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NLFs behandlingsopphold i Lofoten er nå tilbakelagt.
Fysioterapeutene, alle deltakerne, hotellet og vakker
natur gjorde oppholdet til en fantastisk opplevelse.
Og lærerik. At også kremer, trim og riktig kosthold
er viktig for oss med lymfødem – det lærte i hvert fall
jeg.
I september deltok to fra sentralstyret på FS sin samling i Amsterdam, og en deltok på FFOs temakurs i
likemannsarbeide i Oslo.
Forhåpentlig hadde de fleste lokalforeningene tid og
overskudd til å markere Lymfødemdagen i løpet av
den første helgen i september.
Dette var litt info fra en leder som fremdeles synes
det er høyt opp og langt fram.
Har noen lyst eller føler behov for en prat – ring meg
gjerne. Eller ta kontakt med en av våre flinke telefonlikemenn, kontakttelefoner finner dere på baksiden
av Lymfeposten.
Reiseutvalg og alle deltakere på behandlingsreisen
til Puerto de Mogan i november ønskes en riktig fin
tur!
Ønsker dere alle en fin høst!
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Utsendelse av Lymfeposten nr 2
I forbindelse med utsendelsen av nr 2 gikk noe forferdelig galt med adresseringen.
Det resulterte i at noen fikk bladet to ganger i løpet av sommeren – andre fikk det bare én gang og måtte
vente helt til slutten av juli/begynnelsen av august.
Dette beklager vi!

Fysioterapeuter de beste ververe?
Ved Tone Guettler
Norsk Lymfødemforening har laget brosjyrer, utgir
medlemsblad og har laget nettside. En del mennesker orienterer seg på nettet – leser og forstår at de
vil ha nytte av å være medlem. Både brosjyren og
Lymfeposten er forhåpentlig å finne på lymfødembehandlende fysioterapeuters venteværelser, begge
publikasjoner har innmeldings-blanketter som nok
blir brukt.
Det er likevel ganske sikkert at personlig kontakt
betyr mye. Flott var det derfor å lese i nr 2 under
Lokallagsnytt om det Nord-Trøndelag Lymfødemforening har gjort. De har invitert de lymfødembehandlende fysioterapeutene i regionen til et møte
der de orienterte om foreningens arbeid sentralt og
lokalt, – samtidig som det var et faglig innhold som
må ha vært midt i blinken for alle – nemlig kurs i
kinesiotaping*.
Med et slikt trekkplaster ville jeg tro fysioterapeutene ikke var vanskelige å be om en gjentjeneste, –
nemlig litt vervearbeid.

Det er fysioterapeutene som har kontakten med
lymfødemikerne, og fysioterapeutene har forståelse for nytten av medlemskap i NLF - de vil derfor
kunne være våre beste ververe.
Når Nord-Trøndelag Lymfødemforening i tillegg
hadde laget et eget brev som fysioterapeutene
kunne gi sine pasienter sammen med foreningsbrosjyren, – var alt lagt godt til rette.
Flott tiltak Nord-Trøndelag! Vi venter spent på
neste rapport – en melding om hvor mange nye
medlemmer dere har fått etter møtet som ble
holdt i mars.
Kanskje andre lokalforeninger allerede har lest
notisen i nr 2, og satt i gang tilsvarende i egne
foreninger? Jeg tror det er noe å hente! n
* Se Lymfeposten nr 1 for i år for orientering om kinesiotaping. Artikkelen er også lagt ut på våre nettsider
– se www.lymfoedem.no/lymfeposten

Stipend til fysioterapeuter
Norsk Lymfødemforening har for år 2010 avsatt midler til utdanningsstipend for fysioterapeuter.
Støtte gis til privatpraktiserende fysioterapeuter som tar etterutdanning innen Komplett Fysikalsk
Lymfødembehandling.
Kun medlemmer av Norsk Lymfødemforening vil komme i betraktning.
Søknad med opplysning om hvor og når etterutdanningen tas sendes innen 1. februar 2010 til:
Norsk Lymfødemforening, v/Åse Hokseng, Ivers vei 7H, 3474 Åros. E-post: nlf@lymfoedem.no
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Kosthold og lymfødem
Bør vi med lymfødem ha et spesielt kosthold eller skal vi følge vanlige
kostholdsanbefalinger?
Ved ernæringsfysiolog og lymfødemiker Christel Meyer
Stadig nye undersøkelser viser sammenheng mellom kosthold og ulike sykdommer. Det er kjent at
enklte matvarer og ikke minst ulik sammensetning
av kosten påvirker kroppen fysiologisk, og at
mange derfor blir anbefalt å følge et spesielt kostregime. Alle vet for eksempel at flerumettet fett
gir lavere kolesterolnivå i blodet, og at fiber i kosten
er viktig både for en normal tarmfunksjon og for
å holde et stabilt blodsukker.

sett på om fettredusert kost og ulike vektreduksjonsprogram reduserer lymfødemet. Resultatet
av mitt søk er at kostholdsanbefalingene kan deles
inn i tre kategorier: vanlig sunn og balansert kost,
alkalisk kost (basisk) og generell vektreduksjon/
vektkontroll.

Gjelder det også oss med lymfødem?
Lymfesystemet er en del av næringsstoffenes transportsystem. Lymfesystemet transporterer både
næringsstoffer og avfallstoffer.
Finnes det spesielle matvarer eller sammensetning
av kosthold som virker positivt på lymfødem?

Et sunt og balansert kosthold
De generelle faglige anbefalingen for personer med
lymfødem er at man skal spise et sunt og balansert
kosthold som er i tråd med nasjonale og internasjonale retningslinjer. Et godt kosthold fremmer god
helse og dette hjelper kroppen til å takle de ulike
påkjenninger som følger med lymfødemet. Et sunt
og balansert kosthold bidrar også til å redusere
risikoen for hjerte-karsykdommer, diabetes og
overvekt.
Nøkkelråd for et sunt kosthold er:
v Spis minst tre porsjoner (à min. 100g) grønnsaker og to frukter hver dag
v Velg kokte eller bakte poteter fremfør chips
og pommes frites
v Velg grove korn- og brødvarer

Søken etter viten
Jeg har søkt i medisinske databaser og på internett.
Jeg har søkt igjennom nasjonale kliniske retningslinjer, vitenskapelige oversiktsartikler, forskningsresultat, faglitteratur og uttalige treff på internett
(søkeord: lymphedema, lymphoedema, lymfødem,
diet, kost).
Det er ikke gjort mange vitenskapelige studier på
kosthold og lymfødem. Av nesten 50 000 treff er
det kun noen få kontrollerte studier. Man har bl.a

Vi vil forhåpentligvis få se mange flere vitenskapelige studier om kosthold og lymfødem.

SKREDDERSYDD KOMPRESJONSBANDASJE FOR LYMFEØDEM

fortsettes neste side

GARMENTS

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

Spis mer fisk – både som pålegg og middag
Velg magre kjøtt- og meieriprodukter
Velg myk vegetabilsk margarin eller olje
fremfor hard margarin eller smør
Reduser inntaket av sukker
Vær varsom med salt
Vær moderat med alkohol
Drikk mye vann

Syre-base balanse/”Diet for lymphoedema”
I 2007 utkom boken ”Diet for lymphoedema” i
Australia. Forfatteren Juliet George er tilknyttet
det forskningsmiljøet som i mange år har blitt
ledet av ekteparet Casley-Smith, og den australske lymfødemforeningen.
I tillegg til lymfødembehandling som vi er vant
med, har man i Australia vært opptatt av å forsøke
å påvirke kroppens mikrosirkulasjon og de forhold
som gjør at lymfødem oppstår. Tilskudd av benzopyroner (flavonoid) både innvortes og utvortes
har vært en del av standardbehandling i mange år.
De hevder det både påvirker veggene i lymfeårene
og gjør at kroppen selv kan bryte ned de proteinene
som bidrar til at lymfødem dannes. Forskere i
andre land har ikke funnet samme effekt av slikt
tilskudd. Men det er nå mange som forsker (også
i Norge) på flavonoidenes virkning på kroppen.
Flavonoider finnes i frukt og grønnsaker. Også
hos oss markedsføres ulike kremer, som bl.a
inneholder hestekastanje, til lymfeben og -armer.
I ”Diet for lymphoedema” hevder forfatteren at
selv om matvarer som er rike på benzo-pyroner
har en gunstig effekt på lymfødem, trengs det også
at kroppen er lett basisk. Teorien er at ubalanse
mellom syre og base i kroppen forstyrrer mikrosirkulasjonen. Overskudd av syre skal i følge
mange kostholdsopplegg på internett være årsaken
til flere av de sykdommer og helseproblemer vi
har i dag. Dette er en gammel teori. Det finnes
ikke vitenskapelig belegg for dette. Teorien har
igjen blitt aktuell og er i dag grunnlaget for mange
ulike kostholdsopplegg. Det kan se ut som om
dette nå er ”in”, og har erstattet både Fedon-diett
og middelhavskost.
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... fortsatt fra forrige side

Hovedkilden til syre i kroppen er avfallsprodukter
fra matforbrenningen. Kroppen evner normalt å
regulere syre-base-balansen, men dette kan forstyrres ved bl.a et ubalansert kosthold over lengre tid,
stress og sykdom.
Noen matvarer gir syreoverskudd når de fordøyes,
andre er såkalt basiske. Et balansert kosthold kan
stabilisere surhetsgraden i kroppen. I ”Diet for
lymphoedema” er ulike matvarer listet opp i en
tabell etter syre/base-innhold. Prinsippet for kostrådene er at for hver matvare som er syredannende
skal man balansere dette ved å velge fire matvarer
som er basedannende eller neutrale. Boken har
dessuten mange tips til ulike matvarekombinasjoner
og måltidssammensetninger. Rådene er tilpasset
australske kost- og måltidsvaner og er ikke lette å
overføre til norske forhold. På den andre siden er
kostopplegget ganske likt offentlige norske anbefalinger.
Et forsøk på å oppsummere kostrådene i ”Diet
for lymphoedema”:
v Spis mye grønnsaker; kokte, rå eller ulike
salater både til middag og som mellommåltid
v Spis frukt og/eller drikk juice (ikke tilsatt
sukker)
v Spis alltid grønnsaker sammen med kjøtt,
fisk eller kylling
v Spis alltid grønnsaker sammen med ris, pasta
eller poteter
v Velg grove korn- og brødvarer
v Spis nøtter og frø som snacks
v Reduser/kutt ut sukker og kunstig søtningsstoff i kosten. Bruk xylitol som søtningsstoff.
v Reduser inntak av kaffe, svart te og alkohol
– drikk urtete.
v Drikk mye vann
Vektreduserende kostregimer
Overvekt har en negativ effekt på lymfødem.
Drenering av væske blir vanskeligere. Det er gjort
flere vitenskapelige studier som alle viser at vektreduksjon hos overvektige har positiv effekt på
lymfødem. Resultatet er det samme om forsøks-
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personene har spist fettredusert, karbohydratredusert eller generell lavenergi diett.
Det finnes i dag mange ulike vektreduserende
regimer. Noen diettregimer er ekstreme og krever

at man utelater mange viktige matvarer. Disse
egner seg ikke for lengre tids bruk. Anbefalingene
er at man finner seg et regime som man kan leve
med mens man forsøker å nå normal kroppsvekt
– et kosthold som er sunt og balansert. n

Jungelhåndboka 2009
Boka gir en enkel oversikt over velferdsretten, slik at brukerne selv kan
orientere seg i ”paragrafjungelen” og
kanskje finne svar på noen rettighetsspørsmål.

Jungelhåndboka er beregnet for bruk både ved selvstudium og som kursmateriell. Linkene til regelverket m.v. finnes under rettighetsoversikten på
www.rettighetssenteret.no

I boka finner man for eksempel et eget kapittel
som tar for seg tilgjengelighet og diskriminering,
med utgangspunkt i den nye diskriminerings- og
tilgjengelighetsloven. I tillegg tar boka opp spørsmål innenfor opplæring og utdanning, arbeidsliv,
trygdeytelser, helsetjenesten, sosialtjenesten, barneverntjenesten, boligspørsmål og offentlig saksbehandling.

Boka er ført i pennen av Tove Eikrem, jurist og
tidligere leder av FFOs Rettighetssenter. Ett
eksemplar koster 190 kroner + eventuell porto.
Ved bestilling av mer enn 10 eksemplarer er
prisen 160 kroner per bok + eventuell porto.
Jungelhåndboka kan bestilles på tlf 2279 9149 eller
på e-post: info@ffo.no n
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Hjelpemidler
I forrige nummer tok vi for oss grunnstønad og hvilke kriterier som må være oppfylt for
å motta slik stønad. Siden flere av oss lymfødemikere også kan ha bruk for hjelpemidler
i ulike kategorier har vi denne gang sett nærmere på noe av det som tilbys på dette
området, hvordan vi skal søke og hva som kreves for å få søknaden innvilget.
Ved Svanhild Helland
Da jeg startet arbeidet med denne artikkelen var
jeg ikke klar over at ikke alle typer hjelpemidler
kommer inn under NAVs domene. Nå har jeg lært
at det skilles mellom behandlingshjelpemidler, som
f.eks. pulsatoren, og hjelpemidler som forenkler
dagliglivet for personer med en funksjonshemming.

brukt utstyr. Bortsett fra noen få unntak er dette
gratis.
Hjelpemidler vi får til låns er vårt ansvar å ta vare
på. Dersom det likevel skulle trenge reparasjon,
er det Hjelpemiddelsentralen som har det generelle
reparasjonsansvaret.

Hjelpemidler generelt
I hvert fylke er det en hjelpemiddelsentral som
har et overordnet og koordinerende ansvar for
formidling av hjelpemidler og tilrettelegging for
funksjonshemmede innen eget fylke.
Det er imidlertid kommunehelsetjenesten der vi
bor som skal kontaktes dersom vi får behov for et
hjelpemiddel. Hjelp til å søke får vi fra ergoterapeut, fysioterapeut, PP-tjenesten eller fastlegen.
Gjelder det hjelpemiddel på arbeidsplassen er det
arbeidsgiver eller bedriftshelsetjeneste som er
kontakt.

En seng med regulerbar sengebunn er også et
hjelpemiddel. For lymfødemikere, spesielt med
store ødem, burde dette være like selvfølgelig som
en pulsator.

På NAVs nettsider (www.nav.no) finnes oversikt
over hvilke områder og individuelle ordninger for
hjelpemidler som finnes samt henvisninger til
Folketrygdloven og andre aktuelle lover og forskrifter. Innen hvert område er det spesifisert hvilke
hjelpemidler som kan søkes av barn og voksne til
bruk hjemme, på arbeid og i fritid.
Hjelpemidler for trening, stimulering og aktivisering gis bare til barn og unge under 26 år.

Søknadsskjema hentes fra NAVs nettside og fylles
ut av/sammen med fysioterapeut eller ergoterapeut.
Det utfylte skjemaet tas med til legen som fyller
ut sin del før det sendes til den aktuelle hjelpemiddelsentralen. På baksiden av blanketten finnes en
sjekkliste som tydelig viser hvordan søknaden
skal fylles ut og hvilke opplysninger som må være
med. Som NAV gjentar flere steder i sin informasjon: Riktig søknad gir raskere svar.

For voksne gis det vanligvis støtte til det rimeligste av de hjelpemidlene som avhjelper problemet,
men ikke til hjelpemidler som er vanlige for alle.
Da gis det bare støtte dersom det må ekstrautstyr
eller tilpassing til for å kunne ta slike i bruk.

Behandlingshjelpemidler
”Retningslinjer for behandlingshjelpemidler og tilhørende forbruksmateriell for spesialhelsetjenesten”
(helseforetakene/sykehusene) er utarbeidet av Nasjonal kompetansegruppe for behandlinghjelpemidler. Retningslinjene kan leses på nettsiden
www.behandlingshjelpemidler.no

Hjelpemiddelsentralene låner ut både nytt og

8

LYMFEPOSTEN 3/09
Der finnes det også en oversikt over behandlingshjelpemiddelenheter i Norge og søknadsskjema
med liste over utstyr med tilhørende forbruksmateriell, ansvarlige helseforetak og saksgangen for
søknaden.
For en lymfødemiker er antakelig pulsatoren det
behandlingshjelpemidlet det oftest blir søkt om.
Etter hvert er det kommet ganske mange typer på
markedet, med stadig bedre tekniske løsninger.
Nøkkelpersonen her er vår egen fysioterapeut som
kjenner oss og vet hvilken modell, mansjett og
trykk-innstilling som passer for den enkelte.
På samme måte som for andre hjelpemidler er det
viktig å fylle ut søknaden med alle nødvendige
opplysninger sammen med fysioterapeuten. Det
kreves underskrift av en lege (spesialist eller spesialhelsetjenesten).

rundt av en meget hyggelig vert som tydelig var
stolt av sentret og det de kan tilby.
Tilrettelegging av arbeidsplassen, hjelpemidler for
både syn og hørsel, data, rullestoler i flere varianter, og mye mer. Noen av de hjelpemidlene for påtrekking av strømper som vi har fått demonstrert
på møter i NLF fantes også.
Her er det tenkt på nesten alt, – det de ikke fysisk
har plass til, kan hentes fram på en av de mange
dataskjermene. Brukerne kan teste ut ulike modeller og få kyndig assistanse, – noe som igjen gjør
at den endelige bestillingen blir riktig.
Vi får håpe at den gode erfaringen fra Oslo og
Akershus kan føre til at slike utprøvingssentre
blir åpnet flere steder i landet.

Her kan brukere i Oslo og Akershus gjøre seg kjent
med hva som finnes av hjelpemidler, få praktisk
råd og veiledning og prøve ut ulike løsninger.
Vertskap med kunnskaper om hjelpemidler og
lovverk er tilstede og bistår brukerne.

Forenklet formidling
I en pressemelding datert 25. april 2008 kunngjorde
Arbeids- og inkluderingsdepartementet at et eget
ekspertutvalg skal forenkle og forbedre formidlingen av hjelpemidler.
Bakgrunnen var mange henvendelser fra brukere
som opplever hjelpemiddelforvaltningen og regelverket som uoversiktlig og lite fleksibelt.
Utvalget skal gjennomgå forvaltning, organisering og finansiering på hjelpemiddelområdet. Utvalget er supplert med en bredt sammensatt referansegruppe og skal fremlegge resultatet av arbeidet
innen 1. desember 2009.

Siden jeg først skulle skrive om hjelpemidler var
jeg nysgjerrig nok til å stikke innom sentret en
dag for å se hvordan det fungerte.
Og jeg ble ikke skuffet. Jeg ble tatt i mot og vist

Det ser vi fram til. La oss håpe det lykkes å forenkle formidlingen og, ikke minst, gjøre det mulig
for brukere uten tilgang på verken internett eller
utprøvingssenter å orientere seg. n

Utprøvingssenter
NAV Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus åpnet
30. mars 2009 landets foreløbig første og eneste
utprøvingssenter for hjelpemidler.

Når føttene lider...

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

Norsk Ortopedisk Fottøy as
FREDRIKSTAD

HALDEN

MOSS

SARPSBORG

Oslogt.4
69 30 00 10

Halden sykehus
69 30 00 10

Prinsensgt.9
69 24 15 11

Jernbanegt.12
69 15 65 62

www.nof-as.no
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Redaksjonen bak
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Elsebeth Peel Jarvis (67) – Redaktør fra våren 1998
Opprinnelig fra Danmark, – bosatt i Oslo.
Tidligere medierådgiver i reklamebyrå.
Sekundært lymfødem siden 1993 – høyre arm/hånd og bol.
Medlem av NLF fra 1994. Var med på oppstarten av Oslo/Akershus i 1997 og satt
seks år i styret i forskjellige verv. Var prosjektansvarlig for utvikling av NLFs
brosjyre og nettsider. Er medlem av webredaksjonen.

Tone Guettler (66) – Redaksjonsmedlem fra våren 1999
Opprinnelig fra Halden i Østfold, – bosatt i Oslo.
Bibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Oslo, 80% stilling.
Sekundært lymfødem siden 1997 – hovedsaklig venstre ben.
Medlem av NLF fra 1997. Har tidligere sittet åtte år i styret for Oslo/Akershus i
forskjellige verv, bl.a. som leder. Tidligere medlem av NLFs Informasjonsutvalg.
Er webredaktør for NLFs nettsider og varamedlem i valgkomiteen for Oslo/Akershus.

Svanhild Helland (69) – Redaksjonsmedlem fra sommeren 2005
Opprinnelig fra Hildre på Sunnmøre, – bosatt i Oslo.
Tidligere informasjonsmedarbeider i Telenor.
Sekundært lymfødem siden 1975 – først bare i høyre ben, nå i begge ben fra midjen
og ned.
Medlem av NLF fra 1999. Var sekretær i sentralstyret fra våren 2005-09. Tidligere
leder av valgkomiteen for Oslo/Akershus 2005-09.

Torunn Ekornholmen (59) – Redaksjonsmedlem fra våren 2009
Opprinnelig fra Kongsberg, – bosatt på Feiring, Eidsvoll, lengst nord i Akershus.
Journalist i lokalavis.
Primært lymfødem, fikk diagnosen i 2003 – begge ben.
Medlem av NLF fra 2004.
Fast bidragsyter til Lymfeposten fra høsten 2007.

Linda Merete Wiik (50) – Redaksjonsmedlem fra våren 2009
Opprinnelig fra Ski i Akershus, – bosatt samme sted.
Fysioterapeut med eget institutt i Ski.
Utdannet ved Skodsborg Fysioterapi Skole i Danmark. Spesialkompetanse i
lymfødembehandling fra 1994.
Medlem av NLF fra 1994.

http://www.lymfoedem.no
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Eventyrlig – nytt og spennede

Behandlingsopphold i Lofoten
Fysioterapeuter på behandlingsreise i Norge 23. mai - 6. juni
Tekst: fysioterapeut Linda M. Wiik

Foto: fysioterapeut Dagmar Moseby og Leif Arild Eriksen

Da jeg leste om behandlingsreise til Svolvær i
Lymfeposten første gang, følte jeg meg kallet!
... varme,solbrent hud og bandasjering i Syden har
aldri vært min greie ...
Mine gode venner Merete (Stoltz-Rasmussen) og
Dagmar (Moseby) var allerede selvskrevne behandlere i Svolvær, så jeg ilte til min pc for å skrive en
søknad til Leif Arild Eriksen i Reiseutvalget om å
få være med å lymfe ... Med disse erfarne jentene
på laget følte jeg meg helt trygg på kvaliteten i opplegget, både i forhold til faglige utfordringer i behandlingsrommene og aktiviteter i fritiden.
Selvsagt hadde jeg sett frem til behandlingsreisen
i flere måneder – og forberedt meg praktisk for
Lofotturen – da det endelig ble avreise!
Ny bil ”måtte” kjøpes inn, nødvendig fysio-utstyr

pakkes, cd-er måtte brennes og golf-utstyret måtte
finpusses.
Det var en ganske full-lastet bil som beveget seg
nordover fra Ski på Kristi Himmelfartsdag. Foruten alt det vanlige man har med seg på tur til
kaldere strøk med skiftninger i været, – hadde jeg
med meg pulsatorer, skjemaer, polstringsvatt og
pøller – bandasjer, mansjetter, kamera og køller.
Men fullt ble det først på Sortland da Merete kom
med sine puter, bagger, målbånd, tepper og golfballer. Golftraller ble det definitivt ikke plass til!
Vanligvis er jeg meget fornøyd med instituttet
vårt i Ski, men etter å ha vært på Rica i Svolvær
med eget rom med utsikt over havet, skjønner jeg
at det er godt med ”time out” innimellom. Det er
så vidunderlig godt å hvile øynene på fjell og hav,
se skiftningene, høre bølgeskvulp og innimellom

Over: Rica Hotel Svolvær.
Til venstre: fysioterapeutene Linda Wiik,
Dagmar Moseby, Merete Stoltz-Rasmussen
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Faksimile av oppslaget i Lofotposten
lørdag 20. juni – etter at journalist
John-Arne Storhaug var blitt invitert
på besøk hos lymfødemikerne.
motorduren fra en båt.
Vi fikk tre flotte behandlingsrom ved
siden av hverandre, to hadde til og med
egen veranda, og et pulsatorrom rett
over gangen, – kan man ha det bedre?
Alt ble lagt til rette for oss fysioterapeuter, og vi hadde det virkelig trivelig i behandlingsrommene. Ja, selv
garvede lymfødemikere ga uttrykk for
velvære der de kroet seg på benken
– og innimellom måtte reise seg opp
for å se hva slags båt som beveget seg
forbi, rett utenfor behandlingsrommet.
I den forlokkende informasjonen i Lymfeposten
ble det fristet med 10 behandlinger i løpet av perioden. Dette løste vi fleksibelt på forskjellig vis,
– noen fikk behandling allerede søndag, dagen

etter ankomst, og noen fikk tilbud om behandling
påfølgende lørdag.
På grunn av helligdager og diverse utflukter, måtte
vi ta personlige hensyn i forhold til både behandfortsettes neste side
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Lofoten

... fortsatt fra forrige side

lingstidspunkt, pulsatortid og bandasjering. Men
puslespillet gikk alltid opp, og alle fikk både mat
og behandling.
Det sier seg selv at bandasjering av to ben krever
mer tid enn en arm, så noen måtte pent finne seg i
å bli håndtert både lenge og vel, – ja kanskje til og
med av to terapeuter!
Taping og bandasjering er i seg selv både interessant og morsomt, men ekstra glad blir man når det
fungerer og lymfødemikerne får utbytte og målbare
resultater av strevet vårt.
Det var forresten en god hjelp i behandlingen at vi
fikk låne pulsator og alle typer mansjetter av
Lisbeth Valen i firma rdh. Sosialt liv ble det også
omkring ”pumpene” – lett å slå av en prat når døra
står åpen og man skal til eller fra behandling.
Undervisning i selvbandasjering hadde vi to ganger à en time. Kunsten å legge bandasjer er nødvendig ”førstehjelp” når ødemet av en eller annen
grunn har blitt forverret, – så vi koste oss i grupper med alle bandasjene! ”Jeg elsker bandasjer”.
Merete vartet en ettermiddag opp med trim, –
gode øvelser for alle, først for armgruppe og så
for bengruppe. Demonstrasjon av relevante hjelpemidler ble det også tid til.

Linda og Merete stereo-bandasjerer
ernæring en ettermiddag, – og jammen forlangte
hun at vi skulle danse litt midt i foredraget.
To ganger ble det lagt opp til turer med Dagmar,
der de som hadde lyst og anledning kunne bli med
ut i marka. ”Noen” valgte å hvile.
Faglig sett er det alltid spennende å jobbe tett
sammen med andre fysioterapeuter enn de man
vanligvis deler hverdagene med. Vi har kinesiotapet, bandasjert og tatt mål til nye strømper
sammen. Vi har hatt veiledningstimer og faglige
diskusjoner på kammerset, – noe som er både
vesentlig og viktig når vi først har anledning.

Dagmar hadde et foredrag om lymfødem, kost og

Frisk Rib-tur rundt Skråva
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fortsettes side 16

Ørn over Trollfjorden
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Lofoten

... fortsatt fra side 14

Golfrunder ble det også tid til, i allslags vær, – og
det har virkelig vært herlig! Lofoten Links var en
utfordrende og spennende bane å spille. Det fantastiske lyset i Lofoten gjorde det vanskelig å avslutte dagen!
Fritiden ble ellers brukt aktivt til mange fine turer
– fjellturer, båtturer, bussturer og bilturer. Kombinasjonen jobb og Lofoten var en god vitamininnsprøytning, ja helt ypperlig!
Det ble nesten litt for kort tid i forhold til alt det vi
skulle rekke på disse dagene, men vi har sett ørn!
Og det på nært hold – da vi alle var på Trollfjordcruise!
Håper det blir arrangert flere behandlingsreiser i
årene fremover, – det er nyttig både for pasienter
og fysioterapeuter! Intensivbehandling og samvær

Hele gjengen – fotografert for Lofotposten av
John-Arne Storhaug
med andre i samme situasjon er til både hygge og
nytte! n

Faggruppe for Onkologi og Lymfologi
Ved fysioterapeut Linda M. Wiik
Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) har i dag 12
faggrupper.
Hensikten med faggruppene er å gi publikum tilbud om spesialkompetanse innen forskjellige områder. Faggruppene henger direkte sammen med
NFF`s spesialistordning.
Historikk
Faggruppen for Onkologi og Lymfologi (FOL) startet opprinnelig som en frittstående interessegruppe:
Faggruppe for Fysikalsk Lymfedrenasje, som var
åpen for medlemmer fra både NFF og fra Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF).
I 1995 kom faggruppen inn under NFF, hvilket
gjorde at de som var medlemmer i PFF ikke lenger
kunne være medlemmer.
Da det ble mulig å bli spesialist i onkologisk fysioterapi, ble fagfeltet onkologi innlemmet i faggruppen som idag har ca 200 medlemmer, derav 20
spesialister.
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Vårt fagfelt
Målet med fysioterapi er blant annet å vedlikeholde og bedre funksjonsevnen og å kompensere
for funksjonssvikt. Det er derfor viktig at opptrening tilpasses den enkelte og at det gis relevant
informasjon og veiledning. Fysioterapi kan være
av betydning for å gi bedre livskvalitet.
Lymfødem, både kreftrelatert og når årsaken er en
annen, er en diagnose som i de senere år har fått
mer oppmerksomhet. Behov for behandling har
blitt tydeligere og behandlingstilbudet noe bedre.
Ikke alle de 200 medlemmene i FOL har videreutdanning i komplett fysikalsk lymfødembehandling – og en del av de rundt 300 fysioterapeutene
med denne spesialkompetanse, velger å ikke være
medlem av NFF.
FOLs styre
Styret for Faggruppe for Onkologi og Lymfologi
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består pr 13. mars 2009 av:
• Leder Heidi Marie Tjugum, Kreftforeningen
Seksjon Innlandet
• Nestleder/sekretær Hilde Osnes, Kreftsentret,
Oslo universitetssykehus, Ullevål
• Styremedlem/kurskontakt Hilde Karbø,
Valdres Fysioterapi
• Kasserer/kurskontakt Merete StoltzRasmussen, Sortland Fysioterapi & Manuell
Terapi
• Styremedlem/kontakt webredaksjon Maria
Liljeholm, Oslo Universitetssykehus, Aker
• Vara Marit Løge, Bryne Fysioterapi
• Vara Siri Heggelund, Sykehuset Buskerud
Hvert år organiserer FOL et fagseminar i tilknytning til årsmøtet.
Et elektronisk nyhetsbrev blir sendt medlemmene
flere ganger i året.
FOLs nettside: www.fysio.no/ORGANISASJON/
Faggrupper/Onkologi-og-Lymfologi n

Pølse
Jeg har spist mye pølse i min tid.
Mange pølser, forskjellige pølser.
Tynne, tykke, korte, lange,
bleke som skummet melk, mørke som natten.
Noen skrukkete, inntørkete, smakfulle og skarpe,
noen feite så det tyter av fett,
noen sterke så det brenner på tungen,
andre milde – mot det smakløse.
Jeg unngår mer og mer de tykke, bleke, smakløse,
stappet og sprengende mot et tynt pølseskinn.
De minner for meget om mitt sprengte lymfeben.
Det holder at mitt lymfeben er stappet som en pølse.
Lymfedama

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

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

Timebestilling anbefales for å unngå ventetid – tlf

22 93 44 02

Radiumhospitalet, 9. etg. Ullernchausseen 70, 0310 Oslo
www.mimosa.as / post@mimosa.as
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Seminar med dr Piller
Norsk Lymfødemforening var i Stockholm da Svenska Ödemförbundet inviterte til seminar om Lymfødem med lymfolog dr Neil Piller som trekkplaster nå i april.
Evy Walderhaug og Eva Kjønø Johansen fra NLFs sentralstyre deltok på seminaret, og
Evy har skrevet noen innledende ord.
Professor Neil Piller som arbeider ved Flinders
University i Adelaide, Australia har i tillegg til å
undervise medisinstudenter, bygd opp et lymfødemmottak, – i tilslutning til kirurgi- og kreftavdelinga.
Professoren sitter i redaksjonen for flere tidsskrifter innen lymfologi: Journal of lymphoedema,
Journal of lymphology, Journal of lymphatic
research and biology og The Chinese journal of
lymphology and oncology. Han er også rådgiver
for den engelske gruppen Lymphoedema Framework som arbeider for å utvikle retningslinjer for
lymfødembehandling internasjonalt.

Seminaret var rettet mot lymfødempasienter, men
det deltok også personale fra forskjellige lymfødemklinikker i Sverige.
Alle fikk en innføringsforelesning om lymfesystemets oppbygning og funksjon, den ble vist i en
lett forståelig powerpoint-presentasjon.
Det følgende er en artikkel som refererer seminaret. Den er skrevet av journalist Lena Bäckmann
som generøst har stilt den til Lymfepostens disposisjon. Artikkelen er skrevet for Svenska Ödemförbundets pasientorgan Lymfan nr 3 i år, – der
redaktør Sandra Jensen velvillig har gitt oss tilgang til artikkel og billedmateriale.

Det er de små skrittene
Ved Lena Bäckmann
Oversatt av Tone Guettler

Foto: Mattias Hansson
lymfologer gjør ikke bare banebrytende forskningsog behandlingsarbeide hjemme i Australia, men
reiser også verden rundt for å undervise og gi opplysning om lymfesystemet og hvordan behandling
av lymfødem kan forbedres.
I slutten av april besøkte han Sverige og deltok på
Svenska Ödemförbundets seminar som ble holdt
på Karolinska Institutet i Solna, der han med stor
underholdningsevne og glimt i øyet holdt seminardeltakerne i et fengslende grep under to totimers seanser.

Dr Neil B. Piller, berømt lymfolog fra Australia
har vært på besøk i Sverige. Hans beskjed til alle
med lymfødem var positiv: Det går an å få til
store forandringer med små midler.
Professor Neil B. Piller, en av verdens ledende
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At professor Pillers forskning ved Flinders Universitetet i Adelaide er praktisk orientert for å
komme pasientene til gode merkes tydelig. Han
ga seminar-deltakerne mange eksempler fra sitt
eget arbeide på lymfødemklinikken i Adelaide og
fortsettes side 20
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Det er de små skrittene
tydelige instrukser om forebyggende behandling
og tidlig oppdagelse av lymfødem.
Hans budskap var positivt:
Kanskje kjennes det umulig å på egen hånd oppnå
en forbedring. Men det er de, små, små skrittene
som gjør at livet med lymfødem kan bli bedre.
Alt du gjør teller.
Budskap nummer to:
Tenk holistisk, det vil si tenk på hele kroppen, –
fra tærne opp til nakken, gjentok han.
Med jevne mellomrom i løpet av dagen ble alle i
salen oppfordret til å stille seg opp for en enkel
treningsøvelse.
Plasser hendene mot hverandre med fingrene pekende inn mot brystkassen. Pust inn. Strekk deretter ut hendene og fingrene i en bue bakover så
langt det går bak ryggen samtidig som dere puster
inn, – før hendene tilbake til utgangsstillingen
samtidig som dere puster ut og slapper av, instruerte professor Piller som samtidig viste den
tai-chi-inspirerte bevegelsen fremme ved podiet.
Gjør denne øvelsen fem ganger. Fem ganger daglig.
Det kommer til å gi et meget nyttig dytt på lymfesystemet.
Øk din kunnskap
De drøyt 100 deltakerne på seminaret som besto
av lymfeterapeuter, fysioterapeuter, personale fra
Lymfödemenheten vid Röda Korsets Sjukhus og
andre lymfødemklinikker i Sverige, samt SÖF’s
egne medlemmer, fikk i løpet av den fire timer
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... fortsatt fra side 18

lange forelesningen grunnleggende fakta om hvordan lymfesystemet er oppbygd og fungerer, hvordan et skadet lymfesystem påvirker symptombildet, og hvorfor det er så viktig å kjenne til. Med
tanke på den manglende kunnskapen om lymfødem innen helsevesenet er nøkkelen til en fremgangsrik behandling økt kunnskap hos den enkelte pasient, understreket professor Piller.
Les og lær! Å være informert er en av de viktigste
innsatsene du kan gjøre selv. Jo mer du vet om
lymfesystemet jo raskere forstår du når det er nødvendig å sette inn behandling, – og hvordan, forklarte han.
Viktigheten av at lymfødemet holdes under kontroll og ikke øker kan ikke fremheves nok, understreket professoren gjennom hele forelesningen.
Jo tidligere lymfødemet oppdages, desto bedre, –
egentlig allerede innen hevelsen begynner. En
tidlig startet behandling innebærer ikke bare god
effekt for den enkelte pasient, men også for helsevesenet.
Og det er med ganske enkle metoder man kan
motvirke unødvendig lidelse og negative bivirkninger. Det handler nettopp om økt kunnskap og
helhetssyn, poengterte han.
Tregt system
De fleste vet omtrent hvilket blodtrykk de har.
Men hva er trykket i lymfesystemet, spurte
professor Piller retorisk sitt publikum.
Et normalt trykk i lymfesystemet er 2-55 mmHg,
får vi vite. Trykket i lymfesystemet er altså veldig
lavt selv før det er rammet, med en puls på seks
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til 10 slag i minuttet som transporterer 20 milliliter lymfe fra foten til lysken i løpet av en time. I
armen flyter fem milliliter lymfe på samme tid.
Hos en rammet person der trykket er enda lavere,
og i verste fall savnes helt, kan samme transportstrekning ta seks timer eller mer. Fem milliliter i
timen, en knapp teskje, kan virke lite, men om det
stopper opp blir symptomene snart påtagelige.
Derfor er det så viktig å holde flyten i gang.
Hver lille innsats har verdi. Og her skal man enda
en gang huske på at selv små aktiviteter gjør stor
forskjell.
For eksempel kan man lære seg dyppusting – det
kan for noen være helt avgjørende for å få flyten
til å pulsere og kan innebære at fem milliliter
ekstra lymfevæske transporteres bort fra en arm
hver dag. For mange kan det være alt som behøves for å gjøre den lille forskjellen, – instruerer
professoren.
Risikobedømminger
Seminardeltakerne lyttet oppmerksomt på hvilke
behandlingsmetoder som ble brukt på den lymf-

ødemklinikken Neil Piller har bygget opp i forbindelse med kirurg- og kreftavdelingen i Adelaide. I
behandlingen forholder man seg til den enkelte
pasients risikofaktorer.
Det finnes de som har fått fjernet mer enn 20
lymfeknuter etter en operasjon, men som likevel
ikke rammes av lymfødem. Man må derfor alltid
stille seg spørsmålet: hva det var som utløste det
spesifikke lymfødemet? Og her må man tenke
holistisk, – det vil si se på hele mennesket, sa professor Piller og listet opp spørsmål som er viktige
å stille seg: arvelighet, sykdommer i slekten, tidligere sykdommer, andre medisiner som kan forverre hevelse, spesifikk operasjons- og strålebehandlingshistorikk. Hvordan ser livssituasjonen
ut? Helsen ellers? Når risikofaktorene er registrert,
er det på tide å systematisk gå gjennom hvordan
effektene skal kunne reduseres i hvert enkelt tilfelle.
Alt i alt, jo mer man kan gjøre for å minske belastning på systemet og øke flyten, jo bedre er det,
fortsettes neste side
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Det er de små skrittene
overbeviste professor Piller og ga en rekke eksempler på små tiltak som gjør forskjell:
• Tren litt før du legger deg
• Ta av kompresjonsstrømpen først når du ligger
i sengen
• Sov på tom mage
• Hold huden i bra stand, og smør ikke bare inn
hånden, men hele kroppen,
– oppfordret professoren som fra tid til annen utløste varme latterbølger med sitt engasjerte kroppsspråk.
Hjelpemidler for økt flyt
Massasje er viktig. Og bevegelse.
Gjør massasjen til en rutine og involver dine nære.
Like viktig som at du børster tenner morgen og
kveld er det å aktivisere et tregt lymfesystem, oppfordret professor Piller og viste bilder av massasje
på lymfødemklinikken i Adelaide der de lærer opp
både pasienter og pårørende til å utføre massasje
på korrekt måte.
Massasjen skal utføres med lett berøring fra området der hevelsen sitter mot lymfeknutene, – harde
trykk kan gi direkte motsatt effekt. Og like viktig
er det å gjøre de tai-chi-inspirerte armbevegelsene

... fortsatt fra side 21

med dyppusting i forkant av massasjen for å
vekke opp systemet, blir vi fortalt.
Når det gjelder fysisk aktivitet kan man i prinsipp
gjøre hva man vil, men man skal huske at det er
viktig med både en lang oppvarming og en lang
nedtrapping for ikke å øke hevelsen.
I tillegg til en gjennomtenkt og individbasert egenbehandling finnes det tekniske hjelpemidler som
både kan oppdage tidlig lymfødem og gi lindring.
Seminardeltakerne fikk se bilder av en rekke eksempler, blant annet laser, en teknikk som har vært
brukt med stor fremgang i Australia. Den har vært
grundig testet med dobbelt-blind-tester som viser
at behandlingen ikke bare lindrer, men også myker
opp strukturen i vevet ved fibrotisering.
Neil Piller som er et av styremedlemmene i International Society for Lymphology avsluttet seminaret med å informere om lymfologi-kongressen
som skal holdes i Sydney i høst. Der kommer nettopp forebyggende behandling, tidlig diagnose og
forbedrede behandlingsmetoder av lymfødem å
være tema, – og han ønsket alle velkomne dit for
å lytte. n

Lipødem og overvekt

Gikk ned 70 kilo
– Gå hjem og slank deg, du, så går det nok bra, sa legene til Anne-Lise Hodt (48). Det

var den legehjelpen hun fikk.
– Deg slipper vi ikke, sa Wenche Vigen og Helen Olsen ved Norsk Lymfødemklinikk da
hun endelig kom til fysioterapeuter som tok tak i problemet.
Tekst og foto: Torunn Ekornholmen
Anne-Lise har lipødem, men hun måtte bli voksen,
måtte gjennom flere omganger med rosen og to
lange sykehusopphold før noen kunne fortelle
henne hva som feilte henne. Hun kom til Skogli
Helse- og rehabiliteringssenter på Lillehammer,
og traff der endelig fysioterapeuter som visste hva
dette dreide seg om.
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– De rådet meg til å kontakte Norsk Lymfødemklinikk, og gjett om jeg begynte å ringe! Jeg maste
meg inn der, smiler Anne-Lise blidt.
I dag, fire år seinere, har Anne-Lise 70 kilo mindre
å bære på. Hun har tatt utdannelse som medisinsk
fortsettes side 24
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JOBST - gjør hverdagen enklere

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

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

JOBST - målsydde kompresjonsstrømper

JOBST Ready-to-wear hanske og armstrømpe

JOBST - standard kompresjonsstrømper

*smith&nephew
Smith & Nephew AS, Nye Vakåsvei 64, Postboks 224, 1379 Nesbru.
Tlf:66 84 20 20 Faks: 66 84 20 90. E-post: norway@smith-nephew.com
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Lipødem og overvekt

Gikk ned 70 kilo

...fortsatt fra side 22

sekretær, og takker fysioterapeutene Wenche Vigen
og Helen Olsen for sitt nye liv, og alle de mulighetene som hun klart mener at de to har gitt henne.
Flere lider
– Jeg fikk vite at jeg har lipødem, men hadde aldri
hørt om det. Ingen leger kunne fortelle meg det, og
først da Wenche og Helen tok hånd om meg begynte ting å skje. Under behandlingen har de hele
tiden snakket med meg og gitt meg råd om hva jeg
skulle og ikke skulle. Jeg så også bilder i Lymfeposten av tynne damer med stor underkropp, og
forsto at det er flere som lider av det samme.
Overvektig
Anne-Lise mener hun er født med lipødemet. Hun
begynte å undersøke litt i familien, og fant ut at
både hennes mamma, en tante og oldemor hadde
væskeansamlinger som ingen forsto hva var.
– Jeg har bilder av meg selv som barn, der jeg ser
at sokkestrikken forsvinner inn i leggen min. Jeg
var overvektig allerede da, sier hun.
Sårbar
– Ble du mobbet?
– Å, ja, de prøvde seg, og jeg var sårbar. Men jeg
var stor og sterk også, og fant meg ikke i det! Jeg
lot dem ikke få lov. Ellers må jeg si at jeg har fått
min del av moroa, så jeg klager ikke.
Anne-Lise jobbet i bankvesenet i 24 år, til hun måtte gi seg i 2003. I 2005 begynte behandlingen på
lymfødemklinikken, og der ble hun oppfordret til
å søke om slankeoperasjon.

Skaffe meg jobb
– Jeg sa selvfølgelig ja til det, men først måtte jeg
fullføre etterutdanningen min. Wenche og Helen
pushet meg veldig, og uten dem, og behandlingen
de ga meg, hadde jeg aldri klart skolen tre dager i
uken, i tre semestre. Så ble det operasjon høsten
2007, og nå håper jeg bare jeg kan skaffe meg en
jobb.
Hjelp av NAV
Ikke alle har så mye godt å si om Nav, som AnneLise:
– Jeg har fått så god hjelp av trygdevesenet. I høst
skal jeg få 24 uker arbeidspraksis, og jeg håper inderlig at det kan bli en innfallsport til yrkeslivet.
Jeg vil så gjerne jobbe!
fortsettes side 26

Lipødem er beskrevet som en tilstand med et symmetrisk økt fettvev fra midjen og ned til ankler; føttene er
normale. Det er en betydelig økt trykkømfintlighet i vevet, spesielt på innsiden av knærne. Det kan også sees
knuteformede fettvalker i vevet. Tilstanden er kronisk, forekommer kun hos kvinner og har som oftest en genetisk disposisjon, den opptrer oftest i puberteten og kan forverres betydelig ved økt vekt og graviditeter.
Lipødemet, lipolymfødemet er en kombinasjon av forstyrrelser av fettvevsfordeling og etterhvert med skader
på lymfesystemet i bena. Det blir en negativ selvforsterkende sirkel med dårligere transport av lymfevæsken
og videre fortykkelse i vevet.
Kilde: Dr. C. F. Petlund
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Hvis det finnes en sko
som får hard asfalt til å

føles som myk mose, som
kan øke blodsirkulasjonen og
avlaste leddene dine, som kan
lindre smerter i rygg og knær,
hvorfor ikke prøve den?

Nytt design,
dokumentert effekt!

www.masainorge.no
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Lipødem og overvekt

Gikk ned 70 kilo
Nytt liv
Anne-Lises nye liv har gjort henne mer aktiv. Oslo
Idrettskrets har et tilbud som heter “Aktiv på dagtid” som hun deltar på. Hun går tur hver dag og
trappene opp og ned til leiligheten er ikke lenger
noe hinder for å finne på ting. Hun og søsteren,

...fortsatt fra side 22

Inger, har mange planer, og nå som hun til og med
kan få på seg sikkerhetsbeltet i forsetet i en bil,
åpner det seg mange muligheter.
– Nå har jeg lyst til å bli som alle andre! JEG HAR
LYST TIL ALT, jubler hun. n

Drenerte ut 30 liter
Wenche Vigen og Helen Olsen ble Anne-Lises terapeuter i 2005. Etter seks uker med
intensivbehandling ved Norsk Lymfødemklinikk i Oslo var Anne-Lise kvitt 30 liter væske.
– Allerede første natta fløy jeg på do 17 ganger, og jeg var så glad at jeg kunne juble. Det
virket jo!
Tekst og foto: Torunn Ekornholmen
To behandlere
– Da jeg så beina hennes forsto jeg at vi måtte være
to behandlere. Det har også vært nyttig i prosessen,
for Helen og jeg kjenner hverandre godt og kan
spille på hverandres kunnskaper. Anne-Lise har et
klassisk lipødem med overvekt. Siden vi startet
behandlingen, og etter slankeoperasjonen, har hun
gått ned 50 cm over hoftene, 30 cm på hvert lår
og alt i alt mellom 20 og 50 cm over det hele, og
vi må stadig ta nye mål til mindre kompresjonsstrømpebukser. Anne-Lise hadde også gått med et

åpent sår i en hudfold i tre år, og det er nå grodd,
forteller Wenche glad.
– Hvis jeg ikke hadde fått behandling ville det nok
gått koldbrann i det såret, kommenterer Anne-Lise.
Uten fysikalsk behandling hadde hun heller ikke
fått slankeoperasjonen. Hun måtte ned i vekt før
den kunne gjennomføres.
De tre damene har hatt mye moro underveis også,
og Anne-Lise får stor honnør for sitt gode humør.
Nå har hun imidlertid blitt så “liten” at det er slutt
på luksusen med to behandlere!

Fra venstre: Wenche Vigen, Anne-Lise Hodt og
Helen Olsen

Uvitenhet
Helen forteller at Anne-Lises fastlege til å begynne
med ikke hadde noen tro på at deres opplegg kunne ha noe for seg.
– Vi måtte være litt streng med legen, men samtidig samarbeide. Hun ble faktisk litt småsur da vi
kom med forslag som hun ikke hadde kommet med
sjøl. Men hun visste jo ikke hva dette var! Etter at
hun forsto at vår behandling hjalp Anne-Lise, har
hun vært veldig grei med henvisninger. Vi vil slett
ikke fornærme noen, men ble glade da vi følte at
vi ble tatt på alvor, sier Helen.
Det er fortsatt stor uvitenhet blant helsepersonell
når det gjelder lymfødem og lipødem.
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–Lipødem er et ord som ikke fantes i Norge før vi
begynte vår behandling for 25 år siden. Men folk
har hatt det til alle tider, bemerker Wenche.
Sunne vaner
Vigen og Olsen forteller at de har presset AnneLise litt på “et par” ting. Helen kommer med pekefingeren og sier:
– Ikke salt, hører du hva jeg sier?
Den replikken har visst Anne-Lise hørt før, for
igjen triller latteren fra damene.
– Det blir pratet om mye i en behandlingssituasjon,
og de passer på meg som hauker. Snille hauker,
ler Anne-Lise.
– Vi har hatt mange interessante samtaler, og de
har blant annet pushet meg på mat og aktivitet, og
snik-innført sunne vaner! Før satt jeg bare og så
på TV, og måtte hvile dagen etter hvis jeg var på

butikken. Nå blir jeg urolig hvis jeg har sittet
stille for lenge.
Glede
– Og jeg glemmer ikke gleden i ansiktet ditt den
dagen du var på H&M og handlet, sier Helen.
– Nei, det var stort å finne klær jeg liker, ikke
bare kjøpe dem fordi de passet. Kunne velge. Jeg
har heldigvis vært flink til å sy, men det er ikke
morsomt å skjøte underbukser. Målet er ei ferdigkjøpt Olabukse.
– Kanskje vi skal ta en runde med intensiv igjen,
jeg tror vi kan få ut mer over hoftene, sier
Wenche, og begge har en sterk oppfordring til
andre kolleger:
– Det er ikke lov å gi opp før en har prøvd –
ordentlig! n

Behandlingsreise for Oslo/Akershus

Lanzarote 1. - 15. mars 2010
Oslo/Akershus Lymfødemforening arrangerer et
to ukers opphold med intensiv lymfødembehandling i Puerto del Carmen på Lanzarote. Behandlingsreisen godkjennes av Rikstrygdeverket. Turoperatør er Star Tour og bosted er Cinco Plazas.
Vi understreker at deltakere som ikke er selvhjulpne, må ha med egen ledsager som er ansvarlig for
nødvendig hjelp, pleie og stell under hele oppholdet.
Cinco Plazas ligger sentralt i Puerto del Carmen,
med kort vei til stranden, og er bygget rundt tre
bassengområder med hver sin solterasse. I anlegget finnes restaurant med bar, Star Tours servicesenter og butikk. Innkvartering i 1-roms leilighet
for to personer eller i 2-roms leilighet for 2-4 personer. Alle leilighetene har minikjøkken, bad/dusj
og wc, tv, telefon, balkong eller markterasse. For
mer informasjon se www.startour.no
Fullstendig informasjon, priser og påmeldings-/
søknadsskjema vil i oktober bli sendt direkte til
medlemmer av Oslo/Akershus Lymfødemforening,
som vil bli prioritert.

Andre interesserte kan henvende seg skriftlig til
Norsk Lymfødemklinikk v/Helen Olsen, Stensberggaten 19, 0170 Oslo. Husk å oppgi navn, adresse,
telefonnummer og du vil da bli kontaktet.
Påmeldingsfrist er 1. november 2009.
Ansvarlig for planlegging og tilrettelegging:
Bodil Jensen, Helen Olsen, Elisabeth Burchardt
og Merete J. Orholm. n
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NYTT .... LOKALNYTT .... LOKALNYTT

Nord-Trøndelag
stiftet 11. oktober 1997

Trivselstur i juni
Lørdag 6. juni arrangerte foreningen vår trivselstur for medlemmene. Reisemålet var Frosta og
Tautra – som ligger sør i fylket.
Medlemmene med ledsagere kom fra Steinkjer i
nord til Stjørdal i sør. Vi var i alt 14 deltakere.
Været var litt kjølig, men ellers bra. Humøret var
i alle fall på topp!
Frosta er et av fylkets frodigste områder, kjent for
sine prima landbruksvarer med ”tidligpotet” og
grønnsaker.

serveringssted. De hadde dekt middagsbord til vi
kom. Nå smakte det ekstra godt med en toretters
middag og kaffe. Vi kunne også besøke et lite
galleri på Klostergården. I butikken like ved fikk
vi kjøpt utsøkte kremer og såpe som i dag blir
produsert av nonnene ved det nye klosteret.
Med bare fem minutters kjøring herfra, kom vi til
det nye Maria-klosteret. Et praktbygg i glass, tre
og stein med Otta-skifer som eksteriør. Bygget
sto ferdig sommeren 2006 og kostet i underkant
av 50 mill kr. Her kunne vi gå inn i den vakre
klosterkirken – som alltid står åpen.
Roen og estetikken her inne er en opplevelse i seg
selv! Denne stille stunda passet godt nå – før vi
satte kursen nordover igjen.
Vi vendte tilbake med en følelse av at vi hadde
hatt en innholdsrik dag. Rosene hadde vært med
oss hele dagen, men var like vakre i mange dager
etterpå ...
Oddbjørg Rindhølen

Sunnmøre
stiftet 28. november 2005

Sommeravslutning
Vi startet med å besøke et av mange gartnerier for
å få sett – og kjøpt roser, og vi ankom Tautra med
favnen full av roser. Her møtte vi bokstavelig talt
”levende” historie fra Middelalderen. Ruinene etter
klosterkirken på Tautra står der som et sterkt minne
om det klosterlivet som ble praktisert av munker i
tida fra 1207 til reformasjonen i 1537. Stedet var
et åndelig kraftsenter for cistersienserordenen med
plass til ca 30 munker den gangen.
Like ved Klosterruinene ligger Klostergården
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Vi møttes til sommeravslutning på Sjøbua Ramoen
på Vartdal der vi fekk servert reker med brød og
salat. Vi var åtte som møtte opp siden det var to
som blei sjuke og meldte avbud.
Vi hadde ein hyggeleg kveld der vi delte erfaringer og prata om laust og fast. Sjøbua var ein flott
plass med triveleg vertskap.
Vi kosa oss så mye så vi gløymde å passe fergetidene. Så det vart ein sein kveld, det vart midnatt
før vi kom oss heim, men, men ... det er lyse sommerkvelder så vi klarer å rangle litt av og til.
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NYTT .... LOKALNYTT .... LOKALNYTT
Vi la sommeravslutninga til søre Sunnmøre denne
gangen for å trekke med folk frå denne delen av
distriktet, men det hjalp ikkje, – dei som møtte frå
Volda finn også vegen til Ålesund på møta der.

sesongavslutning før sommeren
Takk til styret i Oslo/Akershus – for gode ideer
og vel arrangerte sommertreff hvert eneste år!
Elsebeth Peel Jarvis

Eg vil oppmode medlemmane våre om å møte på
medlemsmøter, – vi har det kjekt saman, og vi
deler på gode erfaringer.
Evy Walderhaug

Oslo/Akershus
stiftet 16. april 1997

Sommeravsluttning i Operaen
Styret i Oslo/Akershus inviterte 13. mai sine medlemmer til guidet omvisning i det nye bygget til
Den Norske Opera og Ballett.
Ingen kan vel ha unngått å se utallige bilder både
innen- og utendørs av det spennende operahuset
med sin flotte beliggenhet i Bjørvika. Men muligheten for en egen omvisning viste seg å være et
svært populært arrangement – de 30 plassene vi
ble tildelt ble fulltegnet på få dager.
Vi ble delt i to grupper, og fikk hver vår dyktige
guide. Omvisningen høyt og lavt inne i bygget ble
et spennende møte med et utrolig flott og annerledes bygg, hvor også materialvalget skiller seg ut
fra det vi har vært vant med å se. Også for de av
oss som tidligere hadde besøkt Operaen for å overvære en forestilling, var det mye nytt og interessant å se og høre.
En tur hit kan virkelig anbefales – om ikke for
annet så for å rusle en runde på taket.
Etter omvisningen benket vi oss alle i Brasserie
Sanguine i operafoajeen hvor det var dekket på
langbord til oss, og hvor vi nøt litt mat og drikke
og noen timer med hyggelig prat – en perfekt

Foto: Jaro Hollan/Statsbygg
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Norsk Lymfødemforening – tillitsvalgte lokalt
Østfold Lymfødemforening

Oslo/Akershus Lymfødemforening

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

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

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

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

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

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

Ringerike Lymfødemforening
Leder Kari Danielsen, tlf 3213 2515
Loveien 22, 3514 Hønefoss
e-post: kari.jan.d@bluezone.no
Kasserer Gudbjørg Syversen
Sekretær Kari Elton
Styremedlem Reidun Amundsen

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

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

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

30

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

Nord-Trøndelag Lymfødemforening

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

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

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

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

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

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

Norsk Lymfødemforening – tillitsvalgte sentralt
NLFs sentralstyre
Leder Åse S. Hokseng, Ivers vei 7H, 3474 Åros, tlf 3128 8557 / 900 22 423, e-post: nlf@lymfoedem.no
Nestleder Evy Walderhaug, Ytterland, 6050 Valderøya, tlf 7018 2485
Økonomi Randi Fredriksen, Villaveien 6, 8618 Mo i Rana, tlf 7516 9640, okonomi@lymfoedem.no
Styremedlem Eva K. Johansen, Raveien 12A, 8400 Sortland, tlf 7599 7833, fyslister@lymfoedem.no
Styremedlem Eva Evju, Sagtomtveien 54, 1359 Eiksmarka, tlf 984 68 126, adresselister@lymfoedem.no
Styremedlem Elin Hansen, Barlindåsen 1, 3475 Sætre, tlf 474 13 722
Styremedlem Valeria Terezia Ilyes, Sponstuveien 18B, 1263 Oslo, tlf 922 68 992
Varamedlem Stein Follerås, Skolsegglia 24, 2019 Skedsmokorset, tlf 992 77 070
Varamedlem Unn Hotvedt, Lillehagveien 50, 1365 Blommenholm, tlf 6754 8395
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RETURADRESSE:

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

Likemenn:

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

Navn

Telefon nr

Bosted (fylke)

Har selv lymfødem – type:

Camilla

993 29 468

Oppland

Sekundært, – begge ben

Oddny

991 18 806

Rogaland

Har barn med primærlymfødem

Torunn

991 18 609

Møre og Romsdal

Primært og sekundært

Bente

991 18 755

Trøndelag

Primært, – begge ben

Vivian

991 18 110

Nordland

Sekundært, – ben

Liv

952 29 144

Vestfold

Sekundært, – arm/hånd

Innmeldingsblankett

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

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

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

Fornavn:

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

Etternavn:

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

Adresse:

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

Postnummer: ................ Sted: ......................................................... Telefon: .................................
Medlemskategori (kryss av):
m Har Primærlymfødem – (som følge av medfødt defekt i lymfesystemet; ofte igangsatt i forbindelse med
pubertet, andre hormonelle endringer eller skader/sykdom)
m Har Sekundærlymfødem – (oppstått etter fjerning av lymfeknuter eller annen direkte skade påført lymfesystemet under operasjoner og/eller strålebehandling)
m Husstandsmedlem – (husstander med flere medlemmer kan tegne hovedmedlemskap for et medlem og
husstandsmedlemskap for de øvrige)
m Fysioterapeut – etterutdannet innen komplett fysikalsk lymfødembehandling

m Andre

