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Jeg sitter og tenker på hva jeg kan dele av tanker med
dere denne gangen, men i disse dager er det jo bare
en ting som opptar oss alle, vil jeg tro.
Jeg satt og så på TV på mitt favorittprogram, da
rulleteksten varslet om at noe alvorlig var skjedd i
det lille fredelige landet vårt. At en slik katastrofe som
disse to hendelsene den 22. juli virkelig kunne skje i
NORGE er for meg helt ufattelig og hjerteskjærende
vondt.
Men når dette i sin fulle gru fikk satt seg, brakte det
meg også til ettertanke. Det satte ting i et annet perspektiv for meg i alle fall. Når jeg tenker på hva ofrene og deres pårørende opplevde og fremdeles opplever, blir jeg ydmyk i forhold til hvor stor vekt jeg
har lagt på mine egne plager med en kronisk sykdom
– og kanskje fra tid til annen også synes synd på meg
selv.
Vi anstrenger oss for å få andre til å forstå våre problemer, da vi føler at verken helsevesen eller offentlige myndigheter tar oss helt på alvor. Men dette blir
jo likevel smått i forhold til det som nå er skjedd.
Jeg vil så gjerne få uttrykke min medfølelse med de
som har mistet noen eller er nært bekjente med noen
av de involverte!
Når dette er sagt må vi likevel gå videre i hverdagen,
og vår virkelighet er nettopp den nevnte kampen for
større forståelse. På tross av alt annet må vi derfor
klare å gå videre og fortsatt kjempe for vår sak med
uforminsket kraft og pågangsmot.
Lykke til med deres arbeid hver på deres plass i
foreningen vår!
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Meninger som uttrykkes av personer som intervjues eller skriver artikler i Lymfeposten, er deres egne
– og representerer ikke nødvendigvis synet til Norsk Lymfødemforening.
Ettertrykk av artikler fra Lymfeposten tillates kun etter avtale og med tydelig kildehenvisning.

Forsiden: George på 10 fikk diagnosen primærlymfødem som 4-åring – representerer
mai måned i 2011-kalenderen ”Lymphoedema Is Part Of Who I Am”.
Foto: Debbie Wilkinson, www.debbiewilkinson.co.uk
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Nye lymfødemplakater
Ved Oddny Merete Bye, Sør-Trøndelag Lymfødemforening
En stor takk til alle som bidro som fotomodeller
og fotografer så vi fikk laget ny flott plakat for NLF.
Modellene er:
Elin Olsen, Lill Gro Gundersen Tjensvold, Kari
Enger, fysioterapeut Hege Nærvik Almli, St. Olavs
Hospital Trondheim og Oddny Merete Bye.
Fotografer:
Bente Sundet Olsen, Arild Tjensvold, Arne Morten
Enger, Hanne Paltiel.
Takk også til hjelpsomme Svend Åge Sæther ved
Design Trykk AS, avd. Orkdal.
Alle lokallag har fått tilsendt 100 plakater hver.
Anbefaler å følge forslaget til Thorvald Lyngstad,
Nord-Trøndelag Lymfødemforening, om å kjøpe
inn billedrammer og ramme inn plakaten før den
leveres ut til legekontor, behandler, sykehus osv.
Restopplaget av plakatene er lagret på kontoret til
NLF i Grenseveien 99. Ønsker du å gjøre en
innsats for å spre informasjon – ta gjerne kontakt
med sentralstyremedlem Marit Holm Mathisen, tlf
909 37 740, e-post: marit.holm@getmail.no n

Stipend til fysioterapeuter
Norsk Lymfødemforening har også for år 2012 avsatt
midler til etterutdanningsstipend 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 2012 til:
Norsk Lymfødemforening, v/Helga Larsen, Asdal, 4824 Bjorbekk. E-post: nlf@lymfoedem.no
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Smykke for Norsk Lymfødemforening
Sentralstyret har i forbindelse med foreningens 25 års jubileum fått laget en NLF-nål
som også kan brukes som anheng.
Ved Eva Evju
Sentralstyret har i forbindelse med vårt 25 års
jubileum 28. oktober 2011 fått laget en nål som
også kan brukes som anheng.
Smykket er designet av gullsmed Bjørn Winberg
hos firma Arne Nordlie AS, Oslo.
Materialet er sølv med emalje. Smykket har en
diameter på 35 mm og er blitt lovet ferdig i løpet
av september måned.
Prisen vil være kr 440.
Salget vil Karin Aakermann i sentralstyret stå for.
Kontakt-info: Badebakken 30, 0467 Oslo eller
e-post: karin@aakermann.com n
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Dekning av kostnader til kompresjonsmateriale
– omtalt i forrige nummer av Lymfeposten.

Vel ment – fort problematisk
Ved Tone Guettler
Da Helse- og omsorgsdepartementet ga positivt
tilsvar på anmodningen fra Foreningen for Brystkreftopererte om at alle brystkreftopererte med
lymfødem skulle få dekket sine kompresjonsplaggutgifter selv om de ikke nådde opp til laveste sats
for grunnstønad – ble dette av mange møtt med
begeistring.
At andre lymfødemikere ønsker samme rettigheter
er fullt forståelig, og det er bra at både Norsk
Lymfødemforening og Faggruppa for Onkologi
og Lymfologi (FOL) henvendte seg til Helse- og
omsorgsdepartementet og påpekte at et slikt vedtak ikke bare kunne gjelde de med brystkreftbakgrunn – det måtte komme alle lymfødemikere
til gode.
I departementets avklaringsbrev til vedtaket (brev
av 07.04.2011/ref200904531/SHA-IAA til FOL)
presiserer de at ”kompresjonsstrømper og støttebandasjer” anses som nødvendige for å få gjennomført lymfødembehandling. Det er behandlingshjelpemidler – og vedtaket gjelder alle som har
behov for denne typen spesialisert behandling.
Tilsynelatende burde alt da vært fryd og gammen.
Etterhvert som realitetene begynner å manifestere
seg, ser vi imidlertid – at i stedet for å gi trygghet
er det stadig økende forskjellsbehandlinger som
kommer til syne, og med dem økt usikkerhet – for
både lymfødemikere og fysioterapeuter.
Ingen felles retningslinjer
Helse- og omsorgsdepartementet har gjort et
vedtak1 – men uten at det samtidig er gitt midler
til å dekke opp kostnadene.
Ansvaret for dekning av kostnadene er lagt til de
regionale helseforetakene – mens ansvaret for å
1 11. mai 2010/ref200904531-/LSD.
OBS: feil referansenummer i Lymfeposten nr 2.
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vurdere hvordan det hele skal organiseres legges
på den enkelte behandlingshjelpemiddelsentral.
Dem er det mange av rundt om i landet – og deres
praksis er ikke lik. At praksis ikke er lik gir mange
problemer som både vi lymfødemikere og de lymfødembehandlende fysioterapeutene blir berørt av.
Noen behandlingshjelpemiddelsentraler forlanger
at fysioterapeuten skal betale leverandøren for
kompresjonsplagg de har bestilt til sine pasienter,
og i etterkant få refundert utleggene fra behandlingshjelpemiddelsentralen. Det betyr at enkelte
fysioterapeuter risikerer å måtte legge ut flere titusener kroner. Da er det bare å håpe på rask saksbehandling, og at kassakreditten holder.
Det er også forskjell på hva behandlingshjelpemiddelsentralene krever for å gi positivt vedtak
på søknad om dekning av kostnader til kompresjonsplagg.
Eksempelvis tillater Akershus universitetssykehus
at fysioterapeut med spesialkompetanse i lymfødembehandling kan skrive søknad. I Oslo derimot,
der det er behandlingshjelpemiddelsentralen ved
Ullevål som skal behandle søknaden, forlanges det,
så vidt vi forstår, at lege med onkologispesialistkompetanse må signere søknaden, i tillegg til fysioterapeuten.
Noen steder gis vedtak for ett år, andre for tre år,
og dette for behandlingshjelpemiddel som gjelder
en kronisk lidelse.
Ett helseforetak skal ha begrenset antallet kompresjonsplagg pr år til to – 2 – uten at fysioterapeuten,
som er den faglig ansvarlige, har gått god for at
man kan klare seg med det.
For veldig mange lymfødemikere vil dette være
alt for lite. Som en vedtakssøker formulerte det:
”De kan da ikke si to plagg pr år pr person, – det
må i det minste være pr ekstremitet!” Som kjent
er det lymfødemikere som har lymfødem både i
armer og ben, bol og hode. Det er lymfødemike-
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ren og den behandlende fysioterapeut som vet hvor
mange kompresjonsplagg som er nødvendige pr år
i behandlingssammenheng – ikke en behandlingshjelpemiddelsentral.
Vi vet at behandlingshjelpemiddelsentralene selv
føler at dette nye departementsvedtaket er problematisk mht gjennomføring i praksis. Folk fra behandlingshjelpemiddelsentralene skal derfor samles
til et nettverksmøte 31. august, der de har bedt
Faggruppa for Onkologi og Lymfologi om å stille
med en fysioterapeutrepresentant for faglig avkla-

ring. Det er å håpe at det blir en eller flere erfarne
lymfødembehandlende fysioterapeuter som møter,
slik at alle sider kan bli belyst og behandlingshjelpemiddelsentralene kan få forståelse av hva dette
egentlig dreier seg om – og dermed kan finne en
felles form på saksbehandling som er rettferdig,
fornuftig og korrekt.
Vi håper behandlingshjelpemiddelsentralene vil
komme frem til gode og felles retningslinjer for
hele landet, og at disse vil løse det uføret vedtaket
med den gode vilje har medført. n

Dialog med en legeforening
Ved Svanhild Helland
Under denne overskriften i Lymfeposten nr 2/09
rapporterte Elisabeth Soelberg, daværende leder
for NLF, og jeg fra et positivt møte med Norsk
forening for allmenmedisin. Møtet kom i stand som
et ledd i arbeidet med å øke legers kunnskap om/
kjennskap til lymfødem.
Ledereren for Norsk forening for allmenmedisin,
Gisle Roksund, viste ekte interesse for lymfødemikernes situasjon. Han ville gjerne ta initiativ til en
faglig strategi slik at lymfødem kunne bli en del
av et emnekurs på 16 timer i en setting med beslektede sykdommer. Siden Carl Erik Slagsvold ved
Sirkulasjonsfysiologisk avdeling ved Aker sykehus
er det nærmeste vi kommer en spesialist for lymfologi, lovet Roksund å kontakte både ham og Skandinavisk Forum for Lymfologi for å samarbeide
om kursinnhold.
Vi forlot møtet som optimister på lymfødemiker-

nes vegne – dog vel vitende om at ting bare ikke
skjer ”over natten”.
Siden har lite skjedd på dette området. Så for å
følge opp saken kontaktet jeg Gisle Roksund igjen
i mai i år.
Roksund kjente igjen saken med det samme, men
beklaget at den dessverre hadde ”druknet” i andre
saker. Han hadde ikke lyktes i å få kontakt med
Slagsvold like etter vårt møte i 2009 og dermed
hadde det hele blitt skjøvet i bakgrunnen.
Da jeg ringte var det lederskifte i foreningen, slik
at han ikke lenger var leder. Han har imidlertid
fortsatt forståelse for vår situasjon og vil gjerne ta
fatt på saken igjen så snart han får mulighet til det
– og ba meg kontakte ham igjen over sommeren.
Optimisten i meg håper at det kan resultere i bedre
nyheter om denne saken – kanskje allerede i neste
utgave av Lymfeposten. n

SKREDDERSYDD KOMPRESJONSBANDASJE FOR LYMFEØDEM

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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Hvordan måle ødemet nøyaktig?

Objektiv måling
Av fysioterapeut Imke Wallenius, Uppsala – oversatt av fysioterapeut Linda Wiik og Tone Guettler
Som fysioterapeut på Onkologisk klinik ved Akademiska sjukhuset i Uppsala på slutten av 1980tallet møtte jeg lymfødempasienter som jeg ikke
kunne hjelpe tilstrekkelig. Med tilleggsutdannelse
fra Földi-skolen i Tyskland i 1990 som ga kompetanse i komplett fysikalsk lymfødembehandling,
fikk jeg flere redskap å benytte i behandlingen av
disse pasientene.

Standardisering av målemetode
For å kunne sammenligne resultater over tid er
det viktig at måltakingen gjennomføres etter en
fastlagt standard:
– Med et smalt målebånd med vekter (bilde 2) blir
trekk-kraften alltid den samme, uavhengig av
terapeuten.
– Utgangsstillingen skal alltid være den samme.

Jeg møtte imidlertid motstand fra legestanden. Man
etterlyste bevis! Det gjaldt å være oppdatert, arbeide strukturert, kunne analysere, kunne vurdere og
dokumentere funn, behandlingen og resultatene.

Volumberegninger
Beregningene ble utført i en programmerbar regnemaskin etter Kuhnkes sylindermetode. Resultatene av del-volumene og volumet for hele ekstremiteten (arm/ben) ble prikket inn på millimeterpapir med fargepenner. Del-volumer gjør at man
bedre kan bedømme ødemets utberedelse og effekten av behandlingen. Disse pedagogiske diagrammene gjør det lettere å kommunisere med både
lege, helsepersonal og pasient. Man kan her lese
sammenhengen mellom ulike faktorer som kan
påvirke ødemvolumet både positivt og negativt.

I løpet av mitt første lengre studieopphold på
Földi-klinikken fikk jeg en del materiale om hvordan man gjennom nøyaktig måling, beregning av
volum og med grafisk fremstilling av volumforandringer gjennom tid kunne vurdere behandlingseffekten av komplett fysikalsk lymfødembehandling.
Da jeg kom hjem laget man på sykehusverkstedet
et volumeter for arm (bilde 1). I et måleskjema
for armer og ben kunne man føre inn data slik som
tidspunkt for målingen, hvem som måler, pasientens høyde og vekt, alle omkretsmål, resultat av
volummålingen i vann, volumberegninger og
volumforandringer i ml og %.

Bilde 1: Volumeter
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Regnemaskinen har senere blitt erstattet av et dataprogram som utfører beregningene etter sylindereller kjeglemetoden – og presenterer resultatet i et
diagram.

Bilde 2: Smalt målebånd med vekter
gir alltid den samme trekk-kraften.

fortsettes side 10

Bilde 3: Måleinstrument for 0-punktsmarkering i ankelleddsnivå.

circuscom.se
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En behagligere måte
å leve med ødem.
Hvorfor kompromisse. Du er verd det beste og kan få et hjelpemiddel som gir beste mulige kompresjon,
perfekt komfort og passform. JOBST Elvarex Soft er en effektiv strømpe for arm, hånd, ben og fot. Våre
strømper er behaglige og skånsomme mot huden – hansken og tåkappen er til og med helt uten søm
– og minimerer dine bekymringer sånn at du selv kan styre din hverdag.
Kontakt din fysioterapeut – Spør etter Jobst Elvarex Soft
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Objektiv måling
Feilkilder
Feilkildene kan være mange.
Hvordan kan feilkildene minimeres eller unngås?
Hvordan måler man mest mulig pålitelig?
1

Hvordan målingene bør gjennomføres
1. Målepunkter
Målepunktene er en ferskvare og kan ikke gjenbrukes ettersom de ved økende eller redusert ødem
forskyves pga hudens elastisitet.
– Standardiser utgangsstillingen. 0-punktsbestemmelsen i håndledd- eller ankelleddsnivå krever
ekstra stor nøyaktighet, da alle andre avstander
måles derfra. Avstanden for 0-punktet i håndleddsnivå tas fra langfingerens topp (vær obs på
lengden på neglene). Skriv ned avstanden i måleskjemaet. For 0-punkt i ankelleddsnivå er det
utviklet et spesielt måleinstrument (bilde 3) for
å unngå feil ved måling av parallell akse, og
pasienten bør helst stå.
– Bruk linjal og ikke målebånd for å markere målepunktene, siden målebåndet følger ekstremitetens kurvatur (bilde 4, 5).
– Målepunktene skal markeres hver fjerde cm
(Kuhnke2) og følge ekstremitetens lengdeakse.
2. Omkretsmålinger
Plasser alltid målebåndet på samme måte i forhold
til målepunktet (over eller under streken).
Benytt et smalt målebånd med vekter. Vær ekstra
nøyaktig ved ”bratte områder” (overgang fra smale

Bilde 4: Et målebånd følger
extremitetens kurvatur.
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... fortsatt fra side 8
til tykke områder, for eksempel ved håndledd), der
målebåndet lett vil forflytte seg (bilde 6).
Gjenta helst målingene på samme tid på døgnet.
3. Volumberegning
Ekstremitetsvolum ved omkretsmålinger kan beregnes på to måter – enten ved sylindermetoden
eller ved beregning av avkortet kjegle.
Kjeglemetoden anses å gi riktigere verdier enn
sylindermetoden. På den andre siden er sylinderberegningene enklere å utføre i en kalkulator.
Ettersom beregningsmodellene er forskjellige er
ikke resultatene helt sammenlignbare. Man kan
derfor ikke bytte beregningsmetode midt i en måleserie av en pasient.
4. Volumetri
Ekstremiteten (arm/ben) skal føres loddrett og
utstrukket ned i vannbeholderen til bunnen eller
annen markering nås. Ved volumetri har man et
informasjons-/innlæringsproblem mht hvordan
arm/ben skal holdes i vannbeholderen, slik at målingene gjøres under like forhold fra gang til gang.
Derfor bør det gjøres 2-3 målinger hver gang, og
middelverdien beregnes.
Dataprogram og hjelpemidler
Dataprogrammet har blitt testet og oppgradert
gjennom flere år. De møysommelige beregningene er eliminert – resultatet vises løpende for hvert
behandlingsbesøk, måledata og resultater dokumen-

Bilde 5: Bruk heller linjal ved markeríng Bilde 6: ”Bratt område” =
av målepunkter.
vanskelig måling. Vær ekstra
nøje.
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teres løpende fra hver behandling. Alle
vesentlige opplysninger finnes på dataskjermen eller på en utskrift i A4 format
(bilde 7).
Med en pc på behandlingsrommet kan
pasienten få se resultatet umiddelbart.
Ved hjelp av diagrammet kan terapeut
og pasient føre en dialog – for eksempel
om nåværende behandling/egenbehandling fungerer eller må endres.
Diagrammet kan pasienten ta med hjem
for å informere legen.
Dataprogrammet og hjelpemidler som
målebånd med vekter og måleinstrument
kan bestilles ved å kontakte Imke Walle- Bilde 7: Dataprogrammets måleprotokoll hvor resultatet vises
løpende for hver behandling. I tillegg finnes en diagramside.
nius på e-post: imke.w@tele2.se n
1
2

Se Fischbach J.U., Hutzschenreuter P.: Untersuchungen der Messfehler zur Bestimmung von Evidenz und Validität bei Volumenmessmethoden. I: Lymphologie in Forschung und Praxis, 2002, 83-88.
Kuhnke, E., Volumenbestimmung aus Umfangmessungen. I: Folia angiologica, 1976, Vol XXIV/7/8
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Lymfødemrelatert doktordisputas
Fysioterapeut Inger-Lise Nesvold forsvarte 6. mai avhandlingen ”Arm and shoulder
problems in breast cancer survivors. Measurement and relationship to aspect of quality
of life” for graden ph.d. (philosophiae doctor).
Ved Tone Guettler
Lymfeposten gratulerer og gjengir
her oppsummeringen av avhandlingen som var tilgjengelig på nettsiden
til Universitetet i Oslo:
Plager i arm og skulder har i mange
år vært den mest vanlige bivirkningen etter behandling for brystkreft.
I denne studien har fysioterapeut
Inger-Lise Nesvold og medarbeidere
undersøkt 256 pasienter med hensyn
på slike plager. Pasientene svarte
også på et spørreskjema fire og syv
år etter behandlingen.

og redusert livskvalitet var relativt
stabilt fra fire til syv år etter behandling for brystkreft.
Funnene understreker behovet for
god oppfølging av brystkreftopererte som får kirurgi og stråleterapi.
Mens mye oppmerksomhet tradisjonelt har vært rettet mot lymfødem
etter brystkreftbehandling, viser
denne studien at mer oppmerksomhet bør bli viet til diagnose og behandling av nedsatt bevegelighet i
arm-/skulderregionen. n

Alle pasienter hadde etter kirurgi
fått strålebehandling mot brystveggen og mot
armhulen, og de fleste hadde fått cellegift, ofte
kombinert med hormonbehandling. Studien inkluderte psykometrisk testing av et kanadisk spørreskjema (KAPS), hvis norske oversettelse ble funnet velegnet til å kartlegge disse pasienters arm/
skulder problemer.
Vi fant at en tredjedel av kvinnene hadde nedsatt
bevegelighet i arm/skulder og en av syv kvinner
var plaget av lymfødem i armen.
Arm-/skulderplager var hyppigere blant kvinner
som hadde fjernet brystet sammenlignet med de
som hadde gjort brystbevarende kirurgi. Arm-/
skulderproblemer var assosiert med nedsatt fysisk
og mental livskvalitet.
Vi fant også at det var signifikant dårligere livskvalitet blant de med nedsatt bevegelighet sammenlignet med dem med lymfødem.

Lege, spes. Ortopedi
Spesialtilsydde/tilpassede sko
Alle typer hjelpemidler
Innleggssåler
Støttebandasjer
Ben- og fotproteser

Sammenlignet med kvinner uten disse problemer
var flere kvinner med skulder-/armproblemer ute
av arbeidslivet, trente mindre og rapporterte dårligere helse. Resultatene fra spørreundersøkelsene
viste at både selvrapporterte arm-/skulderplager

Ring oss for timebestilling!

NORSK ORTOPEDISK FOTTØY as
OSLOGATA 4 // 1610 FREDRIKSTAD

69 30 00 10
www.nof–as.no

post@nof–as.no
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+ Leserbrev ... Leserbrev ... Leserbrev
Sommerferie!

Sender et bilde fra årets Sydentur.

I sol og varme er det godt å ta av seg kompresjonsstrømpen om dagen – men da må det bandasjeres om
kvelden. Og når mamma tar på bandasjen, må hun avse noen ruller til Ferdinand som også vil prøve!
Foto: Marcus Brevik.
Med vennlig hilsen Anne-Rita Brevik

Laserbehandling?
Bruker noen fysioterapeuter laserbehandling på lymfødemikere her på berget?
Ved Tone Guettler
De fleste lymfødemikere som går til behandling
får komplett fysikalsk lymfødembehandling. Den
består i manuell lymfedrenasje (60-90 min), hudpleie, bandasjering og øvelser, samt tilmåling/tilpassing av kompresjonsstrømper.
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I tillegg er det vanlig med bruk av pulsator, noen
får kinesiotaping og noen har begynt å få “deep
oscillation”.
Men er det noen fysioterapeuter som tilbyr laserbehandling? Det vil vi gjerne vite noe om.

LYMFEPOSTEN 3/11
I Lymfeposten nr 3, 2007 omtalte vi et forskningsprosjekt om laserbehandling 1.
FOL-nytt (nytt fra Norsk Fysioterapeutforbunds
Faggruppe for Onkologi og Lymfologi) refererte i
oktober 2010 til samme studie – samt til en nyere
som faktisk først ble publisert i år 2.
1

Carati CJ, Anderson SN, Cannon BJ, Piller, NB
(2003) Treatment of Post-Mastectomy lymphoedema
with low level laser therapy: a double blind, placebocontrolled trial. I: Cancer, 98:114.22
2

Mohammed Taher Ahmed Omar, PT.D., Ahmed
Mohammed El Morsy, M.D.
and Anwer Abd-EL-Gayed Ebid, PT.D (2011) Treatment of Post-Mastectomy Lymphedema with Laser
Therapy: Double Blind Placebo Control Randomized
Study. I: Journal of Surgical Research, 165(1): 82-90

RÅD & VINK –

I tillegg rapporteres det i referater fra kongresser
at laserbehandling er aktuelt.
Det er altså flere studier som viser at LLLT (low
level laser therapy) brukes med godt resultat.
Vi spør derfor:
Er det noen fysioterapeuter i Norge som bruker
laserbehandling på sine lymfødempasienter?
Skriv til Lymfeposten.
Er det noen fysioterapeuter som har synspunkter
på hvorfor man eventuelt IKKE skal bruke laser i
behandlingen av lymfødemikere?
Skriv til Lymfeposten.
Vi vil gjerne formidle erfaringer og synspunkter
til våre lesere. n

Har du tips eller gode råd, ideer eller rett
og slett noen tanker du vil dele med oss
andre – kom med dem!

Bandasjerer du deg selv av og til?
Hvis du bandasjerer deg selv har du garantert erfart at det er utrolig mye lettere å bandasjere med
nyvaskede glatte bandasjer. Ikke bare er det lettere, men kompresjonen blir bedre også – bandasjen
har full elastisitet og bandasjen vil sitte bedre.
Det er imidlertid ikke nødvendig å vaske bandasjen for hver gangs bruk. For å få full elastisitet tilbake holder det at bandasjen har blitt gjennomvåt, da trekker materialet seg sammen.
Jeg bretter hver bandasje sammen 3-4 ganger til jeg får en liten ”pakke”. Pakkene legger jeg ned i
vann til de er gjennomvåte. Klem ut det vannet du kan, ikke vri, og legg pakkene til avrenning. Når
det har sluttet å renne kan man folde pakken ut en gang, og henge eller legge bandasjen til tørk.
Du selv, og også fysioterapeuten din vil ha glede av friske, faste, fine bandasjer.

Stress & mat
Lymfødem og stress er ikke gode venner – kan vi spise oss til mindre stress? Fra blader som skriver
om helse og å komme i form plukker vi opp råd og vink:
• Valnøtter: Stress svekker immunforsvaret. Derfor trenger vi bl.a valnøtter. De inneholder Omega3
fettsyrer som styrker beskyttelsen mot sykdom.
• Druer: Flavonoidene i druer demper betennelse i kroppen. Det er en stor fordel under stress, som
ellers kan få usunne betennelsestilstander til å blusse opp.
• Kakao: Mørk sjokolade inneholder antioksidanter som kan holde blodtrykket nede – det vil ellers
stige når du stresser.
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ILF-konferansen i Toronto
Eva Evju og Marit Holm Mathisen deltok 16.-18. juni 2011 på den 3. internasjonale
konferansen i regi av International Lymphoedema Framework (ILF) i Toronto, Canada.
De er begge sentralstyremedlemmer og har begge lymfødem.
Tekst og foto: Eva Evju og Marit Holm Mathisen
På konferansen var det ca 400 deltagere fra 22
land. Vi var nok i mindretall vi som representerte
en pasientforening, men det var noen lærerike og
interessante dager.
v
v

v
v

ILF sin målsetting
Pasientene bør alltid være i hjertet av nettverksprosjektene.
Bare et samarbeidende og tverrfaglig nettverk
mellom alle interessenter, anerkjent som eksperter, kan føre til en forbedring i forvaltning
av lymfødem.
Bedre forvaltning av lymfødem er en dynamisk
prosess som krever kontinuerlig forskning og
implementering i praksis.
Internasjonalt samarbeid er viktig.

Vi ble ønsket velkommen med et godt innlegg om
utviklingen av behandlingstilbudene i Storbritannia hvor den forrige ILF-konferansen ble holdt.
Forskning
Så gikk det slag i slag med foredrag der forskningsresultater og statistikker ble presentert.
Samarbeid med industrien ble fremhevet av flere
som veldig viktig. Brukere og fagpersonell vet
behovet, og forskning og resultat av forskningen
trengs for å vise hva som virker. I mange land har
forskningen ført til dokumenter og mye litteratur.
Det å leve med lymfødem, den psykiske effekten
for en lymfødemiker var også et stort tema. Forskning fra USA viste til at mange sliter i hverdagen
med sitt lymfødem, og dette foredraget var rettet
til fagpersonene om at pasientene må hjelpes slik
at livet skal bli best mulig.
Pust og trening
Pusteøvelser ble nevnt gjentatte ganger av
forskjellige leger. Det er viktig med god innpust
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Lærerike og interessante dager for Eva Evju (t.v.)
og Marit Holm Mathisen i Toronto.
helt ned i magen, gjerne med armene opp eller ut
til siden – 5 gjentatte ganger. Start i sengen før du
står opp og avslutt dagen i sengen med pusteøvelser før kompresjonsplagget tas av. Gjenta flere
ganger i løpet av dagen.
Det ble også understreket av flere hvor viktig det
er å trene for oss med lymfødem. Det gjaldt all
slags trening – den enkelte må finne sin måte å
trene på. Det en liker av trening vil man fortsette
med!
Det er dårlig med dokumentert forskning på om
kompresjon skal brukes under trening – det ble
presisert at den enkelte må selv finne ut hva som
er best. Det som er viktig er at kompresjon blir
tatt på etter treningen.
Workshops/vanntrening
Vi hadde meldt oss på en workshop med vanntrening, Aqua lymphatic therapy – The Tidlar Method.
fortsettes side 18
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ILF-konferansen
Workshopen var for fysioterapeuter som skal ha
trening i basseng med lymfødempasienter. Treningen/behandlingen var med en liten gruppe på
6-8 personer og vann med temperatur på 31-33
grader. Behandlingen var som vi kjenner den fra
den behandlingen vi får hos våre fysioterapeuter.
Forskjellen var at vi var i vann: åpning/aktivering
av friske kjertler, strykninger for å få i gang drenasjen og mange fine øvelser for en lymfødemkropp.
Rolige øvelser i vann blandet med full utnyttelse
av trykket ga en følelse av velvære. Det var en fin
time vi fikk både under og over vann.
Pasientforeningsarbeid
Det var også arrangert en pasientkonferanse for
canadiere en av dagene parallelt med ILF-konferansen. Vi deltok der og fikk et innblikk i hvordan
pasientforeningen i Toronto jobber og hva som
opptar lymfødemikere i Canada.
Utstillere
Det var invitert mange utstillere/leverandører. Det
var både kompresjonsplagg, bandasjer, måleinstrumenter og litteratur. Det var veldig interessant å
høre på og se på de mange mulighetene.
Det var flere varianter av det vi kjenner som JoViPak, enklere og de virket behagelige, fra Medi
(www.medi.de) og Tribute (www.solarismed.com).
Produktene er ikke til salgs i Norge, men det er

... fortsatt fra side 16

mulig at fysioterapeutene våre kjenner til dem?
Eva fikk prøve 3M
Coban 2 Compression System. Det
er en 2-lags bandasjering hvor bandasjen nærmest ble
tapet til lymfødemarm og -hånd. Den
satt på et døgn, var
myk og fin og satt
godt på armen uten
en følelse av at den Marit i utstillingssalen med
skled ned. Ulempen en “bandasje” fra Solaris.
med denne bandaer at den blir dyr: alt måtte klippes bort når den
skulle ha den av. På spørsmål om kostnadene ble
det tydelig at det finnes forskjellige stønadsordninger i de forskjellige landene. De presiserte også
at denne bandasjeringen i første omgang var ment
for de som trengte intensivbehandling over to uker,
og at bandasjen kun skulle byttes hver 4.-5. dag.
Nasjonale nettverk
Vi er imponerte over all kunnskapen og engasjementet som vi via konferansen fikk innblikk i.

Aqua lymphatic therapy, The Tidlar Method – behandling i basseng med vann som holder 31-33 grader.
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Eva prøver en 2-lags bandasjering som ”tapes” til lymfødemarm og -hånd og skal sitte på 4-5 dager.
Mange land er medlemmer av ILF med nasjonale
nettverk, og det arbeides på tvers av landegrenser.
Disse landene er medlem av nettverket:
v Australia: Australian Lymphedema Framework Project
v Canada: Canadian Lymphedema Framework
Danmark: Danish Lymphoedema Framework
v Frankrike: Partenariat Français du Lymphoedème
v Hellas: Greek Lymphoedema Framework
v Japan: ILF Japan

v
v
v

Sverige: Swedish Lymphoedema Framework
Project
Storbritania: United Kingdom Lymphoedema
Framework
USA: American Lymphedema Framework
Project

Kunne vi greid få til et tverrfaglig samarbeid og
et nasjonalt nettverk i Norge også?
Hvis det er noen ildsjeler som leser dette, ta kontakt med sentralstyret! n
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Lansering av ny helseportal
15. juni lanserte helse- og omsorgsministeren den nye helseportalen www.helsenorge.no. – en offentlig
veiviser til helsetjenester og selvbetjeningsløsninger i helsesektoren. Presenterer også informasjon om
forebygging av sykdom og behandling, om pasientrettigheter, lenker til pasientforeninger etc. n

Lanzarote 2.-16. mars 2012
Oslo/Akershus Lymfødemforening arrangerer et to ukers opphold med intensiv lymfødembehandling i Puerto del Carmen på Lanzarote.
Behandlingen består av fellestreninger, fysioterapi
og bandasjering. I tillegg vil det bli faglig innhold
i form av forelesninger fra fysioterapeutene på
aktuelle temaer. Det vil også være tilbud om noen
sosiale sammenkomster som reiseutvalget vil legge til rette for.
Vi har for 2012 kun fått forhåndsbestilt 30 pasientog seks ledsagerplasser fra Oslo. Vi arbeider med
alternative løsninger for at antall flyseter skal økes.
Vi understreker derfor at deltakere som ikke er
selvhjulpne og må ha med egen ledsager som er
ansvarlig for nødvendig hjelp, pleie og stell under
hele oppholdet, må oppgi dette ved søknaden.
Bosted er Cinco Plazas. som ligger sentralt til i
Puerto del Carmen, med kort vei til stranden. Leilighetshotellet er bygget rundt tre bassengområder
med hver sin solterrasse. I anlegget finnes butikk,
restaurant med bar og Star Tours servicesenter.
Innkvartering i 1-roms leilighet for to personer
eller i 2-roms leilighet for to-fire personer. Alle
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leilighetene har minikjøkken, bad/dusj og wc, tv,
telefon, balkong eller markterasse.
For mer informasjon se evt www.startour.no
Fullstendig informasjon, priser og påmeldings-/
søknadsskjema vil i oktober bli sendt direkte til
medlemmer av Oslo/Akershus Lymfødemforening
og søkere blant disse 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.
Søknads-/påmeldingsfrist er 1. november 2011.
Med vennlig hilsen reiseutvalget i Oslo/Akershus
Lymfødemforening, som er ansvarlig for planlegging og tilrettelegging og består av:
Bodil Jensen, Helen Olsen, Elisabeth Burchardt
og Merete J. Orholm. n
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Lymfeyoga
Ved Tone Guettler
I nr 1, 2011 av Lymfeposten hadde vi et innlegg
om yoga for lymfødemikere.
På Facebooksiden Livet med lymfødem kommer
Torill Olsøy med følgende melding i april:
“Hei! Har fått mange forespørsler etter min artikkel i Lymfeposten om hva lymfeyoga er. Da jeg
er 8 dager over termin, blir det nok en stund til
jeg holder kurs. MEN jeg laget en liten amatørvideo (med selvutløser!) av gravide meg i helga
med noen av øvelsene – både for armer og bein.
Bildene blafrer litt fort, men da får dere i alle fall
en ide hva dette går ut på :) Håper dere kan nyttegjøre dere av denne snutten.”
For den som er interessert i å orientere seg kan
det være kjekt å se på videoen noen ganger – evt
stoppe, titte, kjøre fram, stoppe igjen. Videoen ser

dere på www.youtube.com/watch?v=Z68JAShcIQc
Hordaland Lymfødemforening melder at de har
engasjert Torill til å holde et 2 dagers kurs i høst. n

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

www.kiritec.no

kiritec .
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NYTT .... LOKALNYTT .... LOKALNYTT

Oslo/Akershus
stiftet 16. april 1997

Styret i Oslo/Akershus Lymfødemforening har
sendt ut en folder med program for høsten 2011/
våren 2012:
Aktiviteter høsten 2011:
– 27. august kl 9:30-17:00: Sommertur til Blaafarveværket. Pris kr 225 inkl transport, omvisning
og lunsj.
– 15. oktober kl 10-14: Lymfødemskole del 1:
Hvordan leve med kronisk sykdom, bandasjering og sårbehandling, nattbandasjering.
– 22. november kl 18:00: Julemøte. Inger Dahl
snakker om de 3 R’er: Rent, Raskt og Riktig –
hvordan få unna julerengjøringen i en fei. Lett
servering.

Våren 2012:
– 21. januar kl 10-14: Lymfødemskole, del 2:
Bandasjering og sårbehandling, kinesiotaping,
fotpleie.
– 28. februar kl 18:00: Årsmøte med valg. Frist
for å melde inn saker er 31. januar.
– 2.-16. mars: Behandlingsreise til Lanzarote – se
informasjon på side 20.
Alle møtene blir holdt i lokaler tilhørende Høgskolen i Oslo/Akershus – adresse Falbesgate 5.
I tillegg til aktivitetene nevnt ovenfor blir det
bassengtrening i bassenget på Radiumhospitalet.
Dette går over fire ganger: 22. september og 27.
oktober i høst samt to ganger på våren. Egenandelen er på kr 200.
For alle aktiviteter: meld deg på til Karin Evje
Olsen på e-post: karinevje.olsen@gmail.com eller
tlf 920 85 294 – så får du bekreftelse på tid og sted.
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Stavanger
stiftet 11. juni 1991

20 års jubileum
Stavanger Lymfødemforening har i år invitert sine
medlemmer til middag og likemannskveld for å
feire foreningens 20 års jubileum.

program, samt ga en del informasjon om NLF.
I løpet av kvelden fikk vi så noen ord fra Turid
Nordstokke. Hun var med på å starte lokalforeningen vår og fortalte fra foreningens historie. Videre
fortalte hun oss sin egen historie og om hvordan
hun i Stavanger Aftenblad vil få frontet sitt ødem
og den store mangelen på behandlingstilbud.
Dette ble motatt med stor applaus, og vi venter i
spenning.
Alle var klart enige om at lymfødem trenger å
komme mer frem i søkelyset pga den store uvitenheten om vårt handikap, og vår store fortvilelse
over kritisk mangel på behandlingstilbud.
Deretter leste Astrid Nag opp en flott prolog som
hun hadde skrevet, og som vi ble mektig imponerte over.
Praten gikk ellers godt rundt bordene og mange
erfaringer og tips ble delt.

Dagen ble feiret ute på Kronen Gård i flotte omgivelser rett utenfor Sandnes. Vi ble en god gjeng
på 22 stk som fikk nyte en nydelig buffet.
Kvelden startet med at leder Lill-Gro Tjensvold
ønsket velkommen og fortalte oss litt om kveldens

Til slutt hadde styret laget til et lotteri hvor det var
kommet inn mange flotte gevinster. Her var det
alt fra blomster, frisørpakker, gavekort, fruktkorg,
maleri etc. Vi tror de fleste syntes dette var kjempegøy – iveren var stor rundt hos de forskjellige

Turid Nordstokke forteller fra både sin egen og lokalforeningens historie, Astrid Nag leser sin prolog
– og så var det lotteri ved leder Lill-Gro Tjensvold og kasserer Wenche Kleven.
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NYTT .... LOKALNYTT .... LOKALNYTT
vinnerne. Vi fikk inn 2400 kr på dette og det var
helt fantastisk!
Styret planlegger å få til et lynlotteri på dugnad
den 9. juni på et kjøpesenter her i Stavanger. For
pengene fra dette vil vi prøve å få inn noen dyktige
foredragsholdere til medlemsmøter.
Styret hadde kjøpt inn roser – og hver enkelt fikk
med seg en før de gikk hjem for kvelden.
Tusen takk til alle dere som kom og bidro til å
gjøre kvelden til en minnerik festdag!

Ved Gudbrandsjuvet

Styret i Stavanger Lymfødemforening
v/leder Lill Gro Tjensvold

Sunnmøre
stiftet 28. november 2005

Sommertur
Sunnmøre Lymfødemforening, ved leder Evy
Walderhaug, arrangerte en kjekk sommertur til
Norddalen.
Første stopp var Gudbrandsjuvet der vi så på den
vakre naturen blant annet på fjell og foss. Deretter
spiste vi lunsj på den moderne Café Juvet.

Lunsj på Café Juvet

Etterpå tok vi ferga til Norddalen for å spise middag på Petrines gjestgiveri. Petrines gjestgiveri
ligger mellom Geiranger og Trollstigen og var
tidligere aldershjem, oppkalt etter prestedottera
Helene Petrine Hvidt som var den største gardbrukeren i bygda på midten av 1800-tallet. Der traff
vi innehaveren og ble invitert til middag der vi
kunne velge mellom kjekjøtt etter gammel Norddalsoppskrift og reinsdyrsteik. Til dessert fikk vi
servert nydelig karamellpudding og is med bær til.
Det var hyggelig å utveksle samtaler, og vi tok
flere bilder. God sommer til alle sammen!
Vennlig hilsen Irina Tomren

Hele gjengen på trappen til Petrines gjestgiveri –
fra venstre: Unn Asta Nilsen, Liv Oddny Bjørke,
Evy Walderhaug, Oli Synes og Reidunn M Berge.
Bak: Irina og Arnfinn Tomren
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Norsk Lymfødemforening – tillitsvalgte lokalt
Oslo/Akershus Lymfødemforening

Østfold Lymfødemforening

Leder Karin Evje Olsen, tlf 920 85 294
Østerliveien 43 A, 1153 Oslo
e-post: karinevje.olsen@gmail.com
Nestleder Inger Dahl
Kasserer Connie-Iren Greaker
Sekretær Unni Andreassen
Styremedlem Ragnhild Williamson
Varamedlemmer Sissil Hovden, Elisabeth Burchardt

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

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

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

Stavanger Lymfødemforening
Leder Lill-Gro Tjensvold, tlf 991 66 152,
Aspelundstunet 7, 4027 Stavanger
e-post: lill.gro.tjensvold@gmail.com
Kasserer Wenche Kleven
Sekretær Berit Bue
Styremedlem Astri Nag
Varamedlem Turid Næsheim
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Buskerud Lymfødemforening
Leder Ingrid Skolleborg Hilsen, tlf 934 01 931
Dalenveien 81 D, 3031 Drammen
ingridskolleborg@yahoo.no
Kasserer Beate Jagland
Sekretær Bjørg Moen
Styremedlem Harriet Refsdal
Varamedlem Bjørg Thorsland

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

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

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

Haugesund Lymfødemforening

Sunnmøre Lymfødemforening

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

Leder Evy Walderhaug, tlf 7018 2485
Ytterland, 6050 Valderøya
e-post: evywalderhaug@gmail.com
Kasserer Reidun Moltu Berge
Styremedlemmer Unn Asta Nilsen, Lilly Grimstad
og Gunn Grimstad Molnes
Varamedlem Liv Oddny Bjørke

LYMFEPOSTEN 3/11
Sør-Trøndelag Lymfødemforening

Nord-Trøndelag Lymfødemforening

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

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

Rana Lymfødemforening

Vesterålen Lymfødemforening

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

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

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

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

Norsk Lymfødemforenings sentralstyre
Helga Larsen, leder
Asdal, 4824 Bjorbekk, tlf 920 92 819 / 942 76 801, e-post: nlf@lymfoedem.no
Marit Helene Kløve, nestleder
Nordnesveien 38, 5005 Bergen, tlf 416 44 980, e-post: marit.klove@lle.uib.no
Torunn Meosli, økonomiansvarlig
Naustholmen 19, 8900 Brønnøysund, tlf 414 40 988, e-post: okonomi@lymfoedem.no
Anniken B. Olsen, sekretær
Eikeliveien 36, 1400 Ski, tlf 988 51 433, e-post: anikko@online.no
Eva Evju, ansvarlig for medlemsregister
Ovenbakken 13C, 1361 Østerås, tlf 984 68 126, e-post: adresselister@lymfoedem.no
Marit Holm Mathisen, kursansvarlig
Åssiden Terrasse 10, 1160 Oslo, tlf 909 37 740, e-post: marit.holm@getmail.no
Liss Bjellerås Tellefsen, ansvarlig for fysioterapeutoversikt
Spedalen 41, 4885 Grimstad, tlf 901 26 648, e-post: e-post: fyslister@lymfoedem.no
Tora Veslestaul, varamedlem
Øyfjell, 3890 Vinje, tlf 3507 3788 / 414 47 032, e-post: toravesl@yahoo.no
Karin Aakermann, varamedlem
Badebakken 30, 0467 Oslo, tlf 922 14 501, e-post: karin@aakermann.com
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RETURADRESSE:

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

En likemann er en du kan ringe og snakke med når du har behov for det. NLFs likemenn har gjennomgått likemannskurs og har taushetsplikt.
Se også http://www.lymfoedem.no/likemannsordning.html
Likemannstelefonen betjenes av likemennene på skift. Vær klar over at det ikke nødvendigvis passer
likemannen å snakke i telefon akkurat idet du ringer – men legger du igjen beskjed/telefonnummer,
ringer likemannen tilbake! Det er sikkert.

Likemannstelefon 6987 7555
VI TRENGER FLERE LIKEMENN

Innmeldingsblankett

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

(Innmelding kan også skje via internett på www.lymfoedem.no eller til adresselister@lymfoedem.no)

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

Fornavn:

................................................... Etternavn: ................................................................

E-post:

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

Adresse:

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

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

m Andre

