholdende kveld, med både
rengjøringshistorikk, effektmålinger, tips og anekdoter.
Inger hadde bragt med seg og demonstrerte diverse
rengjørings-remedier. Jeg pleier vanligvis ikke å
stå og studere akkurat de hyllene i butikken, så
her var det mye nytt, gitt – ting jeg ikke ante eksisterte.
Så for meg som har ”skrapt mitt hus” i 50 år, var
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Og Karin Evje
Olsen serverte
hjemmebakt –
det frydet også.
Elsebeth Peel Jarvis

Lymfeskole del 2
Vi meldte oss begge på del 2 også, lørdag 21. jan.
Og lørdagen kom med masse snø og vind. Det var
i alt 18 påmeldte som fant veien i snøværet.
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NYTT .... LOKALNYTT .... LOKALNYTT
Vi ble møtt med kaffe/te og frukt, så dagen fikk
tros alt en fin start, Ragnhild Williamson ønsket
alle velkomme med ”De mørke skyggers årstid”,
en fortelling hun selv hadde skrevet.
Så var det kosthold og ernæring for lymfødemikere, med ernæringsfysiolog Christel Meyer, som
kom fra Hamar i ens ærend til oss. Hun er selv
lymfødemiker.
Hun hadde lett etter info på nett rundt dette emnet
og det hun fant var artikler om
– Sunt og balansert kosthold (gjelder for oss )
– Syre-/basebalansert kost (har innvirkning på oss)
– Vektreduserende regimer
Christel gikk igjennom næringsstoffene: fett, proteiner, karbohydrater og vitaminer/mineraler og
snakket også om syre-/base-balansert kost. Slike
dietter er å finne på nettet.
Christel hadde selv gjennomført en varig vektreduksjon og livsstilsendring over seks uker. En
kombinasjon av kosthold og trening tilpasset den
enkelte, og med tett oppfølging. Hun gikk ned 12
kilo på de seks ukene.
Christel har tidligere skrevet artikkler i Lymfeposten – om kosthold og lymfødem i nr 3, 2009
og om vektreduksjon i nr 4, 2011.

legges på. Foten tok hun til sist. Christel har ikke
ødem i foten, så den bandasjerer hun først når hun
legger seg.
Så var benet bandasjert – og vi hadde fått noen
nye tips.
Til sist var det en runde rundt bordet, om hva hver
og en hadde for type lymfødem og en erfaringsutveksling.
Karin avsluttet med å be oss alle om å tenke etter
om vi, eller noen vi kjenner til, kunne påta seg
verv i foreningen – enten lokalt eller sentralt.
Oslo/Akershus jobber med å få til egne fagdager
og alle ble oppfordret til å holde seg oppdaterte
på info/aktiviteter på www.lymføedem.no – derfra
se under Lokale lag og Oslo/Akershus Lymfødemforening.
Facebooksiden ”Livet med lymfødeme” ble også
anbefalt.
Hilsen Turid Kvalvåg og Anne-Grethe Bjørnsvik

Etter en god lunsj, som leder Karin Evje Olsen
med hjelpere stod for denne gangen også – var vi
kommet til selvbandasjering. Takk til Karin & co
for bevertningen.
Deretter viste Christel oss hvordan hun selv bandasjerer sitt ben.
Hun begynte med en tynn skumgummi ca 1 ½ cm
tykk, kjøpt i møbelbutikk og klippet i fasong som
et buksebein – istedenfor annen polstring. Dette
festet hun med et ”snøre” av tynn tubegas, startet
med en snareløkke og surret den oppover. Hun begynte bandasjeringen ved ankelen og gikk oppover. Christel har sydd sammen to bandasjer, slik
at det blir dobbelt lengde – da er det lettere å få
bandasjert over lår/hofter/mage uten at det sklir.
Husk å legge bandasjene hver sin vei når lag to

Christel hadde farget sine bandasjer i en glad
farge – her fotografert på Lanzarote mars 2011.
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Norsk Lymfødemforening – tillitsvalgte lokalt
Oslo/Akershus Lymfødemforening

Østfold Lymfødemforening

Leder Karin Evje Olsen, tlf 920 85 294
Seterhøyveien 5 E, 1176 Oslo
e-post: karinevje.olsen@gmail.com
Nestleder Inger Dahl
Kasserer Connie-Iren Greaker
Sekretær Unni Andreassen
Styremedlem Ragnhild Williamson
Varamedlemmer Sissil Hovden, Elisabeth Burchardt

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

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

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

Stavanger Lymfødemforening
Leder Lill-Gro Tjensvold, tlf 991 66 152,
Aspelundstunet 7, 4027 Stavanger
e-post: lill.gro.tjensvold@gmail.com
Kasserer Wenche Kleven
Sekretær Berit Bue
Styremedlem Astri Nag
Varamedlem Turid Næsheim
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Buskerud Lymfødemforening
Leder Ingrid Skolleborg Hilsen, tlf 934 01 931
Dalenveien 121, 3031 Drammen
ingridskolleborg@yahoo.no
Kasserer Beate Jagland
Sekretær Bjørg Moen
Styremedlem Harriet Refsdal
Varamedlem Bjørg Thorsland

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

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

Hordaland Lymfødemforening
Leder Vigdis Alice Angell, tlf 5501 5563
Nedre Nøttveit 54, 5238 Rådal
e-post: vigdis-alice@hotmail.com
Kasserer Kjell Pettersen
Styremedlemmer Arny Småland, Turid Drande

Haugesund Lymfødemforening

Sunnmøre Lymfødemforening

Leder Grace Koch Hansen, tlf 5272 5151
Veslefrikkvegen 2, 5538 Haugesund
Kasserer Esther Færaas Knutsen
e-post: estherknutsen@bluezone.no
Styremedlem Astrid Hovden Aune
Styremedlem Asbjørg Jakobsen
Varamedlem Gudny Østerhus

Leder Evy Walderhaug, tlf 7018 2485
Ytterland, 6050 Valderøya
e-post: evywalderhaug@gmail.com
Kasserer Torunn Absalonsen
Styremedlemmer Unn Asta Nilsen, Lilly Grimstad
og Gunn Grimstad Molnes
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 Sonja N. Ertzaas
Varamedlemmer Kari Enger og Signy Bukten

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

Rana Lymfødemforening

Vesterålen Lymfødemforening

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

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

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

Vest-Finnmark Lymfødemforening
Leder Kari Arild, tlf 7841 0406
Breidablikk 24, 9610 Rypefjord
e-post: janarvid@skaididalen.com
Kasserer Ingebjørg Baardsen
Sekretær Lene Løkke

Norsk Lymfødemforenings sentralstyre
Marit Helene Kløve, leder
Nordnesveien 38, 5005 Bergen, tlf 416 44 980, e-post: nlf@lymfoedem.no
Torunn Meosli, økonomiansvarlig
Naustholmen 19, 8900 Brønnøysund, tlf 414 40 988, e-post: okonomi@lymfoedem.no
Anniken B. Olsen, sekretær
Eikeliveien 36, 1400 Ski, tlf 988 51 433, e-post: anikko@online.no
Eva Evju, ansvarlig for medlemsregister
Ovenbakken 13C, 1361 Østerås, tlf 984 68 126, e-post: adresselister@lymfoedem.no
Marit Holm Mathisen, kursansvarlig
Åssiden Terrasse 10, 1160 Oslo, tlf 909 37 740, e-post: marit.holm@getmail.no
Liss Bjellerås Tellefsen, ansvarlig for fysioterapeutoversikt
Spedalen 41, 4885 Grimstad, tlf 901 26 648, e-post: e-post: fyslister@lymfoedem.no
Tora Veslestaul, varamedlem
Øyfjell, 3890 Vinje, tlf 3507 3788 / 414 47 032, e-post: toravesl@yahoo.no
Karin Aakermann, varamedlem
Badebakken 30, 0467 Oslo, tlf 922 14 501, e-post: karin@aakermann.com
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B
RETURADRESSE:

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

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
Likemannstelefonen betjenes av likemennene på skift. Vær klar over at det ikke nødvendigvis
passer likemannen å snakke i telefon akkurat idet du ringer – men legger du igjen beskjed/telefonnummer, ringer likemannen tilbake! Det er sikkert.

Likemannstelefon 6987 7555
Vi trenger flere likemenn

Innmeldingsblankett

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

Innmelding kan også skje via 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

