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Arbeidsoppgaver for sentralstyret er det nok av for
neste periode – det viste resultatet av diskusjonen rundt
den virksomhetsplanen som ble vedtatt, – se side 22.
Den nødvendige revideringen av vedtektene våre tok
lang tid å behandle på landsmøtet, men så får vi håpe
at vi får ”fri” fra disse en stund fremover. Vi må se
hvordan de virker i praksis.
Takk til delegatene som møtte så forberedt!
Medlemsverving er og et felles ansvar. Vi trenger vekst
i vår organisasjon – husk at jo flere vi blir, jo større
gjennomslag får vi for våre oppgaver.
Et lite hjertesukk fra ny leder: Vi trenger flere likemenn
– tar du utfordringen?
Jeg er og veldig opptatt av at ”sovende” lokale
foreninger blir vekket til live. Kan sentralstyret hjelpe,
så bare ta kontakt med oss – så får vi se hva vi får til.
Behandlingsoppholdet i Lofoten kom i boks – når dette
leses har 16 lymfødemikere hatt to uker med intensiv
behandling i flotte omgivelser.
Ellers vil jeg ønske nye og gamle medlemmer av
sentralstyret velkomne til det første styremøtet i NLF.
Hei til Elisabeth – (se Lederens hjørne i nr 4, 2008)
HER ER ALLE HELTANE!
Vi gleder oss!
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Endringer i redaksjonen
Det er helt naturlig at det fra tid til annen blir skifte i en redaksjon. Ikke noe varer evig,
– og selv om vi ikke alltid er glade for endringer, skal vi ikke glemme at de også ofte kan
føre noe godt med seg. Vi har vært bortskjemte, – men har stor tro på at den nye redaksjonen blir spennende å jobbe med.
Til Dagmar Moseby, spesialist i onkologisk fysioterapi og lymfødembehandling som har sittet i
redaksjonen siden våren 2005, vil vi si: Vi kommer
til å sakne alle de gode ideene dine og din brede
kontaktflate, – og ikke minst kommer vi til å sakne
dine mange faglige artikler. Du skal ha en dypfølt
takk for innsatsen. Vi skjønner at du har mange
andre jern i ilden og må prioritere – sånn er det
når man er et JA-menneske. TUSEN TAKK!
Vi ”menige” lymfødemikere som ellers utgjør redaksjonen føler veldig behov for å ha med oss en
fysioterapeut med spesialkompetanse i lymfødem-

behandling, og vi har vært så heldige å få JA fra
fysioterapeut Linda Merete Eide. I tillegg til denne positive holdningen, har Linda også mange års
erfaring med lymfødembehandling.
Velkommen til redaksjonen Linda – vi gleder oss!
Nytt redaksjonsmedlem er også Torunn Ekornholmen. Torunn er journalist og har skrevet flere
artikler i Lymfeposten de to siste årene.
Velkommen Torunn, – og takk for at du nå trer
helt inn i redaksjonen! n
Tone, Svanhild og Elsebeth

Undersøkelsesskjema
Hvordan registrere funn fra undersøkelse av lymfødem og andre symptomer i en travel
hverdag?
I regi av Faggruppe for Onkologi og Lymfologi ble det i 2007 utarbeidet et undersøkelsesskjema til bruk for fysioterapeuter som behandler plager i arm/bein relatert til lymfødem eller kreftbehandling
Ved Inger-Lise Nesvold, spesialist i onkologisk fysioterapi og lymfødembehandling
Som kliniker er det alltid nyttig å kunne registrere
mest mulig av de funn man finner ved førstegangs
undersøkelse. Derfor er det vanlig at man fra gang
til gang i større eller mindre grad undersøker den
man skal behandle. Da kan det være nyttig å ha
en smørbrødliste hvor alle relevante punkter står
listet opp. Det gjør at man får en systematisk
oversikt over situasjonen, hva man bør ha klart
for seg eller kanskje bør se etter/sjekke, enten det
gjelder tidligere (kreft)behandling som strålefelt,
fysioterapi, kompresjonsbehandling, pulsator eller
kartlegging av nåværende plager.
Dette var foranledningen til at faggruppen innen
fysioterapi for onkologi og lymfologi tok initiativ
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til utarbeidelse av undersøkelsesskjema for
lymfødem i arm og bein.
På disse skjemaene kan man fylle inn omkretsmål
av arm/bein, omfang av nedsatt bevegelighet i
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skulder, hofte og andre ledd. I tillegg kan man
krysse av for forskjellige forandringer av hud og
underhud.
Det er også spørsmål, tatt ut fra et spørreskjema
(som også brukes i forskningsøyemed), hvor man
spør om pasientens opplevelse av graden av plager
med hevelse, stivhet, smerte m.m.
I tillegg til å få en systematisk oversikt over plagene kan man sammenligne funnene med senere
og/eller tidligere målinger. Det kan være av interesse for både behandler og den som blir behandlet.
Blir tilstanden bedre, står den stille, eller er det en
gradvis forverring? Har jeg mindre hevelse nå

enn da jeg var til behandling for to år siden?
Hvis du har lyst til å ta en titt på skjemaene kan
du gå inn på www.fysio.no – under Faggrupper
velg Onkologi og Lymfologi, – velg prosjekter fra
menyen til venstre – der ser du linker til de to
skjemaene for bein og arm.
Det står at man kan komme med tilbakemelding
på skjemaet – det er egentlig ment for fysioterapeutene som bruker skjemaene, men andre kan
også gi tilbakemelding. Skjemaene er utarbeidet
av fysioterapeutene Kristin Ruder og Inger-Lise
Nesvold med innspill fra mange andre i faggruppen. n

Lymfødem behandlingskurs
Høstens lymfødem behandlingskurs på Montebello-Senteret holdes 19. september - 2. oktober.
Henv.: Montebello-Senteret, 2610 Mesnali, tlf 6235 1100. www.montebello-senteret.no
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Fysioterapeuter – hulter til bulter
Ved Tone Guettler
Lymfeposten har de siste årene hatt et bilag i årets
første nummer: Liste over fysioterapeuter med
kompetanse i komplett fysikalsk lymfødembehandling. Vi vet at mange har nytte av listen og tar vare
på den, – men for den som tok ut det som var av
bilag i midten av nr 1 i år, ble det en mager liste,
– mager og merkelig.
Det som hadde skjedd var en ren menneskelig
svikt hos trykkeriet, og dermed kom arkene i gal
rekkefølge, riktig hulter til bulter. Det var ikke mye
moro for den stakkaren som hadde forårsaket at
1900 blader var produsert og utsendt med feilstokket innhold!

Selvsagt kan man enkelt fjerne stiftene i bladet, ta
ut de arkene som hører til fysioterapeutlisten og
stokke om, – men noen stifting som egner seg kan
kanskje være vanskeligere å få til om en vil ha en
Lymfepost som ikke er i full oppløsning.
På NLFs nettsider finnes det under ”Behandling”
alltid en oppdatert oversikt over fysioterapeutene
– nå har vi i tillegg lagt ut en kopi av listen slik
den skulle stått i Lymfeposten. Ta utskrift om du
vil ha en ryddig liste på papir:
www.lymfoedem.no/PDF/fysio2009.pdf n

Hvordan søke grunnstønad
Vi lymfødemikere er som folk flest – ganske ulike. Noen har et stort ødem, trenger mye behandling og
har store ekstrautgifter, – andre har behov for behandling med lengere mellomrom og har mindre utgifter til bandasjer og annet kompresjonsmateriell. Uansett trenger de fleste hjelp til å søke om grunnstønad.
Ved Svanhild Helland
På NAVs nettside om grunnstønad står det:
”Grunnstønad kan gis til å dekke – helt eller delvis
– ekstrautgifter som er oppstått på grunn av en
lidelse.
Du kan ha rett til grunnstønad dersom du har nødvendige ekstrautgifter på grunn av varig sykdom,
skade eller lyte. Med ekstrautgifter menes utgifter
som friske personer ikke har. Grunnstønad gis
ikke til engangsutgifter, men til utgifter som er
stadig tilbakevendende.”
Ekstrautgiftene må tilsvare minst grunnstønad
sats 1. Gjeldende satser pr år pr 1. januar 2009 er:
1 – kr 7 188
2 – kr 10 980
3 – kr 14 424
4 – kr 21 240
5 – kr 28 800
6 – kr 35 988
Mange av oss som oppfyller kriteriene, har likevel
opplevd å få avslag etter avslag på våre søknader
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– og med de merkeligste begrunnelser for avslaget.
En av dem som derimot stadig har lykkes i å få
innvilget de søknadene hun formidler for sine
pasienter er fysioterapeut Martine Holwech ved
Dybwad Fysioterapi i Oslo.
Hva er så hemmeligheten?
I følge henne selv er det ingen hemmelighet, men
reine fakta som teller.
Hun anbefaler oss å fylle ut søknaden sammen
med vår fysioterapeut og ta den med til legen som
skriver sin uttalelse.
Legg ved et oppsett over sannsynliggjort løpende
ekstrautgifter, gjerne med bekreftelse fra fysioterapeuten. Bruk gjerne skjemaet på neste side når
du søker.
Send så søknaden til NAV lokalt der du bor.
Ta vare på alle kvitteringer slik at du har dokumentasjon på ekstrautgiftene dersom NAV ber om det.
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Det kan også bli aktuelt med en etterprøving fra
NAVs side etter to år for å få bekreftet at grunnstønaden blir brukt til det den er ment for, – så
gjem på alle kvitteringer.

nelser på kompresjonsmaterialet.
Hun brenner også for at alle fysioterapeuter som
tar etterutdanning i komplett fysikalsk lymfødembehandling burde få grundig innføring i å skrive
søknader om grunnstønad som en del av utdanningen.

Martine presiserer at det må brukes riktige benev-

Bekreftelse
Det bekreftes herved at .................................................................................................... født ..............................
kommer til å ha utgifter i løpet av året på totalt kr ...................... i forbindelse med komplett fysikalsk
lymfødembehandling.
Pasienten har hatt plagene i mange år. Hun/han trenger minimum ..................... kompresjonsstrømpebukser/arm-/ben-strømper i året.
Alt er dokumentert og hun/han gjemmer på alle kvitteringer.
KOMPRESJONSMATERIELL – SPESIALBESTILT FRA TYSKLAND
................. par/stk elastiske kompresjonsstrømper arm/ben

á kr ............................ = kr ...........................

................. elastiske kompresjonsstrømpebukser

á kr ............................ = kr ...........................

................. ”håndhanske” elastisk kompresjonstrømpe

á kr ............................ = kr ...........................

Diverse kompresjonsmateriell

kr ...........................

Infeksjonsprofylakse (hudpleiemidler)

kr ...........................
SUM kr ...........................

Med vennlig hilsen

Fysioterapeut
n n n

Når føttene lider...

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

Norsk Ortopedisk Fottøy as
FREDRIKSTAD

HALDEN

MOSS

SARPSBORG

Oslogt.4
69 30 00 10

Halden sykehus
69 30 00 10

Prinsensgt.9
69 24 15 11

Jernbanegt.12
69 15 65 62

www.nof-as.no
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Lymfødem på dagsordenen
Hvordan sikre kronikere et godt tilbud?
Sonja Sjøli (H) hilser helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssens (A) samhandlingsreform velkommen, og mener at den er helt nødvendig også for å sikre vår pasientgruppe god og kontinuerlig behandling.
Ved Torunn Ekornholmen
Sjøli sitter i helse- og omsorgskomiteen,
og hun har tidligere i år, på Norsk Lymfødemforenings oppfordring, under en av
Stortingets spørretimer stilt helseministeren et spørsmål om behandlingssituasjonen til lymfødemikere.
Spørsmål
Spørsmålet Sonja Sjøli stilte, lød: Hva
kan statsråden gjøre for å sikre et bedre
helsetilbud til pasienter med lymfødem?
Hun begrunnet spørsmålet slik: Lymfødem er en
kronisk sykdom som gir hevelse i armer, ben eller
andre deler av kroppen. De fleste trenger behandling for å redusere ødemet, lindre plager, bedre
funksjon og forebygge komplikasjoner. Fysioterapibehandling er et viktig tilbud til pasientgruppen,
og Norsk Lymfødemforening peker på at det ikke
er tilstrekkelig kapasitet i tilbudet fra fysioterapeuter med spesialkompetanse i lymfødembehandling.
Selv om driftsavtaler for fysioterapeuter forvaltes
av kommunene, er det viktig at det sikres kapasitet
i tilbudet nasjonalt sett.
Svar
Hanssens svar gikk blant annet ut på at det er et
kommunalt ansvar å sørge for fysioterapitjenester
til kommunenes innbyggere, men at kommunene
ikke har noen plikt til å ha hele spekteret av faglige
fordypningsområder i sin helsetjeneste. ”… Helsetilsynet har som oppgave å føre tilsyn med kvalitet og tilgjengelighet på fysioterapitjenester. Jeg
vil også peke på dagens muligheter for interkommunalt samarbeid dersom det er vanskelig å skaffe
til veie nødvendig kompetanse i egen kommune.”
Driftstilskudd
Vel 300 fysioterapeuter med spesialkompetanse i
lymfødembehandling finnes rundt omkring i
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Norge. NLF har stipend som kan søkes
av de som velger å ta denne etterutdanningen. Problemet for lymfødemikere
er at det ikke gis nok driftstilskudd i
kommunene. Mange av terapeutene er
ansatt på sykehus der de ikke behandler
pasienter poliklinisk, eller har små, prosentvise driftstilskudd. I stedet for å
øke driftstilskuddene, blir mange inndratt ved oppryddingsaksjoner i kommuneøkonomien. Resultatet er at mange
pasienter må reise langt for å få den nødvendige
behandlingen.
Samhandling
– Dette er et typisk eksempel på mangel på samhandling mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten, og at samhandlingsreformen er viktig.
Vi må få finansieringsordninger som understøtter
god samhandling, og hvis ikke kommunene har
kompetansen, må de kjøpe den, eller samarbeide
interkommunalt. I det hele tatt: Vi må desentralisere det vi kan, og spesialisere det vi må, sier Sjøli.
Politisk vilje
– Det synes som en lang vei å gå, for kommunene
har jo ikke penger.
– Det står på politisk vilje. Kommunen skal være
tjenesteytende til beboerne. Vi betaler skatt, og
har krav på den behandling vi trenger.
– Hvem skal presse kommunen?
– Det må være de lokale politikerne, og dessuten
får kommunen penger fra staten. Det er også viktig
å gjøre kommunepolitikerne oppmerksomme på
følgene når kronikere ikke får nødvendig behandling. I ytterste konsekvens er det Statens Helsetilsyn som skal sikre at denne tjenesten er tilgjengelig, og av god kvalitet, sier Sonja Sjøli. n
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Behandlingsreise mars 2009
Rapport fra Oslo/Akershus Lymfødemforenings behandlingsopphold på Lanzarote i
mars, – hvor 35 lymfødemikere nøt godt av to ukers intensiv lymfødembehandling.
Tekst: Evy Sypriansen

Foto: Elsebeth Peel Jarvis

Ja, nå er enda en behandlingsopphold over, desverre.
Det var godt over 50 pasienter og ledsagere med
på turen. Noen ”gamle” men også en god del nye,
så vi fikk utvidet vår bekjentskapskrets. Det var
en veldig fin gjeng. Alle med ulike utgangspunkt,
men med samme skjebne – vi har en kronisk lidelse. Men til tross for det, var smilet eller latteren
aldri langt unna.

– men pytt, hva gjør det? Det hjalp jo – ned 14 cm
rundt magen var resultatet for én. Stikk den!
En stor takk også til vårt fantastiske reiseutvalg.
De gjør en fantastisk jobb.
Takk til dere alle for en kjempefin tur, – og på
gjensyn. n

Dagen startet med morgengymnastikk kl 07:30.
Der var det veldig godt fremmøte, og effektive
øvelser for oss lymfødemikere ga en god start på
dagen. Og vi ble minnet på å trene på å stå på ett
ben når vi pusser tenner – det styrker balansen og
den trenger vi etterhvert som vi blir mer ”voksne”.
Vi fikk førsteklasses behandling av våre fysioterapeuter. De var bare helt utrolige. En stor takk til
dere, – både for behandlingen og omsorgen dere
viste oss.
I år var det kinesiotapen som var ”in”, og mange
fikk prøve denne behandlingen for første gang.
Vi så ut som rene kunstverk med rosa, svarte, blå
og hudfargete striper dandert nedover bein, armer,
rygg, mage eller bryst. Man vakte nok litt oppsikt
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Liten kaffepause – fysioterapeutene fra venstre:
Anne Sofie Steinsland, Helen M. Olsen, Wenche
Vigen, Aud Wølner, Brit Brørs Thorsen, Eli Foosnæs og Anne Kvisgaard Gløersen.
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Vi vagler oss som best vi kan i påvente av vår tur
til å bli bandasjert for kvelden og natten – foran
fra høye Eli Rangen, Solveig Stigersand, Evy
Sypriansen.

Meter på meter på meter – Christel Meyer har
god hjelp i sin elektriske ”kompresjonsbandasjeoppruller”, når nattens ”svøb” skal gjøres klar
for ny dyst.
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Lymfødem i USA
Hvordan er tilbudet til brystkreftopererte i USA sammenlignet med Norge for de som får
lymfødem og andre arm/skulderplager?
Ved Inger-Lise Nesvold, spesialist i onkologisk fysioterapi og lymfødembehandling
Journal of Clinical Oncology (JCO) er det mest
prestisjefylte forskningstidsskriftet innen kreft. I
desembernummeret 2008 var lymfødem et hovedtema. I tillegg til en artikkel om lymfødem og
livskvalitet hos kvinner som er behandlet for brystkreft, var lymfødem også tema i redaktørens lederartikkel.
Studien som er gjort i USA, omfatter 1287 kvinner som er behandlet for brystkreft, i gjennomsnitt var det gått 8 år siden de var kreftbehandlet.
Kvinnene rapporterte om de hadde plager slik som
lymfødem og nedsatt bevegelighet i arm/skulder.
I tillegg svarte de på spørsmål om fysisk funksjon,
smerte, generell helse, sosial fungering, vitalitet
og mental helse, disse faktorene blir samlet kalt
helserelatert livskvalitet (HQoL). Forandringer i
HQoL er et anerkjent mål når man studerer helsestatus etter kreftbehandling.
Et av flere interessante resultater av undersøkelsen
var at de som ikke hadde fått plager med hevelse,
til sammen 1183 av de 1287, hadde lite eller ingen
kunnskap om lymfødem.
Vi ser her at det bare var ca 8% som rapporterte
at de hadde fått lymfødem. Men siden denne studien inkluderte alle brystkreftopererte, sier ikke
dette oss noe fornuftig om forekomst av lymfødem
hos den gruppen som hadde fjernet lymfeknuter.
52% av de med diagnostisert lymfødem hadde fått
behandling, mens blant de som ikke hadde fått
lymfødem, men som hadde andre plager i arm/
skulder, hadde kun 2% fått behandling for plagene.
Når det gjaldt livskvalitet skåret de med lymfødem
og andre arm/skulderplager betydelig lavere på
alle spørsmålene sammenlignet med de uten slike
plager.
En norsk studie har gjort bruk av samme spørreskjema. Det som er interessant fra et norsk ståsted
er at de amerikanske kvinnene skårer konsekvent
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lavere på alle spørsmålene enn de norske kvinnene
med de samme plagene.
Redaktørens kommentar i lederartikkelen i JCO
er at informasjonen om lymfødemplager er for
dårlig. I tillegg er mange forhindret fra å få behandling på grunn av manglende økonomisk støtte og
manglende behandlingstilbud. Konklusjonen fra
redaktøren er at de som står i fare for å få lymfødem må få informasjon om dette, og forsikringsselskapene må dekke kostnader knyttet til behandlingen. I tillegg må forskningen på feltet økes for
å bedre behandlingstilbud.
Ut fra data fra Norge, fra en studie jeg gjorde blant
brystkreftopererte i 2004, er både informasjonsnivået og fysioterapitilbudet svært mye bedre i
Norge. Av de som deltok i studien hadde 95% av
de med lymfødem fått behandling og 95% rapporterte at de hadde fått noe informasjon om lymfødem rett etter operasjonen.
Hvordan informasjonsnivået er for de som opereres for underlivskreft, tror jeg ikke er kartlagt i
løpet av de siste årene. I en liten studie jeg gjorde
i 2000, med 100 som var operert for livmorhalskreft, var det en knapp tredjedel som var fornøyd
med informasjonen, mens 30% mente at de verken
hadde fått skriftlig eller muntlig informasjon om
lymfødem. Jeg håper at informasjonen til denne
pasientgruppen er bedre i dag!
Det er sikkert mye som kan forbedres i Norge også.
Vi vet at det er ventelister hos fysioterapeuter med
kompetanse i lymfødembehandling og at tilbudet
kan være dårlig ute i distriktene. Men at mange
aktører, både frivillige og helsearbeidere, har vært
på banen i forskjellige sammenhenger har nok
bidratt til at Norge har et relativt bra behandlingstilbud sammenlignet med mange andre land. n
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Rehabiliteringsinstitusjoner i Norge som tilbyr

Intensiv lymfødembehandling
NLFs nettsider har lenge hatt en oversikt over det
vi har kjent til av rehabiliteringssentre som tilbyr
opphold med intensivbehandling. Disse rehabiliteringssentrene er avhengige av avtaler med et Regionalt Helse Foretak (RHF) om ikke pasientene
skal betale absolutt hele kostnaden selv.
Fysioterapeut Heidi Tjugum i Kreftforeningen har
gjort undersøkelser om hvilke institusjoner som
pr i dag har avtale om lymfødembehandling, – der
man kan søke om opphold for intensivbehandling

over 2-4 uker, individuelt eller i gruppe.
Mulighetene har krympet betraktelig de senere
årene, og man må regne med ventetid/-lister.
Bemerk at det kan være andre rehabiliteringssentre
som har tilsatte fysioterapeuter med kompetanse i
lymfødembehandling, men at de da ikke har avtale
med det regionale helseforetak om lymfødembehandling. Lymfødembehandling kan da evt tilbys
som en del av et rehabiliteringsopphold (annen
diagnose), – men ikke som primær behandling.

Rehabiliteringsavtaler RHF – Lymfødembehandling
Meråker Sanitetsforenings Kurbad, 7530 Meråker – tlf 7481 2400, e-post: post@meraker-kurbad.no
To ukers lymfødem behandlingskurs for gruppe høsten 2009.
Montebello-Senteret, 2610 Mesnali – tlf 6235 1100, e-post: post@montebello-senteret.no
To ukers lymfødem behandlingskurs for gruppe høst og vinter.
Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter, 2614 Lillehammer – tlf 6124 9100, e-post: res@skogli.no
Muritunet Rehabiliteringssenter, 6210 Valldal – tlf 7025 8300, e-post: post@muritunet.no
Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter, 6968 Flekke – tlf 5773 7100,
e-post: inntak@rehabiliteringssenter.no
Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad, 9011 Tromsø – tlf 7766 8800,
e-post: firmapost@kurbadet.no
n n n

Menn med lymfødem
NLF avholdt en dagskonferanse for menn med lymfødem på Gardermoen 14. mars.
Ved Stein Follerås
I alt var vi ni voksne gutter som møttes denne dagen, sammen med Thorvald Lyngstad fra Likemannsutvalget og fysioterapeut Trond Syvertsen
som ledet oss trygt og sikkert gjennom dagen.
De fleste av oss hadde levd en stund, og flere hadde også levd lenge med sitt ødem. Vi startet med
en presentasjonsrunde. Allerede her kom det fram
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at årsakene til ødemene var mer forskjellige enn
jeg hadde tenkt meg. Det flagret rundt ørene med
mystiske og ukjente diagnoser som alle hadde det
til felles at det gav ødemer.
Trond informerte så om lymfesystemet, om lymfødem, om behandling, kompresjon, rosen, kosthold, etc.
Deretter ble vi delt i grupper på tre og tre hvor vi
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utvekslet erfaringer, og etter en deilig lunsj gikk
vi igjennom en del av temaene fra gruppene. Flere
hadde problemer med å få god lymfedrenasje og
flere opplevde at det hadde vært vanskelig å få god
informasjon om sitt ødem. Dette var naturlig nok
ekstra problematisk hos de som hadde svært sjeldne
sykdommer som det hadde tatt lang tid å diagnostisere. Noen hadde andre familiemedlemmer med
ødem, og det kunne medføre helt spesielle utfordringer. Enkelte hadde andre plager som kanskje
til og med overskygget problemene med ødemet.
Vi snakket også en god del om rosen.
Gruppen hadde svært forskjellige erfaringer med
kompresjonsstrømper. Fra mitt ståsted tror jeg
flere ville ha en god del å hente på å få målsydde,
spesialtilpassede strømper. Jeg tror også at vi gutta
hadde hatt mindre problemer med sår og sprukken
hud dersom vi hadde vært flinkere til å smøre oss.
Flere av oss brukte pulsator hjemme. Noen brukte
den helt regelmessig med veldig god effekt, men
det ble nok brukt ganske forskjellige maskiner og
bruken var nok også temmelig variabel.
Ikke alle av oss hadde grunnstønad på tross av at

utgiftene var der. Så snakket vi også om behandlingsreiser og erfaringer med det. Her varierte det
hvorvidt man fikk skrevet av utgiftene i forbindelse med reisene.
Flere av oss var i arbeid, men jeg fikk inntrykk av
at langt fra alle hadde en arbeidssituasjon hvor det
passet å ha ødem. Selvsagt kan man ikke alltid
velge på øverste hylle hva slags arbeid man skal
ha, men jeg tror at dette er et tema som bør settes
på dagsordenen ved senere anledninger.
Thorvald informerte så om Norsk Lymfødemforening og noe av det arbeidet som foreningen gjør.
Vi gutta ble utfordret til å delta mer i foreningen
selv om vi i utgangspunktet er klart i mindretall.
Så reiste jeg hjem med en litt annen identitet. Da
jeg kom så hadde jeg ødem i ene beinet, men da
jeg dro hadde jeg fått vite at jeg var lymfødemiker.
Jeg driver fortsatt og smaker på ordet, men er i
alle fall helt sikker på at det var en veldig fin og
nyttig dag.
– Jeg heter Stein Follerås og er lymfødemiker. n

Rekreasjon og inspiras on
på Montebello-Senteret

Montebello-Senteret er et landsdekkende rehabiliteringssenter, med ukeskurs for de som har eller har hatt
kreft, og deres pårørende/nærstående. Formålet er å bidra til at deltagerne får inspirasjon, og opplever at
livet har muligheter selv om fremtiden er preget av uforutsigbarhet.
❱❱ 24. juni-3. juli, Litteratur og leseglede
Kurset vil handle om leserglede - og gi opplevelser i litteratur og fortellinger.
❱❱ 22.-28. august, Eksistensielle utfordringer - vandrekurs
Dagene vil bli tilrettelagt med foredrag, gruppesamtaler og naturvandringer, hvor tema blant annet vil være
knyttet til skog, fjell og vann.
Kostnad til reise og opphold
dekkes av Folketrygden/NAV.
Egenandel for pasient: kr 150,- pr.døgn.
Egenandel for pårørende: kr 100,- pr.døgn.
For kursdatoer
og fullstendig informasjon,
se www.montebello-senteret.no
eller kontakt Montebello-Senteret.

❱❱ 7.-11. september, Skaperglede
På grensen til den store fjellnaturen inviterer vi til inspirasjonskurs med praktiske verksteder.
Vi tar del i en kunstnerisk prosess. Det kreves ingen spesielle forutsetninger for å delta!
❱❱ 12.-18. september, En del av hverandres liv
«Å leve sammen når den ene har en kreftdiagnose»
Kurset er for par. Fokus i dette kurset er ikke kreft og kreftbehandling, men parforholdet og hvordan
familien skal leve videre.

Sønadsfrist for første inntak er 1 mnd
før kursstart. Det søkes på generelt
søknadsskjema for Montebello-Senteret
og NAV blankett IA 05-20.05.
Søknaden sendes Montebello-Senteret.
Montebello-Senteret
Kurstedvegen 5, 2610 Mesnali. Tlf 62 35 11 00
post@montebello-senteret.no www.montebello-senteret.no

15

LYMFEPOSTEN 2/09

Dialog med en legeforening
Positivt møte med Norsk forening for allmennmedisin angående kurs om lymfødem for
allmennleger.
Ved Elisabeth Soelberg og Svanhild Helland
Mange av oss lymfødemikere har erfart at leger
ikke vet/kan noe om lymfødem og derfor ikke stiller riktig diagnose tidlig, noe som er svært viktig
ved lymfødem. Dette problemet er et stadig tilbakevendende diskusjonstema på NLFs samlinger. Det
synes som om enhver lymfødemiker har en historie
å fortelle om å stange hodet mot en mur både hos
leger og NAV, og – når de endelig får en diagnose,
– lange ventelister hos kvalifiserte lymfødembehandlere.
Et fremstøt mot legers manglende kunnskap om/
kjennskap til lymfødem ble fremmet som sak på
NLFs landsmøte 2008, og det ble vedtatt å ta problemet opp med Den norske legeforening.
På konferansen for lymfødemforeningene i Dan-
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mark, Sverige, Færøyene og Norge på Lillehammer
i oktober 2008 ble det klart at situasjonen er den
samme for lymfødemikere i de andre landene. Det
ble der foreslått å henstille til legeforeningene i
Norden å arbeide for at man kunne få en spesialist
i lymfologi i et av landene, gjerne i Norge – som
en begynnelse.
NLF sendte i januar i år et brev til Den norske legeforening hvor disse problemstillingene ble tatt opp.
Ved en tilfeldighet så Elisabeth Soelberg programmet PULS der leder for Norsk forening for allmennmedisin, Gisle Roksund, ble intervjuet. Hun sendte en kopi av brevet til ham, og fikk ganske snart
svar med beskjed om at han ønsket et møte med
NLF, der vi kunne snakke om problemene og
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drøfte mulige løsninger. Møtet fant sted i legeforeningens lokaler i Oslo 20. mars.
Det skal innrømmes at vi var spente på dette møtet,
men all skepsis ble gjort til skamme. Gisle Roksund
viste ekte interesse for vår situasjon og innrømmet
gjerne at hans kjennskap til lymfødem var begrenset. Han kunne fortelle at legeforeningens ulike
underavdelinger arrangerer et stort spekter av kurs
og konferanser for allmennleger og fastleger i løpet
av et år, antallet i fjor var hele 575.
Gisle Roksund var enig i at det er viktig å bygge
kompetanse på ”sjeldne” diagnoser og ville ta initiativ til en faglig strategi slik at lymfødem kanskje
kan komme inn i et emnekurs på 16 timer i en
setting med beslektede sykdommer. I den anledning vil han ta kontakt med overlege Carl Erik
Slagsvold ved sirkulasjonsfysiologisk avd. på Aker
universitetssykehus og med Skandinavisk Forum
for Lymfologi for å samarbeide om kursinnhold.
Han ville også drøfte andre måter å fremme kunnskap om lymfødem med dr Slagsvold.
Han oppfordret oss til å holde god kontakt med

Skandinavisk Forum for Lymfologi angående
etterutdanningen i komplett fysikalsk lymfødembehandling. Og, med tanke på framtida, å kontakte
Norsk Fysioterapiforbund for å få dette inn som
kurs i allmennutdanningen for fysioterapeuter.
Vi kom også inn på hvor leger kan finne informasjon om lymfødem. I Pasienthåndboka på nettet
står det, etter vår mening, svært lite om primært
lymfødem. Roksund var enig i at Pasienthåndboka
bør oppdateres, og at det bør stå henvisning til
Skandinavisk Forum for Lymfologi og til Norsk
Lymfødemforening, i tillegg til Kreftforeningen.
Legene bruker imidlertid Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) som sitt viktigste oppslagsverk.
Det er derfor viktig at det som står der, er oppdatert og tilstrekkelig. Det skal bli interessant å se
hva som står om lymfødem i NEL.
I alt var dette et svært positivt møte, vi ble hørt
og møtte forståelse – og nå tillater vi oss å være
optimister på lymfødemikeres vegne. Men, vi må
samtidig være tålmodige – ting tar tid. n

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

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

Timebestilling anbefales for å unngå ventetid – tlf

22 93 44 02

Radiumhospitalet, 9. etg. Ullernchausseen 70, 0310 Oslo
www.mimosa.as / post@mimosa.as
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Få lymfevæsken til å sirkulere
– eller en bokanbefaling
Ved Tone Guettler

Foto: Morgenvandring på Gran Canaria ved Aase R. D. Andreassen

Det er ikke ofte man blir minnet om noe som helst
som har med lymfevæske å gjøre når en leser
skjønnlitteratur.
Nå har jeg akkurat lest ferdig og lagt til side en
bok med et bokmerke i for at jeg skal huske å fortelle Lymfepostens lesere om akkurat det avsnittet,
– og i grunnen også om
boken i seg selv.
Den franske forfatterinnen
Benoîte Groult var 87 år
gammel da hun utga denne
boken i 2006, en bok som
på norsk har fått tittelen
Stjernetasten. Boken kan
glede mange, – og kanskje
spesielt kvinner som har
levd noen år.

sirkulasjonen av lymfevæske. Den samme erfaring gjorde Norsk Lymfødemforenings første leder
Turid Sandberg for mange år siden. Hun fortalte
til 15 års jubileet i 2001 at etter et opphold i syden
med mye vassing var hennes lymfødemben betydelig slankere ved hjemkomst enn da hun dro ut,
og hun sa at hennes fysioterapeut kommenterte det
og spurte hva hun hadde gjort.

Men hva var det som snakket spesielt til meg som
lymfødemiker, – jo beskrivelsen av det de to gamle
bestemødrene skal gjøre etter at de – slik de tillater
seg i sommerferier – har lest ukeblader og føler
seg mer enn vel forsynt med kjendissladder:
”Nå er det én oppgave som venter på oss: å vasse
i vannkanten. Jo da, det får oss til å virke gamle,
men vi er jo tross alt alene på denne stranden, og
det får lymfevæsken til å sirkulere, samtidig som
det sliper ned den harde huden under fotsålene.
Hvis vi trekker inn magen, strekker hals og retter
opp ryggraden, kan det erstatte en trettende
gymnastikktime for å rette opp skrøpelighetene.”
Det er morsomt å lese i en skjønnlitterær bok at
dette med å vasse i vann er noe som får fart på

De som nå deltar på NLFs behandlingsopphold til
sydligere strøk og vasser på kilometerlange strender,
merker også at vassing i vann er til nytte for lymfevæskesirkulasjonen – akkurat som hovedpersonen
Alice i Benoîte Groults bok.
At litt egentrening i form av å trekke inn mage,
strekke hals og rette opp ryggrad også gjør godt
en liten stund, – det opplever vi vel alle. Og som
leseopplevelse vil jeg si: Jeg anbefaler boken
Stjernetasten på det varmeste. n

http://www.lymfoedem.no
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Sentrale vedtekter
for

Norsk Lymfødemforening
pr 25. april 2009

§ 1 – Navn
Organisasjonens navn er Norsk Lymfødemforening.
Norsk Lymfødemforening (NLF) er en landsomfattende ideell interesseorganisasjon stiftet
28. oktober 1986.
NLF er registrert i Enhetsregisteret med organisasjonsnummer 971 274 840.
§ 2 – Formål
Norsk Lymfødemforenings formål er å:
v utøve rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet overfor alle med lymfødem og deres
familier
v arbeide for at personer med lymfødem får den samme muligheten til livskvalitet som andre
v påvirke helsemyndigheter og politikere, for derved å bidra til best mulig behandling og økt
satsing på dette fagområdet
v arbeide for å spre kunnskap om lymfødem og kjennskap til konsekvensene av den kroniske
lidelsen – blant politikere, helsemyndigheter og i samfunnet generelt
v medvirke til å bedre mulighetene for behandling og diagnostikk
§ 3 – Medlemskap
NLF har personlige medlemskap og firmamedlemskap.
Husstandsmedlemskap kan avtales, – det gis rabatt for ekstra husstandsmedlemmer dersom minst
ett vanlig medlemskap er tegnet i husstanden.
Kun personlig medlemskap gir organisatoriske rettigheter
3.1 Tilknytting til lokal forening eller direktemedlem
Et medlemskap gjelder både NLF sentralt og lokalt.
Ved innmelding i NLF fordeles medlemmene til nærmeste lokale forening.
I områder uten lokal forening, er medlemmene direktemedlemmer i NLF.
Enkeltperson kan være medlem i en annen lokal forening enn den vedkommende har sin geografiske
tilknytning til.
3.2 Valgbare medlemmer
Bare personlig betalende medlemmer er valgbare til verv i NLF. Tillitsvalgte må være betalende
medlemmer i hele perioden de velges for.
3.3 Medlemskontingent
Alle medlemmer får individuelle innbetalingsblanketter som må betales separat. Alle former for
medlemskap forutsetter at forfalt kontingent er betalt.
Står kontingenten ubetalt i mer enn ett år strykes medlemskapet.
3.4 Æresmedlemskap
Æresmedlem utnevnes av landsmøtet etter at vedkommende har gjort seg fortjent ved stor og
uegennyttig innsats for foreningen.
§ 4 – Organisasjon
NLFs oppbygging er: landsmøtet, ledermøtet, sentralstyret og lokale foreninger.
Foreningens høyeste myndighet er landsmøtet.

II NLF Vedtekter
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I tiden mellom to landsmøter er ledermøtet foreningens høyeste myndighet.
Når ledermøtet ikke er samlet, ledes foreningens virksomhet av sentralstyret.
4.1 Medlemskap i andre foreninger
NLF ble opptatt som medlem i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) i 1999 og i Funksjonshemmedes Studieforbund (FS) i 2004.
§ 5 – Landsmøte
5.1 Myndighet og innkalling
Landsmøtet er foreningens øverste organ.
Ordinært landsmøte holdes hvert andre år innen utgangen av april måned. Tid og sted bestemmes
av sentralstyret.
Innkalling til landsmøtet skal skje med minst 3 måneders varsel.
Forslag som ønskes behandlet på landsmøtet, må være sentralstyret i hende senest 2 måneder før
landsmøtets startdato.
Sentralstyret skal legge frem alle innkomne forslag til behandling på landsmøtet.
Saksliste og saksdokumenter, herunder beretninger og regnskap for mellomåret med ledermøtets
innstillinger og valgkomiteens innstilling, skal sendes lokale foreninger minst 4 uker før landsmøtet
avholdes.
5.2 Deltakere på landsmøtet og ekstraordinært landsmøte:
v sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer
v representanter fra lokale foreningers styrer
v Lymfepostens redaktør
v leder av, eller en representant fra valgkomiteen
v innstilte kandidater til verv inviteres som landsmøtets gjester
5.3 Lokale foreningers representasjon på landsmøtet
Lokale foreninger med inntil 199 medlemmer møter med leder og et styremedlem.
For lokale foreninger med flere enn 200 medlemmer, gir hver påbegynte hundre en representant fra
foreningens styre i tillegg.
Medlemstallet regnes etter antall registrerte medlemmer pr 31. desember i året før landsmøtet.
5.4 Stemmerett/stemmeplikt på landsmøter
Fremmøtte representanter for lokale foreningers styrer og sentralstyrets medlemmer har stemmeplikt på landsmøter.
Sentralstyrets medlemmer har ikke stemmerett under behandling av årsberetning og årsregnskap.
Ved avstemming har den enkelte representant én stemme hver.
Det kreves 2/3 flertall i § 15-Vedtektsendringer og § 17-NLFs oppløsning, alle andre saker blir
avgjort ved alminnelig flertall.
I et hvert tilfelle av stemmelikhet blir forslag forkastet.
5.5 Landsmøtets saksliste:
1. Åpning
2. Konstituering
a) Navneopprop
b) Valg av møteleder
c) Valg av referent(er)
d) Valg av 2 personer til å undertegne protokollen
e) Valg av tellekorps
3. Årsberetning for hvert år
4. Årsregnskap og revisjonsberetning for hvert år
5. Vedtekter
6. Virksomhetsplan og budsjett for kommende landsmøteperiode
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7. Kontingent/fordelingsnøkkel
8. Innkomne forslag
9. Valg av tillitsvalgte
10. Avslutning.
5.6 Valg
Landsmøtet velger følgende tillitsvalgte for 2 år om gangen:
v Sentralstyre – bestående av leder, nestleder, sekretær, kursansvarlig, økonomiansvarlig,
medlemsansvarlig, 1 styremedlem, samt 2 varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Flertallet
i sentralstyret må være lymfødemikere.
v Valgkomité – bestående av minst 3 medlemmer, samt 2 varamedlemmer i nummerert
rekkefølge. Leder velges på landsmøtet.
Alle valg skjer særskilt.
Landsmøtet velger statsautorisert revisor for 2 år om gangen.
5.7 Protokoll fra landsmøtet
Det skrives protokoll fra landsmøtets forhandlinger. Vedtakene leses opp for godkjenning etter hvert
som sakene avvikles.
Protokollen underskrives av de valgte representanter før landsmøtet heves.
Kopi av protokollen sendes lokale foreninger, Lymfepostens redaktør, revisor og Brønnøysundregisteret.
5.8 Ekstraordinært landsmøte
Ekstraordinært landsmøte holdes dersom sentralstyret, ledermøtet eller minst 1/3 av lokale
foreninger ber om det.
Innkalling bør skje med minst 14 dagers varsel og møtet kan bare behandle de saker som fremgår
av sakslisten.
§ 6 – Ledermøte
6.1 Myndighet, sammensetting og innkalling
Ledermøtet er NLFs høyeste myndighet mellom landsmøtene.
Ledermøtet kommer sammen så ofte sentralstyret finner det nødvendig, eller dersom minst 1/3 av
de lokale foreningene krever det. Minimum er en gang i år med landsmøte og 2 ganger i år uten
landsmøte.
Ledermøtet består av sentralstyrets medlemmer, leder av hver lokalforening eventuelt nestleder/
styremedlem. Lymfepostens redaktør deltar på møte.
Ledermøtet ledes av sentralstyrets leder eller nestleder.
Ledermøtet er beslutningsdyktig når leder eller nestleder av sentralstyret og representanter fra 1/3
av de lokale foreningene er til stede.
Sentralstyrets medlemmer har ikke stemmerett i behandling av årsberetning, årsregnskap og
revisjonsberetning.
Ledermøtet kan ikke omgjøre vedtak fattet av landsmøtet.
Innkalling til ledermøtet skal skje med minst 6 ukers varsel. Saksliste og saksdokumenter skal
sendes deltakerne minst 2 uker før ledermøtet.
6.2 Ledermøtets arbeidsoppgaver
v Etterse at landsmøtets beslutninger blir iverksatt.
v Behandle og foreløpig godkjenne årsberetning, årsregnskap og revisjonsberetning for år uten
landsmøte.
v Orientere seg i NLFs budsjett.
v Utarbeide forslag til NLFs økonomiske retningslinjer og holde dem à jour.
v Utarbeide forslag til NLFs retningslinjer for behandlingsreise til utlandet.
v Fremme samarbeidet mellom sentralstyret og lokale foreninger.
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6.3 Protokoll fra ledermøter
Det føres protokoll fra ledermøter. Utskrift av protokollen har samme fordeling som fra sentralstyremøter.
§7 – Sentralstyret
7.1 Myndighet og sammensetning
Når ledermøtet ikke er samlet, ledes foreningens virksomhet av sentralstyret.
Sentralstyret velges på landsmøtet for to år om gangen, se pkt 5.6.
I tilfelle et av sentralstyrets faste medlemmer går ut i perioden, rykker første varamedlem
automatisk opp.
Sentralstyret er beslutningsdyktig når fire medlemmer er til stede, hvorav den ene er leder eller
nestleder.
7.2 Sentralstyrets arbeidsoppgaver
v Lede NLFs virksomhet i samsvar med NLFs vedtektene og landsmøtets og ledermøtets
vedtak.
v NLFs leder representerer foreningen.
v Forvalte NLFs midler i overensstemmelse med NLFs formål og vedtak, og ha ansvar for at det
blir ført regnskap for NLF, se §10.
v Ha beslutningsmyndighet i alle administrative saker og til å bruke de nødvendige midler til
NLFs virksomhet.
v Ha ansvar for medlemsregistrering og kontingentinnkreving.
v Utarbeide søknader og rapporter, svare på høringer og påse at frister overholdes.
v Samarbeide med lokale foreninger for å gi støtte og hjelp til arbeidet.
v Fatte endelige vedtak om oppretting av nye lokale foreninger og utarbeide/tilpasse nye
foreningers vedtekter.
v Fastsette tid og sted for landsmøter og ledermøter.
v Innkalle til landsmøte og ledermøte og forberede saker som skal behandles.
v Opprette arbeidsutvalg til hjelp ved utredning av større arbeider.
v NLF kan tilsette kontormedarbeider og redaktør. Sentralstyret ansetter, fastsetter lønn og
øvrige vilkår.
7.3 Sentralstyrets møter
Sentralstyremøter holdes minimum 6 ganger i året. De kan også avvikles som telefonmøter eller
nettmøter. Sentralstyrets medlemmer har møteplikt til styremøter.
Første varamedlem innkalles til sentralstyremøter, andre varamedlem har anledning til å møte. Begge
har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.
Må varamedlemmer møte grunnet forfall, blir de innkalt som styremedlem etter nummerrekkefølge.
Lymfepostens redaktør deltar på møtet.
7.4 Protokoll fra sentralstyremøter:
Det føres protokoll fra møtene i sentralstyret.
Utskrift av protokollen sendes styre- og varamedlemmer i sentralstyret og ledere i lokale lag.
I tillegg sendes protokollen til Lymfepostens redaktør, web-redaktør, ledere i utvalg og til revisor.
§ 8 – Valgkomité
Landsmøtet velger en valgkomité med 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Medlemmene kan gjenvelges.
Valgkomiteens leder velges på landsmøtet.
Sentralstyrets medlemmer kan ikke velges til valgkomité.
Valgkomiteens sammensetning kunngjøres i første Lymfeposten etter landsmøtet.
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Valgkomiteen skal:
v innstille kandidater til alle sentrale funksjoner som skal innvelges av landsmøtet
v avgi sin innstilling senest to uker før utsending av saksdokumentene til landsmøtedeltakerne
v påse at ansatte i NLF ikke samtidig kan inneha tillitsverv
v påse at tillitsvalgte i sentrale verv ikke velges på nytt etter å ha sittet i samme verv i
3 perioder à 2 år
Valgkomiteens innstilling skal vedlegges saksdokumenter til landsmøtet.
§ 9 – Økonomi
NLFs arbeid finansieres i hovedsak gjennom kontingent fra medlemmene og offentlig støtte bevilget
over statsbudsjettet.
NLF med lokale foreninger er godkjent som en tilskuddsberettiget organisasjon og mottar offentlig
støtte etter søknad.
Medlemskontingent fastsettes av landsmøtet.
Som medlem i FS mottar NLF voksenopplæringsmidler etter VOs regler.
§ 10 – Regnskap og revisjon
10.1 Årsoppgjør
Årsregnskap følger kalenderåret og utarbeides etter retningslinjer i henhold til Norsk
RegnskapsStandard: God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner.
Alle bilag attesteres av leder.
Årsberetning og årsregnskap er to separate deler av årsoppgjøret.
Begge skal underskrives av samtlige styremedlemmer.
10.2 Signatur
Sentralstyret har signaturrett.
Sentralstyret har delegert signaturretten i økonomiske anliggende til leder og økonomiansvarlig i
sentralstyret i felleskap.
10.3 Disposisjonsrett av konti og øvrige fullmakter
Leder og økonomiansvarlig har disposisjonsrett og fullmakt til foreningens bankkonti og fullmakt til å
hente ut verdipost og rekommanderte brev.
10.4 Revisjon
NLFs regnskap revideres av statsautorisert revisor valgt på landsmøtet etter forslag fra sentralstyret.
Revisor skal årlig utarbeide en revisjonsrapport som skal følge regnskapet.
Det reviderte årsregnskapet for mellomåret legges fram for ledermøtet til midlertidig godkjenning og
for endelig godkjenning av landsmøtet.
§ 11 – Budsjett
Budsjettet følger kalenderåret og legges fram for landsmøtet og ledermøtet til etterretning.
§ 12 – Medlemsblad
NLF utgir medlemsbladet Lymfeposten minst 4 ganger i kalenderåret. Bladet sendes fritt til alle
medlemmer, unntatt husstandsmedlemmer.
Sentralstyret tilsetter bladets redaktør og en annonseansvarlig.
Redaktøren har ansvaret for utgivelse av foreningens medlemsblad, layout, innsamling og redigering
av stoff, trykking og utsending av bladet. Redaktøren nedsetter en redaksjonskomité som skal bistå
med dette.

VI NLF Vedtekter

LYMFEPOSTEN 2/09
Det er styrets ansvar å orientere om sitt arbeid i hver utgave av medlemsbladet.
Mengden av eventuelle annonser skal aldri overstige 25 % av bladets innhold.
Redaktøren/medlem av redaksjonen deltar på landsmøter, ledermøter og sentralstyremøter med
tale- og forslagsrett men ikke stemmerett.
§ 13 – Habilitetsregler
Vanlige habilitetsregler for offentlig forvaltning gjelder.
§ 14 – Taushetsplikt
Alle har taushetsplikt om personopplysninger de får i kraft av sitt virke i Norsk Lymfødemforening.
§ 15 – Vedtektsendringer
Endringer av vedtektene kan bare vedtas av et landsmøte eller et ekstraordinært landsmøte.
Til endring kreves 2/3 flertall.
§ 16 – Omorganisering fra fylkesavdeling til lokale foreninger
Omorganisering fra en fylkesavdeling til lokale foreninger kan bare skje etter vedtak på et ordinært
årsmøte.
Fylkesavdelingens midler fordeles i forhold til antall medlemmer i hver av de nye foreningene.
Navn på ny forening velges etter geografisk område etterfulgt av Lymfødemforening.
§ 17 – Norsk Lymfødemforenings oppløsning
Forslag til oppløsning av Norsk Lymfødemforening behandles på første landsmøte etter at forslaget
er fremsatt.
Dersom landsmøtet vedtar oppløsning med 2/3 flertall på 2 påfølgende landsmøter, skal Norsk
Lymfødemforening oppløses.
Norsk Lymfødemforening skal deretter i sitt siste landsmøte fatte vedtak om disponering av
foreningens midler.
Følgende retningslinjer er en del av NLFs vedtekter:
v Retningslinjer for vedtekter i lokale lymfødemforeninger.
v Økonomiske retningslinjer for NLF, med reiseregulativ.
v Retningslinjer for valgkomité.
v Retningslinjer for behandlingsreiser til utlandet.

NLFs sentrale vedtekter med retningslinjer er vedtatt på landsmøtet
25. april 2009 og trer i kraft samme dag.

❉ ❉ ❉

Ønsker du tilsendt NLFs vedtekter inkl alle retningslinjer – kontakt din lokale lymfødemforening eller
NLF sentralt på tlf 920 92 819 eller e-post: nlf@lymfoedem@no.
Retningslinjene er også tilgjengelige via NLFs nettsider på www.lymfoedem.no/vedtekter.html
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Konferanse for tillitsvalgte
Årets konferanse for tillitsvalgte ble avholdt i Oslo fredag 24. april og søndag 26. april.
Det var representasjon fra 14 av de lokale foreningene.
Tekst: Svanhild Helland, avtroppende sentralstyremedlem
Avtroppende leder Elisabeth Soelberg var den som
ønsket velkommen og gjenomgikk konferansens
program og målsetting, – senere var det NLFs
nyvalgte leder Åse Hokseng som ledet konferansen.
Hun benyttet anledningen til å formidle at hun
føler en blanding av frykt og glede overfor utfordringene og oppgavene som venter, men ser fram
til et godt samarbeide, både i sentralstyret og med
de lokale foreningene.

Foto: Torunn Ekornholmen

til større utbetalinger av midler fra FS til NLF.
Camilla Tøftum, avtroppende leder for Likemannsutvalget, orienterte om utvalgets arbeid i perioden.
Selv om hun går ut av sentralstyret og slutter som
leder for utvalget, fortsetter hun som likemann.
Elisabeth Soelberg orienterte om møtet med leder
for Norsk forening for allmennmedisin, Gisle Roksund og bakgrunnen for det. (Se referat side 16.)
Samme brev som NLF skrev til Norsk forening
for allmenmedisin om primærhelsetjenestens
manglende kunnskap om lymfødem er også sendt
til Den norske legeforening og til Universitetssykehuset i Tromsø.
Reiseutvalget for behandlingsreiser til utlandet
rapporterer om stor deltakelse til reisen 31. oktober
til 14. november 2009. Det blir 35 lymfødemikere
som drar til Puerto de Mogan med 7 fysioterapeuter og ca 8 ledsagere.

Av- og påtroppende ledere av NLF – fra venstre
Elisabeth Soelberg og Åse Synøve Hokseng.
Sentralt på tillitsvalgtkonferansen ble diskusjoner
rundt følgene av landsmøtets endringer i vedtektene.
(Se referat fra landsmøtet side 21).
Leif Arild Eriksen fra reiseutvalget for behandlingsoppholdet i Lofoten i mai/juni rapporterte at det
blir 16 lymfødemikere med på behandlingsturen.
De får behandling av tre fysioterapeuter i Svolvær.
Responsen fra de fleste forespurte sponsorene har
også vært god.
Ellers orienterte Bjørg Norheim om kursvirksomheten i NLF. Fra den spede begynnelsen i 2004 da
vi kom med i Funksjonshemmedes Studieforbund
(FS) har aktiviteten øket betraktelig. Det har ført

Liv Riege, Vestfold Lymfødemforening, informerte om deres møte med NAV Vestfold. Hun kalte
det en liten solskinnshistorie – og historien kan
leses i Lymfeposten nr 1, 2009.
Konferansedeltakerene tok igjen opp problematikken omkring grunnstønad. Det oppfattes som
problematisk at NAV ber om uttalelser fra spesialister/rådgivende lege, men så kan velge å se bort
fra de rådene som blir gitt i uttalelsene. NAV ber
om skikkelig dokumentasjon – uten at man helt
vet hva definisjonen på det er.
Jeg benyttet også anledningen til å si takk for fire
givende år i sentralstyret. Det har til tider vært
ganske hektisk, men også morsomt og lærerikt.
Og, ikke minst, jeg har blitt kjent med så mange
flotte mennesker jeg ellers aldri ville ha møtt. n
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NLFs sentralstyre 2009-2011
Åse Synøve Hokseng (67) – leder av NLF fra våren 2009
Opprinnelig fra Hemnes i Aurskog-Høland, Akershus, – bosatt på Åros i Buskerud.
Tidligere poståpner. Er FFOs representant i brukerutvalget til Sykehuset Buskerud.
Primært lymfødem, fikk diagnosen i 1994 – begge ben.
Medlem av NLF fra 2004. Nestleder i NLF våren 2008-09. Medlem av organisasjonsutvalget samme periode. Varamedlem for valgkomiteen for Buskerud Lymfødemforening, der hun også har vært revisor gjennom flere år.

Evy Walderhaug (53) – nestleder fra våren 2009
Opprinnelig fra Valderøya på Sunnmøre, – bosatt samme sted.
Utdannet sykepleier, ansatt ved Open omsorg i Giske kommune, 50% stilling.
Sekundært lymfødem siden 1996 – høyre arm/hånd.
Medlem av NLF fra 1997.
Sentralstyremedlem 2006-2009. Var høsten 2005 med på oppstarten av Sunnmøre
Lymfødemforening, der hun fortsatt er leder.

Randi Fredriksen (66) – økonomiansvarlig i NLF fra våren 2006
Opprinnelig fra Lofoten, – bosatt i Mo i Rana.
Høyskoleutdannet innen lønn og personal, har også jobbet innen regnskap.
Sekundært lymfødem siden 1996 – hele kroppen.
Medlem av NLF fra 2002.
Var våren 2005 med på oppstarten av Rana Lymfødemforening, der hun siden har
hatt forskjellige verv og nå er leder.

Eva Kjønø Johansen (53) – sentralstyremedlem fra våren 2008
Opprinnelig fra Kristiansund, – bosatt på Sortland i Vesterålen.
Psykiatrisk helsearbeider, ansatt ved SFO i 50% stilling.
Sekundært lymfødem siden 1999 – venstre ben.
Medlem av NLF fra 2000.
Kontakt/kasserer for Vesterålen Lymfødemforening, der hun har vært medlem av
styret fra våren 2006.. Ansvarlig for NLFs sentrale medlemsregister.

Elin Hansen (53) – sentralstyremedlem fra våren 2009
Opprinnelig fra Hurum, – bosatt på Sætre.
Tidligere pleiemedhjelper, nå hjemmeværende.
Sekundært lymfødem siden 1985 – ben.
Medlem av NLF fra 1997.
Har vært medlem av styret i Buskerud Lymfødemforening i flere år, nå som kasserer
og sekretær.

Valeria Terezia Ilyes (51) – sentralstyremedlem fra våren 2009
Opprinnelig fra Oslo, – bosatt samme sted.
Utdannet grafisk/webdesigner, ansatt som konsulent i Oslo kommune.
Sekundært lymfødem siden 2001 – arm.
Medlem av NLF fra 2006.
Medlem av valgkomiteen for Oslo/Akershus Lymfødemforening.
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Eva Evju (59) – varamedlem fra våren 2009
Opprinnelig fra Oslo, – bosatt på Eiksmarka i Akershus.
Kontorleder i Bærum Kommune.
Sekundært lymfødem siden 2005 – venstre arm.
Medlem av NLF fra 2005.

Stein Follerås (62) – varamedlem fra våren 2009
Opprinnelig fra Kristiansand, – bosatt på Skedsmo i Akershus.
Institusjonssjef, Oslo kommune, Rusmiddeletaten.
Sekundært lymfødem siden 1983 – venstre ben.
Medlem av NLF fra mange år tilbake.

Unn Hotvedt (73) – varamedlem fra våren 2009
Opprinnelig fra Bærum i Akershus, – bosatt samme sted.
Tidligere journalist, forskjellig annet kulturarbeide i perioder.
Sekundært lymfødem siden 1999.
Medlem av NLF fra 2008.

NLFs Landsmøte 2009
Årets landsmøte ble holdt på Rica Helsfyr Hotel i Oslo, lørdag 25. april.
Ved Svanhild Helland
Leder Elisabeth Soelberg åpnet landsmøtet og var
glad for at så mange av fylkes- og lokallagene var
møtt fram. Ikke minst gledelig var det at flere nye
representanter var blant dem. Bare Hordaland, Stavanger og Vest-Finnmark var forhindret fra å møte.
Totalt var det 34 medlemmer med stemmeplikt og
10 uten stemmerett tilstede.
Sentralstyrets årsberetning ble godkjent med anerkjennelse, det samme ble NLFs årsregnskap for
2008. Styrets beretning, regnskap 2008 og budsjetter for 2009/2010, samt protokoll fra landsmøtet
2009, er ellers sendt til alle lokale foreninger.
Spesielt interesserte kan henvende seg dit, eller til
sentralstyret for en kopi.
Her refereres kort fra følgende saker:
Nye vedtekter og retningslinjer
Grace Koch Hansen og Åse Hokseng har siden
forrige landsmøte arbeidet med en gjennomgående oppdatering av samtlige paragrafer i NLFs

vedtekter og retningslinjer. Forslag til nye vedtekter var ute til høring i alle lokale lag, og ble deretter sendt ut med sentralstyrets innstilling sammen
med sakspapirene til landsmøtet. Dette grundige
forarbeidet gjorde at både vedtekter og retningslinjer ble enstemmig vedtatt på landsmøtet uten
større diskusjon og med bare mindre endringer.
De viktigste forandringene i de nye vedtektene
gjelder organisasjonsstrukturen, §4. Landsmøte
vil heretter bli avholdt annet hvert år, med ledermøte som høyeste myndighet i mellomperioden.
Ledermøtet (§6) sammensettes av sentralstyret
samt alle ledere på lokalt nivå, og samles 1 til 2
ganger i året, eller etter behov. De tidligere konferansene for tillitsvalgte går ut. Dette vil samlet
sett spare penger, og også forhåpentlig bidra til at
ledere på lokalt plan i større grad deltar i styringen.
fortsettes neste side
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NLFs Landsmøte 2009
§3 – medlemskap er endret slik at det nå gis anledning til å tegne medlemskap med rabattert kontingent for ekstra husstandsmedlemmer.
Når det gjelder lokale lag går vi bort fra betegnelsene fylkesavdeling/lokallag og bruker nå i stedet
lokale lymfødemforeninger, med navn etter området de dekker.
Lokale foreninger tildeles midler til drift med kr 100
pr registrert medlem pr 31. desember året før, i
tillegg til et gradert fasttilskudd.
NLFs sentrale vedtekter vedtatt pr 25. april 2009
ligger som bilag til dette nummeret av Lymfeposten – se midtsidene.
Virksomhetsplan 2009-2011
Sentralstyrets handlingsplan – som ble omdøpt til
virksomhetsplan og grundig diskutert før den ble
vedtatt med noen endringer og tillegg – skisserer
at sentralstyret skal:
• Delta aktivt i høringer i regi av FFO og statlige
organer.
• Synliggjøre manglende behandlingstilbud over
store deler av landet og viktigheten av driftstilskudd til fysioterapeuter med kompetanse i
lymfødembehandling.
• Evaluere og videreutvikle likemannsordningen
i samarbeid med Likemannsutvalget.
• Videreutvikle og finansiere kurs godkjent av
Funksjonshemmedes Studieforbund i samarbeid
med Studieutvalget.
• Etablere nye lokalforeninger og bistå lokale
foreninger etter behov.
• Organisasjonsutvikling, tilpasse organisasjon
til aktivitetsomfang, sentralt og lokalt.
• Arbeide for å tilsette kontormedarbeider/
redaktør.
• Arrangere behandlingsopphold i samarbeid
med reiseutvalg.
• Planlegge og gjennomføre sommerleir for barn
med lymfødem og deres familier i 2010.
• Markere Lymfødemdagen første helg i september 2009 og 2010.
• Arbeide for å få laget innslag til TV på reklamefrie dager.
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... fortsatt fra forrige side

• Arbeide for å arrangere konferanse for menn
med lymfødem.
• Opprettholde kontakten med Norsk forening
for allmennmedisin.
• Arbeide for at det opprettes en forskerstilling i
lymfologi.
• Arbeide for å få forbedret og oppdatert teksten
angående lymfødem i Pasienthåndboken og i
Norsk Elektronisk Legebok (NEL).
• Arbeide for en god dialog med NAV.
Valg av sentralstyre
Valgkomiteen hadde til oppgave å finne kandidater
til ny leder for NLF, to sentralstyremedlemmer og
to varamedlemmer – siden ingen av de som var på
valg ønsket å fortsette. Saken ble løst da nestleder
Åse Hokseng sa seg villig til å overta ledervervet
og Evy Walderhaug stilte opp som nestlederkandidat. Som følge av denne rokeringen innen styret
ble det lettere å få kabalen til å gå opp, og det ble
valgt inn tre nye styremedlemmer og to varamedlemmer – se presentasjonen på side 20/21.
Økonomiansvarlig Randi Fredriksen og medlemsansvarlig Eva Kjønø Johansen fortsetter i sine verv
fram til neste landsmøte i 2011.
Leder Åse Hokseng takket de avtroppende styremedlemmer for innsatsen med blomster og gaver,
og ønsket alle nyvalgte velkommen. Hun takket
for tilliten for valget som leder og for godt oppmøte og engasjement på landsmøtet.
Valgkomite
Til valgkomité for landsmøteperioden 2009-2011
ble følgende personer valgt:
• Leder Helga Larsen, Aust-Agder
• Medlem Inger Dahl, Oslo/Akershus
• Medlem Svanhild Helland, Oslo/Akershus
• Varamedlem Anna Helene Stastad, Ringerike
• Varamedlem Tone Ring, Ringerike
n n n
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Ferie, handel og lymfødem
Ved Tone Guettler
”Mi har ikkje, men mi kan skaffe”, sa Gundersen
bak disken. I butikken der nede ved bryggen fantes
tilsynelatende alt: økser, knapper, slagstøvler, lut,
bomullsstoffer i mange farger og mønstre, krabbeteiner og hesjetråd. Det Gundersen ikke hadde,
men måtte skaffe, kom stort sett neste dag med
”rudebilen” fra byen. Det lille tettstedet som lå et
par-tre kilometer fra vårt sommerparadis hadde
bakeri og dagligvarebutikk, postkontor, gamlehjem
og kapell. Det var ikke mye vi savnet.
Jeg husker damene som satt på benken utenfor
gamlehjemmet og fulgte med på det som foregikk
på stedet. De hadde hvitt tynt permanent-hår alle
som en, ofte mønstrete forknappede kjoleforklær
med stikkejakke over. Solide damer var de aller
fleste, og ofte med ganske så tykke tømmerstokker
til ben. Noen ganger riktig veltet det ut over kantene på snøreskoene de så vidt hadde klart å få på
føttene. Om det var venøs insuffisiens eller lymfødem de led av er ikke godt å si. Som barn hadde
jeg selvsagt ikke noen anelse om hva noen av delene var, – men det sitter igjen som en del av barndomsminnene fra sommerøya at det var mange
gamle damer med ”uformelige” ben der. Kanskje
var det en del primærlymfødem på de kanter av
landet.
Det var sjelden behov for å måtte reise med ”rudebilen” til byen i løpet av sommerferien. En sykkel
var medbrakt fra hjemstedet for nødvendige byturer, og en avstand på under to mil til ferjeleiet
for å komme over til byen og fastlandet var ikke
skremmende om en hadde et viktig ærend.
Jeg husker ikke så mye av hva vi spiste til middag
disse somrene, – ut over fisk, fiskekaker, fiskepudding. Noe kjøleskap eller fryser fantes ikke,
bare en rimelig kald potetkjeller innenfor bryggerhuset. Et bryggerhus som ble brukt som kjøkken
om sommeren når det var varmt. Inne i potetkjelleren ble melken vi hadde hentet på nabogården
satt kaldt. Tidligere da fars fetter med de klaprende løstennene selv hadde gris, høner og ku, pleide
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melkespannet bli satt til kjøling i bekken.
Oppe på fjellet, hvor det midtvinters nå til dags er
like folksomt som ved påsketider i gamle dager,
kanskje takket være mildvær og manglende skiføre
nær hovedstaden, – der er det modernitet rundt
forbi nesten over alt. Det er elektrisk lys å se i alle
de nye hyttene, og inne er det sikkert ikke bare
lys og varme, – men maskiner av alle slag, rennende vann som er både varmt og kaldt, og sikkert
også vanndo i hver en hytte. Snøskutere frakter
både folk og bagasje til de få gjenværende hyttene
som ikke har egen kjørevei helt frem.
Selv er vi heldige gjester i en hytte med høy komfort og hyggefaktor – på gammelmåten. Vi er med
og henter inn vann og ved, setter stearinlys i staker,
fyller parafin i lamper og brennere. Maten oppbevares i en frostfri liten kjeller som er lett tilgjengelig – det er bare å åpne kjellerlemmen i kjøkkengulvet. Utedoen er ikke noe problem på dagtid, –
det er til og med nesten lunt å slippe baken ned på
isopor-setet. Nattestider når det ikke er fristende å
trosse vind og mørke for å komme seg over tunet
til uthuset sliter jeg med usikre knær i nedhuket
stilling over en iskald emaljert tissepotte av mellomstørrelsen. Altså for liten til å sitte behagelig
på for en godt voksen rumpe. Men siden alternativet er å gå ut i vinternatten så blir det som oftest
den usikre balanseringen over potten innendørs
likevel. Jeg går jo dessuten minst mulig uten å ha
kompresjonsstrømpen på, – mitt lymfødem sitter
nok også ”mellom ørene”.
Her oppe på fjellet er det ingen gammeldags landhandel med disk der alt som ikke får plass i skuffer
og hyller finnes hengende fra kroker i taket og i
stabler utover gulvet. Her er det et digert moderne
vidunder av en fjellhandel. Også den kan tilby alt
vi måtte trenge. Ikke hesjetråd og krabbeteiner
kanskje, men enhver delikatesse, ski, tøfler og moteriktige sportsklær. Alt er ryddig og fint presentert,
oversiktlig og innbydende. Og skulle noe mangle,
vet jeg at frua som selv sitter i kassa vil si: ”Øss
kan skaffe”. n
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JOBST - gjør hverdagen enklere

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

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

JOBST - målsydde kompresjonsstrømper

JOBST Ready-to-wear hanske og armstrømpe

JOBST - standard kompresjonsstrømper

*smith&nephew
Smith & Nephew AS, Nye Vakåsvei 64, Postboks 224, 1379 Nesbru.
Tlf:66 84 20 20 Faks: 66 84 20 90. E-post: norway@smith-nephew.com
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SPØRSMÅL ... & SVAR
Lurer du på noe? Hvis du selv lurer kan du være sikker på at det
er minst ti andre som lurer på akkurat det samme.
Skriv til Lymfeposten – det finnes ikke dumme spørsmål! Det kan ta
litt tid før du får svar, men til gjengjeld kan vi alle få ta del i det!
Tove Søraas Valebjørg, spesialist i onkologisk fysioterapi og lymfødembehandling, Brygga
Fysikalske Institutt i Kragerø, svarer på spørsmål fra leserne.
Lymfødem – immunforsvar – ulcerøs colitt
Jeg har primært lymfødem som jeg sliter bra
mye med fordi det svekker immunforsvaret
ganske mye.
Jeg skulle gjerne vite mere om disse sammenhengene. Og sammenheng mellom ulcerøs
colitt og lymfesystemet.
Svar:
Jeg har søkt på nettet i Cochrane Library og
Medline/PubMed, men får ingen treff på kombinasjonen ulcerøs colitt og primært lymfødem.
Fra en bekjent har jeg fått en innholdsrik informasjonsbrosjyre om ulcerøs colitt. Den er fra
Stavanger Universitetssykehus, Gastrolab ved
Børge Døskeland. Der finner jeg heller ingen
sammenheng mellom de to lidelsene, men det
står blant annet: ”Ulcerøs colitt er beslektet
med revmatiske sykdommer og skyldes ubalanse og feilfunksjon i immunsystemet” og ”Ulcerøs colitt kan i vid forstand sees på som en
revmatisk sykdom beslektet med for eksempel
leddgikt og mange andre kroniske sykdommer,
blant annet visse former for diabetes (sukkersyke) og stoffskiftesykdommer. Sykdommen
skyldes ubalanse i immunforsvaret, som fører
til at kroppen kan angripe strukturer (antigener)
i sitt eget vev”.

Når det gjelder primære lymfødem, er årsaken
til denne lidelsen en feilfunksjon i lymfesystemet. Det kan skyldes for få / manglende lymfeårer eller svekket funksjon pga tynne, slyngede
lymfeårer. Det blir nedsatt immunforsvar lokalt
i området der det er lymfødem, men svekkelse
i immunforsvaret er ikke årsak til primært lymfødem, slik det er for ulcerøs colitt.
Man vet ikke årsaken til ulcerøs colitt, men
den skyldes en kombinasjon av medfødte egenskaper og miljøet vi vokser opp og lever i, står
det i informasjonsbrosjyren. Det er liten grad av
arvelighet. Dersom det er ulcerøs colitt i familien, kan man være disponert, men det må visse
utløsende faktorer til. Man vet ikke nok om
disse.
I brosjyren står det at en tarminfeksjon kanskje
kan være en utløsermekanisme. Det er heller
ikke uvanlig at ulcerøs colitt bryter ut i forbindelse med antibiotikakur.
Dersom man er disponert for ulcerøs colitt og
får en tarminfeksjon eller får rosen (Erysipelas)
og blir behandlet med antibiotika, kan det altså
teoretisk være en sammenheng. Men det er i så
fall antibiotikaen (eller en annen faktor) som er
årsaken til ulcerøs colitt – og ikke det primære
lymfødemet.

Ens vej gennem livet blir liflig at vandre, den dag man forstår i sin inderste sjæl:
Det er ikke nok, at man ærgrer de andre, man skal også huske at glæde sig selv.
Piet Hein
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Nord-Trøndelag
stiftet 11. oktober 1997

Hyggetur 28. august 2008
Tidligere hyggeturer har kombinert det faglige
med hygge, da vi har hatt med en fagperson som
har hatt et innlegg om lymfødem. Denne gangen
konsentrerte vi oss om å lage en trivelig tur for
våre medlemmer, og turen gikk til stiftsstaden vår,
Trondheim.
Med buss og bil kom 16 medlemmer med ledsagere
fra Høylandet i nord til Stjørdal i sør.

Steinkjer 5. mars. Seks personer møtte.
Foreningen arbeider tungt, bl.a. grunnet store geografiske avstander mellom medlemmene i laget.
Det er viktig at flere medlemmer er villige til å ta
et tak for foreningen, for styret tror at laget har en
misjon.
Årsmøtesakene ble funnet i orden og enstemmig
godkjent.
Valget ga slikt resultat:
Leder Thorvald Lyngstad
Kasserer Turid Holtan Holmen
Sekretær Oddbjørg Rindhølen
Varamedlem Elsa Slapgård
Valgkomite Eli Foosnæs
Revisor Hilde Omholt Alver

Vårt første stopp var Vitenskapsmuseet, der vi
fikk kaffe og smørbrød i det gamle Magasinet
som er blitt innredet til restaurant. Noen hadde
vært på reise i flere timer allerede, så det smakte
ekstra godt. Siden var det tid for å se seg om i
museets samlinger.

Regnskap

Derifra reiste vi til Nidarosdomen der vi fikk en
interessant omvisning av guiden.
Etter denne omvisningen ruslet de fleste av oss
over til Erkebispegården der kronjuvelene er utstilt.
Veldig stemningsfullt var det i de dunkle hvelvene
under jorden der.

Medlemsverving

Dagen ble avsluttet i Tyholttårnet der vi hadde
middag i restauranten, som sakte dreier rundt i
toppen av tårnet og ga oss panoramautsikt over
Trondheim.
Vi hadde en trivelig og interessant dag sammen,
og det er godt å treffes og bli litt bedre kjent.
Jeg håper at de som var med på turen syntes det
samme.
Styret er i full gang med å planlegge årets tur som
antagelig vil gå til Frosta og Tautra og nonneklosteret der. Gled dere!

Årsmøte 2009
Årsmøtet ble avholdt på Quality Hotel Grand i

Styremøtet vedtok den 30.03.09. å kjøpe inn en
datamaskin som kassereren skal bruke og som
skal følge stillingen. Fra før har vi et regnskapsprogram.

Laget skal holde lørdagstreff den 6. mars på Rica
Hell Hotel hvor fysioterapeuter med spesialkompetanse blir invitert. Vi skal orientere kort om
arbeidet i NLF sentralt og lokalt. Det faglige innholdet er ved fysioterapeut Helen Olsen fra Norsk
Lymfødemklinikk i Oslo, som skal holde kurs i
tape-teknikk.
Vi vil samtidig be om hjelp til å verve flere medlemmer, og vil levere ut ferdig skrevne brev som
den lokale fysioterapeut kan ha til å dele ut til
interesserte lymfødemikere.
Måtte aksjonen bli vellykket!
Turid Holtan Holmen

”Månedens organisasjon”
NLF var ”Månedens organisasjon” ved Sykehuset
forsettes neste side
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Nord-Trøndelag
stiftet 11. oktober 1997

... fortsatt fra forrige side
Levanger i april. Hyller og veggplass ble stilt til
disposisjon for utstilling på fire forskjellige steder
ved sykehuset. Disse er sentralt plassert i bygningene der.
Brosjyrer, foldere og Lymfeposten var lagt ut. Det
var også hengt opp plakater.
Dette var en flott mulighet til å kunne gi enda
bedre informasjon til folk flest om vår organisasjon
og hva den står for. Like viktig var det å informere
om vår kroniske lidelse og det viktige arbeidet våre
behandlere utfører for oss lymfødemikere.
Så får vi håper at folk tok seg tid og kikket på
materiellet, og at de lærte noe av det!

Haugesund
stiftet 17. november 1997

Aktiviteter første halvår
Hver 3. tirsdag i måneden, umiddelbart etter bassengtreningen, har vi medlemsmøter.
På januarmøtet la vi planer for året og diskuterte
hva vi kunne få til med de midlene vi får i 2009,
– og når og hvor vi skulle ha medlemsmøter, etter
at Lærings og Mestringssenteret flytter.
Det ble årsmøte 17. februar på Havnaberg Eldresenter. Og årsmøtet ble gjennomført fort og greit
for å få ekstra god tid til Rolf Davidsen, fra Rolf
Davidsen Helseagenturer (rdh). Han hadde med

Oddbjørg Rindhølen

Sør-Trøndelag
stiftet 8. oktober 1997

Årsmøte 2009
Årsmøtet ble holdt på Nationalforeningens Eldresenter 18. mars. Det var syv personer som møtte
og vi hadde en hyggelig kveld med erfaringsutveksling, kaffe, vafler og loddsalg.
Styret som ble valgt i fjor, fortsetter også i år og i
tillegg ble ett av våre nye medlemmer valgt inn
som en ekstra til styret som vara.
Vi ønsker Sonja Nikoline Ertzaas velkommen
som varamedlem i styret.
Vi hadde fått sponset to gevinster fra Aliance
apotek Orkla og en fotkrem fra Fotspesialisten
Klinikk Elin ved Elin Langeng. Vi takker for
støtten fra disse.
Hilsen Oddny Merete Bye
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Fra venstre: Liv Mona Tveit, Sonja Christine
Aubert. Lillian Vegge Nielsen, Solveig Maurseth
og Rolf Davidsen
seg alt vi kunne ønske oss av hjelpemidler. Med
sin spesialkompetanse på lymfødem og hjelpmidler for behandling, ga han oss en hel kveld med
råd og veiledning for alle som hadde noe å spørre
om. Pulsator med mansjetter for ben og arm – og
en helt ny vest – ble også demonstrert. At vi er
spesielt heldige som har rdh i vårt område ga flere
utrykk for.
I mars fikk vi fast møterom ut året på Haugesund
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Sanitetsforenings Revmatismesykehus, dør i dør
med bassenget. Det sparer oss for både tid, krefter
– og penger. Med lange reiseveier for mange av
medlemmene må vi gjøre det praktisk.
Praktisk har vi det også når det gjelder å sende ut
informasjon. Vi har blitt enige om å sende ut over
e-post til alle som har, – det gir 50% mindre portoutgifter for oss. Og for å spare bankkostnader er
vi nå på nettbank.
21. april slo vi oss løs – reiste med Maxi-taxi til
Anne G’s boutique i Kopervik – og hadde en herlig ettermiddag med vakre klær, prøving og gode
råd – og glede over nye innkjøp. Anne Grete inviterte på Pizza i en koselig liten restaurant bare noen
minutters spasertur fra butikken, og etter å ha
spist ble det nok en prøverunde. Det ble en sen
kveld.
Velferdsturen i fjor til Skånevik Fjordhotell var så
vellykket, at vi der og da bestemte ny tur i 2009.
Dessverre har vi ikke klart å få det til – det må
vente til neste år!

Høsten 2009
Bassengtreningen avslutter vi 16. juni – og starter
igjen 18. august.
Første medlemsmøte etter sommeren blir tirsdag
15. september på Revmatismesykehuset.
Grace Koch Hansen

Stavanger
stiftet 11. juni 1991

Årsmøte 2009
Vi startet ikke vårsemesteret før 4. mars med
årsmøte i Sanitetsforeningens lokaler.
Styresammensetningen forblir uendret. Det er
veldig vanskelig å få noen nye til å stille opp,
derfor har vi sagt oss villige til å fortsette iallefall

et år til. Men årsmøtet hadde og mye annet kjekt
å by på:
Kvelden startet med demonstrasjon av MBT sko:
vi fikk på oss hvert vårt par sandaler og skulle gå
på ”catwalken” for å prøve dem ut!
Det var flere som hadde prøvd skoene tidligere
med godt resultat. Andre var litt paff i starten av
å gå på disse ”båtene”, men følte etterhvert at det
var godt å gå på. Vi vil få et spesialtilbud og håper
at flere av medlemmene kan benytte seg av dette.
Vi hadde besøk av en fysioterapeut fra Oslo, som
er tilknyttet et spesialsenter for MBT sko og som
var på seminar i Stavanger på det aktuelle tidspunkt, så det passet jo godt for oss å benytte oss
av hans kompetanse da.
Etter årsmøtet hadde vi så demonstrasjon av klær
og sko i store størrelser fra en butikk i Sandnes:
Afrodite. Vi er flere som ble begeistret og har
besøkt butikken etter demonstrasjonen også.
Vi vil avslutte vårsemesteret med en sommeravslutning 26. mai, og da vil vi samles og spise, hvor har vi ikke enda bestemt.
Vi i Stavanger ønsker alle en GOD SOMMER
Hilsen Unni Wold

Ringerike
stiftet 25. november 1998

Årsberetning 2008
I 2008 har styret hatt fire styremøter. Vi har et
arbeidsutvalg på tre, og vi møtes hver gang noe
skal sendes ut eller ved andre gjøremål. Vi planlegger også over telefon.
Årsmøtet var hos Gudbjørg Syversen 7. februar
og det møtte syv stykker. Vi har hatt fire andre
fortsettes neste side
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Ringerike
stiftet 25. november 1998

... fortsatt fra forrige side
medlemsmøter i 2008:
6. mars hadde vi møte i Metodistkirkens lokaler.
Vi hadde besøk av Vendla Årnes. Hun viste oss
sine støtte-/kompresjonsstrømper og hudpleieprodukter. Det var nyttig for oss å sammenligne både
priser og kvalitet.
Lørdag 7. juni hadde vi utflukt til Kistefoss. Vi
var 11 damer som koste oss med smørbrød og
kaffe først. Deretter var det omvisning. Det var
fargekomponisten Thore Heramb som stilte ut.
3. september hadde vi møte sammen med Foreningen for Brystkreftopererte. Vi har blitt enige
om å ha et fellesmøte om høsten med emne som
er interessant for begge foreningene. Denne gangen
hadde vi besøk av gestaltterapeut Kari Thingelstad
som bor på Ringerike. Hun snakket om: Livet ...
og alt det der. Vi var ca. 50 stykker.
Høstens avslutningsmøte hadde vi på Klækken
Hotell lørdag 8. november. Vi hadde besøk av
Andrea Becher som fortalte om sin undersøkelse:
Sammenligningsstudie mellom lymfødembehandling og osteopatibehandling av lymfødempasienter.
Det var veldig interessant og i år var vi 30 damer
som møtte opp. Etterpå var det deilig lunsj.
Vi hadde 10 års jubileum i 2008 og inviterte til
teatertur i mars 2009. Til den har det og meldt seg
på 30 stykker.
”Svømmegruppa” har fungert veldig bra dette
året også. Elin Larsen har trent oss og vi har vært
15 deltakere. Vi er blitt godt kjent, og vi deler
sorger, gleder og erfaringer. Så vi føler at dette er
det beste likemannsarbeid vi er med på.

sagt seg villig til gjenvalg, bare ett medlem Anna
Helene Stastad, ba seg fritatt. Vi har funnet ut at
det er nok med fire medlemmer i styret, så noe
nytt styremedlem ble ikke valgt.
Styret består nå av:
Leder Kari Danielsen
Kasserer Gudbjørg Syversen
Sekretær Kari Elton
Styremedlem Reidun Amundsen
Valgkomiteen fortsetter: Live Hauge og Mona
Gomnes.
Revisorer: Wenche Dæhli og Gunhild Borgersen.
Representant til NLFs landsmøte ble Kari Elton
og Anna Helene Stastad, med Reidun Amundsen
som vara.
Handlingsplan 2009-2010:
* 26. mars skal vi på teatertur.
* I juni vil vi få til et hyggetreff og se på utstillingen på Kistefoss.
* Til høsten vil vi igjen ha et møte sammen med
Foreningen for Brystkreft på Benterudstua. Da
skal vi ha besøk av sogneprest og forfatter Steinar Ekvik som skal snakke om ”Livsglede” –
hvordan finne en god vei videre.
* I november har vi som vanlig en høstlunsj, med
et foredrag. Da kommer Pernille Garberg og
skal snakke om og vise oss ”taping”
* Bassengtreningen på Austjord er fremdeles
svært vellykket, det håper vi å fortsette med.
Instruktør er Elin Larsen, som vi er svært
fornøyd med.
Camilla Tøftum har laget fint program over
periodens aktiviteter i år også.
Etter årsmøtet spiste vi deilige snitter og skravlingen var like livlig som vanlig.
Kari Danielsen

Årsmøte 2009

Jubileumsfeiring

Ringerike Lymfødemforening avholdt årsmøte
hjemme hos Kari Elton torsdag 19. februar. Vi var
seks stykker som møtte.
Det var valg i år. De fleste i det gamle styret hadde

Ringerike Lymfødemforening var 10 år i 2008.
Dette ville vi markere og inviterte til teatertur
26. mars i år. Vi var 30 glade og forventningsfulle
damer som dro med buss til Oslo.
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Vi startet med deilig mat på Mr. Hong – en
mongolsk restaurant. Der vi kunne forsyne oss
med forskjellige kjøttretter, sjømat og grønsaker,
som kokken stekte etterhvert. Alle koste seg med
den deilige maten og praten gikk livlig.
Da alle var mette og fornøyde gikk vi til Oslo Nye
Teater for å se ”Les Miserables”. Vi hadde fine
plasser på balkong og kunne nyte den fantastiske
forestillingen til fulle.
Etter forestillingen sto bussen og ventet på å kjøre
oss tilbake til Hønefoss. Alle ble ønsket vel hjem
og takket for en fin opplevelse.
I dagene etterpå har det kommet mange hyggelige
tilbakemeldinger – det setter vi stor pris på.
Kari B. Elton

Buskerud

selvbandasjering, hvor fysioterapeut Anneri
Thielemann veiledet oss, og høstmøte med tema
”Enklere Liv”. Vi hadde da besøk av en forhandler fra Enklere Liv som kom og viste oss forskjellige produkter og hvordan de virket.
I april hadde vi vårtur: weekend på Spa hotell i
Strømstad.
Noen medlemmer har også vært på behandlingstur
til Grand Canaria med hovedforeningen.
Vi har hatt teatertur med bespisning. Vi så ”Til
Elise ” med Ingrid Bjørnov.
Bassengtreningen på Blekkspruten har gått hele
året.
Styret har 2008/09 bestått av: Leder Liv Schie
Hammerfjeld, kasserer/sekretær Elin Hansen,
styremedlem Magnhild Strømstad, varamedlem
Bjørg Thorsland.
Valgkomite: Anita Kaldahl, Åse Synøve Hokseng
Revisor: Åse Synøve Hokseng
Antall medlemmer pr 31. desember 2008 var 49.

stiftet 14. april 1997

Årsmøte 2009
Årsberetning 2008
I året som har vært har vi hatt 5 styremøter og 10
telefonmøter.
Vi har hatt 2 medlemsmøter: vårmøte med tema

Vi avholdt årsmøtet 2009 og medlemsmøte den
25. februar. Alle fra styret var til stede. Årsberetning, regnskap og handlingsplan ble godkjent og
fortsettes neste dide
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Buskerud
stiftet 14. april 1997

... fortsatt fra forrige side
Nytt styre for neste periode ble:
Leder Liv Schie Hammerfjeld
Kasserer/sekretær Elin Hansen
Styremedlem Magnhild Strømstad
Styremedlem Anita Kaldahl
Varamedlem Bjørg Thorsland
Etter årsmøtet koste vi oss med kaffe og kaker og
feiret vår greie leder Liv som nettopp hadde fylt
70 år.
Som tema på medlemsmøtet hadde vi turer på
programmet.
Vi hadde bestemt at vi skulle ha en vårtur, og vi
diskuterte fram og tilbake og ble til slutt enige om
at vi skal reise en tur til Strømstad i år også. Det
blir ikke på samme sted som i fjor, men på Laholmen hotell med spa. Turen blir 21. - 23. mai.

Medlemsmøte 29. april 2009
Møtet ble avholdt i fellestua i Bølstadveien på
Spikkestad.
Vi var så heldige å få fysioterapeut Kristin Haugen
fra Norsk Lymfødemklinikk i Oslo til å komme og
holde foredrag om sykdommen rosen. Det er mange

år siden sist vi har hatt noe foredrag om rosen og
det var veldig fint å høre det igjen. Utviklingen
går jo videre, så det er stadig mye nytt å lære.
Kristin er så flink i faget og det er så moro å høre
på når hun forteller. Hun hadde projektor med seg
og viste bilder og forklaringer på hva forskjellen
på primært og sekundært lymfødem er, noe som
en del ikke var helt sikre på.
Før Kristin startet å snakke om rosen ville hun
vite hvor mange av oss som hadde hatt rosen, og
det var alle bortsett fra 2. Vi var 12 medlemmer
på møtet, så det er helt klart at rosen er et stort
problem for oss med lymfødem.
Vi lærte hva sykdommen rosen er, hva den kommer
av og hva vi selv kan gjøre for å forebygge så godt
som mulig.
Vi lærte hvor viktig det er å starte med antibiotika
så fort som mulig og at enkelte som stadig ofte
har sykdommen trenger å gå fast på antibiotika
kanskje i årevis.
Etter foredraget serverte vi kaffe og hadde loddsalg.
Deretter diskuterte vi det videre program for året
med planlegging av en høsttur med behandlinger,
kanskje til Praha.
Alle syntes det var et flott medlemsmøte, hvor de
hadde hatt en lærerik stund og fått svar på mange
spørsmål.

SKREDDERSYDD KOMPRESJONSBANDASJE FOR LYMFEØDEM

Hilsen fra Elin Hansen

GARMENTS

Eto’s lymfeødem bandasjer er laget i elastiske materialer som er utviklet
for å holde fasongen og det ønskede trykk konstant. Materialet mister
ikke kompresjonstrykk i løpet av dagen, og sikrer dermed optimal støtte:
Bandasjer, arm- og benstrømper skreddersyes til brukeren i materialer
som er øko- og allergi testet.
Bandasjene skal fremstilles korrekt, og et godt samspill mellom fysioterapeut/
bandasjist som tar målene er derfor viktig. Bandasjer som er for stramme,
løse, for korte eller for lange, kan i verste fall gjøre vondt verre.
Kontakt din fysioterapeut.
Ruhs AS • Thomas Heftyes gate 56 • 0267 Oslo • Tlf: 23 28 38 78 • Faks: 23 28 38 70 • post@eto-garments.no • www.eto-garments.no
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Oslo/Akershus
stiftet 16. april 1997

Årsmøte 2009
Årsmøtet ble avholdt 4. mars i et konferanserom
på NRK. 26 stemmeberettigede fant veien dit
denne kvelden.
Årsberetning og regnskap ble lagt fram og godkjent uten de helt store merknadene. Til den foreslåtte handlingsplanen for neste periode kom det
en innspill fra salen om å få flere og mer utadrettede aktiviteter med. Dette vakte en del diskusjon
og det ble framlagt forslag om å ha dette som eget
tema på et medlemsmøte.
Neste post på programmet var lokale vedtekter for
Oslo/Akershus Lymfødemforening. Disse ble vedtatt med bare små endringer.
Til å styre i neste periode ble nedenstående kjekke
gjeng valgt. For navn og funksjoner: se billedtekst.

Revisorer ble Kari Falck og Jan Guettler, med
Bjørg Norheim som vara.
De fem styre- og to varamedlemmer be valgt til å
representere Oslo/Akershus på landsmøtet 2009.
Valgkomité for neste periode ble Hilde Bratlie og
Valeria Ilyes, med Tone Guettler som vara.

Særfradrag for store sykdomsutgifter
Etter en kort pause med kaffe/te og høye smørbrød tok Torunn Haugen fra Skatteetaten ordet for
å informere om et høyst aktuelt emne: selvangivelse og særfradrag.
Torunn gjennomgikk klart
og ryddig hvilke sykdomsutgifter som iflg Skatteloven
kan gi grunnlag for særfradrag: behandlingsutgifter,
medisin, egenandeler, reise
til og fra lege og behandling
(km godtgjørelse, bompenger, parkering). Også f.eks.
ekstra slitasje på klær/sengetøy kan gi fradrag.
Hun poengterte at sykdommen for det første må
være kronisk/vare mer enn to år og for det annet
at det kun er de merutgifter friske ikke har, man
kan få fradrag for. Legeattest må foreligge og man
må kunne dokumentere/sannsynliggjøre utgiftene.
Hun ba imidlertid om at man ikke sendte med all
dokumentasjon, og sa at likningskontoret ville si
fra om de ønsket å se den.
Hun anbefalte dessuten at man ikke bare satte opp
utgiftene, men at man også forklarte litt om hva
lymfødem innebærer og om hvorfor man har disse
utgiftene.
Det ble naturlig nok en kveld med mange spørsmål
– som Torunn besvarte etter beste evne.
Elsebeth Peel Jarvis
Styret i Oslo/Akershus Lymfødemforening 2009/2010:

Øverst – fra venstre: styremedlem Karin Evje Olsen,
leder Heidi Ringdal, styremedlem Leif Arild Eriksen.
I midten: nestleder Connie-Iren Greaker.
Nederst – fra venstre: varamedlem Sigrid Tuxen Ringkjøp, kasserer
Evy Sypriansen og varamedlem Espen E. Olavsen.
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Norsk Lymfødemforening – tillitsvalgte lokalt
Østfold Lymfødemforening

Oslo/Akershus Lymfødemforening

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sunnmøre Lymfødemforening
Hordaland Lymfødemforening
Kontakt/kasserer Kjell Pettersen, tlf 5516 0926
Hjalmar Brantings vei 45, 5143 Fyllingsdalen
e-post: kpette@online.no
Styremedlem Arny Småland
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Leder Evy Walderhaug, tlf 7018 2485
Ytterland, 6050 Valderøya
e-post: evwa@giske.kommune.no
Kasserer Reidun Moltu Berge
Styremedlem Ingeborg Lyngnes Dahle
Varamedlem Liv Oddny Bjørke
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Sør-Trøndelag Lymfødemforening

Nord-Trøndelag Lymfødemforening

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

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

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

Vesterålen Lymfødemforening
Kontakt/kasserer Eva Kjønø Johansen,
Raveien 12A, 8400 Sortland, tlf 7599 7833
e-post: eva.young@c2i.net

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

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

Norsk Lymfødemforening – tillitsvalgte sentralt
NLFs sentralstyre
Leder Åse S. Hokseng, Ivers vei 7H, 3474 Åros, tlf 3128 8557, e-post: nlf@lymfoedem.no
Nestleder Evy Walderhaug, Ytterland, 6050 Valderøya, tlf 7018 2485
Økonomiansvarlig Randi Fredriksen, Villaveien 6, 8618 Mo i Rana, tlf 7516 9640
Styremedlem Eva K. Johansen, Raveien 12A, 8400 Sortland, tlf 7599 7833, adresselister@lymfoedem.no
Styremedlem Eva Evju, Sagtomtveien 54, 1359 Eiksmarka, tlf 984 68 126
Styremedlem Elin Hansen, Barlindåsen 1, 3475 Sætre, tlf 474 13 722
Styremedlem Valeria Terezia Ilyes, Sponstuveien 18B, 1263 Oslo, tlf 922 68 992
Varamedlem Stein Follerås, Skolsegglia 24, 2019 Skedsmokorset, tlf 992 77 070
Varamedlem Unn Hotvedt, Lillehagveien 50, 1365 Blommenholm, tlf 6754 8395

www.lymfoedem.no
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RETURADRESSE:

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

Likemenn:

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

Navn

Telefon nr

Bosted (fylke)

Har selv lymfødem – type:

Camilla

993 29 468

Oppland

Sekundært, – begge ben

Oddny

991 18 806

Rogaland

Har barn med primærlymfødem

Torunn

991 18 609

Møre og Romsdal

Primært og sekundært

Bente

991 18 755

Trøndelag

Primært, – begge ben

Vivian

991 18 110

Nordland

Sekundært, – ben

Liv

952 29 144

Vestfold

Sekundært, – arm/hånd

Innmeldingsblankett

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

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

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

Fornavn:

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

Etternavn:

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

