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Lederens hjørne
Er det ikke fint med vår og lyse
kvelder? Selv om sola er li" av og
på her i Nord-Trøndelag så er det
godt allikevel. Og med noen ekstra
varmegrader ser en at det gror og
spirer fra dag #l dag.
Vi har allerede lagt bak oss et ny"
landsmøte. Takk #l alle som var
#lstede og ga innspill og kommentarer #l det nye styret. Og takk #l Christel Meyer som nok
en gang hadde oversikt og erfaring #l at alle saker ble
behandlet rik#g. Jeg tror med sikkerhet å kunne si at vi
har få" nye interessante mennesker med #l å arbeide for
foreningen – og i #llegg unge mennesker. Jeg ser med
spenning fram #l kommende sentralstyremøter og hva vi i
fellesskap kan klare å gjøre for å styrke foreningen vår.
På #llitsmannskonferansen søndag kunne vi presentere et
ny" reiseopplegg for behandlingsreiser. Vår økonomiansvarlige Merete Walla, så først muligheten, dere"er var
både hun og leder for reiseutvalget, Christel Meyer, og så
på fasilitetene og opplegget for øvrig, sam#dig som de
forsøkte forskjellige behandlings#lbud. E"er de"e har
NLF skrevet en avtale som sikrer at vi får #lgang #l 14
dagers opphold 2 ganger i året. Hvor mange som kan
delta hvert år vil kunne variere, avhengig av #dsrom og
andre avtaler Costa Blanca er bundet #l. Mange av mine
medlemmer i lokalforeningen har lenge gi" u"rykk for at
de gjerne skulle ha vært med på en behandlingstur, men
at de ikke har se" seg råd #l det. Nå bør det være
muligheter også for disse.

Vi i styret har mange vik#ge oppgaver foran oss. Bl.a. er
det nå bestemt at vi skal starte arbeidet med videoen
med informasjon #l leger og annet helsepersonell om
lymfødem. Vi håper med denne og kunne gi nødvendig
kunnskap for at rik#g diagnose skal kunne s#lles slik at
lymfødemikere raskere får den behandling som er
nødvendig. De"e er en arbeidskrevende oppgave, og
styret er takknemlig for innspill og eventuelt #lbud om
hjelp fra lokalforeningene.
En annen vik#g oppgave er å se på hvordan vi kan få liv i
lokal-/fylkesforeningene som ligger nede. Tidligere
medlemmer i disse foreningene som ser muligheter må
kontakte oss i foreningen med #ps om hvordan vi kan
bidra #l ny ak#vitet.
Vi har ne"opp markert frigjøringsdagen 8. mai, og skal
snart feire vår nasjonaldag 17. mai. Ønsker dere alle en
solrik dag så vi i fellesskap kan glede oss over å bo i et
fri" land med mange muligheter og re&gheter. Det er få
unt slik det er i verden i dag.
De"e nummer av Lymfeposten kommer i juni og neste
nummer i september. Derfor vil jeg beny"e anledningen
nå #l også å ønske dere en fin sommer.
Verdal, 10.05.2015
Thorvald S. Lyngstad

Norsk Lymfødemforenings jubileumsnål
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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Landsmøtet 18. april
Kort referat fra NLFs landsmøte
v/ Marit Helene Kløve
Fullstendig protokoll av referent Edita
Daulova er sendt #l alle lokallag
NLFs landsmøte ble holdt på Scandic
Helsfyr Hotell, Oslo, den 18. april 2015.
Det var 20 stemmebere&gede og 14
deltakere uten stemmere" #lstede, #l
sammen 34 deltakere.
Sak 1. Åpning av landsmøtet. Leder
Thorvald Lyngstad ønsket velkommen
Sak 2. Kons"tuering. Leder Thorvald
Lyngstad foretok navneopprop. Dere"er ble innkalling og saksliste godkjent. Så var det valg av møteleder, valg
av referent, valg av to personer #l å
skrive under protokollen og valg av
tellekorps

Sak 3 Årsberetningen for 2014 ble lest
av møteleder og ble godkjent med en
merknad.
Sak 4 Årsregnskap og revisjonsberetning for 2014 ble lest av økonomiansvarlig Merete Walla. Årsregnskapet
ble godkjent.
Sak 5 Innkomne saker. Det var forslag
#l endringer av paragraf 5 og 6 i
sentrale vedtekter. Forslagene ble
enstemmig vedta".
Det var også forslag #l endring av paragraf 15 i sentrale vedtekter og paragraf
11 i lokale vedtekter. Disse ble også
enstemmig vedta".
Så var det forslag #l endring av paragraf
6 i lokale vedtekter:
To nye setninger lagt #l slu" i første
avsni": Styrets medlemmer kan være

lymfødemikere og pårørende. Flertallet
i styret må være lymfødemikere.
Første ny setning ble enstemmig
vedta". Forslag om å stryke andre
setning og ta det som sak #l neste år
ble vedta" med 19 stemmer.
Sak 6 Virksomhetsplan for 2015-2016.
Virksomhetsplanen ble godkjent med
19 stemmer med følgende forslag:
Punkt 3: å markere Nordisk
lymfødemdag: Sentralstyret utarbeider
pressemelding som sendes #l lokallag
Punkt 2: Ak#vitet: Behandlingsreise
utland. Behandlingsreise innland.
Punkt 2: Legge inn et ny" punkt – være
proak#v i forhold #l aktuelle mediesaker

Ny! sentralstyre. Fra venstre Rachel Olsen, Thorvald Lyngstad, Laila Olaussen, Merete Walla, Randi Fritzvold og
Arild Tjensvold.
4
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Sak 7 Budsje# for 2015 og budsje'orslag for 2016 ble lagt fram av økonomiansvarlig Merete Walla. Budsje"et ble
vedta"
Sak 8 Valg Arild Tjensvold ble valgt som
nestleder, Merete Walla som økonomiansvarlig, Randi Fritzvold og Laila
Olaussen som styremedlemmer. Rachel
Olsen ble valgt som første varamedlem
og Renate-Celina Løvendal-Skjolde som
andre varamedlem.
Leder
Thorvald S. Lyngstad, Verdal
Pensjonist med mange jern i ilden.
Lokallagsleder for Nord-Trøndelags
lokale forening gjennom mange år.
Primærlymfødem, arvelig fra sin far kom e"er hardt arbeidspress da han
hadde fylt 46 år.
Nestleder
Arild Tjensvold, Stavanger
Daglig leder for Hytech Personnel.
Ikke selv lymfødem. Er en pårørende og
engasjert ektemann.

Økonomiansvarlig
Merete Walla, Vega
Utdannet jurist.
Primært ødem i hele kroppen. Medlem
siden 2010. Si"et i Sentralstyret fra
2013. Arbeidsoppgaver: økonomiansvarlig, reiseutvalget og er
telefonlikeperson.
Styremedlem
Laila Olaussen, Alta
Sekundærødem e"er brystkre'.
Medlem siden 2010.
Lokallagsleder for Vest-Finnmark.
Arbeidsoppgaver: Samarbeide med
lokallag, medlem av studieutvalget,
søknad reklamefrie dager, bistå kursansvarlig.
Styremedlem
Randi Fritzvold, Oslo
Sekundært ødem.
Lokallag Oslo og Akershus siden 2000.
Arbeidsoppgaver:
Kursansvarlig, og barne- og ungdomsleir.

1. Varamedlem
Rachel Olsen, Oslo
Utdannet journalist, engasjert mor #l
barn med primært lymfødem.
Medlem Aust-Agder siden 2007.
Arbeidsoppgaver: Referent fra
styremøter og div. sekretæroppgaver.
2. Varamedlem
Renate-Celina
L.-Skjolde, Oslo
Learning coordinator hos Aker Solu#ons
- Kompetanseutvikling og læring.
Primærlymfødem, utløst e"er traume i
2009.
Oslo/Akershus lymfødemforening siden
2012.
Arbeidsoppgaver: Delta med stemmere"
dersom forfall i styret.
• Utvikle webside
• Samarbeide med webansvarlig
• Utarbeide og oversende sentralstyrets
info #l Lymfeposten

Montebellosenteret ligger i
flotte omgivelser like ovenfor
Lillehammer og framstår
med god hotellstandard
uten institusjonspreg.
Montebellosenteret legger
stor vekt på skjønnhet, kunst
og opplevelser. Samtidig har
vi et sunt og godt kjøkken
og delikate rom.

em

Montebellosenteret arrangerer kurs
for alle som har et kreftrelatert lymfødem
«Lær å leve med lymfødem»

Fysisk aktivitet og lymfødem

– 2 ukers kurs

– 2 ukers kurs

Kurs 37
11.-25. sept.
Kurset er en blanding av foredrag, hjelp til
selvhjelp, manuell lymfødembehandling og
øvelser. Deltakere lærer å bandasjere seg selv
og hvordan de kan forebygge videreutvikling av
lymfødemet. Samlivspartnere inviteres med
den siste kursuken til et eget faglig program.

Kurs 33b 14.-28. aug.
Kurs 49b 4.-18. des.
For deg som har vært på kurset «Lær å leve med
lymfødem» tilbys dette fordypningskurs. Kurset
handler om fysisk aktivitet og behandling av
lymfødemet. Det vektlegges mer tid på veiledet
egeninnsats.

ss
Kontakt o
r me r
gjerne fo
on .
informasj

www.dialecta.no Foto: Kirsti Hovde og Oda Hveem

fø d
L æ r å l e v e m e d ly m

Kurstedvegen 5, 2610 Mesnali
Tlf 62 35 11 00 post@montebello-senteret.no
www.montebellosenteret.no
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Ledermøte søndag
Oslo/Akershus har ordet
Tekst og foto: Marit Helene Kløve

Medlemsmodellen

Tekst: Laila Olaussen og Randi Fritzvold
Bilde: Anniken Olsen

Første program på NLFs konferanse for #llitsvalgte var en del
informasjon fra Oslo/Akershus lokallag. Åpnet med info om
hvordan de går fram når de arrangerer behandlingsreiser #l
utlandet.
Dere"er var det et innlegg om hva som burde stå i et skriv #l
nye lymfødemikere og hvordan et slikt skriv kunne distribueres. Lederen for Oslo/Akershus lokallag, Renate-Celina
Løvendal-Skjolde har laget et slikt skriv i samarbeid med
Lymfødemklinikken og sentralstyret.
Dere"er presenterte RenateCelina Skjolde programmet for
Oslo/Akershus lokallag. Ikke
bare var det et interessant
program, men papirformatet
var imponerende! Det var en
flo" folder som viste programmet for hele året!
Programmet for 2015 inneholder bl.a. bassengtrening og
temaer som mindfulness,
coaching og selvbandasjering,
pluss Wenche Vigens foredrag ”Mi" liv med lymfødemikere”.
Programmet blir sendt skri'lig i posten #l alle medlemmene.
Programmet inneholdt bl.a. møter med foredragsholdere,
kafétreﬀ og utekvelder på show, teater og lignende. På noen
ak#viteter må"e medlemmene betale en egenandel, og
denne var oppgi" i programmet. Når medlemmene slik fikk
en oversikt over alle møter og andre ak#viteter i året/
semesteret, var det mye le"ere å planlegge livet si".
Dere"er ble resten av informasjonen kun sendt ut #l de som
hadde meldt sin interesse eller meldt seg på #l forskjellige
ak#viteter. På denne måten ble det spart inn mye #d og
penger.
Oslo/Akershus har også lagt ut si" program på NLF sin webside og på sin egen, O.A.Lymfoedemf@outlook.com, hvor
man kan få informasjon og kontakt.
Renate-Celina oppfordret også andre lokallag #l å bruke
muligheten #l outlook med å lage en egen mail-adresse #l
lokallagsleder, slik er adressen er den sammen selv ved
endringer i styret.
Hun oppfordret andre ledere #l å ta kontakt om det var noe
de lurte på eller ønsket mer info eller råd om.

6
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Medlemsmodellen ble presentert på Funkis-kurs for frivillige
foreninger i februar 2015. Her deltok Laila Olaussen og Randi
Fritzvold fra NLF. Tidligere har to NLF-medlemmer få"
samme opplæring på Funkis-kurs i Strømstad 2014. NLF
ønsker høsten 2015 å gi sine ledere, lokalt og sentralt, kurs i
medlemsmodellen.
Medlemsmodellen er en metode for å styrke og utvikle
organisasjonen, både lokalt og sentralt. I hovedtrekk består
modellen av å"e steg. Målet er å finne en strategi for å
rekru"ere, ak#visere og beholde medlemmene.
Medlemmene, deres behov og drivkre'er, skal være grunnlaget for å skape endring og framgang i foreningene.
For å lykkes i de"e arbeidet må vi alle føle et ansvar for
medlemmene og medlemsarbeidet. Vi må lære våre
medlemmer å kjenne og finne fram #l hva de kan bidra med i
foreningen vår. Vi må ta vare på disse medlemmene og
ak#visere dem på det nivået de ønsker å være ak#ve. Vi må
finne «Den enkelte bak medlemsnummeret».

HC Medlien: Fram"da finnes i en krusedull
Tekst og foto: Marit Helene Kløve

E"er lunsj på landsmøtet 18. april holdt krusedullfilosof
HC Medlien et meget morsomt og interessant foredrag der
hovedbudskapet var: -jo flere kruseduller i livslinjen, jo mer
interessante og spennende liv. Fleksibilitet i livet vårt, gjør
veien morsommere….
Han begynte foredraget med å sammenlikne NLFs logo med
en krusedull.

19. april Helsfyr
Å skulle referere de"e foredraget er en meget vanskelig oppgave. Det blir så kjedelig! Og det er helt ure)erdig overfor
HC Medlien! Jeg vil derfor henvise leserne #l
h"p://www.u8.no hvor dere får et mye bedre inntrykk av
ham og hans ideer og fantasi. Dessuten vil jeg anbefale dere å
lese bøkene hans: PRIKKEN (2009) og ”Tider er kommet”.

Kostholdsinfo

Ar"kkelen er basert på Jens Pe#er Svingens foredrag og
powerpoint.
Referent: Marit Helene Kløve

Det er vanskelig å fores#lle seg at HC Medlien i barndommen
hadde store stammeproblemer. Dvs. ifølge hans siste bok
”Tider er kommet” (2011) hadde han ikke stammeproblemer i
det hele ta", -”fak#sk var jeg klassens beste på stamming.”
Stammingen var imidler#d årsaken #l at han aldri kom inn på
noen høgskole – bl.a. fordi han aldri søkte. Han har imidler#d
utviklet meget gode ferdigheter i ordlek, tegning , skriving og
fantasi, og som et alterna#v #l høgskoler har han oppre"et
sin egen ”Djupskole”. Som lingvist se"er referenten spesielt
stor pris på hans lek med ord, for eksempel: U9verset,
De utenkte tankers tårn, Galeriet, U10 naturen, Landet for
undring og fantasi, Landet som forundrer - og forandrer for
andre..... :)
I foredraget fortalte han blant annet om aksjonen ”Lucky
Næroset” (1999-2009) som han drev sammen med sambygdinger for å redde bygdas skole, en meget vellykket aksjon!

Foredragsholder på ledermøtet søndag 19. april var Jens
Pe"er Svingen som er kjøkkensjef/kostøkonom ved Meråker
Kurbad. Foredraget hans var basert på syv temaer: salt i industriell mat, matpyramide, krydder, urter, fe"/oljer, varedeklarering og kra'. Han var en meget god pedagog, oppta" av
å bevisstgjøre #lhørerne. Derfor s#lte han oss spørsmål og
fikk oss #l å tenke før han gav oss svarene.
Salt i industriell mat
Det første temaet var salt, og rådet var: unngå salt! Industriell
mat inneholder mye salt.
Årsaken er at det gir lengre holdbarhet slik at det kan ligge
lengre i bu#kk og det er større sjanse for at produktet selges.
Salt er det eldste brukte matkonserveringsmiddel nest e"er
tørking og røyking. Dagens industri har lært å dele opp bestanddelene i salt og bruker disse i kombinasjon med andre
stoﬀer (for eksempel e-stoﬀer), slik at mengde salt ikke
kommer fram uten en høy forståelse av biokjemi. Derfor er
det vanskelig for oss forbrukere å vite hvor mye salt det
egentlig er i produkter vi kjøper. Vi bør imidler#d all#d lese
på varedeklareringen, spesielt sjekke mengden av salt og
sukker!
Det er også andre måter vi lar oss lure av ma#ndustrien på: vi
kjøper mer enn vi egentlig trenger fordi enkelte #ng er på
#lbud, for eksempel en sekspakning med brus i stedet for én
flaske. Dermed får vi i oss mye mer sukker og syre enn vi har
godt av, hvilket påvirker næringsopptaket i mage/tarmsystemet.
Matpyramide
I Svingens matpyramide står sukker og mel, kaﬀe og alkohol
og meieriprodukter i denne rekkefølgen i den øverste spissen.
Under der står ”Hel- og halvfabrikata”. I den midterste delene
finner vi kjø" av vilt og fugler (+egg) (f.eks. kalkun og kylling),
oljer, krydder, urter og ris. Nederst, altså i den største delen
av pyramiden, finner vi det vi bør spise mest av: ”så mye
økologisk som mulig”, ”fem om dagen er vik#g”,
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”vegetarkost”, ”ferskvannsfisk” og ”feit fisk”. Grunnen #l at
viltkjø" er bedre enn kjø" av husdyr, er at dyr ute i naturen
ikke har vært utsa" for medisinering. Økologisk mat har ikke
vært utsa" for sprøytemidler.

RENE KRYDDER
Svingen anbefalte oss også å bruke rene krydder. Det betyr at
vi må være oppmerksom på at enkelte produkter som har
benevnelsen krydder kan være blandet med for eksempel
salt. Vær derfor nøye med å lese på varedeklarasjonen.
Krydder inneholder ikke salt, og har mange posi#ve egenskaper.
Allehånde er et allsidig krydder, som kan brukes i mange av
våre daglige re"er. Den har en spesiell aroma og lukt, og
smaken har noen likhetstrekk med nellik, kanel og muskat.
Allehånde, både hel og malt, brukes o'est #l syltet sild, kjø"boller, sauser, supper, stuinger, steker, sylte, pølse, lutefisk og
kålstuinger.
Ingefær blir o'est brukt ved kvalme og ulike mage- og tarmproblemer. Selv om ingefær ansees som trygt å bruke for de
fleste, og som mulig eﬀek#v ved enkelte lidelser, er det
enkelte grupper som bør utvise forsik#ghet ved bruk av
ingefær. Det er særlig asiatene som bruker mye ingefær i rå
form. I Norge bruker mange tørket ingefær i bakst, men foreløpig er fersk ingefær li" ny" for mange.
Kardemomme har en sterk smak, med en flagrans som kan
minne om eukalyptusolje, men som er mer kompleks. I malt
form er kardemomme en ingrediens i karri. I Midtøsten
beny"es o'e kardemomme som smaks#lsetning #l kaﬀe – i
Iran #l te. Kardemomme er også en ingrediens i urtete fra
India. Kardemomme brukes i Skandinavia i bakverk og
enkelte kjø"re"er.
Muskat Muskatnø" brukes #l krydring av kål, spinat,
gulrø"er og andre grønnsaker. Et dryss i en ostesaus eller i
deigen #l ostesuﬄé gir også god smak. Li" muskatnø" kan
runde smaken i mange kokte re"er og kan gi en karrire"
større fylde. Muskatnø" er for øvrig en bestanddel i mange
karriblandinger. Når muskat brukes i matlagingen, vil
næringsopptaket fra tynntarmen øke signifikant, de"e i følge
kinesiske tradisjoner. På grunn av den sterke smaken, skal
muskat imidler#d brukes med måte. Muskatnø"en er i hel
#lstand holdbar i flere år, mens revet muskat raskt mister sin
aroma. EGENSKAPER OG VIRKNING: Aroma#sk, fordøyelsesfremmende, magestyrkende, appe#"s#mulerende,
kvalmedempende og krampeløsende. S#mulerende og

8
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hallusinogen (i store doser), bedøvende, beroligende og
søvndyssende (i små doser). Betennelseshemmende,
astringerende, sopphemmende og regnes dessuten som et
afrodisiakum.
Paprikapulver er det krydderet som det nå anvendes mest av
innen industriell matlagning. Det gir en sødme #l
produktene. Binder opp en del væske – gir industrien økt
vekt med bedre fortjeneste. Har guns#g eﬀekt på na"esyn og
kan fremme bedre opptak av ulike mineraler.
Anis Av anisplanten er det primært frøene, og den eteriske
oljen som utvinnes fra dem, som beny"es, både som medisin
og krydder. I matlagingen blir anis brukt for å se"e smak på
f.eks. konfekt, brød, kaker og kremer. Blomstene og bladene
av anisplanten kan beny"es i fruktsalater og andre salater,
eller som garnityr.
Anis kan bl.a. brukes ved følgende helseplager/sykdommer:
Dårlig ånde, heshet, hoste, bronki", feber, hodepine, dårlig
fordøyelse, tarmgass, kvalme, dårlig appe#", galleproblemer,
leverplager, nervøse plager, tannpine.
Stjerneanis kan brukes i stedet for anisfrø i bakverk, slik som
søte kaker og kjeks, men også #l sukkerlaker og dessertsauser passer smaken godt. I vår del av verden er det imidler#d oljen av stjerneanis vi beny"er i størst grad og da #l
likører, søtsaker, kosme#kk og medisiner som f.eks. hostesa'.
I Kina er stjerneanis obligatorisk i den kjente krydderblandingen som kalles «Kinesisk 5-krydder». Denne blandingen
brukes mye #l svinekjø", kylling og i marinader.
Kanel som er utvunnet fra barken på trearter i slekten
cinnamomum, er for eksempel deilig i både te, kaﬀe og kjø"re"er. Det blir også hevdet at kanel har en guns#g eﬀekt på
fe" og farlig kolesterol i årene. Og noen mener at varm melk
med honning og li" kanel skal være fint for de som sliter med
å sove, siden drikken skal ha søvndyssende virkning.
Dessuten inneholder krydderet an#oksidanter som motvirker
skader fra frie radikaler i kroppen, sam#dig som kanelen
består av virus-, sopp- og bakteriehemmende stoﬀer.
Nellik Aromaen #l kryddernellik er intens og varm, med et
preg av pepper og kamfer. Smaken er fruk#g, men også
brennende skarp og bi"er. Kryddernellik gir en li" bedøvende virkning i munnen. Den karakteris#ske smaken
skyldes hovedsakelig innholdet av eugenol i den eteriske
oljen. Anvendt kulinarisk bør kryddernellik brukes i beskjedne mengder, e"ersom den le" kveler smaken av andre
krydder. Nellik er like godt #l søt som #l salt mat, og
krydderet brukes i bakverk, desserter, siruper, syltetøy og
herme#sk frukt nesten over alt i verden. En velkjent bruk her
i landet er som et av krydderne i gløgg.
Hvitløk virker også betennelsesdempende, men her er det
stoﬀet anicillin som spiller den vik#gste rollen. Hvitløk er rik
på an#oksidanter, som har en bevarende eﬀekt på kroppen,
og den s#mulerer immunsystemet. Eneste bivirkning som vi
kjenner #l, er en li" kra'ig lukt. Forskning på hvitløkens
egenskaper når det kommer #l å motvirke blodpropp ble
nylig publisert i Journal of Hypertension. Hvitløkens
bakteriedrepende egenskaper ble oppdaget #dlig på 1800tallet. Da holdt de franske prestene, som spiste mye hvitløk,
seg friske, mens de bri#ske prestene ble svært syke av en
hard influensa.
Løkpulver vil virke som en smaksforsterker på de fleste re"er
og gir en reduksjon av saltbehov. Pulver er bedre enn frisk
løk da sistnevnte kan gi tarmgassproblem.

Gurkemeie. Aromaen minner om ingefær, smaken er le"
bi"er og skarp. Den blir sjelden brukt alene, men er en vik#g
del av karri, som får den gule fargen sin fra gurkemeien. Også
sennep og worcestersaus inneholder o'e gurkemeie.
Gurkemeie er lysømfintlig og må lagres mørkt. Som krydder i
det daglige kostholdet hevder en del forskere og kre'leger at
gurkemeie kan dempe eller kurere betennelses#lstander i
kroppen, samt forebygge kre' og andre kroniske sykdommer.
Einebær- passer godt i sauser, #l vilt, grønnsaker og sildere"er.
Blandingskrydder
Karri, sitronpepper, piﬃkrydder, grillkrydder og chilipulver er
alle blanding av forskjellige krydder og alle unnta" karri
inneholder salt, opp#l 50 %.
FRISKE URTER
De inneholder bakteriestruktur som tarmen trenger å jobbe
med. Friske krydderplanter skal være frisk i fargen, bladene
hele, sa'ig og sterktdu'ende. De skal ikke være slappe, tørre
og gule.

Basilikum - Søtlig og kra'ig smak. Basilikum brukes i en rekke
ulike matre"er, og er blant annet en hovedingrediens i pesto.
Planten virker beroligende, løser opp spenninger og fremmer
fordøyelsen. Tidligere ble basilikum o'e brukt mot hysteri.
Passer #l tomater, pastare"er, salater, supper og grønnsaksre"er.
Estragon- Det finnes to typer: fransk og russisk. Begge
stammer fra Russland, men den russiske er mer hardfør og
frør seg le"ere. Russisk estragon har smale, bleke blad og
mangler den fine anis-aromaen som finnes i den franske.
Estragon er uten tvil en av de beste kjøkkenurtene. Smaken
fremmer appe#"en og gir god smak #l mange re"er. Den er
meget vik#g i fransk matlaging, hvor den bl.a. inngår i fine
herbes-blandinger. Bladene inneholder jod, mineralsalter og
vitaminene A og C. Virker befordrende på fordøyelsen og er
et alminnelig styrkemiddel. Tygger man bladene, blir smaksløkene lammet før man skal ta bi"er medisin. Roten lindrer
tannpine. Hvis ingen#ng annet er #lgjengelig, sies det at te av
estragonblader hjelper mot søvnløshet. Smaker le" bi"ert
med et snev av pepper og anis. Passer #l fisk, kylling, i dressinger og sauser.
Oregano er det samme som vill merian og på norsk kalles den
bergmynte. Oregano har en kra'igere smak enn merian, og
det selges også mye mer oregano enn merian. Man bruker

friske skudd, blader og knopper som krydder. Det går greit å
tørke oregano. Frisk oregano selges i po"er og avskåret,
hovedsakelig norsk produksjon. Oregano brukes mye i det
italienske kjøkken, og passer godt #l pastare"er og pizza,
gjerne i kombinasjon med ost og tomat. Også #l kjø"re"er,
både helt og malt kjø", passer oregano fint. Kra'ig og varm
aroma med en anelse merian og #mian. Den er mye anvendt
#l grillet kjø".
Merian - Mild på smak og brukes i fiskere"er, en selvfølge i
re"er med tomat og hvitløk som eksempelvis på pizza.
Persille - Passer i fisk- og grønnsaksre"er, i sauser, hakket
over kokte poteter og #l ”pynt”.
Rosmarin - Søtlig kra'ig gjennomtrengende smak. Passer #l
poteter, sopp, makaroni og tomatre"er.
Timian - Aroma#sk mild smak. Passer #l kjø", fisk, kylling,
grønnsaker, poteter, sauser og vilt.
Koriander - Søt og li" bi"er. sterk lukt og smak. Den er like
vanlig i asia#sk matlagning som persille er hos oss. Brukes #l
supper, salater eller grytere"er- passer godt #l kylling og
svinekjø". Brukes også i tørket #lstand.
Kjørvel - Betraktes o'e som ugress- le" anis/lakris lignende
smak. Mister raskt smak ved varmebehandling- drysses over
ferdige re"er.
Dill - er ikke så vanlig utover Nordens landegrenser, men hos
oss er den en selvfølge #l sjømat. Fargen er lys og klar grønn.
Smaken er en blanding av anis og persille. Før bruk +erner du
alle de grove s#lkene. Bladene kan brukes hele eller ku"es
opp.
Salvie - Salvie har en betennelsesdempende eﬀekt både på
forstyrrelser relatert #l mage og tarm og på lu'veisinfeksjoner. Salvie brukes gjerne sammen med andre krydderurter
i fisk- og kjø"re"er, farsere"er, #l stuﬃng av fugl og #l urtete.
Sitronmelisse - Brukes mest som pynt- gir en le" sitronak#g
smak med et hint av sødme. Er mest anvendt #l pynt på
desserter- kan også beny"es #l fisk og fiskere"er (mister
raskt smak/aroma ved varmebehandling)
Mynte - De kjennetegnes på sin karakteris#ske aroma#ske
du'. Peppermynte beny"es som smaks#lsetning i
tyggegummi, sukkertøy, tannkrem, o.s.v. Mynte er en flerårig
plante og det er bladene som brukes som krydder. Frisk
mynte brukes som krydder #l for eksempel lammekjø" og
fiskere"er, grønnsaksre"er og #l kryddersmør. Mynte brukes
o'e #l myntete, eller som smaks#lsetning i andre drikker.
Me"et/ume"et/flerume"et fe"
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OMEGA 3 OMEGA 6 Forhold 1 - 5
Noen gode #ps :
- unngå le"margarin og billige stekeoljer. Disse inneholder
masse omega 6, som fortrenger guns#g omega 3.
- Mindre brødmat- mye brød gir økt inntak av omega 6- som
svekker opptak og omsetning av omega 3.
- Tran meget god kilde- kapsler vanskelig vurdering om
harskning.(Alterna#v er en skje olivenolje for dag)
Gode Kilder #l omega:
Olivenolje: Inneholder ca. 80 prosent ume"et fe", 10
prosent flerume"et og ca. 10 me"et fe". Velegnet #l all slags
matlaging. Kan i noen grad virke kolesterolsenkende og forebyggende ved leddsmerter. (1 del omega 6 og 1 del omega 3)
Rapsolje: Inneholder ca. 58 prosent ume"et fe", 36 prosent
flerume"et fe" (2 deler omega 6 og 1 del omega 3, 12
prosent omega 3) Velegnet #l steiking og regnes som god ved
revma#sme.
Peanø#olje: Inneholder i underkant av 50 prosent ume"et
fe". God #l salat og i annen mat, men anbefaler kun sjelden
bruk. (10 deler omega 6 og 1 del omega 3)
Sesamolje: Inneholder omtrent like mye ume"et som
flerume"et fe" og er Asias svar på olivenolje. Velegnet #l det
meste, men den brune oljen har sterk og spesiell smak.
Solsikkeolje: Inneholder ca. 70 prosent ume"et fe", 3 deler
omega 6 og en del omega 3. Raﬃnert, mild og god smak.
Passer #l steking, salater og annen mat.

Oppskri(er
Oppskri$er på kra$
Ingredienser #l ca. to liter standard grønnsaks kra':
4 gulrø"er
300 gram sellerirot
4 sjalo"løk( ca.. 400g)
1 purre( ca.. 150 -200g)
1 hvitløkfedd(kan økes e"er smak/interesse)
4 tomater(Kan sløyfes e"er smak)
1 kvast frisk persille
1 laurbærblad
5 -10 g hel pepper
2,5 liter vann
Ingredienser #l ca. tre liter asia#sk kra':
2 kinakål
2 gulrø"er
400 gram poteter
1 søtpotet(100g)
1 gresskar(300g)
1 løk
1 rødløk
1 purreløk
1 vårløk
2 tomater
1 rød chili
3,5 liter vann
Kra'a må kokes ferdig, minst en #me - siden avkjøles #l ca.
40 grader Celsius før #lføring av salt! De"e er for at de naturlige smakene som si"er i råvarene skal komme rik#g fram!
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Ledermøte avslu#et med tema
behandlingstur
Referent: Anniken Olsen
Merete Walla og Christel Meyer fra reiseutvalget
presenterte en ny samarbeidsavtale for behandlingsturer,
utland. NLF har inngå# avtale med Costa Blanca
Physiotherapy Group SL.
Det ligger i Albir, Spania. Administrerende direktør er
Nazanin B Heydar som snakker norsk.
NLF forplikter seg #l:
- å arrangere min. 2 behandlingsreiser for 20 personer med
varighet på 2-3 uker på vår og høst.
- å organisere gruppen før/under oppholdet
- å påse at pasientene betaler for behandlingen de får
(refunderes av HELFO )
- å være behjelpelig med å skaﬀe fysioterapeuter dersom
gruppen er så stor at CBP ikke har mange nok med utdanning i lymfedrenasje
CBP forplikter seg #l:
- å #lby individuell behandling av kvalifiserte norske
fysioterapeuter.
- å #lby gruppebehandling av kvalifisert personell – bassengog gruppetrening.
- å dekke kostnader for opphold i dobbeltrom for de som
skal ha behandling.
- å midler#dig anse"e «våre» fysioterapeuter.
Det var et meget informa#vt foredrag. Merete Walla og
Christel Meyer har selv vært nede på stedet og sjekket ut forholdene, både turmuligheter, behandlinger, spisesal, strand
og badeliv, leilighetene og basseng og funnet alt meget #lfredss#llende. De"e er et utrolig godt #lbud som muliggjør
behandlingsreiser for alle.
- Se reisebrev fra Albir og annonse for første tur i oktober.

OPPSLAGSTAVLEN
God
sommer!

HUSK FLYTTEMELDING!

Noen betraktninger fra
redaksjonen til medlemmer
og fysioterapeuter
Vi vil gjerne dele noen tanker med våre lesere og fysioterapeuter vedrørende arbeidet vi gjør for at Lymfeposten fortsa"
skal bestå. Lymfeposten er basert på dugnadsarbeid og frivillighet. Medarbeiderne får ingen kompensasjon, redaktøren får et
ubetydelig honorar.
Vi har ikke fysioterapeut i redaksjonen, noe vi savner.
Vi oppfordrer derfor fysioterapeuter #l å ta kontakt med
redaksjonen for deltagelse i arbeidet.
Vervene i redaksjonen må gå på omgang blant medlemmene i
NLF.
Vi vil takke alle dere som har sendt oss innlegg de siste 12
månedene, både av faglig og privat karakter. Bidrag fra
medlemmer er vesentlige for å kunne utgi Lymfeposten.
Vi vil også takke dere som gir oss #lbakemeldinger på spesifikke
innlegg og bladet generelt. All#d inspirerende for oss å ha
kontakt med dere lesere, ros og ris mo"as med åpent sinn.
Vi er avhengige av innlegg fra dere for å sende dere fire nummer
av Lymfeposten i året. Vi vil oppfordre alle #l å komme med #ps
og innlegg. Ta gjerne kontakt med redaksjonen med ideer.
Vi har stor glede av innlegg fra noen ak#ve fysioterapeuter.
Vi takker for det!
Vi opplever likevel at vi savner å høre fra dere fysioterapeuter
som ikke arbeider i Sør-Norge.

Stadig opplever vi at ek
semplarer
av Lymfeposten kommer
i retur –
med adressat ukjent! Om
du
fly#er på deg – husk da
å melde
adresseforandring også
"l Norsk
Lymfødemforening, Postb
oks
6304, 0604 OSLO, eller pr
e-post:
adresselister@lymfoede
m.no

Vi startet STAFETTPINNEN for vel et år siden. Det var et ønske
fra redaksjonen at fysioterapeuter fra vårt langstrakte land skulle
sende redaksjonen bidrag fra sin hverdag. Det ble noen få bidrag
og så forsvant stafe"pinnen. Vi prøver på ny"! Vi sender
STAFETTPINNEN "l fysioterapeutene i Ålesund-området for
innlegg og ber dere sende den videre #l en dere kjenner i et
annet område i landet e"erpå.
Innleggene kan bestå av en situasjonsrapport fra distriktet,
antall pasienter i behandling, antall på venteliste, intensive
behandlinger og vedlikeholdsbehandling, prognoser og lignende.
Eller det kan være innlegg av faglig karakter; kasuis#kk, erfaring
med ulik behandlings#lnærming og lignende.
Redaksjonen ønsker altså bidrag fra våre spesialister i lymfødembehandling og det ville vært ønskelig om stafe"pinnen denne
gang kan få en kon#nuerlig reise.

www.lymfoe
dem.no

Vi ønsker dere alle en rik#g god sommer!
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Opphold på Földi-klinikken januar/februar 2013
Av Gøril Tandberg Smestad

I januar var jeg så heldig å "lbringe 4 ½
uke på Földi-klinikken utenfor Freiburg i
Syd-Tyskland.
Jeg har lymfødem i høyre ben, og li" i
venstre. Jeg får jevnlig behandling på
Lymfødemklinikken og har #dligere vært 2
ganger på 14-dagers kurs på Montebellosenteret. Jeg følte allikevel at jeg trengte
mer behandling og hadde hørt om Földiklinikken. Jeg tok direkte kontakt i juni
2012, om det var mulig å få #l et opphold.
Jeg søkte dere"er om å få dekket det gjennom vårt helsevesen, men fikk avslag med
begrunnelse at man kunne få en #lsvarende
behandling i Norge. Jeg er så heldig at jeg
har privat helseforsikring gjennom Ver#kal,
og de sa seg villige #l å dekke oppholdet.
Det ble flere måneder med e-mailer #l
Tyskland og Ver#kal, og i november fikk jeg
beskjed om at det var plass #l meg i januar.
Jeg har mange av de samme erfaringene
som Lill-Gro Tjensvold skrev om i Lymfeposten nr. 3 2012. Jeg ankom på en
e"ermiddag, og følte at jeg umiddelbart ble
ta" vel imot. Jeg fikk et stort, deilig enkeltrom med nydelig utsikt mot landsbyen.
Samme kveld hadde jeg samtale med min
lege dr. med. R. Kluge, som fortalte meg om
behandlingen som ventet. Min fysioterapeut Thomas Künstler kom også og hilste på
meg på rommet den første kvelden, og
første terapi#me ble avtalt neste formiddag.
Neste morgen var det å møte på laboratoriet kl. 07 for blodprøve og levering av urinprøve, måling av volum, høyde og vekt.
I #llegg #l lymfødemet har jeg hjerteflimmer, diabetes 2 og tar mange medisiner
for alt de"e. Det som er så fantas#sk med
Földi-klinikken er hvordan man blir fulgt opp
medisinsk. Hver uke ble det ta" blodprøver,
vektkontroll og måling av blodtrykk. I #llegg
tok de ultralyd av alle indre organer, inklusivt hjertet. Hver #rsdag var det legevisi" #l alle pasientene under ledelse av
professor Földi. I #llegg gikk hun gjerne
rundt på e"ermiddagene og hørte hvordan
det gikk med oss.
De første dagene gikk med #l å bli kjent
med stedet og omgivelsene, og det tok
noen dager før jeg skjønte systemet med all
treningen som foregikk i gymsalen.
Min terapeut Künstler hadde arbeidet 18 år
ved Földi-klinikken, og hadde lang erfaring
med lymfedrenasje. Massasjen var mye
kra'igere enn jeg var vant med fra
fysioterapeuter hjemme, men virket veldig
eﬀek#vt. Før bandasjering ble det #lpasset
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en tykk riflet skumgummi som fordelte
trykket på en eﬀek#v måte. Bandasjene
hadde man på hele døgnet. Man tok dem
bare av hver morgen, slik at man kunne ta
en dusj før man igjen rullet bandasjene klar
for neste behandling. For at bandasjene
skulle holde seg på plass over lengre #d, tok
man en nylonstrømpebukse over bandasjen, og en bermuda kompresjonsbukse
over som stø"et resten av lår og ho'er.
Alle fikk utlevert et terapeut-he'e, hvor
terapiavtaler ble notert, og hvor man hadde
en oversikt over alle treningspar#ene som
foregikk i gymsalen. Fysisk ak#vitet var en
vik#g del av behandlingen, og det var
mange morsomme og varierte treninger.
Selv om all trening var frivillig, ble det registrert nøye i he'et. Jeg #lbrakte o'e 1
#me i gymsalen om formiddagen, og
kanskje 1 #me om e"ermiddagen, i #llegg
#l at jeg gikk mange spaserturer på de flo"e
turveiene som var rundt klinikken. Det var
overraskende hvordan bandasjene holdt seg
fint på plass, både under treningene og
spaserturene.
Man kunne gå fine runder på 1 eller 2 #mer,
hvor man kom innom den lille landsbyen
Hinterzarten med mange små bu#kker og
flere konditorier som vi av og #l besøkte.
E"er hvert ble det veldig sosialt, og jeg ble
kjent med flere interessante mennesker,
både fra Sveits, Tyskland og Frankrike. Det
var folk fra alle verdensdeler, så man forstår
at de"e er noe av den beste behandlingen
som finnes. Om kvelden spilte vi kort et par
#mer e"er a'ens. Det var en stor fordel at
jeg snakker tysk, og jeg ville også gjerne
lære mer av språket.
Man må"e #dlig opp for å følge programmet. Vanligvis opp kl. 6, dusje, rulle
bandasjer, frokost, massasje og bandasjering på formiddagen. Om e"ermiddagen
var det en #mes massasje, da særlig konsentrert om maven, og all#d trening i
gymsal eller spaserturer. Lørdag og søndag
var fridager uten behandling.
Det som var #l stor hjelp for meg under
oppholdet, var at jeg hadde med meg en
IPad. Jeg fikk koblet meg på klinikkens ne"verk, og på den måten holdt jeg god kontakt
med alle hjemme. Jeg hadde overført mi"
A'enposten-abonnement #l IPaden, slik at
jeg hver morgen når jeg sto opp, lastet ned
avisen og leste den utover dagen når jeg
hadde fri for andre ak#viteter. Der hadde
jeg også flere norske radiostasjoner, som jeg
gjerne hørte på både morgen og kveld.
Med IPaden kunne jeg også ringe og holde
kontakt med familie og venner på Skype, og
holde meg oppdatert på e-mailer.
Byen Freiburg ligger en halv#mes togtur fra

Hinterzarten. Jeg valgte den rik#ge lørdagen
å dra dit, det var i Fashinguken, karneval og
mye liv i gamlebyen med markeder og
musikkorps som marsjerte i gatene. Te"
med salgsboder med bratwurst, hamburgere, pannekaker og lokal vin. På klinikken
ble også Fashingen markert. På morgenen
kom et lokalt karnevalskledd orkester og
spilte kl. 7, og mange av personalet hadde
også kledd seg ut. Og neste dag spilte de #l
lunsj i spisesalen, så det ble rik#g livlig.
4 dager ble det også holdt 1 #mes bandasjeringskurs, hvor vi lærte inngående
hvordan vi skulle egenbandasjere når vi kom
hjem. U,ordringen er å klare å følge opp så
ødemet holder seg på samme nivå som da
jeg reiste fra klinikken. Min fysioterapeut
anbefalte meg å bandasjere meg 3 ganger
pr. uke, og det har jeg fulgt opp siden jeg
kom hjem. Professor Földi sa #l meg at det
vik#gste ikke var å gå ned i volum, men å
holde det mykt. Og det føler jeg at jeg har
klart e"er at jeg kom #lbake. De var veldig
nøye med å rulle bandasjene veldig hardt,
for da var det le"ere når man skal rulle dem
på igjen. Jeg er vant med å vaske bandasjene e"er 2, kanskje 3 gangers bruk, for å
beholde elas#sitet. På Földi-klinikken
brukte man bandasjene minst en uke.
Man blir veiet og målt ved ankomst og avreise. På høyre ben gikk jeg ned li" over 2
liter, og ca. ½ liter i venstre ben. Det var
også fokus på kosthold, de hadde en egen
kostholdsekspert som ga oss råd. Jeg valgte
en vektreduserende meny #l lunsj, og gikk
totalt ned 4 kg. Ca. 10 dager før avreise ble
det ta" mål #l kompresjonsbukse, som man
fikk med ved hjemreise. Det var uventet at
de strammet så godt med målebåndet ved
målingen. Følgelig ble buksen veldig stram
og e"ersi"ende. Vanskelig å få på seg, men
det ble bedre e"er hvert.
Skotøy var en u,ordring. Jeg hadde med
både cloggs, joggesko og utestøvler som alle
var to nummer for store. På det bandasjerte benet hadde jeg en tynn sokk, og en
tykk raggsokk på det andre benet. Det
fungerte utmerket.
Som Lill-Gro skrev, er sammensetningen av
fagpersonalet, lymfologer, leger, lymfødem-,
trenings- og ernæringsterapeuter, psykologer osv. det som imponerer mest. Det er
15 leger og 30 fysioterapeuter, og det er
plass #l 150 pasienter.
Jeg var veldig fornøyd da jeg reiste hjem.
Jeg synes det var et fantas#sk opphold på
alle måter. De anbefaler at oppholdet varer i
minst 4 uker, gjerne 5, og at man kommer #l
behandling en gang i året. Men da jeg søkte
året e"er, fikk jeg avslag.
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Dykke med lymfødem? Klart jeg kan!
Av Torunn Meosli

Foto: Harald Fauske
Det startet på behandlingstur med Norsk Lymfødemforening
for noen år siden. Da"era #l en av deltakerne var med og tok
dykkerser#fikat. Jeg syntes det hørtes veldig interessant ut,
og det ble planta en interesse i meg. På en senere behandlingstur på Tenerife tok jeg mi" første prøvedykk. E"er det
ble jeg hekta. Å dykke var akkurat så interessant som jeg
trodde! Nå skal det sies at jeg har all#d vært veldig glad i å
være i vann, elsker å bade og svømme. Helt siden jeg var
liten merka jeg at kroppen min hadde det godt i vann. Jeg
har primært lipolymfødem og har vært plaga siden jeg var
liten, men fikk diagnose først i 2007. At kroppen min har
reagert posi#vt på trykket i vann har jeg visst «all min dag»,
men har ikke skjønt funksjonen: at vannet fak#sk hjalp #l
med å drenere kroppen.
Nå er det en del u,ordringer for oss lymfødemikere med å få
klær og sko #l å passe, og de"e gjelder også med dykkerdrakter. Men er du vant #l kompresjon så er det ingen sak å
ha på seg en våtdrakt som skal si"e klistret inn#l kroppen.
Det er ikke mer trykk enn jeg er vant #l. På første dykk ba jeg
om en drakt som ikke var så trang i bena, og de henta fram
noen slik at jeg fikk prøve og valgte meg en som passa.
Dykkerinstruktøren brydde seg ikke om hvilken størrelse jeg
brukte, bare om drakta sa" godt og at jeg var komfortabel.
Ved senere anledninger når jeg har leid utstyr har jeg også
sagt: «Jeg må ha en li" større drakt enn du tror for jeg er
større i bena enn i overkroppen». Svaret er all#d det samme:
«Bare prøv du, vi finner en som passer».
Jeg tok dykkerkurs for li" over et år siden, PADI OWD (open
water diver). Kursavgi'en inkluderte leie av alt utstyr. E"er
kurset bestemte jeg meg for å kjøpe eget utstyr: tørrdrakt,
vest, bly, flaske, ven#lse" mm. Tørrdraktene skal være li"
vide for å få plass #l varme klær og tykke sokker inni, så her
er det gode muligheter for en lymfødemiker å finne noe som
passer. Det er også ganske vanlig å bes#lle seg skreddersydd
dykkerdrakt.

14
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Kan jo si li" om forskjellen på våtdrakt og tørrdrakt: I en våtdrakt blir du våt. Vannet trenger inn gjennom åpninger i hals,
armer og nede ved anklene. Våtdrakten skal være så te"si"ende som mulig. Våtdrakt anbefales brukt i vanntemperatur fra 18 grader C og oppover. Denne drakten er
vanlig i sydligere strøk. I Norge bruker de fleste dykkere tørrdrakt. En tørrdrakt skal holde deg tørr under dykket. Det er
jo kaldt her i nord, og det er vik#g å ha på varme ullklær eller
en vams under drakten slik at man ikke fryser under dykket.
Selv pleier jeg å ha flere lag med ullundertøy på meg,
avhengig av temperaturen i sjøen. Det kaldeste jeg har
dykket i #l nå er 4 grader C.
E"er kurset i +or har jeg kommet opp i 43 dykk. De fleste
dykkene har jeg gjort i mi" nærområde i Brønnøysund. Jeg
har også ha" flere dykk på Nordvestlandet, og noen i sydligere strøk. Jeg dykker all#d i lag med noen, og det har e"er
hvert bli" noen faste buddyer jeg dykker mest i lag med. Vi
varierer hvor vi dykker, alt e"er hva vi har lyst #l. Det kan
være strømdykk: at vi lar oss føre med strømmen, plukke
kamskjell, plukke krabbe, se e"er spesielle vekster og
dyr/fisk, vrakdykk mv.

Foto: Marius Remøy

Foto: Inge Kristoﬀersen

Foto: Harald Fauske
E"er hvert har jeg få" meg videokamera og filmer nå de
fleste dykkene mine. Det er gøy å filme, og jeg får oppleve
dykkene på ny" igjen mens jeg redigerer filmen. De fleste
filmene mine ligger på Facebook og Youtube, og det er bare å
søke meg opp og se for de som har lyst:
h!ps://www.youtube.com/channel/UCppmsnz2fmb7
SaDy-hUoRKg/videos og h!ps://www.facebook.com/meosli
Hva er så bra med dykking?
Det er fascinerende med livet under vann. Det er så mange
arter, dyr, fisker og planter som jeg ikke visste fantes. Det er
flo"e farger og lyset varierer alt e"er været over vann og
sikta i vannet.

Foto: Marius Remøy

Sikta i vannet avhenger f.eks. av mengden alger i vannet og
om det er noe som forurenser i nærheten. Så er det
adrenalinkicket selve dykkinga gir. Det ligger en kjempeutfordring i det å mestre selve dykkinga: puste rolig, beholde
roen, tåle å få vann i maska og tømme maska for vann under
vann, kontrollere oppdri'en slik at man flyter fint i vannet og
ikke ukontrollert fyker opp #l overflaten mv. Når jeg dykker,
er det kun det jeg har fokus på. Alle andre tanker viker helt,
for jeg må konsentrere meg sånn om de vik#gste #ngene
som er å puste og kontrollere oppdri'en. En tur under vann
er godt for både hode og kropp, og anbefales på det
varmeste.

Foto: Harald Fauske
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Lipødem
Av Kris%n Ruder
Spesialist i onkologi og lymfologi
Lipødem debuterer gjerne i puberteten hos kvinner. Det er ukjent
årsak, men følges gjerne familiært. Lipødem er ikke en egen
diagnose og det er et vell av diﬀerensialdiagnoser. Det er vanskelig
å diagnos#sere og det er et u,ordrende felt.
Det økte underhudsvevet utvikler seg symmetrisk i hele underkroppen og stopper ved anklene. Det utvikler seg fe"valker fra
ho'ekammen ned på innsiden av knærne / såkalte "ridebukser"
og for en lipødempasient blir de"e vevet mer smertefullt på grunn
av ubalansen i mikrosirkulasjonen (adiposis dolorosa/Dercums
sykdom).
Fe"lagrene (som o'est) fra livet og ned #l ankelen øker og vil
e"er hvert fortrenge lymfeårene og redusere deres transportkapasitet.
Hver pasient må behandles individuelt og i følge Dr. M Földi, skal
pasienter behandles med komple" fysikalsk lymfødembehandling
(KFL). Det er vik#g å presisere at det økte fe"vevet ikke lar seg
slanke bort eller behandles bort.
Et lipødem er o'e nevnt i li"eraturen sammen med lymfødem
fordi det e"erhvert kan gå over i en annen fase; dvs et

lipolymfødem. Det betyr at transportkapasiteten i vevet reduseres
y"erligere og at det oppstår hevelse på fotryggen (Stemmerske
tegn blir posi#vt).
Behandlingen av et lipødem vil være å redusere smerten i vevet og
oppre"holde best mulig balanse i mikrosirkulasjonen. I denne
fasen kan det være god hjelp i et kompresjonsplagg, målsydd eller
standard. Noen kan ha god ny"e av manuell behandling og av
pulsatorbehandling.
Et lipødem gir ikke re" #l fri behandling og det kan ikke søkes
vedtak for kompresjonsplagg.
Når det har utviklet seg #l et lipolymfødem, vil kompresjonen ha
en høyere kompresjonsklasse og behandlingen være som ved et
primært lymfødem. Denne diagnosen, lipolymfødem, vil gi
honorartakst (re" #l fri behandling) og refusjon #l kompresjonsplagg ordinert av behandlende fysioterapeut med videreutdanning i KFL.
Det er noen pasienter som på eget ini#a#v har få" deler av
lipødemområder fe"suget.
Vi vil komme mer #lbake #l de"e e"er kongress i Tyskland #l
høsten hvor disse spørsmålene blir ta" opp med jevne
mellomrom.

Sommerlig møte
Så er alt klart for et
sødmefylt
møte
mellom rødmende
jordbær og fristeren
fløte.
Av Randi S. Nielsen

Lymfødem-behandling på klinikk eller hjemme med:

DEEP OSCILLATION

Deep Oscillation gir behagelig
og skånsom behandling for
regenerasjon, skade- og
smertelindring.
De sirkulasjonsfremmende
egenskapene gjør den svært
effektiv mot lymfødem.

Fysiopartner forhandler også andre elektroterapiapparater.
Kan kjøpes direkte i vår nettbutikk www.fysiopartner.no eller ved å ta kontakt.

Fysiopartner AS | Grenseveien 80 | NO-0663 Oslo | T: 23 05 11 60
salg@fysiopartner.com | www.fysiopartner.no
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Reisebrev fra Albir i Spania
Tekst og foto: Merete Walla
I den s#lle uken før påske dro Christel
Meyer og jeg #l Albir på Costa Blancakysten i Spania. Formålet med turen var
et besøk #l Costa Blanca Physiotherapy
og Nazanin B. Heydar. Costa Blanca
Physiotherapy #lbyr gra#s opphold for
alle som betaler for behandling ved ins#tu"et. De"e hørtes nesten for godt
ut #l å være sant. De"e må"e vi sjekke
ut. Dermed var det bare å se"e seg på
flyet og dra sørover.
Nazanin B. Heydar er fysioterapeut og
eier av Costa Blanca Physioterapy (CBP).
Hun er utdannet fysioterapeut med #lleggsutdanning innen lymfebehandling.
Hun er oppvokst i Norge og fly"et med
familien #l Spania for fem år siden.

heldige med været, så vi fikk prøve ut
bassengområdet med solsenger,
parasoller og soloppvarmede badebasseng. Må innrømme at vi ikke ble så
lenge i bassenget.
Albir Garden er et leilighetshotell med
enkel standard, men det var både rent
og ordentlig. Det var et stort område
med flere bygninger som omkranset et
stort grøntområde med to svømmebasseng. I resepsjonen er det si"egrupper og flere pc-er som kan beny"es
mot betaling, men også gra#s Wi-Fi#lgang. Det er to minibanker inne i 1.
etasje. I underetasjen er den ene halvdelen disponert av Costa Blanca
Physiotherapy. Her er et oppvarmet
svømmebasseng, boblebad, treningsrom og behandlingsrom. I den andre
halvdelen er det en spaavdeling.
Vårt rom hadde balkong med utsikt ut
mot bassengområdet. Vi fikk solen i
siesta-#den. Det er air condi#on på alle
rommene. Sengene er gode og breie.
På +ernsynet kunne vi selvfølgelig få inn
NRK. Kjøkkenet er enkelt utstyrt, men
med kokeplater, kjøleskap og basalutstyr var vi godt hjulpet.
For å bli li" bedre kjent i området gikk
vi en tur imot og langs strandpromenaden. Vi må"e selvfølgelig
kjenne li" på badetemperaturen. Det
ble med prøverunden, men som bildet
av Christel viser, så er det plass for
mange på stranden. Å sykle langs

Nazanin B. Heydar og Christel Meyer.
På forhånd hadde vi vært i kontakt med
Nazanin som ordnet med overna&ng i
felles leilighet for oss to på Albir
Garden. Vi fikk begge to lymfødembehandling de dagene vi var der. Vi
hadde med oss rekvisisjon fra fastlege.
Utgi'er #l behandlingen har vi få"
refundert fra Helfo e"er at vi kom hjem.
Lørdag morgen gikk turen #l bu#kken
re" utenfor utgangsdøren fra Albir
Garden. Denne bu#kken hadde alt det
vi trengte av vå" og tørt. Vi var veldig
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strandpromenaden er et godt alterna#v
for oss med lymfødem i stedet for å gå
eller løpe.
På søndager er det et ganske stort
marked i gangavstand fra Albir Garden.
Her var det bare å la seg friste av
vesker, klær, smykker, frukt og grønnsaker for å nevne noe.
Mandag morgen begynte med utprøving av de ulike gruppetreningene som
CBP #lbyr. Christel var på sirkeltrening,
mens jeg var på bassengtrening. Treningen var det ikke noe å si på, men å
trene i oppvarmet basseng krever en
dukkert i kaldere vann e"erpå, og det
fant jeg i det soloppvarmede bassenget.
Må man så må man, selv om jeg må
innrømme at det ikke var deilig før jeg
var kommet opp på land. Imidler#d ble
kroppsvarmen raskt kjølt ned. Christel
var også #lfreds med mage-/ryggtreningen hun var med på. I #llegg traﬀ hun
på noen finnmarkinger som hadde vært
her #dligere og hadde bare lovord å si
om stedet og behandlingen. Alle opplever de ansa"e i CBP som hjelpsomme
og gjør si" y"erste for å gi deltakerne
et så godt opphold som mulig. Alle
fysioterapeutene er norske.
CBP har avtale med Rikshospitalet om å
ta imot pasienter i mai og i september. I
#llegg har de avtale om å ta imot
pasienter fra St. Olavs i Trondheim.
Som en avslutning på lunchen fikk vi
#ldelt 6 vip-kuponger som vi kunne beny"e på Albir Garden, for å prøve ut
deres 3 mål#der. Disse har vi beny"et
og konklusjonen er at spisesalen/restauranten er å anbefale. I og med at
det var mange grupper av idre"sutøvere der, var maten både sunn og
variert.
Vi kan ikke bare prøve ut behandlingen,
vi må også prøve ut turalterna#vene.
Vi har vært ute og gå" langs strandpromenaden #l Altea. Neste mål er å
komme oss opp #l fyret El Faro som
ligger ute på enden av Sierra Helada.
De"e var en fin spasertur på en fin opparbeidet veistrekning som hyppig beny"es av ung og gammel.

I Albir er det god bussforbindelse, så
de"e må"e vi teste ut. Bussen stopper
re" utenfor Albir Garden med anløp
hvert 15. minu". Vi tok bussen #l Alfas
del Pi. Formålet med denne turen var å
besøke en fantas#sk skinnbu#kk. Her
kunne man få kjøpt skinnklær som
allerede var laget eller man fikk det
man må"e ønske sydd e"er mål. For
trimmens skyld gikk vi hjemover selv
om det egentlig ikke var gangvei, men
desto mer å se på, for eksempel den
fine appelsinlunden.
Det er ikke #l å underslå at det ble
diskutert mye ødem og utveksling av
likepersonsarbeid selv om vi var bare
to. Vi drev med selvdrenering, drø'et
Helsevesenets samhandlingsreform,
u,ordringer for dem som ikke får det
behandlings#lbudet som hver ulik
ødemkropp har behov for, Deep

Oscilla#on og prioriteringer i Helsevesenet for å nevne noe. Ingen u,ordring var for liten eller for stor. Tanker og
ideer må ut og lu'es.
NLF har nå inngå" avtale med CBP om
2 behandlingsopplegg per år – en på
våren og en på høsten. Det ble informert om denne avtalen på Landsmøtet
og lokallagslederne ble oppfordret #l å
spre informasjon om avtalen.
Selvfølgelig trenger man ikke å reise
som gruppe, man kan gjøre som meg.
Jeg dro #l fastlegen min og fikk rekvisisjon for lymfebehandling i utlandet.
Fant et #dspunkt når det er billige
flybille"er og kontakte Nazanin på mailadressen: nbh@cbphysio.es og avtalte
#d for opphold. Hun ordnet da med
opphold og behandling for meg.

Svett
Tekst Tone Gue!ler
Når du står opp halv seks fordi drosjesjåføren beregner 90 minu"er på det
som vanligvis tar 30 minu"er, og hun så
kommer en halv #me før avtalt #d, - da
blir det en sve" start på dagen.
Når du s#kker en tur på do på flyplassen og lar veske og alt bli igjen hos
ektemannen, og så plutselig kommer på
at ikke bare er det legi#meringspåbud i
Frankrike, men du har ikke noe som
helst annet enn di" utseende, klærne
og din sve"e panne som viser hvem du
er, da er det nok #l å få et øyeblikks
angst for plutselig å skulle miste hukommelsen, besvime eller på annen
måte bli sa" ut. Da blir du li" sve".
Når du i følge alderen burde være fullstendig ferdig med alt som heter
hetetokter og elende for 20 år siden,
men blir klissvåt og heit helt ustoppstanselig - og selvsagt når det minst
passer, - da blir du også ganske sve".
Da jeg for 17 år siden skulle #lbake i
arbeid e"er en kre'operasjon, brukte

jeg #mer - na" og dag, på å forsøke å
finne ut av hvordan jeg skulle klare å
arbeide. Jeg våknet, drivvåt av sve"e,
jeg hadde jo ikke funnet noen
parkeringsplass. Er det rart jeg ble
sve"?
Når jeg om morgenen tar på min nesten
heldekkende kompresjonsdrakt (jeg
overdriver, den dekker meg bare fra
livet og #l og med tærne, og to tredeler
av høyrebenet er fak#sk helt uinnpakket), - da hender det også at jeg blir
ganske sve".
Men når folk legger merke #l at jeg har
kompresjonsstrømpe på og utbryter
med medlidenhet i stemmen 'Det må
da være skrekkelig varmt' - da smiler jeg
bare og trekker på skuldrene. 'Sånn er
det bare'. Sve" jeg? Neida.
Hvis det hadde vært mulig å velge
mellom hetetokter og lymfødem - ville
jeg nok klart velge hetetokter.
Hetetokter er noe skit, men det er ikke
konstant, jeg er jo ikke klissvåt 24 #mer
i døgnet, og jeg tror jo stadig at det skal
normalisere seg. Lymfødem er kronisk

og ikke #l å komme vekk fra. Det si"er
ikke bare i beinet mi", men også
mellom ørene.
Ikke rart jeg le" blir sve"?
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Behandlingstur Norge 2016?
Jeg har få# i oppdrag å lage en ny Behandlingstur
innenlands. Den forrige jeg arrangerte var i Svolvær
mai – juni 2009 på RICA HOTEL v/ Terje Tygesen.

Tekst og foto: Leif Arild Eriksen

Jeg har allerede få" fin pris på Finnskogen. Arbeidet fortse"er med å søke sponsorer, #lbud og midler.
Ta gjerne kontakt om du har #ps og lyst #l å være med å
arrangere.
Mail: Leif.arild.eriksen@gmail.com - Mobil 916 97 725

Her er sponsorene som gjorde Svolvær mulig i 2009:

Det var forskjellige u,lukter:
RIB-bå"ur, bå"ur #l Troll+orden og busstur med guide rundt
i Lofoten.
Mi" inntrykk var at her fant alle seg #l re"e, det var passe
mange pasienter og vi ble en fin gjeng som koste oss.
Hotellet sto for god mat og trivelig betjening.
Fysioterapeutene var veldig fornøyde, de hadde hvert si"
rom med utsikt #l hav og +ell. I #llegg hadde vi eget
pulsatorrom. Jeg ser absolu" mulighet for en tur hit igjen.
Valget falt på Nord-Norge i 2009 – ikke bare pga. flo" natur,
men med tanke på det dårlige behandlings#lbudet nordlendingene hadde. Kun 2 av totalt 18 var imidler#d nordfra. Så
nå tenker jeg kanskje et behandlingsopphold på Østlandet vil
være a"rak#vt.
Finnskogstoppen velværehotell i Grue på Finnskogen er et
fantas#sk sted for behandling av lymfødem og mange andre
behandlinger. Stedet gir deg økt fysisk og psykisk velvære,
god og sund mat. Her er det mulighet for trening og
svømming i deilig basseng og turer i den frie natur.
Jeg holder muligheten åpen for andre turforslag. Det er vik#g
å få #l en pris som er akseptabel, så mange har muligheten
for å delta.
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Lokalnytt
Vest-Finnmark

Tekst og foto: Laila Olaussen

S#'et 22. oktober 2007
Besøk på UNN (Universitetssykehuset i
Nord-Norge) 12/5-15
Jeg var på Brystdiagnos#sk senter på UNN
på min årlige kontroll og tok en tur innom
Fysioterapiseksjonen for å hilse på. Min
da"er Guri er i turnus der, så vi hadde en
koselig prat på kontoret #l Helga Parr.
Inn kom og Jarmila Lukas, som har vært
fysioterapeut der i 18 år, og Marthe Figenscau Eikedal som skal overta jobben e"er
Helga Parr. Marthe sier det blir spennende
å skulle ta over e"er Helga som går av med
pensjon 1/6-15, e"er 20 år på UNN. Hun
har gjort en fantas#sk jobb for

Rana
S#'et 1. mars 2005

lymfødemsaken (hennes hjertebarn).
Men det er jo mange flo"e kolleger som
alle trår #l med si", og det er jo bra å få nye
unge fysioterapeuter, selv om Helga med
sin lange erfaring i yrket nok ikke blir enkel
å skulle fylle skoene #l.
Vi vil ønske Helga lykke #l med pensjonist#lværelsen og takke for hennes innsats
gjennom så mange år. Sam#dig ønsker vi
e"erfølgeren lykke #l!
Hilsen Laila Olaussen
Leder i Vest-Finnmark lokallag, og
Sentralstyremedlem

Foran fra venstre Marthe Figenschau
Eikedal, Helga Parr, bak fra venstre
Jarmila Lukas og Guri Olaussen.

Sylvi Mikkelsen
Fotograf: Sylvi Mikkelsen og Iren Marie Owe Soleng

Nærmest fra v.: Leder Iren-Marie, nestleder Sylvi, Borghild, Øystein, styremedlem Eva
L.S., styremedlem Irene V, Eva T, Greta, Odd, Harald V, Inge, Harald S, Liv, Bjørg, Evelyn,
Randi, kasserer Undis P. Varamedlem %l styret Tanja var ikke %lstede når bildet ble ta!.

Sylvi viser bilde av Interimstyret som
ble valgt for 10 år siden.

Rana Lymfødemforening 10 år

overrakt en blomsterhilsen for sin innsats,
og Iren-Marie takket og sa noen velvalgte
ord #l henne. Hun har aldri få" betaling
for jobben, i stedet har hun betalt sin
egenandel på turene, på lik linje med oss
andre. (Hun har aldri villet høre snakk om
noe annet!)

Den 27. april i år hadde vi en enkel
markering av vårt 10-årsjubileum. Styret
inviterte alle våre medlemmer #l
jubileumsbuﬀet på Mama Rosa og vi var
18 stykker som mø"e opp.
Leder Iren-Marie ønsket alle velkommen
og nestleder Sylvi viste bilder fra diverse
møter, kurs og turer gjennom årene og
fortalte li" historikk fra foreninga.
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Vi mintes våre 3 medlemmer som er død
siden oppstart: Tove Leknes, Margrete
Røbergeng og Kari Grønskag. Disse var
med oss i tankene denne dagen.
Eva L. Skjolde leste flo"e, morsomme
dikt /historier som hun har gjort så mange
ganger før,- like spennende hver gang.
Omsider fikk vår fantas#ske sjåfør, Undis
Pedersen, som all#d (i alle år) s#ller opp,

Iren-Marie informerte oss fra Landsmøtet
hun var på i april og vi fikk utdelt brosjyrer ang. ny" behandlingsreise #l Syden.

Lokalnytt
Stavanger
S#'et 11. juni 1991
Styret i Stavanger Lymfødemforening 2015 og 2016:
Elisabeth Ianke Mørkeseth, leder
Tarjodd Bondesvei 11
4032 Stavanger
elisabethim@icloud.com
Tlf: 48075521

Merete Kvalbein, sekretær
Vivendels#en 22
4022 Stavanger
merete.kvalbein@lyse.net
Tlf: 97062905

Ingrid Skeie Rolland, kasserer
Lensmannstunet 31,
4027 Stavanger
isrolland@gmail.com
Tlf: 40451117

Tone M. Johnsen, styremedlem
Torvmyrå 4, 4313 Sandnes
tone.johnsen@lyse.net
Tlf: 48100674

Lill-Gro Tjensvold, varamedlem
Aspelundtunet 7
4027 Stavanger
lill.gro.tjensvold@lyse.net
Tlf: 99166152

Oslo Akershus Av Renate-Celina Skjolde
S#'et 16. april 1997
Oslo/Akershus Lymfødemforening hadde si# første kafétreﬀ
29. april.
Vi var 5 påmeldte, men ble 4 som mø"es.
Uanse" ble det veldig hyggelig og det ble mye skravling om både
livet og lymfødem.
Vi ble si"ende i 3 #mer, og jeg tolker det som en suksess selv om vi
bare ble 4 stk.
Jeg lærte masse fra de som mø"e og håper de også følte de fikk
ny"e av våre samtaler.

deg på, slik at vi vet hvem og hvor mange vi blir #l hvert møte.
Påmelding kan sendes på e-post eller telefon:
E-post: o.a.lymfoedemf@outlook.com
Merk e-post med «OAL Kafétreﬀ + dato»
Mobil: 916 36 138 (Renates mobil)
****************
Minner om foredraget med Kris"n Blaker «Snu dårlige dager "l
gode dager» den 19.september.
Inkludert lunsj.

Vi har sa" opp flere datoer for resten av året og håper flere melder
seg på de"e:
10. juni, 26. aug, 23. sept, 28. okt og 18. nov.
Tid: Mellom 18:30-21:00 (du møter når det passer deg mellom
disse #dspunktetene).

Sted: Scandic, Holbergs plass 1
Dato: Lørdag 19. september
Tid: 10:00-15:30
Egenandel: kr 350.
Maks. 15 pers.

Slik melder du deg på:

Les mere om Kris%n på: www.posi%vendring.no

Ta kontakt med Renate senest 2 dager før ønsket dato for å delta.
Dere"er vil alle som er påmeldt mo"a en tekstmelding med hvor
på Aker Brygge vi treﬀes 1 dag i forveien. Det er ikke bindene
påmelding og heller ingen innbetaling. Det er fint hvis du gir
beskjed dersom du ikke kan komme likevel e"er du har meldt

All påmelding sendes #l: o.a.lymfoedemf@outlook.com
eller SMS/Ring: 916 36 138.
Bindende påmelding og innbetaling innen 10. september.
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Offisiell åpning Norsk Lymfø
Tekst og foto: Gøril Tandberg Smestad
Norsk Lymfødemklinikk var Nordens første lymfødemklinikk
da den åpnet i Stensberggaten i 1991. Den ble etablert av
Carl Fredrik Petlund og de tre fysioterapeutene Helen M.
Olsen, Kris"n Haugen og Wenche Vigen. De#e er en privat
klinikk med kommunale dri(savtaler. De "lbyr komple#
fysikalsk lymfødembehandling e#er henvisning fra lege.

Kris#n Haugen ønsket velkommen #l ordfører Fabian Stang og
alle oss andre som var #lstede. Hun hadde mange å takke for
at alt hadde bli" slik de ønsket det. En spesiell takk gikk #l
utleier ”S#'elsen Diakonissehuset Lovisenberg” og ikke minst
#l eiendomssjef Magne Fiskebech. Det ble også re"et takk #l
dri'sleder Sigrid Alm på Cathinka Guldbergsenteret, #l
kollegaer og samarbeidspartnere på sykehuset, på Høyskolen,
Lovisenbergposten, og ikke minst Hospice Lovisenberg.

De fire fysioterapeutene som nå driver Lymfødemklinikken,
Helen M. Olsen, Kris#n Haugen, Wenche Vigen og Siv Guri
Varlo, var alle pyntet i flo"e bunader. De har alle spesialutdannelse i lymfedrenasje.

Kris#n kunne ønske velkommen ordfører Fabian Stang som
skulle stå for den oﬃsielle åpningen. De"e var spesielt
hyggelig, som hun sa, fordi hans mor, Wenche Foss, hadde
stå" for den oﬃsielle åpningen av Norsk Lymfødemklinikk for
24 år siden. Da ordføreren fikk ordet, repliserte han med at
han hadde snakket med sin sønn, som var klar hvis det ble en
ny åpning av klinikken om nye 24 år. Det var strukket et flo"
bånd i rødt, hvi" og blå", som ordføreren klippet av #l stor
jubel fra de fremmø"e.

E"er 24 år i Stensberggaten, fly"et de i juni 2014 inn i nye
lokaler i Lovisenberggaten 7 C, som ligger i #lknytning #l
Lovisenberg Sykehus. Det ligger mye arbeid og planlegging
bak fly&ngen, og den oﬃsielle åpningen ble derfor først
torsdag 26. mars.

Det var mange som ville ønske Lymfødemklinikken lykke #l
med den nyåpnede klinikken.

Vi ble ønsket velkommen #l svingende gladjazz fra bandet
”Birgits Husband” og musserende vin i glassene. Venteromsavdelingen var for anledningen bygget om #l en scene for
bandet, og lokalene dekorert med mange vakre blomster.
Langs den lange gangen var det sa" opp langbord, hvor det
var servering av varme og kalde tapasre"er.
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Kari Haugstvedt, viseadministrerende direktør for S#'elsen
Diakonissehuset, var spesielt fornøyd med at de forskjellige
ins#tusjoner nå er samlet på Lovisenberg, og som kan ha mye
ny"e og glede av samarbeidet med hverandre.
Dr. Carl Fredrik Petlund var med og s#'et Norsk Lymfødemklinikk og var i mange år overlege ved klinikken. Han er nesten
den eneste legen i Norge som har interessert seg for
lymfødem. Han kunne fortelle at det som hadde betydd mye
for lymfødemikere i Norge, var ne"opp samarbeidet mellom

demklinikk 26. mars 2015
Norsk Lymfødemklinikk,
Norsk Lymfødemforening og
Skandinavisk Forum for
Lymfologi som han også var
med på å s#'e. Det er
gjennom de"e forumet
Lymfødemklinikken holder
kurs i lymfedrenasje som
e"erutdanning av
fysioterapeuter.

Thorvald S. Lyngstad, leder av Norsk Lymfødemforening,
gratulerte med nye lokaler, og takket på vegne av foreningen
for å ha bli" invitert #l å overvære den oﬃsielle åpningen.
Lyngstad sa at Lymfødemforeningen og alle lymfødemikere i
Norge har mye å takke Norsk Lymfødemklinikk for. NLF er
stolt over at både Carl Fredrik Petlund og Wenche Vigen er
æresmedlemmer i vår forening. Videre la han frem betydningen av arbeidet fysioterapeutene ved klinikken nedlegger
for lymfødemikerne. Det gjelder videreutdanningen av
fysioterapeuter gjennom Skandinavisk Forum, faglig oppdatering som bringes videre #l oss andre, bidrag med fagstoﬀ
og konferanserapporter #l Lymfeposten og dermed #l 2000
lymfødemikere, fysioterapeuter og helsesentre rundt om i
landet. Fysioterapeutene her ved klinikken var ini#a#vtakere
#l behandlingsreiser i utlandet, e"ersom #lbudet for
komple" behandling her i landet ikke var - eller er - #lfredss#llende for alle pasientgrupper.
Han overrakte to gaver på
vegne av foreningen. Den
ene var et minnekort med
video fra lymfødemkonferansen som NLF
arrangerte i juni i +or.
I #llegg hadde han med en
plante, som illustrerte alle
lymfødemikernes takknemlighet og takk #l
fysioterapeutene som
mennesker. Det var en
”Solstjerne”
(Ornithogalum dubium), som beskrives slik: Vakker
vitaminbombe for øyet. Nøysom, skal verken vatnes eller
gjødsles. HAR LANG LEVETID. ”Det håper vi også gjelder for
dere og Norsk Lymfødemlinikk. For oss er dere solstråler alle
sammen”, avslu"et Lyngstad med.
Merete Orholm takket og talte på vegne av pasientene. Hun
sa det var ”en ære å få være en bruker av de"e flo"e #lbudet
vi lymfødemikere nå kan nyte godt av. Her kommer vi #l lyse

og trivelige lokaler, og det
virker som arbeidssituasjonen er bli" bedre
for fysioterapeutene, en
vinn-vinn situasjon for oss
alle. Her får vi ta del i den
enorme kunnskapen de
besi"er, og ved hjelp av
fysioterapeutenes dyk#ge
hender, hjelper de oss med
å holde ødemet i sjakk og
gjør hverdagen enklere for
oss alle.”
Hun fremhevet at det kan ha en dominoeﬀekt at klinikken nå
er kommet i naboskap med andre helse- og sykehus#lbud,
noe som kan medføre at flere som har u,ordringer med
lymfesystemet si", kan bli diagnos#sert og få raskere
behandling. De"e fordi at andre profesjoner som er på
Lovisenberg får vite mer om lymfødem via sine nye naboer
og venner.
Merete gleder seg #l frem#dige behandlinger i de"e dyk#ge
fagmiljøet og håpet at det for all#d vil bestå. Og siden den
høyeste poli#ske representanten for kommunen var #lstede,
hadde hun en bønn fra brukerne #l ordføreren: Tilfør mer
dri's#lskudd slik at pasientene som står i kø får komme hit
og få behandling.
Med rikelig med musserende vin og eplejuice, fikk vi også
servert velsmakende delikate varme og kalde tapasre"er, som
var sa" frem på langbordene. E"er talene var det god anledning #l å mingle og snakke med leger, fysioterapeuter, venner,
kollegaer og pasienter som var invitert.

Fotograf Randi Frizvold
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Behandlingsreise
17. til 31. oktober 2015
Norsk Lymfødemforening og Costa Blanca
Physiotherapy i Albir, Spania har inngå#
en samarbeidsavtale. Foreningens
medlemmer betaler kun for behandling
og reise, ikke for oppholdet.
Første behandlingsreise dit arrangeres
17. oktober 2015.

Costa Blanca Physiotheray

ordnet for alle deltakere og koster 32 Euro.

Costa Blanca Physiotherapy #lbyr komple" fysikalsk
lymfødembehandling, gruppetrening i sal og basseng og
individuell veiledning i treningsstudio. Alle fysioterapeuter er
norske. Behandlingsins#tu"et er i underetasjen på Hotel Albir
Garden.

Deltakere

Behandlingen

Det er plass #l 20 stk for behandling denne første gangen.
Frist for påmelding er: 10.07.2015.

Under oppholdet vil alle med rekvisisjon få manuell fysikalsk
lymfedrenasje, bandasjering, bassengtrening og gruppetrening
på hverdagene. I #llegg er det store muligheter #l egen trening. På hotellet er det et styrketreningsrom og like ved hotellet
er det et stort treningsstudio med mange ulike #lbud.
Turmulighetene er også mange i og omkring Albir.
Mestring og egenbehandling er noe alle med kroniske plager
trenger å lære. Det vil bli arrangert likemannskvelder for å
lære mer om lymfødem, utveksle erfaringer og få informasjon
om nye hjelpemidler og kompresjonsstrømper.

Oppholdet

Oppholdet er gra#s for alle som betaler for behandling. Utgi'ene #l behandling refunderes fra Helfo e"er hjemkomst.
Det betales en egenandel på kr 1000 #l NLF for å dekke felles
utgi'er.
Opphold i delt leilighet er gra#s. Dersom du ønsker å bo alene,
betaler du 10 euro per dag i #llegg (1200 kr #lsammen for
14 dager). Ledsagere, som ikke skal ha behandling, betaler 20
euro per dag.

Reise

Det går direkte rutefly både med SAS og Norwegian #l Alicante
fra flere flyplasser i Norge. Prisene varierer li", men det er
mulig å få virkelig billige bille"er. Du kan selv ordne med reise
eller la reiseutvalget bistå. Vi forsøker å få bes#lt reiser på
samme fly. Transport tur/retur flyplassen i Alicante vil bli
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NLF har to hovedkriterier for utvalg #l behandlingsreise: at du
ikke har vært med før og at du ikke har et godt behandlings#lbud der hvor du bor. I #llegg vil de med primærødem bli
prioritert.

Hotel Albir Garden

Hotellet er et leilighetshotell hvor alle leiligheter er like.
Standarden er enkel, men det er rent og ordentlig. Kjøkkenet
er utstyrt med det mest basale, sengene er gode, en kan se
NRK på tv og alle leiligheter har air condi#on. Hotellet består
av flere bygninger omkring et stort grøntområde. Hotellet har
tre soloppvarmede bassenger ute og et oppvarmet basseng
inne. Hotellet ligger i et rolig område ca 10-15 min fra sentrum
og stranden. I første etasje er det restaurant, minibank og
gra#s Wi-Fi. I underetasjen er det, i #llegg #l fysikalsk ins#tu",
en spa-avdeling og vaskemaskiner. Bank, bu#kker, barer og
restauranter er re" over gaten.

Albir

Albir er en liten, li" roligere badeby, men med et bra utvalg av
restauranter og fornøyelser. Det er gangavstand #l det meste
og langs stranden er det en fin strandpromenade. Stranden
har finkornet grus/sand. Det er gode bussforbindelser i
området. Til storbyen Benidorm tar det 20-30 min.
Mange skandinaver ”overvintrer” i de"e området.
Klima i oktober er som en norsk sommer, dagtemperaturen i
gjennomsni" 25 C, ne"ene noe svalere.
Temperaturen i havet er fortsa" behagelig.

Påmelding til NLFs behandlingsreise
17. – 31. oktober 2015
Fyll ut skjemaet og send – BRUK BLOKKBOKSTAVER
Navn:

Født:

Adresse:
e-post:

Mobil:

Type lymfødem:

❏ sekundært

❏ primært

❏ arm

❏ ben

❏ annet

Hvor o(e får du behandling?

❏ Hver uke

❏ Hver 14 dag

❏ Annet …........................…

Har du vært med på NLFs behandlingsreise "dligere?

❏ Ja, ______ ggr

❏ Nei

Opphold

❏ del i 2-roms leilighet

❏ alene i 2-romsleilighet

ønsker å dele rom med _____________________________

ledsager / deltaker

Reise

❏ ordner reise selv
Spørsmål kan re#es "l:
Christel Meyer
mobil: 992 68 010
Merete Walla
mobil: 482 98 705

❏ ønsker bistand fra Reiseutvalget

meyerchristel@hotmail.com
wallamerete@gmail.com
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medi Norway AS
Har du se vår ”verktøykasse” for lymfødembehandling?
Vår kompetanse og kvalitet gjør hverdagen le ere for deg med lymfødem!

medi

CircAid

Harmony armstrømpe og hanske

kompresjonsprodukter

Lympha Press
pulsatorer og mansje er
Medi Norway AS
postboks 238
4291 Kopervik
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tlf 52 84 45 00
fax 52 84 45 09

JoViPak
Belisse kompresjons BH
post@medinorway.no
www.medinorway.no

Råd & Vink

Har du "ps eller gode råd, ideer eller
re# og sle# noen tanker du vil dele
med oss andre – kom med dem!

av Tone Guetler

Sommersolen er her

Solkrem er vik#g, ikke bare for å motvirke hudkre',
men også veldig vik#g for armer og ben med
lymfødem. Ikke belast lymfesystemet unødvendig.

Visste du at ...

Orgasme er bra for lymfeflyten! Og ikke bare det, men
bra for minst ni #ng #l. Du kan lese mer:
h"p://www.floliving.com/top-10-health-benefits-oforgasm-for-women/

Det er sommer

Nå kan vi gå turer over alt uten å risikere å skli og falle
på gla"a. Beny" de isfrie månedene #l å komme igang
med de ny&ge turene. Bevegelse er utrolig vik#g for
oss lymfødemikere, vik#g for kroppen og sjelen.

"Puter" under fø#ene?

Lymfødemet se"er seg over alt, uten ivitasjon. Det
hjelper å gå, det hjelper å drive med fotgymnas#kk, knip sammen, og sprik ut med tærne, - mange ganger.

Sommerlektyre?

Kan jeg få anbefale noe annet enn sommerens
romaner? En favori". En bok som er #l ny"e, som er
toppen for oss lymfødemikere som ønsker å forstå li"
mer. Engeset, Arnfinn & Carl Fredrik Petlund:
Lymfødem: klinikk og behandling. Rev.utg. 2000, ISBN
82-00-45-261-1. Boken finnes i mange bibliotek og kan
også leses via www.nb.no, og er du rik#g heldig, kan du
også få kjøpt den.
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Norsk Lymfødemforening
– tillitsvalgte lokalt
Øs&old Lymfødemforening

Hordaland Lymfødemforening

Kontakt/kasserer Eva Hjorth, tlf 691 81 382
Wærnsgt 17, 1778 Halden

Leder Merete Mellingen, tlf 976 99 383
Dalavegen 132, 5131 Nyborg
e-post: merete.mellingen@gmail.com
Kasserer Birthe Hopland
Styremedlem Marit Helene Kløve
Styremedlem Turid Drange

Ringerike Lymfødemforening
Leder Kari Danielsen, tlf 321 32 515
Loveien 22, 3514 Hønefoss
e-post: danielsen.kari@gmail.com
Økonomiansvarlig Trude Skarheim Karlsen
Sekretær Kari Elton
Styremedlem Gudbjørg Syvertsen
Varamedlem Bente Krogstad

Ves&old Lymfødemforening
Leder Monica Tournaire-Nordbye,
tlf 900 11 239
Griﬀenfeldsgt. 2, 3116 Tønsberg
e-post: monicanordbye@gmail.com
Kasserer Mona Wike
Styremedlem Maren Büchmann
Styremedlem Kris"n Ruder
Styremedlem Eva Bri# Sto#

Telemark Lymfødemforening
Leder Inger-Anne Gundersen, tlf 922 86 150
We#ergreens vei 3 g, 3738 Skien
e-post: iagunder@hotmail.com
Nestleder Tora Veslestaul
Kasserer/sekretær Henrie#e Aas Sandvik
Varamedlem Rønnaug Bjarmo

Stavanger Lymfødemforening
Leder Elisabeth Ianke Mørkeseth,
tlf 480 75 521
Tarjodd Bondesvei 11, 4032 Stavanger
e-post: elisabethim@icloud.com
Kasserer Ingrid Skeie Rolland
Sekretær Merete Kvalbein
Styremedlem Tone M. Johnsen
Varamedlem Lill-Gro Tjensvold
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Oslo/Akershus Lymfødemforening
Leder Renate-Celina L-Skjolde,
Reichweinsgt. 6B, 0254 Oslo, tlf 916 36 138
o.a.lymfoedemf@outlook.com
Nestleder Karin Aakermann
Sekretær Unni Andreassen
Økonomiansvarlig Berit Pihl Johansen
Styremedlem Marit Karlsrud
Varamedlem Marita Heiberg
Varamedlem Torunn Ekornholmen

Buskerud Lymfødemforening
Kontaktperson Solbjørg Blom, tlf 971 68 046
Skolegaten 20, 3484 Holmsbu
e-post: so-blom@online.no

Aust-Agder Lymfødemforening
Leder Helga Larsen, tlf 942 76 801
Rykeneveien 429, 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

Haugesund Lymfødemforening
Leder Sonja Chris"ne Aubert, 930 88 105
Austmannavegen 9 C, 5537 Haugesund
e-post: saubert79@getmail.com
Økonomiansvarlig Aud Karin Førland
Styremedlem Liv Mona Tveit
Styremedlem Margaret E. Hansen
Varamedlem Irene Møgster

Sunnmøre Lymfødemforening

Nord-Trøndelag Lymfødemforening

Leder Evy Walderhaug, tlf 975 28 074
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 Thorvald S. Lyngstad, tlf 740 79 126
Movegen 10, 7653 Verdal
e-post: thorlyng@vktv.no
Sekretær Gudlaug Bosnes
Kasserer Ruth Wodahl
Styremedlem May Grethe Kojan
Varamedlem Turid Holtan Holmen

Rana Lymfødemforening
Vesterålen Lymfødemforening
Leder Oddveig Bjørlo Mikalsen,
tlf 481 16 552
Tjønnsvollveien 6, 8404 Sortland
e-post: oddvei-m@online.no
Kasserer Chris"na Sotlien Svendsen
Sekretær Ingrid Knoph
Styremedlem Eva Kjønø Johansen
Varamedlem Lise Rasmussen Bygdnes

Lofoten Lymfødemforening
Leder Viviann Stensvik
Misværveien 2, 8312 Henningsvær
e-post: per.olufsen@live.no
Sekretær Marit Nilsen
Kasserer Per-Arne Olufsen
Styremedlem Solfrid Lindberg Håkonsen

Leder Iren-Marie Owe Soleng
Tlf. 414 58 284.
e-post: iren-marie@hotmail.com
Nestleder Sylvi Orø Mikkelsen
Kasserer Undis Pedersen
Styremedlem Irene Vestvoll
Styremedlem Eva Løvendal Skjolde
Varamedlem Tanja Andersen
Valgkomite Greta S"en, Liv Seljeli

Vest-Finnmark Lymfødemforening
Leder Laila Olaussen, tlf 909 04 970
Sønnvismoen 55, 9517 Alta
e-post: loalta@online.no
Kasserer Bjørg Kristensen
Styremedlem Marianne Viken
Varamedlem Kjers" Blindheim Jakobsen

Norsk Lymfødemforenings sentralstyre
Leder Thorvald Lyngstad
Movegen 10, 7653 Verdal, tlf 920 92 819
e-post: nlf@lymfoedem.no

Styremedlem Randi Fritzvold
Gravdalsveien 11 B, 0756 Oslo, tlf 905 31 377
e-post: randi.fritzvold@nadderud.vgs.no

Nestleder Arild Tjensvold
Aspelundtunet 7, 4027 Stavanger

Varamedlem Rachel Olsen
Slemdalsvingen 89, 0374 Oslo, tlf 975 85 454

Økonomiansvarlig Merete Walla
Burshaugen 10, 8980 Vega, tlf 482 98 705
e-post: okonomi@lymfoedem.no

Varamedlem Renate-Celina L-Skjolde
Reichweinsgt. 6B, 0254 Oslo, tlf 916 36 138

Styremedlem Laila Olaussen
Sønnvismoen 55, 9517 Alta, tlf 909 04 970
e-post: loalta@online.no

Sentralstyrets fellesmail:
sentralstyret@lymfoedem.no
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RETURADRESSE:
Norsk Lymfødemforening
Postboks 6304
0604 Oslo

Våre likepersoner er hele #den à jour når det gjelder fysioterapeuter og behandlingssteder.
Likedan forsøker de #l enhver #d å følge med på nyheter om hva som finnes av hjelpemidler hos
ulike leverandører. De vil også kunne bistå dersom du har problemer når det gjelder behandling,
kontakt med oﬀentlige etater og lignende. Og for deg som har behov for å snakke med en
likeperson om di" lymfødem er det trygt å vite at alle våre likepersoner har gjennomgå"
likepersonkurs og har taushetsplikt. Vær klar over at det ikke nødvendigvis passer likepersonen å
snakke i telefonen akkurat idet du ringer, - men legger du igjen beskjed/telefonnummer, ringer
likepersonen #lbake når han/hun har anledning.

Likepersonstelefon 6987 7555
Vi trenger fortsa# flere likepersoner

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

