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Lederens hjørne
Kjære lesere av Lymfeposten
Her er Lymfeposten i fornyet drakt, og
forhåpentligvis er den gjenkjennelig for alle.
Spenningen er stor, vil Lymfeposten falle i
smak hos våre lesere nå? Nestleder Tove
Me!e Schjalm har ta! redaktøransvaret
de!e året – og det er sentralstyret glad for!
Vi vil berømme nye redaksjonsmedarbeidere
for stå-på-vilje og godt samarbeid. En stor
takk re!er vi "l den avtroppende redaksjonen for fenomenal innsats
gjennom mange, mange år!
Landsmøtet, med engasjerte deltakere fra 15 lokalforeninger, er for
lengst over. Nye vedtekter er i havn og nye styremedlemmer er på
plass. Takk for følget og vel u#ørt arbeid i sentralstyret "l Eva Evju og
Marit Holm Mathisen, og velkommen "l Anita Kaldahl, Merete Walla
og Johnny Baardsen!
NLF fornyer seg på flere fronter. I løpet av vinteren ble det oppre!et
en lukket gruppe på facebook, Norsk Lymfødemforening, for
erfaringsutveksling om lymfødem. Medlemmer – og potensielle
medlemmer – inviteres "l å bli med. Og i løpet av våren og
sommeren vil også hjemmesiden vår, www.lymfoedem.no framstå i
ny drakt.
Det er mangel på medisinsk eksper"se innen lymfødem/lymfologi i
Norge. NLF har ha! møter med Norsk forening for Allmennmedisin
for å påvirke "l økt kompetanse på lymfødem gjennom kurs for
allmennleger. Så langt vi vet, var det to kurs som inneholdt en
sekvens om diagnos"sering av lymf- og lipødem i 2012.
Nå henvender vi oss "l Helsedirektoratet og legger fram problemet
for dem.
Helseforetakenes innkjøpsservice (Hinas) åpner anbudsrunden på
kompresjonshjelpemidler 20. juni. Vi krysser fingre for godt utvalg av
kompresjonsplagg og gode rammeavtaler. Gode avtaler er nødvendig
for å få lik "lgang og lik pris på disse hjelpemidlene over hele landet.
Snart er det sommerleir i Gurvika! ☺ Likemennene har laget et
flo! opplegg for oppholdet. Jeg er li! misunnelig, for jeg får ikke
anledning "l å besøke leiren denne gangen.
Ha en fortreﬀelig sommer – nå er den her!
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Forsiden:
34 pasienter i bandasjeringskø fikk Wenche "l å utbryte: Åh, e' dokk SÅ mang'?
Og la!eren runget! Wenche Vigen, Eli Fosnæs, Ellen Ringnes, Aud Wølner, Anne Sofie Stensland,
Anne Kvisgaard Gløersen og Helen Olsen.
Foto: Torunn Ekornholmen
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Lymfeposten går videre

Her er Lymfepostens nye redaksjon. Si!ende f.v. Linda Wiik og Tove Me!e Schjalm, bak f.v. Gøril Tandberg Smestad,
Gro Lindebjerg og Helen Roaldsnes.

Her er damene som bre"er opp ermene, skjerper
penner, pusser tastatur og lader ba"erier.
Tekst og foto: Torunn Ekornholmen
De tok ikke sjansen på at vårt kjære medlemsblad skulle gå
inn, og kaster seg inn i bladproduksjonen med iver og glød.
Siste året har avtroppende redaksjon i Lymfeposten klart
formidlet at den ønsket avløsning. De fleste har holdt det
gående i mange år, og det er både re! og rimelig at andre
overtar. Dermed har følgende ta! stafe!pinnen: Nestleder i
sentralstyret, Tove Me!e Schjalm (48) fra Rena er

kons"tuert redaktør, og med seg har hun Gøril Tandberg
Smestad (69) fra Oslo, som allerede har et halvt år med den
gamle redaksjonen, Gro Lindebjerg (60) fra Bergen, Helen
Roaldsnes (49) fra Asker, og Linda Wiik, (53) fra Ski. Hun er
fysioterapeuten i redaksjonen, har vært med i flere år. Hun
får avløsning av fysioterapeut Heidi Tjugum, så snart Heidi
får fullført e!erutdanningen sin.
- Vi lover å gjøre vårt beste. Vi syntes det ville være
forferdelig om Lymfeposten skulle forsvinne. Den er en
kilde "l opplysning, "l fellesskap og faglig kunnskap, som er
vik"g for oss med en kronisk lidelse, sier Tove Me!e, med
ferskt redaktøransvar.

Redaktøren tar ordet
Det er med stor respekt jeg nå overtar redaktørjobben e!er
Elsebeth Peel Jarvis. Hennes innsats for Lymfeposten har vært
uvurderlig, og det føles li! som «å hoppe e!er Wirkola» når
jeg nå skal føre hennes arbeid videre. Jeg lyser fred over
hennes minne og håper jeg er jobben verdig.
Lymfeposten 2/13 er i stor grad viet NLFs Landsmøte og de
nye vedtektene som er utarbeidet. I neste nummer har vi
tenkt å starte med en ny side: Juniorsiden – siden for juniorer
og andre unge sjeler. De!e skal være en fast side for de li!
yngre medlemmer (det gjelder alle under 25). Det er vik"g at
denne siden inneholder stoﬀ som de unge er oppta! av og vil
høre om. Første siden vil derfor ha bidrag fra de heldige unge
som er med på sommerleir nå i slu!en av juni. Ellers ønsker
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Lymfeposten innspill og "ps "l juniorsiden. Som du vil oppdage, vil Lymfeposten ha noe endret layout i denne utgaven.
Vi har kny!et "l oss Dalby Grafisk AS som hjelper oss med
denne jobben. Vi i redaksjonen skal fortse!e med og finne
interessante, opplysende og aktuelle tema "l Lymfeposten.
Lymfeposten når ut "l alle medlemmer over hele landet,
uanse! om en er "lslu!et et lokallag eller ikke, og er vik"g
for oss alle. Det er godt å vite at jeg har få! med meg en
fantas"sk posi"v gjeng i den nye redaksjonen. Sammen skal
vi bringe nyheter og aktuelle saker ut "l deg!
Kos deg med Lymfeposten!
Tove Me!e Schjalm

OPPSLAGSTAVLEN
Ditt medlemskap hjelper
deg og Lymfødemforeningen!
En liten påminnelse "l deg som ennå ikke har
betalt kon"ngenten for 2013. Purringen går ut,
så nå må du huske å betale. Årsavgi%en er
kr 350 for hovedmedlem og kr 100 for husstandsmedlem. For de!e mo!ar du det flo!e
medlemsbladet vårt og oppre!holder en
forening som jobber for å fremme saker som er
vik"g for oss med lymfødem. Innbetalingsblanke!er er sendt ut, men mangler du denne
kan du betale inn på kontonr: 6428 05 26116.
Husk å oppgi medlemsnummer, navn og
adresse. Sammen er vi sterke.
Takk på forhånd!
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LUKKET GRUPPE
PÅ FACEBOOK
Det er åpnet en lukket gruppe på Facebook: Norsk
Lymfødemforening. Her har en mulighet "l å dele,
s"lle spørsmål og komme i kontakt med andre i
samme situasjon som en selv. Søk opp siden og be
om å være en del av gruppen, så blir du invitert inn
av administrator. En "lsvarende side finnes også
som heter Barn med lymfødem.

Hvordan finne fram
i paragrafjungelen?
Jungelhåndboka 2013 blir sendt i trykken i
disse dager, men kan bes"lles allerede nå.
I likhet med "dligere utgaver er det gjort
juridiske oppdateringer i årets bok.
Jungelhåndboka gir en enkel oversikt over
velferdsre!en, slik at brukerne selv kan
orientere seg i ”paragra&ungelen” og kanskje
finne svar på noen av sine re'ghetsspørsmål.
Alle aktuelle lover og re'gheter innenfor
velferdsre!en revideres hvert år.
Boka er delt inn i flere kapitler, og tar for seg:
• arbeidsliv
• trygdeytelser
• helse- og omsorgstjenesten
• "lgjengelighet og diskriminering
• skole og utdanning
• barneverntjenesten
• boligspørsmål
• oﬀentlig saksbehandling
Jungelhåndboka er skrevet av Tove Eikrem og
er beregnet "l bruk både ved selvstudium og
som kursmateriell.
Pris og bes!lling
E! eksemplar av boka koster 325 kroner +
porto. Ved bes"lling av 10 eller flere bøker
koster boka 300 kroner per stykke + porto.
Jungelhåndboka blir også utgi! på CD-rom som
e-bok i DAISY-format, og denne er gra"s.
Den kan også bes"lles på e-post info@ﬀo.no
eller telefon 966 22 731.
Hentet fra FFOs Nyhetsbrev 15. mars 2013

Lyst til å jobbe i Lym
fe

Vi trenger stadig flere som
har lyst til å bidra til
vårt flotte Lymfeposten.
Kunne du tenke deg å
være med i et interessant,
spennende, lærerikt og
hyggelig miljø? Er du eng
asjert og nysgjerrig?
Det er en plass til deg i red
aksjonen! Ta kontakt

posten?

med foreningens leder Eli
sabeth Soelberg på
nlf@lymfoedem.no eller
redaktør Tove Mette
Schjalm på lymfeposten@
lymfoedem.no
Ellers setter vi også pris
på om du kun ønsker å
bidra med innlegg til bla
det vårt.
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Som å jobbe i en brevsprekk
De skumper romper, dytter hverandre i ryggen, og
nærmest snubler i hverandres bein. Sinte og sure?
Nei langt ifra. De er gledesspredere og våre velgjørere i
14 dager.
Tekst og foto: Torunn Ekornholmen
Vi snakker om Oslo og Akershus' lokallags behandlingstur som
har pågått en gang i året i mange år nå, til Puerto del Carmen
på Lanzarote. Ikke rart om fysioterapeutene hadde følt seg en
smule klaustrofobiske. De har en arbeidsplass som må kunne
betegnes som nokså spesiell. Den er omtrent så stor som en
brevsprekk.
Anne Kvisgaard Gløersen, Ellen Ringnes og Wenche Vigen i
fullt arbeid inne i hver sin lille "brevsprekk".

Helen og Ellen legger stor vekt på at fysioterapeutene går godt
sammen. Det kommer også pasientene til gode, mener de.

Her bandasjeres bein på rekke og rad av fysioterapeutene f.v.
Eli Fosnæs, Anne Sofie Stensland og Aud Wølner.
KLINIKKEN
"Klinikken" er en treroms leilighet i hotellkomplekset. Den har
de delt av med et sinnrikt system av snorer trukket på kryss og
tvers under taket, klyper og lakener. Mange års erfaring har
lært dem hva som skal til. Sju pasienter behandles samtidig.
To i hvert soverom og tre i stua. Lampettene er strippet for
skjermer. Ikke engang dem er det plass til. De medbrakte
behandlingsbenkene lar seg ikke heise verken opp eller ned.
Dermed spiller det ingen rolle om behandleren er høy eller lav.
Gulvet er bokstavelig talt steinhardt, og det hadde ikke vært
noe rart om en sju timers arbeidsdag under sånne forhold
hadde tæret på humøret.
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DU ER VIKTIGST
Men slett ikke. Tonen er usedvanlig munter og glad, og disse
intensivbehandlerne er kar om å gi hver og en på benken der
mellom laknene følelsen av at det er kun DEG som gjelder. DU
er dronningen her akkurat nå. Ditt lymfødem er viktig, og har
du vært uheldig og fått deg ei skikkelig vannblemme under
dagens frivillige treningstur, tar de seg jammen av den også.
Det er Helen Olsen fra Norsk Lymfødemklinikk som har hatt
oppdraget fra Oslo og Akershus lokallag, med å sette sammen
gruppen av terapeuter.
– Vi må vite at vi fungerer sammen. Bare én terapeut i dårlig
humør kan forsure hverdagen for alle. De må tåle stress og
mas, og hvis en av terapeutene blir syke, blir det ekstra
pasienter på de andre. Vi kan ikke si at arbeidsdagen er over
før alle har fått skikkelig behandling. sier Helen.

KOMPETANSEHEVING
Noen har foreslått at de sju terapeutene burde ha med seg to
rekrutter, men det er det rett og slett ikke plass til!
– Jeg får helt pustebesvær bare ved tanken. Pasientene skal ha
den beste behandling, og ikke bli "øvd på". Vi setter sammen
de sju pasientgruppene slik at ingen får den terapeuten de har
hjemme. Pasientene skal oppleve at vi er litt forskjellige. De er
raske til å komme med tilbakemeldinger, og vi terapeutene er
flinke til å snakke sammen. Vi diskuterer en masse oss i
mellom, spør hverandre og lærer av hverandre. Dermed blir et
sånt opphold også kompetanseheving for oss, hevder hun.

BANDASJEKØEN
– Og så er det jo så gøy her nede! Og de bandasjekøene hver
kveld er bare helt utrolig. Her kommer de med bagger fulle av
bandasjemateriell, de jubler og skratter og pynter seg. De
driver likemannsarbeid på høyt plan, og løfter hverandre opp.
En kan bli helt rørt. Det er som en 14 dager lang hjemmealene-fest. Man drikker litt vin – og følelsen av å være litt
rampete er jo bare helt herlig! sier Helen.
PASIENTENE
- Hvem kommer med på en slik behandlingstur?
- NLF arrangerer en tur hver høst, og den kan pasienter fra hele
landet søke på. Denne turen på våren er det Oslo og Akershus
lokallag som arrangerer, og de som søker for første gang skal
prioriteres. Vi vurderer hvor omfattende ødemet er, om man
bruker fast kompresjon, bandasjerer seg selv, hvor ofte man
går til behandling. Noen har massive smerter etter brystkreftoperasjoner, men lite ødem, så det er nokså sammensatt.
Noen av oss terapeuter er spesialist i komplett lymfødembehandling, noen i onkologisk fysioterapi, og noen er begge
deler, forklarer Helen.

Lampeskjermene tar for stor plass, mener Helen Olsen.
BEDRE KJENT
Ellen Ringnes har sitt daglige virke ved Ryen Fysikalske institutt.
Det er tredje året hun er på Lanzarote.
– All honnør til pasientene som er både rause og trygge. Noen
synes kanskje behandlingssituasjonen blir litt lite privat, men vi
prøver å skjerme folk, og de ligger jo og summer og prater i
hver sin lille brevsprekk. Det er hyggelig å bli litt bedre kjent
med dem, smiler hun.

Humørsprederne, med Renate-Celina Løvendal-Skjolde som
nummer én i bandasjeringskøen.

Lakner er skillevegger mellom behandlingsbenkene, og
arbeidsplassen kan best sammenliknes med en brevsprekk.

VERDENS BESTE JOBB
Hun legger til at godt humør smitter: – Vi holder jo på å flire
oss ihjel noen ganger! Og vi er jo glade i hverandre, vi ikke bare
jobber tett, men vi bor jo også sammen. Vi er trygge på
hverandre, og vil hverandre vel. Dette tror jeg smitter over på
pasientene. Vi har lærerike dager med stor erfaringsutveksling
som løfter oss videre. Vi har verdens beste jobb!

LYMFEPOSTEN 2 /13

7

Vi takker for oss etter 20 år behandlingsreiser i regi av Norsk Lymfødemforening
E"er 20 års arbeidsinnsats for Norsk Lymfødemforening, ønsker vi nå å gi «stafe"pinnen» videre.
Vi håper andre fysioterapeuter – nye og «gamle» – tar
u$ordringen og ser mulighetene for en spennende
jobb på Kanariøyene – to uker i året.

Elisabeth Burchardt og Bodil Jensen, har Helen Olsen utgjort
reiseutvalget i NLF. Med hennes pedagogiske, dyk"ge og
varme leder s"l, har hun vært kaptein på «skuta». De erfarne
og medansvarene «co-pilotene» har vært Kris"n og Wenche og i alt 24 fysioterapeuter fra det ganske land – har vært
«besetningen» gjennom de 20 årene.
Vi ønsker å takke det opprinnelige styret i Norsk Lymfødemforening - med Turid Sandberg i spissen – for gode år og nært
samarbeid. Vi takker i "llegg Oslo/Akershus Lymfødemforening for samarbeidet – for samtlige reiseutvalg for deres
innsats – og en spesiell takk "l nåværende proﬀe reiseutvalg
for deres iherdige jobbing og entusiasme.
En stor takk "l alle 24 «med-fysioterapeuter» for jobbinnsats
og mye hygge – og en varm takk "l vår eminente
«vaktmester» gjennom alle år, Erik Elverhøy, for all hjelp med
opp- og ned rigging av behandlingsrommene. Og – i samme
moment – takker vi alle «stø!ekontaktene»/de pårørende,
som har bidra! med mye hjelp, «heia-rop» og la!er på
reisene!

Kris"n, Wenche og Helen.
Sammen med «moder’n» Turid Sandberg – NLFs første leder
– startet vi behandlingsreisene i 1993. E!er mye planlegging
og jobbing, ble første reisemål Gran Canaria og hotell Revoli.
Fem fysioterapeuter var engasjert av foreningen: Kris"n
Haugen, Helen Olsen og Wenche Vigen (alle Norsk
Lymfødemklinikk) – samt Be!y Helgeland – Kris"ns søster fra
Rogaland Fysioterapi- og Lymfødemklinikk – og mor,
fysioterapeut Marian Haugen (som behandlet pårørende
med rekvisisjon).

Til slu! en takk "l Lymfeposten, som har skrevet om – og ta!
inn – leserinnlegg om alle behandlingsreisene.
Vi ønsker frem"dige reiseutvalg og fysioterapi-«besetning»
lykke "l! Nye reisemål, nye u#ordringer og nye muligheter –
med «oppbre!ede armer» og arbeidslyst!
Hilsen fysioterapeutene,
Kris"n Haugen, Helen Olsen og Wenche Vigen

Med 5-6 pasienter hver – og mye pågangsmot og begeistring
– hadde vi bassengtrening daglig (på behandlingsdagene) i all
slags vær. Sammen med Turid Sandberg arrangerte vi i "llegg
gåturer fra Maspalomas "l Playa del Ingles (tur/retur) og
gåturer "l «den norske palmehagen» og innover i &ellet.
Dans på kveldene var en del av ak"vitetene, for de som
ønsket – og noen av deltakerne var ivrige bowlingspillere.
De!e var noen av minnene… sammen med bå!urene "l
Puerto del Mogan og felles lunsj/middag der – strandlivet og
bilturene i helgene.
E!er flere år på hotell Revoli og det samme «programmet»,
gikk behandlingsreisene "l andre steder på Gran Canaria og
nye hotell. Det ble så en liten «visi!» på Lanzarote – "lbake
"l Gran Canaria og hotell Balito Beach – med nye reiseutvalg
og nye «med-fysioterapeuter».
De siste 8 årene har så behandlingsreisene gå! "l Lanzarote
og hotell Zinco Plazas. Sammen med Merete Orholm,
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Første behandlingstur.

Lymfødem i praksis
- Demopasient på Haraldsheim
Hvert år holder Skandinavisk Forum for Lymfologi kurs
for 20-30 fysioterapeuter. Disse får opplæring slik at vi
lymfødemikere kan få korrekt behandling. Kurset som
er på 160 !mer over 4 uker, er nå fordelt på to høstuker og to vinteruker. De som har gjennomgå" denne
e"erutdannelsen, eller kan dokumentere !lsvarende
fra et annet sted, vil bli oppført på listen over
lymfødembehandlende fysioterapeuter som
publiseres som vedlegg i Lymfeposten en gang i året,
og ellers er !lgjengelig via www.lymfoedem.no
Ved Tone Gue!ler
Jeg har de siste årene ha! gleden av å bli invitert "l å
være demonstrasjonspasient første uke i andre sesjon.
For fysioterapeutene som er under opplæring er det vik"g
å virkelig kjenne på en arm eller et ben med lymfødem,
ikke bare trene på hverandre, ikke bare ly!e "l og lese
teori.
Kursene holdes i Oslo, og det er derfor pasienter fra
nærområdene som blir spurt om å delta. Vi er vel gjerne
5 demonstrasjonspasienter som ”deles ut” "l hver vår
gruppe fysioterapeuter.

Denne ene "men får de se, ta og føle på et ekte
lymfødem. De organiserer seg slik at én intervjuer
pasienten og får historien bak lymfødemet, en annen er
sekretær og skriver det hele ned, – så skal benet (eller
armen) tas på, analyseres, huden undersøkes, – det blir
gjerne flere hender og fingre som skal erfare hvordan det
kjennes – de!e som de nå skal jobbe med framover –
lymfødem.
Andre tar mål og s"ller flere spørsmål og er så interesserte
og hyggelige at det er en fornøyelse. Hver gang tenker jeg
– åh, tenk om det også var "d i det te!e programmet "l
en behandlings"me, – tenk om de kunne få lov "l også å gi
behandling! Jeg er jo en gammel ringrev og skulle visst
vite å gi "lbakemelding om jeg syntes noe ikke var re!.
Som redaksjonsmedlem i Lymfeposten passer jeg også på
å minne dem på at når de framover skal jobbe med
lymfødempasienter og det dukker opp spørsmål over
benken, – så er de!e "ng som garantert vil interessere
andre lymfødemikere også.
Kjære fysioterapeuter, nyutdannede som erfarne – del
disse spørsmålene, og svarene, med Lymfepostens lesere.
Det er også lov å s"lle spørsmål uten å ha svar!

Norsk Lymfødemforenings jublieumsnål
I forbindelse med Norsk Lymfødemforenings 25-årsjubileum
ble det designet et smykke i sølv med emalje av gullsmed
Bjørn Winberg hos firma Arne Nordlie AS, Oslo.
Diameteren er 35 mm og kan også brukes som et anheng.
Pris: kr 440,For bes!lling kontakt
Norsk Lymfødemforening
Postboks 6304, 0604 OSLO
Tlf: 23054577
kontoret@lymfoedem.no
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- Kjære Elsebeth
Det var en rørt leder av sentralstyret, Elisabeth
Soelberg, som takket redaktør Elsebeth Peel Jarvis
for å ha gjort Lymfeposten !l NLFs vik!gste likemanns!ltak, og utviklet bladet !l det det er i
dag.
Tekst og foto: Torunn Ekornholmen
På landsmøtet i Oslo 20. april fikk redaksjonen sin
velfortjente takk, og naturlig nok ble
spesielt redaktøren framhevet e!er
15 år som sjef og utvikler
av bladet. Nå går hele redaksjonen av, og nye
kre%er står klare "l å ta
over.
- Ord strekker ikke "l når
vi nå vil takke deg,
Elsebeth. Du er en kunnskapskilde, du har hele "den
representert en trygghet for de
nyvalgte, du er re!skaﬀen og
raus med ros. I "llegg er du god
å vende deg "l i vanskelige
spørsmål, og kommer gjerne
med råd og vink. Men så er du
også så pirkete, at det er "l å få
nupper av! smilte lederen, og la "l:
- Men jeg skjønner at det er
nødvendig når en si!er med
redaktøransvar. Den avtroppende
redaktøren fikk stående applaus fra
landsmøtet, og Elisabeth Soelberg
overrakte henne blomster og et trykk av
Nico Wideberg.
TEAM-ARBEID
Lymfeposten treﬀer Elsebeth noen dager e!er møtet. Hun
u!rykker glede over den varmen hun følte fra landsmøtet,
men unnlater ikke å fortelle at de!e er et team-arbeid. Hun
er rask "l å framheve resten av redaksjonen, og alle andre
bidragsytere "l vårt medlemsblad.
- Jeg liker ikke å skrive selv. Jeg er mest glad i den grafiske
biten av de!e vervet som jeg i min uvitenhet tok på meg
under landsmøtet i 1998. Jeg har bakgrunn som medierådgiver i reklamebyrå, men visste ingen"ng om bladproduksjon. Jeg trodde det var mest klipping og liming og

li! avskri%, sam"dig som jeg klødde i fingrene e!er
å gå løs på den grafiske u#ormingen. Og det har
skjedd mye med Lymfeposten på disse årene,
både når det gjelder innhold og utseende. Det har
vel bli! 60 utgaver i alt, sier hun. Det beste som
har skjedd er at Lymfeposten blir ta! på alvor
også blant fagfolk, synes Elsebeth.
- Fysioterapeutene gir "lbakemelding om at de
leser bladet fra perm "l perm. Vi har hele "da ha!
en fysioterapeut med i redaksjonen. Det har
vært vik"g for meg for å kvalitetssikre
fagstoﬀet.
FAGFOLK
Elsebeth er klar på at Lymfeposten
skal være for det menige
medlem, og hun er slå! av
tanken på at vi alle har en
historie som er verdt å formidle
"l andre.
- Det gjør inntrykk når folk forteller sin historie i Lymfeposten.
Det er ikke noe sutring. Man
lever med sine plager, og lærer
seg å mestre dem.
Hun tenker seg om:
- Jeg har lært utrolig mye både
om meg selv og faget.
I disse årene har jeg få! være
med på så mange møter og
konferanser, jeg har truﬀet så
mange interessante mennesker,
både "vanlige" medlemmer og
fagfolk. Ikke minst er jeg glad for at oppegående fagfolk har vært så villige "l å dele
sin fagkunnskap med oss pasienter via medlemsbladet.
ÆRESMEDLEM
Tiden i Lymfeposten har medført mange u#ordringer og
mye moro, synes Elsebeth. Spesielt fint synes hun det har
vært å jobbe i team, se hvordan folk finner hverandre,
finner seg selv i sammenhengen og u#yller hverandre.
- Det er vik"g å respektere hverandre i teamet, og om man
er heldig, kan man også bli gode venner.
Elsebeth har lang farts"d i Norsk Lymfødemforening, ikke
bare som redaktør. I 2011, da NLF hadde 25-årsjubileum,
ble hun utnevnt "l foreningens &erde æresmedlem.

Lymfepostens redaktør gjennom mange år, Elsebeth Peel Jarvis døde den 15.mai på Ullevål sykehus.
Elsebeth fikk noen !mers permisjon og klarte å være på NLFs landsmøte 20. april, der hun ble hedret for
sin enestående innsats. I forbindelse med at Elsebeth slu"et som redaktør ble de"e intervjuet og
ar!kkelen skrevet i slu"en av april. Elsebeth ville bli" 71 år 6. juni. Vi lyser fred over hennes minne.
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Landsmøtet i
Norsk Lymfødemforening 2013
Lørdag/søndag 21.-22. april
Tekst og foto ved Gro Lindebjerg og Helen Roaldsnes
Landsmøtet startet lørdag morgen med stor deltakelse,
43 representanter fra alle lokallag, unnta! Hordaland og
Buskerud. Det var 36 stemmeplik"ge og 7 deltakere uten
stemmere!. Mange og vik"ge saker for foreningen var på
sakskartet:
• Kons"tuering
• Årsberetning 2012
• Årsregnskap og revisjonsberetning for 2012
• Virksomhetsplan
• Budsje! for 2013 og budsje(orslag 2014
• Vedtekter
• Valg
• Avslutning

Styrebordet under landsmøtet med ordstyrer Bjørg
Nordheim "l venstre.

Leder Elisabeth Soelberg takket Grace Koch Hansen for si!
arbeid med de nye vedtektene.

Avtroppende redaksjon takkes for lang og tro tjeneste.
Fra venstre: Fysioterapeut Linda M. Wiik, redaktør
Elsebeth Peel Jarvis, Torunn Ekornholmen og Svanhild
Helland. (Tone Gue!ler var ikke "lstede)
Styret har arbeidet særdeles godt med forberedelser i
forkant av Landsmøtet, hvilket bidro "l at Landsmøtet fikk
gjennomført vik"ge diskusjoner og gode vedtak.
Det har vært et ak"vt år i NLF, noe årsberetningen tydelig
viste. Årsberetningen kan leses i sin helhet på vår ne!side:
www.lymfoedem.no

Marit Holm Mathisen og Eva Evju takkes for fin innsats i
sentralstyret.

Grace Koch Hansen har jobbet med utarbeidelsen av nye
vedtekter og la fram endringsforslagene på landsmøtet.
Det ble mange gode diskusjoner, og NLF har få! gode,
gjennomarbeidede vedtekter. De nye vedtektene er i sin
helhet presentert som midtsidebilag i Lymfeposten 2/13.
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Leder, Elisabeth Soelberg, takket avtroppende redaktør og
redaksjonsmedlemmer i Lymfeposten for deres gode innsats. De har lagt ned mye arbeid for at Lymfeposten skal
nå ut "l alle medlemmer.
Landsmøtet ble avslu!et med aperi"ﬀ og sosial hygge i
baren før vi gikk "l bords "l en strålende festmiddag
kl. 19.00. Helgen var preget av en god stemning, gode
diskusjoner, la!er og humor innimellom krevende saker.
Mange bekjentskap ble kny!et, og ny'ge erfaringer og
kunnskap ble delt mellom deltakere fra hele landet.

Foredrag med
Ingvard Wilhelmsen
Av Gro Lindebjerg og Helen Roaldsnes
Avtroppende redaktør har lagt ned utrolig mye frivillig
arbeid for at Lymfeposten skal komme "l postkassene våre.
En stor takk "l Elsebeth!
Vedtak:
• Årsberetning 2012 ble ta! "l e!erretning
• Årsregnskap 2012 ble godkjent
• Retningslinjer tas ut av NLFs vedtekter og er sentralstyrets ansvar
• Virksomhetsplan for 2013 – 2014 ble vedta!
• Budsje! for 2013 og budsje(orslag for 2014 ble ta! "l
e!erretning
• NLFs Vedtekter ble vedta! med nevnte endringer og
trer i kra% 20. april 2013
• Ny! styre i NLF (presentert annet sted i bladet)

Landsmøtet ble avslu"et med masse refleksjoner og
la"er. Ingvard Wilhelmsen holdt et meget godt foredrag
som omhandlet alvorlige tema på en leken og le" måte
som fikk alle !l å føle seg truﬀet.

Lørdag e!ermiddag holdt lege og psykiater Ingvard
Wilhelmsen et foredrag (se eget referat), og kurs for "llitsvalgte ble arrangert om søndagen i regi av FUNKIS (se eget
referat).

Lege og professor Ingvard Wilhelmsen.

Edita skrev protokollen.
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Ingvard Wilhelmsen er legespesialist i indremedisin,
fordøyelsessykdommer og psykiatri. De siste 18 årene har
han arbeidet med hypokondri som spesialfelt og driver
Norges eneste klinikk for hypokondere.
Foredraget hans må oppleves for å kunne få den fulle
forståelse for hva han ønsker å formidle, men i korte trekk
var han oppta! av:

• Holdninger er eneste fokus
• Alle har ansvar for egne holdninger
• Målet er å leve i tråd med det man ønsker å få ut av
livet si!
• Vi må velge hvilke tanker som skal få råde og få kontroll
på dem
• Noe posi"vt med det meste e!er hvert som "den går
• Det aller meste her i livet kan vi ikke gjør noe med, men
vi kan velge hvordan vi vil forholde oss "l det. Det er
ikke hvordan man har det, men hvordan man tar det
• Hvordan opplever du din livskvalitet
• Hvordan oppnå dine mål
• Hvordan vi forholder oss "l vår livssituasjon
bestemmer vi selv

På en humoris!sk måte fikk han formidlet at de fleste
bekymringene blir det ikke noe av. Det er derfor ingen
vits å ta dem to ganger. Velg heller å nyte øyeblikket og
dagen i dag og kjenn e"er hva som gjør deg glad og som
gir deg energi.
Bøker han har utgi!:
” Det er ikke mer synd i deg enn andre” (2011)
”Kongen anbefaler – holdninger for folket ” (2006)
”Sjefen i eget liv – en bok om kogni"v terapi ” (2004)
”Livet er et usikkert prosjekt ” (2000)
”Hypokondri og kogni"v terapi ” (1997)

Studieforbundet Funkis Opplæring av !llitsvalgte søndag 21. april
Ved Helen Roaldsnes og Gro Lindebjerg
Søndag fikk ledere og !llitsvalgte opplæring i KursAdmin,
som er et ne"basert program !l bruk ved søknad om
godkjenning av kurs, fra Funkis. Søknadsskjema om godkjenning av kurs og pålogging kan man finne på forbundets ne"side: www.funkis.no
Hva er Funkis?
Studieforbundet Funkis er en paraplyorganisasjon for
funksjonshemmede, kronisk syke og deres pårørende.
Funkis har 57 medlemsorganisasjoner med 315.000
medlemmer og arbeider e!er mo!oet «Bedre livskvalitet
gjennom læring og mestring!» NLF er en av medlemsorganisasjonene i Funkis.
Hvorfor Funkis?
• De fordeler statlige voksenopplæringsmidler "l
medlemsorganisasjoner som driver kursvirksomhet
utenfor det formelle utdanningssystemet.
• Medlemskap i studieforbundet påkrevet
• Funkis godkjenner kurs e!er regelverk og rapporterer
kurs "l staten
Hva er studiearbeid?
”Minstekrav” for godkjenning av kurs
• Deltagerne må ha fylt 14år
• Minimum 2 personer må gjennomføre kurs
• Varighet minimum 8 "mer

Alle emneområder kan være aktuelle
Kursene skal ha ”opplæring” som målse'ng. Hovedgruppene av kurs er fysisk ak"vitet, mestring og kunnskap
om egen diagnose, organisasjonskunnskap og ak"vitetskurs som kulturkunnskap, håndverk og lignende. Her kan
nevnes eksempelvis museumsbesøk, diverse kurs for økt
livskvalitet, byvandring, bassengtrening og annen trening,
m.m.
Tilskuddet blir utbetalt e"er avslu"et kurs
Kursarrangør (sentralt og lokalt) må melde inn kurs "l
Funkis for godkjenning av et kurs for å kunne mo!a stø!e.
Med godkjenning er en garantert et "lskudd på kr 100 pr
kurs"me. NLF mo!ok totalt kr. 122.800 fra Funkis i 2012.
Det aller meste av opplæringen Funkis stø!er er organisert og gjennomført av "llitsvalgte i medlemsorganisasjonene. Målet for læringen er å hjelpe den enkelte "l et
mer meningsfylt liv, mestre u#ordringer og delta ak"vt i
samfunns-, organisasjons- og kulturliv.
Lærerikt kurs
De fleste ak"viteter vi har i lokallagene kan arrangeres
som kurs, og e!er kurset står de "llitsvalgte styrket med
tanke på å søke om midler "l sine ak"viteter. Kursholdere
Tove Eriksen og Jørn Rosland loset kursdeltagerne
igjennom en lærerik og spennende dag.
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Presentasjon NLFs sentralstyre
2013-2014
Tekst og foto ved Gro Lindebjerg og Helen Roaldsnes

Følgende styre ble enstemmig valgt:
Leder: Elisabeth Soelberg (75) fra
Flatanger. Vært medlem i NLF siden
2002. Var nestleder i sentralstyret i
2004-2005 og leder i to perioder, 20052009 og fra 2012.

Kursansvarlig: Anita Kaldahl (50) år fra
Drammen. Vært medlem i NLF fra 2005.
Leder i studieutvalget.

Nestleder: Tove Me!e Schjalm (48) fra
Rena. Vært medlem i NLF siden 2003.
Si!et som nestleder i sentralstyret i to
perioder fra 2005-2007 og fra 2012.
Medlem av reiseutvalget for
behandlingsreiser "l utland.
Redaktør for Lymfeposten.

Styremedlem: Jonny Baardsen (37) fra
Øs#old. Pårørende. Vært medlem i NLF
siden 2006. Medlem av web-utvalg.

Sekretær: Randi Fritzvold (56) fra Oslo.
Vært medlem i NLF siden 1998. Si!et i
sentralstyret som sekretær fra 2012.

1. Varamedlem: Anniken B. Olsen (42)
fra Akershus. Vært medlem i NLF siden
2010. Si!et i sentralstyret 2011-2012.
Medlem av likemannsutvalget.
Annonseansvarlig i Lymfeposten.

Økonomiansvarlig: Torunn Meosli (47)
fra Brønnøysund. Vært medlem i NLF
siden 2007. Si!et i sentralstyret fra
2009. Medlem av web-utvalg.

2. Varamedlem: Oddny Merete Bye (43)
fra Togstadjåren i Orkdal. Vært medlem i
NLF siden 2000. Si!et i sentralstyret i
2004-2007 og 2012.

Medlemsansvarlig: Merete Walla (56)
fra Vega. Vært medlem i NLF siden
2010. Medlem av likemannsutvalget.
Sentralstyrets kontaktperson mot
lokalforeningene.

Valgkomiteen:
Leder Karin Evje Olsen
Vigdis Alice Angell,
Oddveig Bjørlo Mikalsen.

Varamedlemmer: Anna Helene Stastad, Ann Kris"n Larsen.
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Lipødem og lymfødem
- Hva er forskjellen?
Resyme av Tone Gue!ler inspirert av
www.lymphnotes.com/ar"cle.php/id/164/

Det er mange som undrer seg på hva som egentlig
skiller begrepene lipødem, lipo-lymfødem og
lymfødem. De"e vil vi gjerne belyse her og forklare
nærmere hvordan lipødem arter seg. Lipødem er
kjennetegnet med en unormal ømhet i bindevevet, en
sterkere opplevelse av traumer enn det som er normalt
for andre og blir derfor kalt ”painful fat syndrome”.
Lipødem:
Lipødem er et symmetrisk ødem kjennetegnet ved økt
væske- og fe!ansamling i bindevevet på ho%er, lår og
legger - selve fø!ene er ikke aﬃsert. Det er følbare overfladiske knuter i vevet på lårene. Videre får en meget le!
blåmerker, og sist, men ikke minst, opplever en at det kan
være veldig smertefullt å få det minste trykk på beina.
Tilstanden er gene"sk be"nget og rammer helst kvinner,
gjerne fra puberteten, og viser seg ved ekstra fe!lagre fra
midjen og ned "l anklene. Huden over benene føles spent
og gir ikke e!er for trykk, det er aldri posi"v pi'ng (se
fotnote). Når ødemet "ltar, vil konklusjonen o%e bli at
pasienten har primært lymfødem. Mer eksakt kan man si at
det har oppstå! et sekundært ødem forårsaket av presset
på lymfesystemet på grunn av lipødemet. De!e kalles også
lipo-lymfødem. Lipo-lymfødem kan også oppstå i kombinasjon med venøs insuﬃsiens (vedvarende svikt i blodårene /venene), medfødt ødem og andre vaskulære ***
lidelser.
Mange pasienter forteller at de har forsøkt med diverse
slankekurer, de har trent og har virkelig forsøkt å gjøre alt
for å bli slanke. På overkroppen kan de se helt slanke ut,
mens de fra midjen og "l ankelleddet blir tykkere. Mange

pasienter gir e!er en
stund opp, og lar det stå
"l. Problemene blir over
"d forsterket av vanlig
overvekt - de!e gjelder
dessverre for opp"l ca 80
% av pasientene - slik at
vektkontroll er en vik"g
del av behandlingen.
Lipødem er en kronisk lidelse på linje med lymfødem, og
behandlingen er mye den samme og består av Komple!
Fysikalsk Lymfødembehandling. Plagene kan ikke &ernes,
men de kan lindres betydelig. I stedet for ukentlig
vedlikeholdsbehandling, vil meget konsekvent bruk av
kompresjonsstrømper, trening og intensivbehandling ca
hvert halvår, føre "l at plagene reduseres i stor grad. Det er
vik"g at kompresjonsstrømpene er godt "lpasset slik at de
ikke forårsaker smerter og blir lite brukt. Både rund- og
flatstrikkede strømper kan være aktuelle, men kompresjonsklassen må ikke være høyere enn hva pasienten kan
tåle. Kompresjon er all"d en "lvenningssak og er individuelt be"nget.
Pulsator "l hjemmebruk eller hos fysioterapeut er
"lstrekkelig for de fleste for å oppre!holde funksjon
mellom intensivperiodene. Bassengtrening er en guns"g
treningsform. Her er det virkelig snakk om hjelp "l selvhjelp
da det kreves stor innsats fra pasienten for å nå målet.
Konklusjon: For å redusere plagene ved lipødem er egeninnsatsen svært vik"g – selv om selve lipødemet ikke kan
slankes bort er det meget vik"g med vektkontroll – derfor
er sunt kosthold, fysisk ak"vitet, intensivbehandling i
perioder og konsekvent bruk av kompresjonsstrømper
vik"g for å gi bedre funksjon og mindre plager.

Lymfødem

Lipødem

– er ikke symmetrisk, opptrer o%e i e! ben
– ikke blåmerker eller blødning under huden
– pi'ng ødem som diagnos"sk tegn*
– Stemmer’s tegn er posi"v**

– aﬃserer begge ben og har en karakteris"sk ring ved anklene
– har o%e blåmerker og blødning under huden
– har ikke pi'ng som symptom
– Stemmer’s tegn nega"ve

* Pi#ng ødem - Når man trykker på ødemet med en finger, blir fingermerket stående igjen i huden en god stund e!erpå
** Stemmers tegn - Posi"vt Stemmers tegn er hudfortykkelse ved pinse!grep av huden over 2. tås (fingers) nærmeste del
*** Blodomløpet og lymfesystemet
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Behandlings- og mestringskurs på
Meråker sanitetsforenings kurbad
Av Liv Marit Førde Gran og Merete Walla.
OSS DAMENE
Vi var 6 damer som var så heldige å bli oppta! som kursdeltakere på Meråker kurbads 3 ukers behandlings- og
mestringskurs i månedsski%et februar/mars 2013. Det var
spredning i både den geografiske og aldersmessige
sammensetningen av oss. Vi kom fra Beiarn i nord "l
Spikkestad i sør. Det som kjennetegnet oss alle var at vi
hadde primærlymfødem, enten i e! bein eller fra topp "l tå,
og var i alderen 35 – 74 år.
TVERRFAGLIG TEAM
I forkant var det oppre!et et tverrfaglig team som skulle
ivareta våre behov, enten det var komple! lymfødembehandling, mat i munnen eller å forebygge alvorlig sårskader. Alle i teamet hadde høy faglig kompetanse og hadde
som målse'ng å bedre vår livskvalitet: heve vårt kunnskapsnivå om egen lidelse og selvfølgelig redusere ødemet.
INDIVIDUELT OPPLEGG
Det var 2 spesialfysioterapeuter som delte oss mellom seg,
slik at vi alle fikk 3 behandlinger pr. uke i det "dsrommet
kurset varte. Det ble laget egen mat "l oss, som var
smakfull, selv om den var uten salt og med begrenset
sukkerinnhold. Sykepleierne var parate "l pleie om vi fikk
gnagsår enten av bandasjer eller all stavgåingen vi foretok.
Med så høy kompetanse blant personalet er det unødvendig
å skrive at behandlingen selvfølgelig ble "lre!elagt for hver

og en av oss. Vi fikk alt som en komple! fysikalsk lymfebehandling skal bestå av. Vi ble innsmurt med salve,
drenert, bandasjert og må!e selvfølgelig i e!erkant av de!e
gjøre øvelser og trene e!er evne og behov.
FOREDRAG OG GRUPPETILBUD
For å oppnå målet hadde vi "lbud om foredrag i hva
lymfødem er, dens behandlingsformer, hvordan man lever
med ødemet og hvilke hjelpemidler som finnes. Informasjon
om sykdommen rosen med forebygging og behandling var
også tema for foredrag. Kosthold og re'gheter var selvfølgelig ikke glemt. Hele gruppen var med på opplæring i
selvdrenering, pulsatorbruk og selvbandasjering. Bassengtrening, stavgang og apparat-trening ble hyppig beny!et.
Ellers må det innrømmes at det ble masse utveksling av
erfaringer og vi fikk beny!e eget samtalerom.
AKTIVITETSTILBUD
Meråker kurbad har flo! beliggenhet i Nord-Trøndelag, med
mange flo!e turmuligheter, eget varmtvannsbasseng og
treningssal som kunne beny!es også på kvelds"d og i
helgene. I "llegg var det en hyppig besøkt arbeidsstue med
ulike ak"viteter. Det hyggelige personalet må heller ikke
glemmes, da de var med på å gjøre oppholdet "l en suksess.
ØNSKE FRA LYMFEGRUPPEN
Vil avslutningsvis overbringe en hilsen fra hele gruppen "l
Lymfepostens lesere og si at vi håper mange av dere får
muligheten "l å beny!e de!e fine "lbudet.

Gruppebilde av deltakerne og det
faglige teamet på Meråker kurbads
behandlings- og mestringskurs for
primærlymfødemikere.
Første rekke fra venstre: Bente
Bjerkestrand (kokk), Jorunn Dalåmo
(spesialfysioterapeut), Kari Anita
Furunes (spesialfysioterapeut) og
Hilde Stav (sykepleier).
Sykepleier Randi Gåsø var fraværende.
Andre rekke: Merete Walla, Kris"n
Andrea Bustadmo, Liv Marit Førde
Gran, Bjørg O. Lauksle!, Liv Schie
Hammer$eld og Anne Ragnhild
Rolvsjord.
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Sentrale vedtekter
§1 – Navn

Organisasjonens navn er Norsk Lymfødemforening.
Norsk Lymfødemforening (NLF) er en landsomfa!ende ideell
interesseorganisasjon s"%et 28. oktober 1986.

§ 2 – Formål

Norsk Lymfødemforenings formål er å:
• utøve rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet
overfor alle med lymfødem og deres familier,
• arbeide for at personer med lymfødem får den samme
muligheten "l livskvalitet som andre,
• påvirke helsemyndigheter og poli"kere, for derved å bidra "l
best mulig behandling og økt satsing på de!e fagområdet,
• arbeide for å spre kunnskap om lymfødem og kjennskap "l
konsekvensene av sykdommen blant poli"kere, helsemyndigheter og i samfunnet generelt,
• medvirke "l å bedre mulighetene for behandling og
diagnos"kk.

§ 3 – Medlemskap

NLF har personlige medlemskap og firma medlemskap.
Husstandsmedlemskap kan avtales. Kun personlig medlemskap
gir organisatoriske re'gheter.
3.1 Tilkny"ng #l lokalforening eller direktemedlem
Et medlemskap gjelder både NLF sentralt og lokalt. Ved innmelding i NLF fordeles medlemmene "l nærmeste lokalforening. I områder uten lokalforening, er medlemmet
direktemedlem i NLF. Enkeltperson kan være medlem i en
annen lokalforening enn den vedkommende har sin geografiske
"lknytning "l.
3.2 Valgbare medlemmer
Bare personlig betalende medlemmer er valgbare "l verv i NLF.
Tillitsvalgte må være betalende medlemmer i hele valgperioden.
3.3 Medlemskon#ngent
Alle former for medlemskap forutse!er at forfalt kon"ngent er
betalt. Står kon"ngenten ubetalt i mer enn e! år strykes
medlemskapet.
3.4 Æresmedlemskap
Æresmedlem utnevnes av landsmøtet e!er at vedkommende
har gjort seg fortjent ved stor og uegenny'g innsats for
foreningen.

§ 4 - NLFs organisasjon

NLF er en landsomfa!ende organisasjon av lokalforeninger.
Landsmøtet er NLFs høyeste myndighet. Sentralstyret er
høyeste myndighet mellom landsmøtene og har ansvar for den
løpende dri%en av NLF.
4.1 Lokalforeninger
En lokalforening er en sammenslutning av medlemmer i et
definert område. Inndeling er foreta! e!er geografisk "lknytning (registrert e!er postnummer). Den enkelte lokalforening er direkte underlagt NLF sentralstyre.

Vedtatt på landsmøtet 20. april 2013

4.2 NLFs medlemskap i andre organisasjoner
NLF ble ta! opp som medlem i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) i 1999 og i Studieforbundet Funkis i 2004.

§ 5 – NLFs landsmøte
5.1 Myndighet og innkalling
Landsmøtet er NLFs høyeste myndighet. Landsmøtets oppgave
er å trekke opp linjene for virksomheten, kontrollere
resultatene og velge NLFs sentralstyre.
Landsmøte holdes hvert år innen 1. mai. Sentralstyret innkaller
med tre måneders varsel. Forslag som ønskes behandlet av
landsmøtet må være innsendt senest 6 uker før landsmøtet.
Saksdokumenter og valgkomiteens inns"lling sendes lokale
foreninger senest 4 uker før.
5.2
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8

Landsmøte skal behandle:
Kons!tuering
Navneopprop
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av dagsorden
Valg av møteleder
Valg av sekretær
Valg av protokollkomité på to medlemmer som ikke
er medlemmer av styret
Valg av tellekorps
Årsmelding
Revidert regnskap pr 31. desember
Innkomne forslag
Virksomhetsplan
Kon!ngent og budsje"
Valg
Styreleder – 2 år
Nestleder – 2 år
3 styremedlemmer – 2 år
2 varamedlemmer – 1 år
Statsautorisert revisor
Leder og 2 medlemmer "l valgkomiteen – 1 år
1 varamedlem "l valgkomiteen – 1 år
Andre valg

5.3 Bestemmelser om valg
Valg skal være skri%lig når det foreligger flere forslag "l et
"llitsverv, eller når en møtedeltaker ber om det. Alle valg skjer
særskilt. Valg av sentralstyret: Styreleder, nestleder og
styremedlemmer velges for 2 år, slik at 2 eller 3 er på valg hvert
år. Varamedlemmer velges for 1 år. Vedtak krever over halvparten av stemmene på landsmøtet. Ved stemmelikhet foretas
omvalg. Vedtektsendringer § 16 og NLFs oppløsning § 17
krever 2/3 av de "lstedeværende stemmene på landsmøtet.
5.4 Representanter på landsmøtet
a. sentralstyrets medlemmer og varamedlemmer
b. en representant fra lokalforeningers styrer
c. to representanter fra valgkomiteen
d. Redaktøren eller et medlem av Lymfepostens redaksjon
e. inns"lte kandidater "l verv inviteres som landsmøtets gjester.
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5.5 Stemmere!
Representanter for lokalforeningers styrer og sentralstyrets
medlemmer har stemmere! på landsmøter. Sentralstyrets
medlemmer har ikke stemmere! under behandling av
årsmelding og regnskap.
5.6 Antall stemmer fra lokalforeninger:
Ved stemmegiving er det lokalforeningers antall stemmer
som teller, enten de er avgi! av en eller flere oppmø!e
representanter. Antall stemmer regnes e!er registrerte
medlemmer i lokalforeningen pr 31. desember foregående år.
Lokalforeninger under 200 medlemmer har 1 stemme, dere!er
1 stemme i "llegg for hver påbegynt 100 medlem.
5.7 Protokoll fra landsmøtet og ekstraordinært landsmøte
Det skal skrives protokoll fra landsmøtets forhandlinger.
Vedtakene leses opp for godkjenning e!er hvert som sakene
avvikles. Protokollen underskrives av sekretær og de valgte
representanter før landsmøtet heves.
Protokollen sendes Revisor, Brønnøysundregistrene, styre- og
varamedlem i sentralstyret, ledere i lokalforeninger, ledere i
utvalg, Lymfepostens redaktør og web-redaktør.
5.8 Ekstraordinært landsmøte
Ekstraordinært landsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel.
Ekstraordinært landsmøte kan bare behandle de saker som
meldes i møteinnkallingen.

§ 6 - Sentralstyret
6.1 Myndighet og sammensetning
Sentralstyret er NLFs høyeste myndighet mellom landsmøtene og
har ansvar for den løpende dri%en av NLF. Sentralstyret velges på
landsmøtet for to år av gangen, jfr § 5.2, pkt 7-1 "l 7-4.
Sentralstyret består av styreleder, nestleder, økonomiansvarlig,
2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Flertallet i sentralstyret må være lymfødemikere. Sentralstyret er beslutningsdyk"g når mer enn halvparten av styrets medlemmer, hvorav
leder eller nestleder, er "l stede.
Dersom en av sentralstyrets faste medlemmer går ut i perioden,
rykker første varamedlem automa"sk opp. Første varamedlem
innkalles "l sentralstyremøter, andre varamedlem har anledning
"l å møte. Begge har tale- og forslagsre!, men ikke stemmere!.
6.2 Sentralstyrets arbeidsoppgaver
a. Lede NLFs virksomhet i samsvar med NLFs vedtekter og
landsmøtets vedtak.
b. NLFs leder representerer foreningen.
c. Forvalte NLFs midler i overensstemmelse med NLFs formål
og vedtak, og ha ansvar for regnskap og medlemsregistrering.
d. Ha beslutningsmyndighet i alle administra"ve saker og "l å
bruke de nødvendige midler "l NLFs virksomhet.
e. Utarbeide søknader og rapporter, svare på høringer og påse
at frister overholdes.
f. Innkalle "l landsmøte og øvrige møter i NLF og forberede
saker som skal behandles.
g. Samarbeide med lokale foreninger for å gi stø!e og hjelp "l
arbeidet.
h. Fa!e endelige vedtak om oppre'ng av nye lokale foreninger
og utarbeide/"lpasse nye foreningers vedtekter.

II
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i. Oppløsning av en lokalforening krever godkjenning av
sentralstyret.
j. Oppre!e arbeidsutvalg "l hjelp ved utredning av større
arbeider.
k. Sentralstyret er "lse'ngsmyndighet og har arbeidsgiveransvar for personer som "lse!es/anse!es i NLF.
6.3 Sentralstyrets møter
Sentralstyremøter holdes minimum 6 ganger i året. Sentralstyrets medlemmer har møteplikt "l styremøter. Redaktøren
eller et medlem av Lymfepostens redaksjon deltar på møtene.
Ansa!e i NLF kan delta e!er behov.
6.4 Protokoll fra sentralstyremøter
Det føres protokoll fra møtene i sentralstyret.
Protokollen sendes Revisor, styre- og varamedlem i sentralstyret, ledere i lokalforeninger, ledere i utvalg, Lymfepostens
redaktør og web-redaktør.

§ 7– Konferanse for !llitsvalgte og likemenn

Sentralstyret innkaller "l Konferanse for "llitsvalgte og
likemenn i lokalforeninger for å:
a. fremme samarbeidet mellom sentralstyret og lokale
foreninger,
b. utveksle erfaring for dri% av lokalforeninger,
c. informasjon, planlegging og opplæring.
Konferansen kommer sammen så o%e sentralstyret finner det
nødvendig, eller dersom minst 1/3 av de lokale foreningene
krever det. Minimum er en gang i året.
Innkalling "l konferansen skal skje med 4 ukers varsel.
Saksdokumenter sendes deltakerne minst 2 uker før.
Likemannsutvalget kan i samarbeid med sentralstyret innkalle
likemenn "l kurs/konferanse.
7.1 Deltakere:
a. som representanter fra sentralstyret møter leder og/eller
nestleder og sentralstyremedlemmer som skal presentere sak,
b. to representant fra styrene i lokalforeninger,
c. Redaktøren eller en representant fra Lymfepostens redaksjon.
d. eventuelt representanter fra NLFs utvalg.

7.2 Konferansen ledes av sentralstyrets leder eller nestleder.
7.3 Protokoll fra konferansen:
Det føres protokoll fra konferansen. Kopi av protokollen har
samme fordeling som fra sentralstyremøter.

§ 8 – Valgkomité

Landsmøtet velger en valgkomité med: leder, to medlemmer
og e! varamedlem - jfr §5, pkt 5.2, underpunkt 7.6 og 7.7.
Valgkomiteens leder velges på landsmøtet. Medlemmene kan
gjenvelges. Sentralstyrets medlemmer kan ikke velges "l
valgkomité.
Valgkomiteen skal:
a. inns"lle kandidater "l alle sentrale funksjoner som skal
innvelges av landsmøtet,
b. avgi sin inns"lling senest to uker før utsending av saksdokumentene "l landsmøte,
c. påse at ansa!e i NLF ikke sam"dig kan inneha "llitsverv.
Valgkomiteens inns"lling skal vedlegges saksdokumenter "l
landsmøtet.

§ 9 – Økonomi

NLFs arbeid finansieres i hovedsak gjennom kon"ngent fra
medlemmene og oﬀentlig stø!e bevilget over statsbudsje!et.
NLF med lokale foreninger er godkjent som en "lskudds
bere'get organisasjon og mo!ar oﬀentlig stø!e e!er søknad.
Som medlem i Funkis mo!ar NLF voksenopplæringsmidler
e!er Lov om Voksenopplæring.
Medlemskon"ngent fastse!es av landsmøtet.
Lokale foreninger "ldeles midler "l dri% e!er bestemmelser i
”Økonomiske retningslinjer for NLF”.
Tildeling av årets dri%smidler skjer innen utgangen av april
måned. (jfr Lokale Vedtekter § 5, pkt ”Fremsending av
dokumenter e!er årsmøtet”).

§ 10 – Regnskap og revisjon
10.1 Årsoppgjør
Årsregnskap følger kalenderåret og utarbeides e!er retningslinjer i henhold "l Norsk RegnskapsStandard: God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner. Alle bilag a!esteres av leder.
Årsmelding og årsregnskap er to separate deler av årsoppgjøret.
Begge skal underskrives av samtlige styremedlemmer.

§ 13 – Habilitetsregler

Vanlige habilitetsregler for oﬀentlig forvaltning gjelder.

§ 14 – Taushetsplikt

Alle har taushetsplikt om personopplysninger de får i kra% av
si! virke i NLF.

§ 15 – Omorganisering av lokale foreninger

Sammenslåing eller deling av lokale foreninger krever vedtak på
lokalforeningens årsmøte og godkjenning fra sentralstyret.

§ 16 – Vedtektsendringer

Endringer av vedtektene kan bare vedtas av et landsmøte.
Til endring kreves 2/3 flertall.

§ 17 – Norsk Lymfødemforenings oppløsning

Forslag "l oppløsning av Norsk Lymfødemforening behandles på
første landsmøte e!er at forslaget er fremsa!.
Dersom landsmøtet vedtar oppløsning med 2/3 flertall på 2
påfølgende landsmøter, skal Norsk Lymfødemforening oppløses.
Norsk Lymfødemforening skal dere!er i si! siste landsmøte
fa!e vedtak om disponering av foreningens midler.

10.2 Signatur
Sentralstyret har signaturre!. Sentralstyret har delegert
signaturre!en i økonomiske anliggende "l leder og økonomiansvarlig i sentralstyret i felleskap.

Lokale vedtekter

10.3 Disposisjonsre! av kon# og øvrige fullmakter
Leder og økonomiansvarlig har disposisjonsre! og fullmakt "l
foreningens bankkon" og fullmakt "l å hente ut verdipost,
rekommanderte brev og å signere elektroniske meldinger.

§ 1 – Foreningens navn, adresse og s!%elsesdato
…Lymfødemforening er en lokal forening i Norsk Lymfødemforening (NLF). Postadresse og telefon er "l leder i lokalforeningen. Lokalforeningen ble s"%et (dato) av (navnene).

10.4 Revisjon
NLFs regnskap revideres av statsautorisert revisor valgt på
landsmøtet e!er forslag fra sentralstyret.
Revisor skal årlig utarbeide en revisjonsrapport som skal følge
regnskapet.

§ 2 – Formål
… Lymfødemforening er bindeleddet mellom medlemmene og
NLF sentralt. Foreningen har "l formål å samle medlemmene i
si! område "l felles møter for informasjon og erfaringsutveksling om lymfødem, "l felles velferdsarrangementer og "l
opplærings"ltak stø!et av Studieforbundet Funkis.
Medlemmene innkalles skri%lig "l medlemsmøter i foreningen.

§ 11 – Budsje"

Budsje!et følger kalenderåret og legges fram for landsmøtet "l
e!erretning.

§ 12 – Medlemsblad

NLF utgir medlemsbladet Lymfeposten minst 4 ganger i
kalenderåret. Bladet sendes fri! "l alle medlemmer.
Sentralstyret "lse!er bladets redaktør og en annonseansvarlig.
Redaktøren har det overordnede ansvar for utgivelse av
foreningens medlemsblad, innsamling og redigering av stoﬀ,
layout, trykking og utsending av bladet. Redaktøren nedse!er
en redaksjonskomité som skal bistå med de!e.
Det er sentralstyrets ansvar å orientere om si! arbeid i hver
utgave av medlemsbladet. Mengden av eventuelle annonser
skal aldri overs"ge 25% av bladets innhold. Redaktøren eller et
medlem av redaksjonen deltar på landsmøter, sentralstyremøter og konferanser for "llitsvalgte med tale- og
forslagsre! men ikke stemmere!.

Vedtekter for … Lymfødemforening

§ 3 – Medlemmer
E!er innmelding i Norsk Lymfødemforening fordeles
medlemmer med postadresse i postnummerregion …og
postnummer … "l …… Lymfødemforening.
§ 4 - Organisasjon
… Lymfødemforening er en selvstendig forening med egne
årsmøter, regnskap, revisjon og med faste representanter "l
landsmøter og øvrige møter i NLF.
Den enkelte lokalforening er direkte underlagt NLF sentralstyre.
Lokalforeningen forholder seg "l Norsk Lymfødemforenings
vedtekter og retningslinjer.
… Lymfødemforening er innmeldt i Brønnøysundsregistrene
med organisasjonsnummer …
NLF har gjennomgående medlemskap i Funksjonshemmedes
Fellesorganisasjon (FFO) og i Studieforbundet Funkis.
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§ 5 – Årsmøter
Årsmøtet er ……Lymfødemforenings øverste myndighet.
Årsmøtets oppgave er å trekke opp linjene for virksomheten,
kontrollere resultatene og velge styre. Årsmøte holdes hvert år
innen 1. mars. Styret sender skri%lig innkalling med sakliste og
saksdokumenter "l alle medlemmer senest 14 dager før
årsmøtet. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes
"l styret senest fire uker før møtet. Styret kan likevel beslu!e å
legge fram saker som kommer inn senere.
Årsmøte skal behandle:
a. Styrets årsmelding
b. Regnskap med revisjonsrapport for foregående kalenderår
c. Innkomne forslag
d. Virksomhetsplan
e. Budsje! for kommende periode
f. Valg av "llitsverv "l styret for kommende periode
g. Valg av øvrige "llitsverv: ¬ 1 revisorer, valgkomité på 2
medlemmer og 1 varamedlem, revisor kan ikke være
medlem av styret.
Alle valg skjer særskilt.
Votering skjer skri%lig når minst 1 medlem krever det. Vedtak
treﬀes med alminnelig flertall. Ved alle voteringer er det kun
fremmø!e medlemmer som kan avgi stemme. Alle personlige
medlemmer har stemmere!.
Protokoll fra årsmøtet
På årsmøtet velges 1 medlem "l å føre årsmøteprotokoll og 2
medlemmer "l å underskrive protokollen. 1 eksemplar av
protokollen oppbevares i eget arkiv.
Fremsending av dokumenter e!er årsmøtet
Et eksemplar av protokollen sendes "l leder Norsk Lymfødemforening sammen med kopi av årsmelding og revidert regnskap
umiddelbart e!er årsmøtet. Endringsmelding vedlagt
protokollen sendes "l Brønnøysundregistrene dersom årsmøtet
gir endringer i styresammensetningen. Årsregnskap sendes ikke
Brønnøysundregistrene fra lokalforeninger.
Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte holdes e!er styrets vedtak. For innkalling gjelder de samme regler som for ordinært årsmøte.
Om nødvendig kan fristen forkortes "l en uke.
Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som
meldes i møteinnkallingen.

§ 6 – Styret

Styrets størrelse og sammensetning må vurderes e!er hvor
mange medlemmer det er/antas å bli i lokalforeningen, og hva
som er prak"sk e!er de lokale forhold. Minimum for en
lokalforening er 3 medlemmer og 1 varamedlem (styreleder,
økonomiansvarlig og sekretær). Maksimum er 5 medlemmer og
1-2 varamedlemmer. Styreleder og økonomiansvarlig kan ikke
være samme person.
Styret velges på årsmøtet for 2 år, varamedlemmer for 1 år.
Styremøter holdes minimum 4 ganger i året. Vedtak i styret
fa!es med alminnelig flertall. Styret fører protokoll for
styremøter og medlemsmøter.
Styrets arbeidsområde (jfr § 2) er innkalling, planlegging og
gjennomføring av medlemsmøter og opplæring i henhold "l
årsmøtets vedtak.

IV
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§ 7 – Økonomi

Lokalforeningen "ldeles midler "l dri% e!er bestemmelser i
NLFs vedtekter og ”Økonomiske retningslinjer for NLF”. Tildeling
av årets dri%smidler skjer innen utgangen av april måned.
(jfr § 5,pkt ”Fremsending av dokumenter e!er årsmøtet”).

E!er søknad "l sentralstyret "ldeles
a. Velferdsmidler
b. Likemannsmidler
Disposisjonsre! av kon# og øvrige fullmakter
Leder og økonomiansvarlige har disposisjonsre! og fullmakt "l
foreningens bankkon" og fullmakt "l å hente ut verdipost,
rekommanderte brev og signere elektroniske meldinger.
Alle bilag/utbetalinger skal a!esteres av leder.
Medlemskon#ngent fastse!es av landsmøtet. Innkreving
foretas av sentralstyret.

§ 8 – Regnskap, budsje" og revisjon
Årsoppgjør
Årsmelding og regnskap er to separate deler av årsoppgjøret.
Begge skal underskrives av samtlige styremedlemmer.
Regnskapet følger kalenderåret.
Revidert regnskap fremlegges på årsmøtet for godkjenning.
Regnskapet skal vise alle utgi%er og inntekter, inkludert "ldelte
midler fra NLF, fra Studieforbundet Funkis, inntekter fra
loddsalg, testamentariske- og andre gaver.
Budsje!et følger kalenderåret, se!es opp i samsvar med virksomhetsplanen og legges fram for årsmøtet "l e!erretning.
Revisjon
Årsregnskapet revideres av valgt revisor. Det er "lstrekkelig at
en person som er noe regnskapskyndig blir valgt. Revisjonsrapport fylles ut, underskrives og er vedlegg i regnskapet.

§ 9 – Omorganisering av lokale foreninger

Sammenslåing eller deling av lokale foreninger krever vedtak på
lokalforeningens årsmøte og godkjenning fra sentralstyret.

§ 10 – Vedtektsendring

Endring av vedtekter kan bare skje i et årsmøte. Til vedtak om
endring kreves 2/3 flertall.

§ 11 – Oppløsning

Spørsmål om oppløsning behandles av lokalforeningens
årsmøte. Vedtak om oppløsning krever minst 2/3 flertall av de
"lstedeværende stemmene på to påfølgende årsmøter.
Oppløsning av en lokalforening krever godkjenning av
sentralstyret - jfr Sentrale vedtekter § 6, pkt 6.2.i.
Ved første gangs behandling med vedtak om oppløsning, velger
årsmøtet en kontaktperson og en økonomiansvarlig som i
fellesskap er ansvarlig for dri%en, med samme disposisjonsre!
og fullmakter som leder og økonomiansvarlig i §§ 7 og 8.
De har også ansvar for å kalle inn "l neste årsmøte, for å
behandle saken om oppløsning for annen gang.
I "llegg velges revisor og valgkomité i henhold "l § 5 pkt g
”Årsmøte skal behandle”. E!er annen gangs behandling med
vedtak om oppløsning "lfaller eventuelle midler og arkivet
Norsk Lymfødemforening.
Lokale vedtekter vedtas på Årsmøte i …Lymfødemforening
...(dato) .

medi Norway AS
Fra 1. januar 2013 ble Rolf Davidsen Helseagenturer AS en del av medi GmbH & Co.
KG. Som datterselskap av medi, er navnet endret til medi Norway AS. Vi beholder
organisasjonsform og foretaksnummer. Hovedkontor og lager vil fortsatt være på
Karmøy, og medarbeiderne vil være de samme.
Vi ser fram til å jobbe videre med produkter som kan gjøre hverdagen bedre for deg
med lymfødem.
I medi Norway AS vil følgende produkter inngå:
medi medisinske kompresjonsstrømper og
bekledning samt ortopediske produkter
CircAid kompresjonsprodukter

- ca. 2000 medarbeidere over hele verden
- 320 produktvaremerker og patenter
- 19 avdelinger og datterselskap
- produksjon i Tyskland og USA

JoViPak nattbandasjer
Lympha Press pulsatorer og mansjetter

medi Norway AS
postboks 238
4291 Kopervik

Fakta om medi
- hovedkontor i Bayreuth, Tyskland

tlf 52 84 45 00
fax 52 84 45 09

- eksporterer til over 90 land

post@medinorway.no
www.medinorway.no
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Behandlingsreise i november 2013
NLF arrangerer et to ukers organisert opphold med
intensiv lymfødembehandling på Tenerife fra 17.11.2013.
Avreise fra Oslo Gardermoen, Bergen, Stavanger,
Kris!ansand, Ålesund, Torp og Trondheim. Tilslutning fra
andre byer og overna&ng ved Gardermoen kan bes!lles.
Tenerife/ Playa de las Americas
Tenerife er den største av Kanariøyene med mange
klimasoner og naturtyper. Playa de las Americas ligger på
sydkysten av Tenerife. Det er et område med en blanding
av strandliv, shopping, restauranter og fornøyelse.
En 15 km lang strandpromenade innbyr "l fysisk ak"vitet
både "dlig og sent.
Reise/opphold
Behandlingsreisen er organisert som en gruppereise, og
deltakere som ikke er selvhjulpne må ha med egen
ledsager. Det er reservert noen plasser for ledsagere.
Fly"den fra Oslo er 5 ½ "me. Bussreise fra flyplassen "l
hotellet er 35 min.

Leilighetstyper
2- roms i 2 etasjer
2- roms
2 – roms , større
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Hotellet – Compostella Beach
Star Tour har slu!et med gruppereiser og vi reiser derfor i
år med Ving. Vi skal bo på Compostella Beach. Det er
reservert 2-roms leiligheter, alle med bassengutsikt. Alle
leiligheter har kjøkken med mikrobølgeovn, kaﬀetrakter
og brødrister. Frokost, halvpensjon med buﬀèmål"der,
eller all inclusiv kan bes"lles ekstra "l kr 850, 1800 resp
kr 2750. Kan også ordnes ved ankomst hotellet.

Grunnpris pr. pers
11 095 kr
11 695 kr
12 295 kr

Tilleggskostnader pr. person
Frivillig avbes"llingsforsikring
Flymat t/r
Transport flyplass-hotell t/r
Egenandel "l dekning av felles kostnader
Kontaktpersoner
Christel Meyer,
Anders Lervold,

Behandling
Under behandlingsopplegget får alle med lymfødem
60 min behandling daglig og øvelser i gruppe. Midt på
dagen har alle fri og kan delta på turer i området, nyte sol
og bad på stranden eller ved bassengene på hotellet.
Bandasjering på kvelden. Likemannsarbeid er en vik"g
del av oppholdet og det legges stor vekt på erfaringsutveksling om det å leve med lymfødem og informasjon
om nye hjelpemidler og behandlingsformer. Vi må legge ut
for behandling før avreise, men får utgi%ene refundert fra
Helfo e!er at vi er kommet hjem.

Mob 992 68 010
Mob 975 27 362

Tillegg, dersom alene
5 530 kr
5 530 kr
5 670 kr

195 kr
180 kr
140 kr
1 000 kr

meyerchristel@hotmail.com
anders.lervold@viatours.no

PÅMELDINGS-/SØKNADSSKJEMA
Fyll ut skjemaet og send – BRUK BLOKKBOKSTAVER
Personalia:
Navn:

Personnummer:

Adresse:
e- postadresse:

Mobilnummer:

Utreise flyplass
Oslo ❏

Trondheim ❏

Ålesund ❏

Kris"ansand ❏

Stavanger ❏

Torp ❏

Bergen ❏

Leilighet, alle 2 – roms med bassengutsikt
Større: ❏

Standard: ❏

2-etasjers: ❏

Del i: ❏

Alene i: ❏

Ønsker å bo sammen med (deltaker/ ledsager):
Frivillig !llegg:
Avbes"llingsforsikring: ❏

Transport "l/fra flyplass: ❏

Mat på fly: ❏

Frokost: ❏

Halvpensjon: ❏

All inclusive: ❏

Behandlingsbehov:
Primær ødem: ❏

Sekundær ødem: ❏

Arm: ❏

Ben: ❏

Annet:

Bruker du kompresjonsstrømper: Ja ❏ Nei ❏ Hvor o%e får du behandling hjemme:
Andre forhold:
Andre sykdommer/ fysiske handikap:

Søknaden sendes !l:
Reiseutvalget v/ Christel Meyer,
Vognveien 132, 2315 Hamar
e-post: meyerchristel@hotmail.com

Søknadskjema finner du elektronisk på www.lymfoedem.no

Søknadsfrist: 1. juli 2013
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Mine lymfer
Ved Ragnvald Reiersen

Mine plager med lymfesystemet begynte for ca. 45 år
siden. Frem !l da hadde jeg ikke ha" noen plager i det
hele ta", aldri vært på sykehus eller ha" noe utstrakt
forbindelse med lege. Jeg var et vanlig menneske, drev
egen rørleggerbedri% med 10-15 mann ansa", hadde
hus og hjem og et ak!vt frilu%sliv sammen med kone
og tre barn.
En dag, e!er å ha vært en tur hos en oppdragsgiver, fikk
jeg en li! rar og varm følelse i kroppen, ble kvalm og
må!e stoppe og finne en plass for å kaste opp. Jeg kom
meg hjem, men fant e!er hvert ut at jeg må!e ta kontakt
med en lege. Jeg hadde en kjenning som var reservelege
ved sykehuset i Sarpsborg som jeg kontaktet. Jeg var da
bli! rød og betent i huden over maven og bort rundt det
venstre låret. Jeg husker ikke om han sa hva det var, men
han ga meg et sulfapreparat som jeg skulle ta. De!e
preparatet virket på den måten at jeg ble blå rundt
omkring på kroppen, negler og lepper spesielt. Legen
stoppet denne behandlingen omgående og ga meg i
stedet penicillin. Jeg hadde høy feber og ingen tegn "l
bedring og legen fikk meg innlagt på sykehuset. E!er noen
dager der ble jeg sendt "l Rikshospitalet, Hudavdelingen.
Mye prøver og li! av hvert, sam"dig som den igangsa!e
penicillinkuren fortsa!e. E!er hvert begynte rødheten og
betennelsen i huden å forsvinne, feberen forsvant, og jeg
dro hjem med beskjed om å spise mer penicillin.
Men det gikk ikke så lenge før en ny raptus kom. Jeg
hadde da bli! gjort kjent med at det var eryicepilas, rosen,
jeg hadde, og at jeg hadde streptokokkbakterier i blodet
og disse var leie å bli kvi!. Jeg hadde "l nå i livet vært
blodgiver. Det ble det slu! på. Spredning av denne type
bakterier var ikke bra. Jeg hadde mange omganger med
rosen, som utviklet seg mer og mer fra beltestedet og
nedover i begge bena. I flere år hadde jeg rosen tre-fire
ganger i året og lå re! ut i senga i 8-14 dager hver gang.
Det begynte e!er hvert å vise tegn "l hevelse, spesielt i
underlivet. Den som da var bli! min faste lege anbefalte
meg å ta en tur "l Rikshospitalet. Der ble det ta! forskjellige prøver og bilder av begge bena mine for å sjekke
sirkulasjonen, venografi. Sirkulasjonen så ut "l å være
brukbar og de ba meg se det li! an og foreslo bruk av
suspensorium.
Jeg dro hjem for å fortse!e i mi! virke, men ikke mange
dagene e!er Osloturen hovnet det venstre benet opp helt
fra lysken og ned i foten. Min lege ville ikke ta ansvaret for
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de!e og sendte meg på sykehuset i Sarpsborg og derfra
gikk turen "l Rikshospitalet på ny!. Der fikk jeg opplyst at
det kunne være kontrastvæsken som var brukt som kunne
være årsaken, radioak"vitet og mye annet svineri.
Det var lite man kunne gjøre. Jeg må!e gjøre forskjellige
grep, bla. få skreddersydde bukser, for det var umulig å få
tak i noe som passet i forretningene. Benet var nå veldig
tungt og tjukt, ca.70 cm i omkrets på tykkleggen. Penicillin
spiste jeg hver dag i minst 5 år. Det høres jo fælt ut i dag
hvor en kur ikke er mer enn 10 dager.
Jeg prøvde meg så hos en ernæringsfysiolog, som jeg
brukte en god del penger på og som jeg hadde li! tro på.
Det vik"gste var først og fremst det å prøve å bli kvi! de
gjenta!e "lbakefallene jeg hadde av rosen. Men han
må!e "l slu! gi opp. Han klarte ikke å skaﬀe sterke nok
urter, - så det var det.

Det var jo li! plagsomt; et tjukt og fælt ben, ikke noe stas
å gå i kortbukser, vanskelig å bevege seg, og det verste var
alle de uforutsigbare smellene jeg fikk i senga.
En søndag hørte jeg et program i radioen om behandling
med akupunktur. Det var en lege i Oslo som drev en egen
klinikk. Jeg tok kontakt med ham og han inviterte meg inn
"l ham for han ville se li! på de!e benet. Han ga meg et
håp om å bli kvi! rosen, men det tykke benet kunne han
ikke klare. Jeg begynte hos ham og e!erhvert ble det
lenger og lenger mellom hver gang jeg hadde noen anfall.
E!er noen år var jeg bare på sporadiske besøk. Slik fortsa!e det. De siste 30 åra er det ikke mange rosensjauer
jeg har ha!. Men det fæle benet hadde jeg jo fortsa! og

det var nok bli! enda tykkere. I enda et radioprogram
hørte jeg om en ved Nasjonalteateret, Pål Rieber, som fortalte om hvordan de behandlet forskjellige plager, bla.
hevelser. Jeg tok kontakt med ham og han henviste meg "l
en nyutdannet fysioterapeut med spesialitet på lymfesystemet og som arbeidet på et ins"tu! i Oslo. Jeg tok
kontakt og dro for å vise meg frem for henne og jeg så på
ansiktsu!rykket hennes at de!e syntes hun var fæle
greier. Vi ble enige om at hun skulle prøve, og det begynte
med bandasjering og skumgummi og massasje/lymfedrenasje. Jeg kjørte "l Oslo tre e!ermiddager i uken, i
hvert fall det første halvåret, og sannelig begynte benet å
minke i volum. E!er hvert skaﬀet Kris"n Ruder meg
spesialsydd strømpebukse og behandlingen ble li!
enklere. Jeg bandasjerte meg selv hjemme og dro derfor
inn "l fysioterapeuten bare en gang i uken. Hun ordnet
også at jeg kom i kontakt med Dr. Petlund på Rikshospitalet som kontrollerte og målte benet jevnlig.
I den "den var det ikke så mye blest om disse problemene
som ikke så mange slet med, men ille nok for de som var
plaget. De fleste skjulte sikkert skavankene, men Kris"n
var en ildsjel på de!e området og sto på for de som
trengte hjelp og stø!e, og jeg hadde gleden av å være
med henne på Rikshospitalet den kvelden Norsk
Lymfødemforening ble s"%et og som e!er hvert er bli! en
god forening.
Benet mi! var nå nede i en størrelse som jeg kunne få
klær som passet "l, men så begynte det høyre benet å
vise tegn "l dårlig sirkulasjon og s"vhet, sam"dig som det
viste tegn "l hevelse. I &or, for omtrent et år siden, kjente
jeg ubehageligheter i kroppen som jeg ikke har ha! før.
Jeg lurte først på om det var rosen, men av gammel
erfaring var jeg li! mistenkelig. Jeg ble verre og verre.
Så ble det en tur "l legen og øyeblikkelig innleggelse på
sykehuset hvor jeg ble i nesten en måned. Det var da en
kra%ig betennelse i begge bena og jeg hadde en CRP på
nesten 500. Legen sa at de!e var meget alvorlig. Bena og
underlivet var så ømt at ingen fikk peke på de engang.
Jeg tror ikke denne slags plagere er dagligdags for legene,
men betennelsen forsvant og jeg ble sendt hjem via et
helsehus her i byen.

E!er så å ha kommet hjem igjen er jeg på vedlikeholdsbehandling hos fysioterapeut Kris"n Ruder i Tønsberg hver
3-4 uke. I "llegg "l behandling følger hun opp det som har
med bandasjer og strømper og kontrollerer at ikke noe
som blir brukt er ubrukelig. For det er bare å innse; uten
gode bandasjer blir det ikke noe godt resultat.
I mellom"den bandasjerer jeg meg selv og prøver å holde
kontroll på bena. Jeg bruker vekselvis strømper og
bandasjering om dagen sammen med kompresjon om
na!en. I "llegg bruker jeg pulsator 2-3 ganger i uken.
Jeg bruker nok et par "mer i døgnet "l egenbehandling
av bena mine. Sjauen siste vinter sa!e meg langt "lbake,
og jeg prøver å ta det igjen med ukentlig sykling i studio
og svømmetrim sammen med revma"kerne. Og det går
veldig bra. S"llesi'ng foran TV og salt mat er jeg forsik"g
med.
Kris"n har behandlet meg i minst 30 år, og orker hun,
får hun fortse!e med det. Jeg er godt fornøyd med
behandlingen. På torsdagene, når jeg er i Tønsberg, er
jeg med på gruppetrening i et studio. Jeg må også legge
"l at jeg har en kone som er ekspert på vasking og
opprulling av bandasjer.
Alle som har en lignende plage må innse at hjelpen en
fysioterapeut gir er en "ng, men det er deg selv som må
stå på imellom behandlingene. Det gir resultater. Selv med
de plagene jeg har, klarer jeg det meste en huseier med
stor hage må gjøre for å holde det i orden.
Bevegelser er bra!

E!er en hvile"d må!e jo rehabiliteringen komme i gang
igjen og jeg var så heldig e!er tre måneder å få et
treukers opphold på Skogli på Lillehammer. Det var et
utrolig fint sted å være for meg i den "lstanden som jeg
da var i. Det er ikke nødvendig å dra utenlands for
behandling når det finnes slike steder her "l lands.
Det var opphold i basseng, lymfedrenasje, bandasjering,
trening i treningsstudio og turer i frilu%. Der var det flinke
fysioterapeuter og leger som fulgte opp, måling og
kontroll. Siden det er 7.-dagsadven"stene som driver
stedet var det lite kjø! og flesk i maten, men det spilte
ingen rolle. Maten var helt ok. Alt i alt et meget bra sted
med hyggelig betjening.
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Leserinnlegg:

Kjære Lymfødemiker!
Jeg har vært så heldig å være med hele veien i ”lymfesammenheng” her i Norge. Dr. Carl Fredrik Petlund og jeg
var nede på Földiklinikken (Tyskland) i 1985, hvor vi skrev en
rapport fra oppholdet og behandlingen/opplegget der. Med
kun en fysioterapeut utdannet der "dligere, ble det de!e
året utdannet fem fysioterapeuter fra Norge ved Földiskolen. I "llegg ble Norsk Lymfødemforening dannet i 1986
fra de første pasientene som fikk KFL (Komple! Fysikalsk
Lymfødembehandling).
E!er godkjenning og kvalifisering fra Føldiskolen "l å undervise i «KFL ad modum Føldi», har Skandinavisk Forum for
Lymfologi * holdt en videreutdanning for fysioterapeuter i
Skandinavia siden 1989. Kompetansen i Forumet er bygget
opp over år og har ha! mange «bidragsytere» - med
fysioterapeuter fra inn- og utland, studieturer "l klinikker i
utlandet ( Földiklinikken og andre), kongresser både tysk- og
engelsktalende og personlige studieturer. Noen av fysioterapeutene har videreutdannet seg og få! en spesialistkompetanse innenfor onkologi og lymfologi. Mange av disse
underviser og har bidra! med sin faglige interesse og
kompetanse "l vårt fagmiljø. I "llegg har jeg representert
Norge i «Interna"onal Lymphoedema Framework»**. De!e
er gjort for å øke samarbeidet faglig mellom mange land
rundt om i verden.
På 80-tallet ble det dannet en faggruppe i Norsk Fysioterapeutforbund og faggruppen har hele "den ha! et godt
faglig samarbeid med kolleger i inn- og utland. Gjennom
Lymfeposten har jeg det siste året lest flere ar"kler skrevet
av lymfødemikere fra Norge, som har vært på Føldiklinikken.
Der kan jeg lese at Földiklinikkens terapeuter behandler
annerledes enn fysioterapeutene i Norge. Det blir hevdet at
behandlingen/massasjen er hardere og at intensivbehandlingen har lengre varighet (les uker). Konsekvensen av de!e
har, e!er min opplevelse, ført "l en slags misnøye med
fysioterapeutene i Norge. På sikt tror jeg misnøyen vil være
meget uheldig innenfor lymfødem-miljøet og samarbeidet
mellom lymfødemikere og fysioterapeuter.
På bakgrunn av de!e inviterte Skandinavisk Forum for
Lymfologi to profilerte lærere fra henholdsvis Føldiskolen
og Føldiklinikken "l Nordisk Kongress i Oslo, høsten 2012.
«Bes"llingen» vår var et ønske om at de skulle formidle/
undervise hvordan de behandler lymfødem, spesielt med
tanke på fibro"sert vev (bindevevsdannelser). Vår opplevelse var at det var lite faglig ny! de bragte, men en ny'g
oppfrisking av fagkunnskaper. Den faglige vurderingen av et
behandlingsopplegg blir iverksa! e!er de medisinske opplysningene, både på Føldiklinikken og blant fysioterapeutene her "l lands.
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Når der gjelder lengden/varigheten av intensivbehandling, er
det e!er min erfaring og oppfatning få pasienter i Norge som
har behov for fem uker med "lsyn av " leger. De!e er
«standard» på Føldiklikken. Det er verdt å merke seg at
Földiklinikken er en privat klinikk og er avhengig av fullt
belegg av pasienter hele året for at økonomien skal gå rundt.
Mon tro om det nå hadde vært klokt at faggruppen for
fysioterapeuter og Norsk Lymfødemforening hadde gå!
sammen for å bedre "lbudet i Norge!? Hva med et kompetansesenter som kan ta imot lymfødemikere "l lengre
intensivperioder!? Skogli og Montebellosenteret har opp"l
nå ha! 14 dagers opphold - det samme har Norsk
Lymfødemforening med sine behandlingsreiser "l
Kanariøyene. Det er også mulig å få flere ukers intensiv
behandling – ved medisinsk/faglig behov - hos mange av
faggruppens fysioterapeuter, dersom de!e planlegges god
"d i forveien. Men drømmen for oss alle – lymfødemikere
og fysioterapeuter – er kanskje en «Føldiklinikk» i Norge!?
En klinikk som kan gi lymfødemikere en lengre intensivperiode med et helhetlig "lbud. Det være seg medisinske
undersøkelser, komple! fysikalsk lymfødembehandling,
selvbehandling/selvbandasjering, ernæring/kosthold,
trening, etc. Kan vi danne en «prosjektgruppe» sammen,
som kan jobbe for å få "l de!e i frem"den? Enkelte
lymfødemikere vil foreløpig ha behov for å søke seg "l
Føldiklinikken av medisinske årsaker, men for et lø% for
mange lymfødemikere om vi kunne ha vårt eget sted/senter
i Norge!
I denne sammenheng vil jeg minne om at det vik"gste for å
forbedre di! lymfødem er: egeninnsats og pleie/"ltak av
di! lymfødem hver dag. Jo lengre "d du har på kompresjon
hvert døgn, desto mindre mulighet er det for at lymfødemets "lstand forverrer seg. De av mine pasienter som
gjør egen"ltak, noen opp"l 2 "mer hver dag, holder
lymfødemet si! stabilt og klarer "l og med å forbedre sin
kroniske "lstand. Et mirakel?
Kris"n Ruder
Spesialist i onkologi og lymfologi
*Skandinavisk Forum for Lymfologi består av fysioterapeutene Helen Olsen, Ann Nesser og Kris"n Ruder.
Alle tre er spesialister i onkologisk fysioterapi med
spesialkompetanse i KFL
** «Interna"onal Lymphoedema Framework» - et tverrfaglig samarbeid av engelsktalende land som blant annet
bidrar ak"vt "l forbedring av forvaltningen av lymfødem
over hele verden.

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

LYMFEPOSTEN

Utgivelsesplan 2013

Utgivelse

Redaksjonell frist

Frist annonsemateriell

Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4

24. januar
2. mai
8. august
24. oktober

7. februar
16. mai
22. august
7. november

Uke 11 – medio mars
Uke 25 – ultimo juni
Uke 39 – ultimo september
Uke 50 – medio desember
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Lokalnytt
Oslo/Akershus

Sør-Trøndelag

S"%et 16.april 1997

S"%et 8.oktober 1997

Oslo/Akershus Lymfødemforening holdt si" årsmøte
!rsdag 12. februar 2013 kl 1800 på Vardesenteret,
Pasienthotellet Radiumhospitalet, Oslo.
20 medlemmer fant veien "l Vardesenteret, som er
etablert av Kre%foreningen og Oslo Universitetssykehus.
Leder Karin Evje Olsen ønsket velkommen, innkalling og
saksliste ble godkjent og Merete J. Orholm ble valgt "l
ordstyrer. Hun loset oss gjennom sakslisten med sikker
hånd. De faste postene gikk greit unna.
Årsberetningen viser at det har vært stor ak"vitet i
foreningen i året som har gå!. Dessverre må!e et par
planlagte ak"viteter avlyses på grunn av for liten påmelding. Muligens har vi medlemmene ikke rik"g få! med oss
at ak"viteter for hele året blir presentert i ak"vitetsplanen
vi får "lsendt like e!er årsmøtet? I "llegg legges den ut
på ne!et på lymfoedem.no, Lokalforeninger, Oslo/Akershus Lymfødemforening. Her finner vi også innkallinger,
sakslister m.m "l medlemsmøtene. Ifølge styrets arbeidsplan for 2013-2014 blir det ikke mindre ak"viteter de!e
året, så merk dere datoene!
Hver vår arrangerer foreningen behandlingsreise "l
Lanzarote. Et reiseutvalg tar hånd om alle prak"ske
detaljer rundt reisen. På bakgrunn av "dligere erfaringer
og de sentrale retningslinjene la styret la fram et forslag "l
retningslinjer for behandlingsreiser "l utlandet for
Oslo/Akershus Lymfødemforening. Forslaget ble gå!
grundig igjennom og drø%et, resultatet ble ta! inn i
protokollen fra årsmøtet.
Valgkomiteen hadde ha! en le! oppgave denne gangen.
Bortse! fra e! styremedlem og e! varamedlem s"lte alle
"l gjenvalg. Det nye styret presenteres på side 30.
Når det gjelder representasjon "l landsmøtet er foreningen kommet i et dilemma. Ifølge NLFs vedtekter skal
alle representanter fra de lokale foreningene være
medlem av styret. Med 420 medlemmer kan Oslo/Akershus Lymfødemforening s"lle med seks representanter.
Siden styret bare har seks medlemmer, kan det dermed
ikke velges vararepresentanter. Saken vil bli ta! opp med
sentralstyret.
Møtet ble avslu!et med bevertning i den hyggelige kafeen
på senteret. Den gode samtalen og erfaringsutvekslingene
i trivelige omgivelser er ikke den minst vik"ge del av
medlemsmøtene.
Svanhild Helland, referent
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Sør Trøndelag lymfødemforening avholdt si" årsmøte i
Helseringen sine lokaler i Trondheim !rsdag 12.02.13.
Foruten styret mø!e e! medlem.
Vi koste oss med kaﬀe, kaker og utlodning.
Siden oppmøtet var noe “glissent” denne gangen, ble det
mange og fine premier på oss som var der.
Det har vært li! omrokkering innad i styret, som nå består
av:
Leder Oddny Merete Bye
Kasserer Astri Eide
Sekretær Kari Enger
Styremedlem Sonja Nicoline Ertzaas
Vara Wenche Skjelbred
Vara Elisabeth Arentz Hole
Styret planlegger flere ak"viteter for sine medlemmer i
løpet av året og håper på godt oppmøte.
Hilsen styret v/Oddny Merete Bye

Vest-Finnmark
S"%et 22.oktober 2007
Sender en gladmelding "l posten, som er et resultat av
flo! jobbing av foreninga vår i Vest-Finnmark. Det første
vi som ny! styre tok tak i, var å få noen som var villig å ta
utdanningen i spesialkompetanse i lymfødem. Da
fysioterapeuten vår, som var den eneste med den
kompetansen her, gikk av med pensjon, skjønte vi at vi
må!e gjøre noe selv om vi skulle få behandling. E!er at vi
fikk tak i to som var interesserte, tok vi kontakt med
kommunen for å få dem å bidra med midler. Selv om disse
er selvstendig næringsdrivende, fikk vi kommunen "l å
skjønne hvor vik"g de!e var for mange. Kommunen ga
20000 "l dem!!! Vi gikk også ut og fikk noen lokale firma
"l å bidra med midler. I januar 2013 var de to ferdig utdannet. Det har vært flo!e reportasjer i både Altaposten
og Tv-nord, de!e kan dere søke opp og se om dere vil.
Vi har nå få! gjort en flo! jobb her, synes vi.
Med vennlig hilsen
Laila Olaussen, leder i Vest-Finnmark lymfødemforening

Hordaland Lymfødemforening
S"%et 12. juni 1991
Hei!
Li" fra Hordaland Lymfødemforenings årsmøte 11. mars:
Styret hadde tenkt li! på hvordan vi kunne gjøre årsmøte
så a!rak"vt at flere kom. Vi hadde året før lagt det "l
dag"d på en lørdag, for at også de som bodde utenfor
Bergen kunne komme, men fant ut at i år ville vi bruke en
hverdagskveld, og så finne et trekkplaster. Og det trekkplasteret heter Ingvard Wilhelmsen og det virket - vi fikk
rekordoppmøte! Vi kontaktet Wilhelmsen nesten e! år i
forveien, de!e er en oppta! mann, og la møtet "l en dag
han hadde ledig. Selve årsmøtet startet med de vanlige
sakene, årsberetning, regnskap, valg og årsmøtesaker.
Merete Mellingen ble valgt "l ny leder og si!er i to år, og
de øvrige fortse!er e! år "l. For første gang fikk vi på
plass en valgkomite, og de to revisorene fra året før sa ja
"l jobben e! år "l.

Fra kvelden, vi må!e ha hele 4 bord, og var "l sammen
40 stykker, den yngste en baby på bare noen måneder.

Ingvard Wilhelmsen
Det nye styret i Hordaland Lymfødemforening, Kjell
Pe!ersen, kasserer, Turid Drange og Arny Småland,
styremedlemmer og Merete Mellingen ny leder.
Den største årsmøtesaken var hvordan vi skal få flere
behandlere i Bergen, det er knapt med de få vi har, det er
veldig sårbart ved for eksempel sykdom, og nå går en av
dem snart av med pensjon. Årsmøtet vedtok å gi to
s"pender "l to fysioterapeuter som vil ta utdannelsen, og
da dekke hele kursavgi%en via s"pend. Det hele gikk unna
i en viss fart, fordi vi hadde bare en knapp "me før vi
må!e være klare "l foredraget med Wilhelmsen. Og det
gikk bra, vi fikk også li! "d "l overs hvor det ble sosial prat
og likemannssamtaler over sni!er og kake. Avtroppende
formann takket for seg, og må!e gå før foredraget (pga at
hunden må!e hasteopereres samme dag) og derfor
kommer en liten oppsummering av det Wilhelmsen
snakket om fra Chris"n Sundøy Reithe - flo! med
medlemmer som bidrar: "Et kort referat om hva jeg
personlig si!er igjen med av inntrykk fra foredraget "l
Ingvar Wilhelmsen: Hvordan vi forholder oss "l og hvilke
holdninger vi har "l det som skjer oss/har skjedd oss er av
avgjørende betydning. Det er noe vi fak"sk kan gjøre noe
med /påvirke selv. Hver person må ta ansvaret for si! eget

liv, egne holdninger, hvilke valg vi tar ol. Ikke skylde på
andre (unngå å havne i oﬀerrollen). Man blir le! hjelpeløs
og ansvarsløs ved å være i oﬀerrollen. Det er mer
konstruk"vt å ta tak i reelle problemer enn "tenkte
problemer" (tenke hvis/om/at...). Det er en heldagsjobb å
gå rundt å bekymre seg over "ng du ikke kan gjøre noe
med. Ha heller fokus på og kontroller det du kan kontrollere og la det andre ligge. Ikke bruk bekymring som en
metode for det som kanskje ikke skjer. Ikke ta bekymringer
på forskudd. Ta tak i det "ekte" som du fak"sk kan gjøre
noe med. Ta heller gleden på forskudd (enten den slår "l
eller ei). Ha det så godt som mulig så lenge som mulig.
Det er jo bare gøy å være glad og trygg, avslappet og
op"mis"sk. Kommer katastrofetanker, kan vi spørre oss
selv om det fak"sk har skjedd; hvis ikke kan vi sende dem
videre uten at de får noen kra% over oss. "Kongeholdningen" vi alle bør ha er: Jeg er frisk "l det motsa!e er
bevist! Ta det som det kommer. Vi kan velge hva vi skal
tro. Vi må være obs på hvilke tanker vi har om oss selv og
det som skjer oss. Unngå å være så streng mot oss selv (vi
ville aldri vært så strenge mot andre). Behold verdigheten
og gjenvinn egenverdien. Velg å tro at alt går bra. Velg å
ha en posi"v inns"lling!"
Vennlig hilsen Vigdis Alice Angell
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Stavanger

Sunnmøre

S"%et 11.juni 1991

S"%et 28.november 2005

Stavanger Lymfødemforening avholdt årsmøte den 21.
februar 2013. Det mø!e 16 stk. Vi gikk først igjennom
årsberetningen og dere!er valg av ny! styre.
Jeg vil gjerne få takke det gamle styret for den gode
jobben vi har få! gjort sammen. Så vil jeg få ønske
Elisabeth I Mørkeseth velkommen som ny leder og Tone
Margrethe Johnsen velkommen som varamedlem.
Ragnhild Løvås, Berit Bue og Lill Gro Tjensvold tar gjenvalg
i styret.

Sunnmøre Lymfødemforening inviterer !l
mestringskurs 3. og 10. september 2013
Målgruppe: Lymfødemikere og helsepersonell
3. september kl. 09-15 møtes vi på Lærings- og
mestringssenteret ved Ålesund sjukehus.
Her har vi få! fysioterapeut med spesialkompetanse i
Lymfødembehandling og onkologi "l å foredra om
lymfødem.
Legespesialist i infeksjonsmedisin vil foredra om rosen.
Foredrag om pasientre!ar ved konsulent frå Lærings- og
mestringssenteret.
Ernæringsfysiolog vil foredra om ernæring.
Vi serverer enkel lunsj, som er gra"s for medlemmer i NLF,
kr 100 for andre.

10. september kl. 17-20 møtes vi på Skuggenhaugen
Fysikalske ins#tu!.
Her får vi lære egenbehandling/sjølvbandasjering.
Demonstrasjon av kinesiotaping og avspenning.
Kurset er gra"s!
Det nyvalgte styret: Elisabeth I Mørkeseth, Ragnhild Løvås,
Berit Bue, Lill Gro Tjensvold og Tone Margrethe Johnsen.

Påmelding seinest 20. august enten per e-post "l
evywalderhaug@gmail.com eller per telefon "l Læringsog meistringssenteret 70168720 eller 70106397.

E!er årsmøtet så vi den danske informasjonsfilmen fra vår
naboforening i Danmark. Den ble veldig godt mo!a!.

For flere opplysninger og "lsendt brosjyre kontakt:
evywalderhaug@gmail.com

MVH
Stavanger Lymfødemforening
v/ "dligere leder Lill Gro Tjensvold

Lymfødemkurset er aktuelt for deg som har primært eller
sekundært lymfødem. Pårørande og andre interesserte
kan være med.
Kurset er arrangert av Sunnmøre lymfødemforening med
samarbeidspartnarar frå spesialisthelsetenesta Helse
Møre og Romsdal og Skuggenhaugen fysioterapi og
Akupunktur- og Fysioterapiklinikken.
Lymfødemkurset går over to dagar og undervisningsforma
varierer mellom forelesingar, ak"vitet individuelt og i
grupper, og utveksling av erfaringar.
Vi håper å få deltakere fra hele Møre og Romsdal.
Sunnmøre Lymfødemforening har ellers avholdt årsmøte
og fortse!er med uendret styre.

Det gamle styret: Monica Bye, Wenche Kleven, Ragnhild
Løvås, Berit Bue og Lill Gro Tjensvold.
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Hilsen styret
v/Evy Walderhaug

KOMPRESJONSHANSKER
Tynne og smidige hansker som man enkelt
kan åpne fingertuppene på, samt justere
lengden på armdelen med saks.
Trenger ikke sys etter modifisering.
Stoffet (48 % elastan 52 % polyamid) har en glatt utførelse for enklere
påtagning og består av kryssvevde “long-stretch” fibre for optimal
kompresjon mot huden på 20 - 36 mm Hg. Dette gjelder også ved
volumøkninger eller minskninger på opp til +/- 5 %.
Farge: Mørkbeige eller sort. Hansken passer både høyre og venstre
hånd.

Ta kontakt med oss
for mer informasjon om
Cicatrex og Mobiderm®:
Tlf: 35 02 95 95, post@alfacare.no,
www.alfacare.no

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 skum-gummiceller i
materialet skaper et høyere trykk enn der det ikke
ligger skumgummiceller, hvorpå en skyveffekt
oppstår.
Indikasjoner:
t%SFOBTKFBWIFNBUPNFS
t#FIBOEMJOHBWEFNPHMZNGEFN
t4NJEJHHKSJOHBWöCSPTJT
t3FIBCJMJUFSJOHBWLSPQQTEFMFSTPN
brukes til bevegelighet

AlfaCare AS, Heddalsveien 11, bygg 140, 3674 Notodden
Tlf: 35 02 95 95, Faks: 35 02 95 99, post@alfacare.no, www.alfacare.no
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Gledelig nyhet!

Bandakjeden
ww

Av Linda M. Wiik
E!er mange år med betydelig frivillig dugnadstjeneste har Norsk
Lymfødemforening i desember 2012 ansa! en
kontormedarbeider i 50 % s"lling på Helsfyr.

w.b a n d a

.n o

Livskvalitet,er hva det handler om!

Edita Daulova er utdannet økonom og
har "dligere arbeidet med økonomi,
administrasjon og regnskap. Hun har
erfaring med frivillig arbeid og synes det
er spennende å jobbe ne!opp for en
interesseorganisasjon.
For sentralstyret i NLF er hun en velkommen ressurs. Lymfødemikere og vi
som daglig jobber med lymfødem gleder
oss nå over at vi har et bemannet kontor.
Edita er ansvarlig for administrasjon, arkiv, regnskapsføring,
rapportering "l sentralstyret og oppdatering av medlemslister.
Kontoret er bemannet onsdag, torsdag og fredag kl. 09.00 - 14.30.
Telefon 23 05 45 77 – e-post: kontoret@lymfoedem.no

Om prosjektet anskaffelse
av kompresjonsplagg
«Helseforetakenes Innkjøpsservice AS, kalt HINAS skal inngå
rammeavtaler for kjøp av kompresjonsplagg og forbruksmateriell
med "lhørende behandlingsutstyr "l en helhetlig lymfødembehandling på vegne av de regionale helseforetakene i Norge.
Utstyr det er snakk om er: standard og målsydde kompresjonsplagg, diverse forbruksmateriell som: elas"ske bind/bandasjer,
diverse tape, kinesiotape, polstringsmateriale og pulsator.»
Formålet med prosjektet er å utarbeide like be"ngelser for
lymfødemikere i Norge.
De!e innebærer at samtlige behandlingshjelpemiddelsentraler
yter lik service med likt omfang i forhold "l behovet for kompresjonsplagg, forbruksmateriell, etc, etc.
Prosjektet har gjennomført dialogmøter med aktuelle
leverandører.
Dersom det er spørsmål om prosjektet se på www.hinas.no eller
ta kontakt med prosjektleder i HINAS Rune Seim på
seru@hinas.no
Med vennlig hilsen
Helen Olsen
Norsk Lymfødemklinikk
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Hva kan Banda bidra
med i hverdagen?
Omfattende utvalg av kompressjonstrømper og
hansker ved hevelser (ødemer)
Stort utvalg av helsesko
Ortoser og støtteprodukter - fra topp til tå
Et bredt sortiment av brystproteser og delproteser
Økt trygghet gjennom vår spesialiserte kompetanse og
taushetsplikt
Uforstyrret tilpasning av produkter i våre samtale/
prøverom

Vi har spesialisert kompetanse
og tid til deg!
Over 50 Bandabutikker i hele landet, finn din
lokale bandagist på www.banda.no eller ring oss på
tlf: 23 38 48 58

H U SK !

- det er du som eier din blå resept.
Du kan fritt velge den
bandagist/apotek,
som du mener gir deg den beste
service og oppfølging.
Alle våre butikker tar imot
elektroniske resepter (eResept).
Følg oss på

Facebook/

bandakjeden

circuscom.se

Komfortzone nå
i både albue og kne.
Komfor tzonen er strikket i et mykt materiale, noe som gjør den veldig behagelig
og funksjonell, uten at den gir reduser t kompresjon. Mange har nå prøvd komfor tzone 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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Norsk Lymfødemforening
– !llitsvalgte lokalt
Øs$old Lymfødemforening

Hordaland Lymfødemforening

Kontakt/kasserer Eva Hjorth, tlf 69181382
Wærnsgt 17, 1778 Halden

Leder Merete Mellingen, tlf 97699383
Dalavegen 132, 5131 Nyborg
e-post: merete.mellingen@gmail.com
Kasserer Kjell Pe"ersen
Styremedlem Arny Småland
Styremedlem Turid Drange

Ringerike Lymfødemforening

Oslo/Akershus Lymfødemforening

Leder Kari Danielsen, tlf 32132515
Loveien 22, 3514 Hønefoss.
e-post: danielsen.kari@gmail.com
Kasserer Gudgjørg Syversen
Sekretær Kari Elton
Styremedlem Reidun Amundsen

Leder Karin Evje Olsen, tlf 92085294
Seterhøyveien 5 E, 1176 Oslo
e-post: karinevje.olsen@gmail.com
Nestleder Inger E. Dahl
Kasserer Sissil Hovden
Sekretær Unni Andreassen
Styremedlem Marit Karlsrud
Varamedlem Aslaug Lunde
Varamedlem Liv Hatlem

Ves$old Lymfødemforening
Leder Monica Tournaire-Nordbye,
tlf 90011239
Griﬀenfeldsgt. 2, 3116 Tønsberg.
e-post: monicanordbye@gmail.com
Kasserer Mona Wike
Sekretær Maren Büchmann
Styremedlem Anita Hegge
Styremedlem Kris!n Ruder

Leder Ingrid Skolleborg Hilsen, tlf 93401931
Dalenveien 121, 3031 Drammen.
e-post: ingridskolleborg@yahoo.no
Kasserer Beate Jagland
Sekretær Bjørg Moen
Styremedlem Harriet Refsdal
Varamedlem Bjørg Thorsland

Telemark Lymfødemforening

Aust-Agder Lymfødemforening

Leder Tora Veslestaul, tlf 35073788
Sudbøvegen 68, 3890 Vinje
e-post: toravesl@yahoo.no
Nestleder Inger-Anne Gundersen
Kasserer/sekretær Henrie"e Aas Sandvik
Varamedlem Rønnaug Bjarmo

Leder Helga Larsen, tlf 37012830
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 Elisabeth Ianke Mørkeseth,
tlf 48075521
Tarjodd Bondesvei 11, 4032 Stavanger
e-post: elisabethim@icloud.com
Kasserer Ragnhild Løvås
Sekretær Berit Bue
Styremedlem Lill-Gro Tjensvold
Varamedlem Tone Margrete Johansen
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Buskerud Lymfødemforening
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Haugesund Lymfødemforening
Leder Astrid Hovden Aune, tlf 97573923
Naravegen 36, 4275 Sævelandsvik
e-post: hovdenau@online.no
Kasserer Aud Karin Førland
Styremedlem Eli Huse
Styremedlem Gudny Østerhus
Varamedlem Asbjørg Jakobsen

Sunnmøre Lymfødemforening

Lofoten Lymfødemforening

Leder Evy Walderhaug, tlf 70182485
Y"erland 21, 6050 Valderøya.
e-post: evywalderhaug@gmail.com
Kasserer Torunn Absalonsen
Styremedlem Unn Asta Nilsen
Styremedlem Lilly Grimstad
Styremedlem Gunn Grimstad Molnes
Varamedlem Liv Oddny Bjørke

Leder Inger-Lise Rist, tlf 76081300
Hornbakken 4, 8372 Gravdal.
e-post: ingerlise.rist@gmail.com
Kasserer Bjørg Eirin Hallstensen

Sør-Trøndelag Lymfødemforening
Leder Oddny Merete Bye, tlf 92200734
Togstadjåren, 7327 Svorkmo.
e-post: o-mbye@online.no
Kasserer Astri Eide
Sekretær Kari Enger
Styremedlem Sonja N. Ertzaas
Varamedlem Wenche Skjelbred
Varamedlem Elisabeth Arentz Hole

Vesterålen Lymfødemforening
Leder Oddveig Bjørlo Mikalsen, tlf
48116552
Tjønnsvollveien 6, 8404 Sortland.
e-post: oddvei-m@online.no
Kasserer Chris!na Sotlien Svendsen
Sekretær Ingrid Knoph
Styremedlem Eva Kjønø Johansen

Nord-Trøndelag Lymfødemforening
Leder Thorvald S. Lyngstad, tlf 74079126
Movegen 10, 7653 Verdal.
e-post: thorlyng@vktv.no
Kasserer Turid Holtan Holmen
Styremedlem Gudlaug Bosnes

Rana Lymfødemforening
Leder Sylvi Orø Mikkelsen, tlf 91566414
Kariåsvn. 2a, 8610 Mo i Rana.
e-post: post@sybro.no
Kasserer Undis M. Pedersen
Sekretær Iren-Marie Owe Soleng
Styremedlem Irene Vestvoll
Varamedlem Eva Løvendal Skjolde

Vest-Finnmark Lymfødemforening
Leder Laila Olaussen, tlf 90904970
Sønnvismoen 55, 9517 Alta.
e-post: loalta@online.no
Kasserer/sekretær Tone Elisabeth Poulsen
e-post: toneelis@live.no
Styremedlem Thor Hilmar Øines
Varamedlem Marianne Viken

Norsk Lymfødemforenings sentralstyre
Elisabeth Soelberg, leder
7770 Flatanger, tlf 7428 8117,
e-post: nlf@lymfoedem.no

Merete Walla, medlemsansvarlig
Burshaugen, 8980 Vega, tlf 459 03 400,
e-post: wallamerete@gmail.no

Tove Me"e Schjalm, nestleder
Haugedalsveien 90, 2450 Rena, tlf 901 27 688,
e-post: tschjalm@online.no

Anita Kaldahl, kursansvarlig
Pe!ersløkka 19 A, 3040 Drammen, tlf 32 88 68 45,
e-post: anitra.66@hotmail.com

Torunn Meosli, økonomiansvarlig
Sømnaveien 91, 8900 Brønnøysund, tlf 414 40 988,
e-post: okonomi@lymfoedem.no

Anniken Olsen, varamedlem
Eikelivn. 36, 1400 Ski, tlf 988 51 433,
e-post: anikko@online.no

Randi Fritzvold, sekretær
Gravdalsveien 11b, 0756 Oslo, tlf 905 31 377,
e-post: randi.fritszvold@nadderud.vgs.no

Oddny Merete Bye, varamedlem
Togstadjåren, 7327 Svorkmo, tlf 922 00 734,
e-post: o-mbye@online.no

Johnny Baardsen, styremedlem
Dyrefaret 4, 1615 Fredrikstad, tlf 410 07 820,
e-post: johnny@realfinans.no
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B
RETURADRESSE:
Norsk Lymfødemforening
Postboks 6304
0604 Oslo

En likemann er en du kan ringe og snakke med når du har behov for det. NLFs likemenn
har gjennomgå! likemannskurs og har taushetsplikt.
Se også h!p://www.lymfoedem.no/likemannsordning.html
Likemannstelefonen betjenes av likemennene på ski%. 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 "lbake! Det er sikkert.

Likemannstelefon 6987 7555
Vi trenger fortsa" flere likemenn

Innmeldingsblanke!
Sendes "l: Norsk Lymfødemforening, Postboks 6304, 0604 Oslo
Innmelding kan også skje via www.lymfoedem.no eller #l adresselister@lymfoedem.no
Årskon!ngent: Hovedmedlem kr 350 – Husstandsmedlem kr 100
(BRUK BLOKKBOKSTAVER)
Fornavn: ....................................................................................... E!ernavn: ........................................................................................................................
E-post: ............................................................................................................................................ Fødselsdato: .................................................................
Adresse: ..............................................................................................................................................................................................................................................
Postnummer: .............................. Sted: .................................................................................................. Telefon: .......................................................
Medlemskategori (kryss av):
❏ Har Primærlymfødem – (som følge av medfødt defekt i lymfesystemet; o%e igangsa! i
forbindelse med pubertet, andre hormonelle endringer eller skader/sykdom)
❏ Husstandsmedlem – (husstander med flere medlemmer kan tegne hovedmedlemskap for et
medlem og husstandsmedlemskap for de øvrige)
❏ Har Sekundærlymfødem – (oppstå! e!er &erning av lymfeknuter eller annen direkte skade
påført lymfesystemet under operasjoner og/eller strålebehandling)
❏ Fysioterapeut – e!erutdannet innen komple! fysikalsk lymfødembehandling
❏ Andre

