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For en som ikke er så veldig begeistret for mye sol og
varme si!er jeg li! «tom» for "den. I Trøndelag har vi
ha! en sommer med mange soldager og temperatur
opp"l +35°C. Da blir det lite energi igjen "l å gjøre
noe fornu#ig annet en å finne mest mulig skygge.
Når de!e nummeret av LYMFEPOSTEN kommer er
nok ferien over for de aller fleste. Men for lederen i
NLF viser det seg å være mye som skjer også i
«ferie"den». Det ringes og mailes om både det ene
og andre. Det kan være spørsmål om fysioterapeut i
nærheten av feriestedet, innmeldinger og utmeldinger, klager, og skryt. Vi bør kanskje være flinkere "l å gi informasjon om
rik"g kontaktmåte i bladet vårt slik at noen av sakene kan ordnes av andre i
organisasjonen. For eksempel tror jeg telefonlikemennene beny!es mer enn
det som er "lfellet i dag.
Dagskonferansen med Neil Piller og dialogmøtet som fulgte dagen e!er var en
suksess. Vi har få! mange posi"ve "lbakemeldinger både fra medlemmer og
fagfolk. Bra for NLF og gledelig for Elisabeth som la ned et enormt arbeid for å
få det hele "l å bli så bra som det ble. Også på plass med en takk "l Randi i
styret som "lre!ela, sammen med sin ektefelle, flo!e lokaler på Nadderud
vgs., både for konferansen, uts"llerne, og besøkende.
Når det gjelder konferansen vil alle innlegg og alt materiell e!er hvert bli
samlet og arkivert sentralt. Det samme gjelder for dialogmøtet. Når de!e blir
klart vil de av dere som har bedt om å få "lsendt kopi av innlegg og lignende
få de!e "lsendt, så langt vi makter.
E!er hvert som en kommer li! mer inn i «systemet» ser jeg at det mye å ta
tak i. Problemet er å prioritere rik"g og ikke gape over for mye – da er jeg
redd at alle i sentralstyret blir utbrent på kort "d. Heldigvis er det flere i styret
med lengre farts"d enn meg som kan hjelpe "l med å gjøre rik"ge valg.
En vik"g oppgave for oss alle er hvordan vi best kan få flere medlemmer i foreningen. Når vi vet at så mange som 8000 får behandling for lymfødem, burde
det være mulig å doble medlemstallet. På "llitsmannskonferansen i oktober
vil vi sammen se på hva som kan gjøres.
Like før de!e skulle i trykken skjedde det at vår nye redaktør sa takk for seg.
En uoverenstemmelse når det gjelder økonomi var vel hovedgrunnen "l de!e.
Leit det skulle bli slik, Alf Vidar Snæland var en flink fagperson som nok kunne
"lføyd medlemsbladet mye bra om han hadde fortsa!. Men de!e betyr at
styret får nok en u%ordring i å finne en annen person som kan påta seg redaksjonsansvaret. Noen må jo det selv om at redaksjonsdamene er oppegående
og gjøre en god jobb.
Leif Arild Eriksen har nå i 45 år arbeidet i designavdelingen i NRK. Han er en
flink fotograf og kan bidra med fotografering og lignende oppgaver i den grad
han har "d "l det. Men i nåværende arbeidssituasjon kan han ikke påta seg
redaksjonsansvar.
Styret skal nå, sammen med redaksjonen i Lymfeposten diskutere situasjonen
og se hvordan vi best mulig kan løse kabalen inn"l vi klarer å finne en ny
redaktør. Tips "l kandidater mo!as med takk.
Verdal, 28. august 2014
Thorvald S. Lyngstad
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Norsk Lymfødemklinikk
på flyttefot
TIL INFORMASJON:
E!er over 23 år har NORSK LYMFØDEMKLINIKK – kompetanse- og behandlingssenter – fly!et fra Stensberggaten 19 på
St. Hanshaugen. Klinikken har fly!et li!
lenger opp i «gaten» – på den andre siden
av «haugen».

NORSK LYMFØDEMKLINIKK holder nå "l i
tradisjonsrike og vakre omgivelser på
Lovisenberg Diakonale Sykehus området.
Med klinikkens behandlings- og undervisningskompetanse innen lymfologi og
lymfødem/lymfødembehandling er vi nå å
finne på Campus Lovisenberg i Cathinka
Guldberg-senteret.
Klinikkens nye adresse er:
Lovisenberggaten 7 C,
Cathinka Guldberg-senteret, 0456 Oslo

Ny" telefonnummer:

22 35 60 11

Staben på NORSK LYMFØDEMKLINIKK
består av:
• Kris"n Haugen, spesialist i onkologisk
fysioterapi og lymfødembehandling
• Helen M. Olsen, spesialist i onkologisk
fysioterapi og lymfødembehandling
• Siv Guri Varlo, spesialkompetanse i
lymfødembehandling
• Wenche Vigen, spesialist i onkologisk
fysioterapi og lymfødembehandling
• Elisabeth Magnussen, kontormedarbeider
Farvel Stensberggaten.

Kris!n på fly"efot.
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Behandlingsopphold Meråker
Vi var ei gruppe på 6 personer på
behandling, Meråker Sanitetsforenings Kurbad i perioden
20. mai #l 11. juni 2014.
I perioden klaﬀa det både med Kris"
Himmelfart-dag og pinse. Slik fekk vi
nokre "fridager" der vi tok turer
sjølve.
Pinsa#en sleit vi oss opp i Fagerlia,
heile "monsterbakken" opp
slalomløypa. Kjempefin utsikt
utover bygda, og godt med pause
før vi tok eit "naking-bilde" av våre
fine bandasjerte fø!er.
Ann Karin, Ragna, Tanja og Ingrid.

Pinsedagen gikk turen "l Litjfunnsjøen. Ein li! "le!ere" tur, men i
varmen var den tøﬀ nok.
Denne dagen tok vi "naking-bilde"
ved rasteplassen der.
Vi helsar !l alle kjente, spesielt
ved Kurbadet.

Ingrid, Tanja, Ragna og Ann Karin.
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NLF sin sommerleir for barn og

Bak fra venstre: Ma#n, Jon Olaf, Mia, Julie, Me"e. Foran: Marius, Anton og Tor Håvard.

Fredag 27. juni

Med full pakka bil og sommerfugler i magen ankom jeg
Gurvika "dlig e!ermiddagen. Sprudlende Reidun fra Gurvika
s"#elsen fikset innsjekking av alle, - ingen "ng er no problem
når hun er på jobb ☺
Deltagere kom en e!er en og gjensyn med familie fra leiren
2013 var veldig koselig. Vi manglet ei - veldig leit at hun fikk
rosen og må!e "lbringe uka på sykehus. Du var savnet
Mar"ne ☺
Kvelden samlet vi oss i vaﬀelstua. Randi hadde laget fullt
program med ak"viteter, oppdagelser, grilling og lek som ble
delte ut. Deltagere med søsken og foreldre presenterte seg.
De!e var en fin gjeng. Alder 9-15 år , de kom fra Vinstra,
Færvik, Kolbo, og Hardanger, alle med forskjellig erfaringer
fra behandlinger. Når siste familie var kommet frem så
senket skuldrene seg. En hy!e igjen -. Fysioterapeut Sølvi
kommer "l søndag med teori på kvelden. Da skal jeg dele ut
goodi bag "l barna. Alfacare har sponset med Kinesio tape i
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flere farger. Beiersdorf AS har sendt kjempe smarte plaster
med an"bac, solkrem, og eucerin krem for hud som trenger
ekstra pleie.
Anniken, likemann Ski

Lørdag 28. juni

Årets første morgenbad for min del. Det kan umulig ha vært
mere enn 13 grader i vannet brrrrrr. Heldig med at sola "!a
frem og varmet oss li!. Det ble bare meg og Randi gi!...
Hva kan vi gjøre for å få med flere... Tja... vi prøver å lokke
med varm kakao med krem... kanskje flere barn som
kommer da…
På formiddagen kom vi oss ut "l Mølen alle sammen. Mølen
er mi! steinparadis. Det er endemorene fra is"den, med
fantas"ske gla!e, runde steiner i alle typer og fasonger.
Noen vandret med Randi. Jeg reiste med Julie og hennes
elektriske stol. Skal si den jenta kjørte på. Hun hadde null
problem å komme seg frem i ulendte terrenget.

unge 2014 Gurvika Nevlunghavn
E!ermiddagen reiste vi inn "l Fredriksvern ver# i Stavern.
Inne på Sjøhistorisk Magasin hadde vi en vandring i vår
mari"me historie. Her så vi gjenstander fra Blücher, mynter
fra Rundeska!en, Berserk i isen og Titanic. Handlet inn grillmat "l store og små. Det ble hamburger, pølser, mais og spare
ribs. Samlet oss i vaﬀelstua helt nede ved sjøen. Ungene
dekket på felles bord , og vi grillet alt sammen alle mann.
Anniken, likemann Ski

Julie på Mølen.

Søndag 29. juni

I dag har vi ta! " morgen badet. "
Kl 08:00 De som hadde bada fikk varm kakao med krem e!erpå.
Kl 12:00 dro vi "l foldvikparken i Stavern.
Der fikk vi klappe ka!er, kaniner, kalver, geiter og griser.
Masse fine dyr å se på.
Li! senere var det golf.
Og "lslu! grilla vi pølser og kosa oss.
Takk for en fin dag på Foldvik familiepark og barneleir.
Julie m/familie, Vinstra

Fra Foldvik: Marius, Mia og Tor Håvard.

Mandag 30. juni

Dagen startet som all"d med et morgenbad for de som har bein
i nesa og liker å u%ordre seg selv. Temperaturen var "kaldt".
Dere!er så var det behandling av alle barna. Sølvi behandler alle
med massering og drenasje behandling.
13:00 drar vi ut "l et turområde. En fantas"sk tur der vi lærer å
navigere e!er kart. På turen får vi oppleve huler, festningsverk
og en utsikt som kan ta pusten fra selv den mest bereiste.

Orientering.

E!ermiddagen var det vanntrening og lek i det varme
bassenget. Sølvi er instruktør og gjør en super jobb.
E!er middag blir alle bandasjert. Gu!er og jenter kommer ut
fra hy!e nr 1 med bandasje på. Noen får prøve de!e for første
gang.
Senere på kvelden samles vi i vaﬀelstua for felles ak"viteter.
Det blir malt de mest fantas"ske steiner og flydd drone
helikopter. Alle som ville fikk opplæring og prøvd seg på å fly

Me"e.
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den lille donen på plenen på utsiden av vaﬀelstua. Kvelden
avslu!es med en liten ekstra RC bil oppvisning på plenen på
utsiden av hy!e 1 "l 5.
Marius m/familie, Færvik

Kl 16 -20 var det bandasjering.
Kvelden var det grilling ved vaﬀelstua kos med deco Page og
lage sider "l Lymfeposten.
Ma#n m/familie, Kolbu

Midten foran: Mia. Videre fra venstre: August, Laila, Ma#n,
Tor Håvard, Jon Olaf, Tore, Marius og Anton.

Morgenbad: Gry, Anniken, Ma#n, Anton.

Tirsdag 1. juli

Denne morgenen vart også starta med eit friskt morgon bad
med Randi, Agust, Anton. Mens nokon var "l behandling var
andre og fiska frå land eller båt.
Regnet meldte sin ankomst så met rekte li! inn og spelte kort
skalle mens nokre tok seg ein biltur på handel eller familie
besøk.
Kl 13 samla me oss ute a! med kubbe spel. Jentene mot gutane,
og ein gong med eit blanda lag.
Tor Håvard og Marianne.

Onsdag 2. juli

Gu"elaget i kubbe: Tor Håvard, Jon Olaf og Marius.
Alle samla seg i bassenget der Sølvi swinga oss i vanntrening
med god musikk og gode treningsøvelser veldig gode treningsøvelser, veldig moro å trene e!er musikk og rytme.

8
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Dagen startet med bading, 08 - en grad varmere.
Siden var alle unga "l behandling. Vi dro siden "l Stavern på
markedsdag. Noe som er hver onsdag om sommeren.
Basseng trening med Sølvi. Ma(n, Randi, Anniken og Julie løp
fra det varme bassenget ut i sjøn. Deilig kaldt va!en.
Prøver ut forskjellige smaker på selv laga sa# is. Lurer på
hvordan lime & agurk smaker, eller jordbær, eple & lime …..
Avslu!er dagen med bandasjering og selvdrenering i vaﬀelsuta.
Mia m/familie, Hardanger

Torsdag, 3. juli

Gråværskaldt for de morgen badende, men kakaoen smakt godt
da den ble servert inne i Vaﬀelstua sammen med en hyggelig
prat. I dag har vi friak"vitet e!er behandling og før vanntrening.

Julie tok ferga "l Strømstad, Mia reiste "l Larvik, Ma(n var i
Nevlunghavn og Marius kjørte bil i Gurvika. Jeg gikk "l Mølen for
å fotografere bølgene og surferne. Kvelden startet med øvelse
på selvdrenasje, fire lærevillige unge sammen med oss
likemenn. Dere!er var det felles grilling, taler og takk "l alle de
flo!e deltakerne, framvisning av bildene vi har ta! og premieutdeling. Mia og Marius var de heldige vinnere av Dronene. I dag
var det ikke så le! å gå inn for å legge seg, siste kveld med
gjengen og ingen hadde gå! inn da jeg la meg klokka 23.30.
Randi, likemann

Fredag, 4. juli

Pakke sammen alt vi har med oss, pakke det sammen med de
gode minnene fra leiren, ønske hverandre god tur hjem og
«de!e har vært en fin uke, vi sees i Gurvik neste år!»

Tor Håvard mot Anniken. Anniken vant ☺

Mia, Julie, fysioterapeut Sølvi, Marius og Ma#n.

TUSEN TUSEN TAKK TIL NLF VESTFOLD FOR BIDRAG
PÅ 5.000,-

Vi jobber allerede mot leir i 2015 og alle bidrag hjelper masse. Hilsen Randi & Anniken & Sølvi
junior@lymfoedem.no
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Moderne tekstiler for
deg med sans for god
kvalitet og design

Multifunksjonelle
stropper

š/HNNHUWXQGHUWĉ\IRUHQKYHU
anledning
š%DGHWĉ\

Amoena is a registered trademark of Amoena Medizin-Orthopädie-Technik GmbH. © 2014. All rights reserved Amoena Medizin-Orthopädie-Technik GmbH, 83064 Raubling, Germany
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med innebygget BH
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Designet for brystopererte, men
passer for alle!
For mer informasjon om hvor du
finner nærmeste forhandler; gå inn
på www.amoena.no Klikk på Norge
og Storelocator - forhandleroversikt

Amoena presenterer

DEN STORE STYRKEPRØVEN
9LL$PRHQDPĉWHUĲRWWH sterke og modige kvinner hver eneste
GDJVRPDOOHKDUVLQEU\VWNUHIWKLVWRULHÎIRUWHOOH1ÎĉQVNHUYLÎ
gi deg muligheten til å delta i årets store Amoena konkurranse:
'HQVWRUHVW\UNHSUĉYHQ

Svarfrist:

MDQXDU
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Fortell oss hvordan du har kommet styrket igjennom
kreftbehandlingen. Vi er på utkikk etter den kvinnen som
KDUELGUDWWWLOÎJMĉUHHQIRUVNMHOOIXQQHWQ\HYHLHUÎJÎHWWHU
brystkreft, vært aktiv i brystkreftsaken eller på annen måte har
en særegen historie å fortelle.
Send inn din historie til amoena@amoena.no sammen med et bilde av deg selv, og
merk den med ”Den store styrkeprøven” Svarfrist: 2. januar 2015. Vinneren kåres
LOĉSHWDYMDQXDURJKLVWRULHQYLONRPPHSÎWU\NNL$PRHQD/LIHYÎUHQ

OPPSLAGSTAVLEN
Stoppetråd
Det hender det kan gå hull på en strømpetå,
eller selve sømmen over hælen kan bli sli! og
gi seg. Sommer med sandaler gir større
slitasje. Da er det godt at
strømpeleverandøren har gjort klar li! elas"sk
tråd vi kan reparere med. Jeg har få! Jobsttråd i forskjellige farger via fysioterapeuten
som bes"ller kompresjonsstrømpen. Tidligere
da jeg brukte Mediven550 ble strømpen sent
"l det som i dag er Medi Norge for reparasjon
av hælsøm, kanskje tar de fortsa! imot?

VIKTIGE MAILER?
I #dsrommet 20. juni - 20. august forsvant
mailene mine som går #l nlf-kontoen.
De!e har ført "l problemer for meg,
– har du sendt vik"ge mailer "l meg i de!e
"dsrommet ville jeg gjerne få de "lsendt
på ny!. NLF, leder nlf@lymfoedem.no
Mvh
Thorvald S. Lyngstad

HUSK FLYT
TEM

ELDING!

Stadig opple
ve
kommer i re r vi at eksemplarer av
tur – med a
Lymfeposte
d
n
fly!er på d
eg – husk d ressat ukjent! Om du
a å melde a
også "l Nors
dresseforan
k
dring
0604 OSLO Lymfødemforening, P
ostboks 63
, eller pr e-p
04,
ost:
adresseliste
r@lymfoed
em.no

o
www.lymfoedem.n

Skinnelangs
Jeg møter Erlend Garåsen skinnelangs ved Midtun i Bergen.
Han går sin siste etappe skinnelangs på Bergensbanen.
Han kommer sammen med sin kamerat Eirik Strand, som
har gå! flere etapper sammen med Erlend. Totalt har Erlend
gå! 1000 km på de!e "dspunkt og har som ambisjon å gå
4000 km "l de neste to "l tre årene, det vil si alle nedlagte og
opera"ve jernbaner i Norge. Lymfeposten gratulerer Erlend og
vi har dyp respekt for det store prosjektet han er godt i gang
med!
Vi vil følge ham videre på www.skinnelangs.no
- intervju kommer i neste nr.
Hilsen Gro Lindebjerg

Fotograf: Marit Helen Kløve
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NLFs konferanse om lymfødem 16. juni 2014
Til konferansen om lymfødem var
det 118 påmeldte, og det kom 109.
Det er Norsk Lymfødemforening
svært fornøyd med. Uts#llerne,
våre sponsorer, syv i tallet sørget
for fine uts#llinger som appellerte
#l publikum, som for øvrig besto av
omtrent like mange lymfødemikere
og fysioterapeuter. En kan trygt si at
det var deltakere fra hele landet fra
Hammerfest #l Kris#ansand, fra
Stavanger #l Østerdalen, og det er
gledelig og posi#vt for NLF.
Thorvald Lyngstad, nyvalgt leder i NLF,
ønsket velkommen "l konferanse og ga
ordet "l Elisabeth Soelberg som hadde
ansvaret for arrangementet. Hun redegjorde for at konferansen kom i stand
som følge av brev sendt "l Helsedirektoratet om mangel på medisinsk
eksper"se innen lymfologi og problemer
med diagnos"sering av lymfødem og
behandlings"lbud. Brevet ble sendt på
høring i helseregionene og det
resulterte i et posi"vt svar fra Helsedirektoratet. Konferanse var allerede
bestemt med professor Neil Piller fra
Australia som hovedtaler. NLF inviterte
dr. Carl-Erik Slagsvold, fysioterapeut
Helga Parr og plas"kkirurg Haris Mesic
"l å holde innlegg, og i "llegg ble det
bestemt et dialogmøte med inviterte
deltakere for å diskutere utvikling av et
kompetansesenter for lymfødem/
lymfologi.
Et hyggelig og sommerlig musikk- og
sanginnslag var særlig velkomment før
foredragene startet denne flo!e
sommerdagen.
I denne omgang refereres bare professor Neil Pillers foredrag. De andre foredragene presenteres i Lymfeposten nr 4.
Professor i lymfologi, dr. Neil Piller åpnet
si! foredrag med å invitere "l
Interna"onal Lymphoedema Frameworks neste konferanse i Darwin,
Australia, 25. -29. mai 2016. Han er
direktør for ILF og ser på lymfødempasienter som hjørnesteiner i arbeidet
for å spre kunnskap om lymfødem.
Konferansen i Darwin er pasient-
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orientert. Den vil ha deltakere fra hele
verden og spesielt fra Asia-Pasificregionen. Fokus vil være på problemer
med lymfødem under tropiske forhold.
Både pasienter og behandlere har krav
på rik"g informasjon om lymfødem for å
ta de re!e avgjørelsene. For det
verserer mye dårlig og feilak"g informasjon, og det fører "l misforståelser og
dårlige resultater. Han er redaktør for
flere "dsskri# om lymfødem. Alle
trenger kunnskap, og den får vi gjennom
å publisere forskerarbeid. På den måten
kan innovasjon skje. Det er også vik"g at
pasientens stemme blir hørt, "dsskri#ene tar i mot innlegg fra pasienter.
Han legger stor vekt på evidensbasert
behandling av lymfødem: Behandling
som gir god lymfeflyt er rik"g. Man må
tenke helhetlig i all behandling. Vi
trenger å bli mer oppmerksom på
lymfesystemet, for det gjør mange "ng i
kroppen vår. Det er to vik"ge skiller i
lymfesystemet: høyre arm har et eget
system, mens bena, kroppen og venstre
arm utgjør det største systemet. Om
man har hevelse i bena, trenger ikke
problemet å si!e der for lymfen har lang
vei fra bena "l venstre skulder. Lymfesystemet arbeider sakte, det pumper
6-10 ganger pr minu!. Det er vårt
immunforsvar, og det transporterer
væske og avfallsstoﬀer fra kroppen.
Lymfesystemet arbeider dårlig med fibroser i vevet, og fedme gjør pumpingen
sammenklemt og anstrengt. Han redegjorde kort om vannskillene i kroppen
og om lymfeterritorier i armer og ben,
der armene har tre lymfeterritorier i
underarm og tre i overarmen, mens
bena har tre lymfeterritorier.
Når det er økt væskemengde i et
normalt fungerende lymfesystem, blir
det hevelse – ødem. Normal væskemengde i et defekt eller dårlig fungerende system fører "l lymfødem, og
økt væskemengde i det defekt eller
dårlig fungerende lymfesystemet fører
"l større og merkbart lymfødem.
Husk det er vik"g å minske væsketransporten i kroppen f.eks. e!er trening. Da
er det svært vik"g å «varme ned» med
rolige øvelser så væsketransporten blir

mindre og det ikke blir så stort press på
lymfeflyten . Sjekk blodtrykket di!, et
forhøyet trykk har dårlig innflytelse på
lymfødem. Får du o#e blåflekker på
kroppen, har det også innflytelse på
lymfeflyten. Fe!rikt kosthold er ikke
guns"g – så hold øye med die!en og
vekta.

Tre vik!ge momenter
her altså:
Lavt trykk, lite volum,
sakte lymfeflyt.
Normalt transporteres ca. 100 ml lymfe
pr. døgn gjennom en arm. Det "lsvarer
ca. 5 ml pr "me. I et ben transporteres
ca 400 ml pr døgn som "lsvarer ca. 40
ml pr. "me. Hvis denne lymfevæsken
hoper seg opp i kroppen, vil det i løpet
av en "d merkes som tyngde eller press i
armer/ben. Infeksjoner og dårlig hudpleie forverrer "lstanden. I "llegg kan
lungeproblemer, «frossen skulder», dårlig bevegelighet i arm, overfladisk pust
og trang bh/trange klær ha innflytelse
på lymfetransporten fra armene. Ved
lymfødem i bena kan mye lu# i magen,
forstoppelse, mye magefe!, overfladisk
pust og trangt/te!si!ende undertøy
føre "l økte problemer.
Dyppus"ng er en enkel og vik"g øvelse:
5 gjentakelser morgen og kveld. Rolige
armbevegelser fra brystet ut i favn og "lbake mens man puster dypt inn og ut. Vi
)erner 5 ml lymfe hver gang. Professor
Piller kløv opp på et bord og demonstrerte øvelsen. De!e finnes som egen
video på YouTube.

Mange "lstander kan se ut som
lymfødem. Derfor trengs en sikker og
nøyak"g diagnose for å skille "lstandene og få målre!et behandling.
Ved "dlig diagnose er behandling enklere, det dreier seg for det meste om
lymfevæske og pasienten kan lære å
behandle seg selv. Ved hjelp av
pi(ng(trykk på arm eller ben i minst 30
sek) kan en finne lokal lymfevæske i
vevet, og Stemmers sign (lø#e huden
på 3.finger eller 2.tå) gir en pekepinn
om fe! eller fibroser i vevet. Disse
enkle målingene kan man også gjøre i
alle lymfeterritoriene i kroppen. Det er
vik"g å bruke forskjellige måleinstrumenter, ikke bare målebånd, for å
få et rik"g bilde av om behandling
virker. Vi fikk en rask gjennomgang av
de ulike måleinstrumentene, Bioimpedance for å oppdage lymfevæske i
hel arm eller helt ben og Indurometere
for å måle fibroser i vevet. Vi vil komme
"lbake med mer stoﬀ om de!e senere.
For å diagnos"sere og studere
lymfødem er ultralyd og lymfangioscin"grafi mest vanlig. Lymfangioscin"grafi sammenlignet med diagram over
lymfeterritorier gir gode opplysninger.
Det gjør at en kan forstå dreneringssystemet for lymfen og hvordan det virker.
Men det aller vik"gste man har ta! i
bruk er Fluorecent mikro-lymfangiografi (Indocyanin Green, ICG) som gir
detaljerte bilder av lymfesystemets
funksjon og av lymfeflyten. Metoden
kan brukes under operasjon for å besky!e lymfebaner. ICG blir vik"g i
fram"das forskning på lymfødem.
Vik"g for rik"g og "dlig diagnose:
Hva er din risiko?
Fortell livshistorien din.
Familie: Har noen hovne ben eller
hjertelidelser?
Din medisinske historie:
Skader, spesielt i venstre skulder.
Medisinering: Kartlegge medisinbruk.
Kan forårsake og forverre hevelser.
Kirurgi: Kre#, transplantasjon av blodårer ved by-passoperasjon, stråling,
andre operasjoner.
Mange får ikke lymfødem e!er operasjon, men du skal vite om din risiko
og redusere den risikoen. Unngå engstelse. Vet du at du har få! lymfødem,
så ta konsekvensen av det og gjør noe
med det.

Her er noen nøkkelord for nytenkning
når risikoen er der:
Dyppust 5 ganger morgen og kveld.
Tidlig oppdagelse av hevelser og
funksjonell forandring.
Nye og forbedrede behandlingsmåter
utprøves: Prøv en endring om gangen
og se om den gir gode resultater før en
ny utprøves. Bare da kan en si at en
type behandling virker.
Roller for pasient, partner og terapeut
må læres for å mestre lymfødem ved
behandling, egenbehandling og
partners deltakelse i behandling.
Vik"g når lymfødem oppstår er helhetlig (holis"sk) tenkning, vurdering,
reaksjon og behandling.
Behandling kan være person- eller
maskinbasert. Manuell lymfedrenasje
ble først utprøvd på griser for å finne
re! rytme og trykk på massasjen.
Grisene sa!e stor pris på god massasje,
og de visste meget godt hvem som var
gode massører. Kom det noen de ikke
syntes var flinke, sprang de sin vei.
Manuell lymfedrenasje har guns"g
virkning på lymfeflyten. Det er forsket
på hvilke kompresjonsbandasjer som
gir god kompresjon, og bandasjer der
man kan regulere trykket selv kom godt
ut av testen sammenlignet med vanlige
kompresjonsbandasjer. Kinesiotape kan
bli enda mer virkningsfull om man
bruker Fluorescent ICG lymfangiografi
"l å påvise lymfebaner og legger tapen
langs denne banen. Videre fremholdt
professor Piller forskjellige håndholdte
hjelpemidler som oscillator, laser og lys
for å løse opp fibroser, og elektriske
s"mulatorer for de som ikke greier å
bevege seg så mye. Pulsator er bra for
noen, men ikke for alle.
Trening gjør godt: Moderat trening,
Yoga, Tai Chi, Qi Gong og vannterapi er
utmerket. Husk å varme ned!
Når man kjenner det gene"ske bildet
som kan indikere risiko for lymfødem,
har man anledning "l å være proak"v
ved "dlig iden"fikasjon, behandling og
egenbehandling. Ikke vente og se om
noe skjer. Fram"dig innovasjon er
kny!et "l bedret oppmerksomhet på
individuelle drenasjemuligheter.
Det er vik"g å besky!e lymfebanene
nær venene. Hvordan kan man øke
kapasiteten "l fornyelse av lymfebaner?

Hva betyr all forskning?
Vi forbedrer stadig vår kunnskap om
lymfødem, men
- det finnes ingen mirakler
- behandling handler om å hjelpe
lymfesystemet "l å fungere bedre
- egenbehandling handler om å
redusere lymfemengde i lymfesystemet
- et svakt fungerende lymfesystem
forklarer fe!ansamling lokalt, men
kan det også være mer generelt?
Tanker om fram#da: Hvorfor –
• "llater noen kirurger at lymfe lekker
ut når de ku!er lymfekar for å )erne
lymfekjertler?
• iden"fiserer ikke kirurger vanligvis
lymfebaner som ikke drenerer
bryst/mage-region?
• brukes ikke visualisering
(Fluorescent ICG lymfangiografi)
av lymfesystemet sammen med
vaktpost – lymfekirurgi for å
besky!e samleårene for lymfe?
• stø!er ikke trygdesystem risikoreduksjon og kartlegging av
strategier for å unngå lymfødem?
(I Australia stø!er ikke trygdesystemet risikoreduksjon, derimot
gjør Lions det.)
• reduserer ikke pasienter risiko de
kan kontrollere selv?
Hva kan fastlegen eller terapeuten
forbedre?
Tidlig vurdering
Forskjellige diagnoser (få hjelp fra
andre)
Forbedre nøyak"g måling
Endre hva som måles (lymfe, fe!,
fibroser, muskelmasse)
Helhetlig (holis"sk) tenkning
Endre behandling
- i "llegg "l tradisjonell behandling,
nye metoder
- endre behandlingssekvenser
Forbedre oppfølging – hva fungerer/
hva kan gjøres?
Det professor Neil Piller har lagt fram
for oss, kan vi finne i ILFs Best Prac"cedokumenter. De finner man på
www.lympho.org bl.a. og i "dsskri#ene
han nevnte innledningsvis: Journal of
Lymphoedema, Journal of Lymphology
og Journal of Phlebology.
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Anbudet på kompresjonsplagg og andre
hjelpemidler til lymfødempasienter
Avtalen som er inngå" og som gjelder fra 1. mai 2014 og
to år framover, med mulighet for forlengelse i y"erligere
to år, har nå eksistert en #d. E"ersom det ved samtaler
med lymfødemikere, og også enkelte fysioterapeuter, har
vært u"rykk for usikkerhet omkring avtalen, har vi
komprimert og forenklet avtaleteksten slik:
Avtalen er delt inn i fem delområder: Kompresjonsplagg,
standard na!strømper, målsydde na!-strømper, forbruksmateriell for lymfødembehandling, og pulsator. For kompresjonsplagg ble det inngå! like rammeavtaler med to
leverandører, BSN Medical AB ("dligere JOBST) som
hovedleverandør og Medi Norway AS som alterna"v
leverandør. Det betyr at det for slikt materiell kan
prioriteringen fravikes dersom den enkelte pasients
behandlingsbehov #lsier de"e, eller ved at hovedleverandør (BSN Medical AB) ikke kan levere produktet.
Dersom rangeringen fravikes skal foreskrivende
fysioterapeut eller lege begrunne de"e !l behandlingshjelpemiddelsentralen eller !l si" helseforetak.

Foto: Merete Melling
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KOMPRESJONSPLAGG
– BSN Medical AB
alterna!vt
– Medi Norway AS
NATTSTRØMPER standard
– Medi Norway AS
NATTSTRØMPER målsydd
– Medi Norway AS
FORBUKSMATERIELL
– BSN Medical AB
(tubegas, elas"sk hvit bandasje "l fingre og tær, polstringsva!, spesialpolstring, kortelas"ske bind, bandasjetape,
kinesiologitape, og strømpepåtrekker m.m.)
PULSATOR
– Medi Norway AS
En av grunnene "l at ikke flere leverandører er ta! med
skyldes at det ikke er innlevert anbud innenfor fristen,
eller at det er nye avtaleprodukter. Det er forventet at
produkter fra ovennevnte leverandører skal gi oss
lymfødemikere et nødvendig behandlings"lbud for vårt
lymfødem, og det forventes at fysioterapeuter og leger
som foreskriver behandlingen og produktene e"erstreber
avtalelojalitet.
Helen Olsen, spesialist i onkologisk fysioterapi og
lymfødembehandling, deltok i anbudsprosessen og kan
sikkert ta noe av æren for at vi har få! en meget god avtale for oss lymfødemikere.

Her kommer avtaleinformasjon med litt
tilleggsinformasjon omkring avtalen
«kompresjonsplagg med forbruksmateriell
og pulsator», og litt omkring prosess.
De regionale helseforetakene beslu!et i 2012 å gjennomføre en
nasjonal anskaﬀelse innenfor avtaleområdet kompresjonsplagg og forbruksmateriell "l behandling av
lymfødem. Ansvaret for kostnadsdekning av kompresjonsplagg "l
lymfødempasienter ble overført fra
NAV "l helseforetakene før 2010, og i
et brev fra Helse- og omsorgsdepartementet i 2011 ble det avklart
at helseforetakene må!e ta ansvaret
fullt ut. Det ble i denne prosessen
avdekket store forskjeller i de ulike
helseforetakene hvordan de!e ble
fulgt opp. Målene med denne avtalen
ble da blant annet å få på plass
gyldige kjøpsavtaler for de regionale
helseforetakene. Prosjektet er
gjennomført av Helseforetakenes
Innkjøpsservice AS (HINAS).
Resultatet av anbudsprosessen ble
følgende;
Avtalen har en løpe"d på to år fra og
med 1. mai 2014 med mulighet for to
årlige forlengelser, inn"l fire år totalt.
Konkurransen var delt inn i fem delområder: Kompresjonsplagg, standard
na!strømper, målsydde na!strømper,
forbruksmateriell for lymfødembehandling og pulsatorer.
For delområdet kompresjonsplagg er
det inngå! parallelle rammeavtaler
med to leverandører. Rangering kan
fravikes dersom den enkelte pasients
behandlingsbehov "lsier de!e eller
ved at hovedleverandør (BSN
Medical) ikke kan levere et produkt.
Dersom rangering fravikes skal foreskrivende fysioterapeut eller lege
begrunne de!e "l behandlingshjelpemiddelsentralen eller "l si! helseforetak.

AVTALEINFORMASJON:

Kompresjonsplagg, nattstrømper (standard og målsydd), forbruksmateriell og pulsator til lymfødembehandling
31. mars 2014
Avtalen har en løpetid på to år fra og med 1. mai 2014 med mulighet for to årlige forlengelser, inntil

Konkurransen var delt inn i fem delområder: Kompresjonsplagg, standard nattstrømper, målFor delområdet kompresjonsplagg er det inngått parallelle rammeavtaler med to leverandører.
Rangering kan fravikes dersom den enkelte pasients behandlingsbehov tilsier dette eller ved at
hovedleverandør (BSN Medical) ikke kan levere et produkt. Skjema for lån av behandlingshjelpevende fysioterapeut eller lege når det er aktuelt å velge produkter fra leverandør nummer 2
(Medi Norway).
For delområdene nattstrømper standard, nattstrømper målsydd, forbruksmateriell og for pulsator er det inngått rammeavtale med én leverandør per delområde.

Tildeling
Kompresjonsplagg
1

BSN Medical AB

2

Medi Norway AS

Nattstrømper standard
Medi Norway AS
Nattstrømper målsydd
Medi Norway AS
Forbruksmateriell lymfødembehandling
BSN Medical AB
Pulsator
Medi Norway AS

Bestilling
Dersom sykehusene bestiller selv benyttes HF sine egne rutiner for bestilling. Hvis bestillingen
går via behandlingshjelpemiddelsentralene, har en prosjektgruppe ved Seksjon for behandlingshjelpemidler i Helse Vest utarbeidet retningslinjer for kostnadsdekning av kompresjonsplagg for
pasienter med lymfødem. Nasjonal nettverksgruppe for behandlingshjelpemidler stiller seg bak

>>

NORD

MIDT-NORGE

For delområdene na"strømper
standard, na!strømper målsydd,
forbruksmateriell og for pulsator
er det inngå! rammeavtale med én
leverandør per delområde.

SØR-ØST

VEST

Anbudsprosessen er gjennomført i
tråd med lov om oﬀentlige anskaﬀelser. Det finnes flere produkter i
markedet som kan dekke deler av
e!erspørselen, men disse produktene
er ment å skulle dekke det største
volum for å kunne gi pasienter et

nødvendig behandlings"lbud for
deres lymfødem.
Leverandører/produkter som kan
brukes "l formålet men som ikke er
nevnt i avtalen har enten ikke levert
"lbud eller kan være nye avtaleprodukter. Det forventes dermed at
fysioterapeuter og leger som foreskriver behandlingen og produktene
e!erstreber en avtalelojalitet. Det er
som sagt fysioterapeuten og/ eller
foreskrivende lege som skal vurdere
om avtaleproduktet skal brukes. Det
kan videre være produkter som ikke er
nevnt i avtalen som ikke er ta! med
på grunn av et lite volum. Det kan
bety at helseforetakene har egne
lokale avtaler for disse.

>>

Kontaktinformasjon leverandører
Leverandør

Kontaktinformasjon

BSN Medical AB

Elisabeth Mårtensson
Tlf +46 31 727 98 06/ +46 70 631 47 67
E-post: elisabet.martenson@bsnmedical.com

Medi Norway AS

Rolf Davidsen
Tlf 52 84 45 00/ 52 84 45 09
E-post: post@medinoray.no

Mer Informasjon
Ved behov for mer utfyllende informasjon om avtalen kontaktes innkjøpsleder i ditt HF, eller
rune.seim@hinas.no, telefon 464 12 152.

ProWeb

første gangs pålogging. Dette gjøres på https://extra.hinas.no. Ved registrering velger du hvilke
avtaler (eventuelt prosjekter) du ønsker tilgang til. Din innkjøpsleder godkjenner tilgangen til de

Avvik
Dersom du som bestiller opplever avvik hos leverandør, ber vi om at dette meldes inn. Gå inn på
www.hinas.no
opp disse overfor leverandørene. Leverandørene melder også inn eventuelle avvik her.

Prosjektgruppen har vært
sammensa! av fysioterapeuter med
spesialistutdanning innen lymfødembehandling, seksjonsledere for behandlingshjelpemidler og innkjøpere i
"llegg "l prosjektleder fra HINAS som
er Rune Seim. For mer informasjon
omkring denne avtalen kan HINAS ved
Rune Seim kontaktes.
Rune Seim
Prosjektleder
rune.seim@hinas.no
www.hinas.no
Helseforetakenes innkjøpsservice AS

2
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Utgivelsesplan 2014

Utgivelse

Redaksjonell frist

Nr 1 Uke 11 – medio mars

24. januar

Nr 2 Uke 25 – ultimo juni

2. mai

16. mai

Nr 3 Uke 39 – ultimo september

7. august

21. august

Nr 4 Uke 50 – medio desember

23. oktober
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Frist annonsemateriell
7. februar

6. november
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NIOR

KONKURRANSE
PREMIE – VINN EN
OVERRASKELSE I POSTEN

Hvor mange ak#viteter ser du på
bilde fra Sommerleir?
(Se bildet under)
Send svar #l: Junior@lymfoedem.no
eller sms: junior og løsningene
#l 988 51 433

Eplechips

Laget på sommerleir av:
Julie, Mia, Me"e, Marius,
Ma#n, Anton, Agust,
Jon Olav, Tor Håvard

DETTE TRENGER DU
2 porsjon
• 700 g Epler
• Kanel om du vil
SLIK GJØR DU:
1. Skyll eplene i kaldt vann. Lag tynne skiver med mandolin,
eller ostehøvel. Husk å skjær fra deg.
2. Legg bakepapir på 2 stekbre!. Sorter di store skivene på
den ene, og di li! midre på den andre.
Ikke legg di oppå hverandre.
Dryss på kanel om du liker.
3. Varm opp stekeovnen "l 100 grader, og se! di inn.
Steker du begge bre!ene sam"dig se! på vi#a i ovnen
4. Stekes ca 1 "me og 30 min. De skal være li! seige,
så blir de sprøere mens de avkjøles.

OPPGAVE: Finn 10 ord
Å O B B I

N L

Z W Q H X

E R B A D E Y

E B C B I

R H Y T T E M S A T T Q
Z C H G Ø Y F

N N C H B

Gåte

P P W U U Z Ø N D H P V

Hva er rundt som solen,svart som jorden og med hale på ?

M O R R O U D Ø A Z H X

Smiiiiil

N Z H V C O E

Alle barna svarte feil på oppgaven unnta! Julie, hun greide
det umulige.
Hvorfor har svenske kjø!boller i akvariet?
- di liker ikke fisk. ☺

K S C J

C N O I P J M K J
J

Q X K Z WP

H C B A R N E

Æ

M Q I

E E Z A K
L E I

R W

Har du noen vitser, tips, tegning, tips om god mat? Send gjerne inn
til oss på junior@lymfoedem.no eller sms: junior, og så vitsene, #l 988 51 433
Juniorsidens logo er tegnet av Marius 9 år 4818 Fævik og grafisk u#ormer er fotograf Alf Vidar Snæland.
Svar på gåte: Sv på gåte: stekepanne
Svar på 10 ord: BARNELEIR, GURVIKA, BANDASJE, LYMFØDEM, GØY, BADE, HYTTE, NØKKEL, MORRO, SATT
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JOBST® Elvar
Elvarex
ex® Plus:
Framtidens kompr
kompresjonsplagg
esjonsplagg - i dag!
gir god bevegelse, pasient komfort og effektiv
behandling
behand
uten risiko for
irritasjoner
irritasj
eller stasing.

kompresjonsterapi.

det for kompr
har revolusjonert markedet
kompresesjonsplagg. Den gir en følelse
lelse som om det er
din egen hud. Dette er med på å gi deg den
behandlingen du trengerr fra dag 1.

me
med god avslutning.
Sli
Slitesterk og stabil hanske.

ptimal passform.
gir en optimal
Det gjør at plagget er
ere å ta av og på.
lettere

ptimal komfort
gir optimal
og sikker terapi.

gjør at plagget former seg etter
håndens konturer og følger hånden og

melen gjør det
ved basen av tommelen
ge hånden og
lettere å bevege
er gripeevnen.
forbedrer
e hver
dagslivet
Er med på å gjøre
hverdagslivet
enkler
e.
enklere.

er med på å skape god kontroll
på kompresjonen.

1

BSN-medical, Uggledalsvägen 13, SE-427 40 Billdal
Tlf +47 22 98 04 00
E-mail:kundeservice.norge@bsnmedical.com
E-mail:kundeservice.nor
ge@bsnmedical.com
www
.bsnmedical.no www
.jobstbestilling.no www
.jobst.no
www.bsnmedical.no
www.jobstbestilling.no
www.jobst.no
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Råd & Vink

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

Mist 20 ml lymfevæske
Et pust i hverdagen.
Professor Neil Piller deltok på NLF sin konferanse den
16. juni. Han snakket varmt om trening og små øvelser
vi kan gjøre for å få bedre flyt på lymfevæsken i
kroppen (se Lymfeposten nr. 2, 2014).
Inn og utånding er vik"g for lymfeflyten. Professor Piller
viste oss en enkel øvelse for å åpne opp for god lymfeflyt.
Stå oppreist. Du starter med bøyde armer foran
brystet. Pust inn, langsomt og dypt ned i magen,
sam"dig åpner du opp og strekker armene ut "l siden.

20
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Pust dere!er rolig ut og før armene "lbake "l utgangsposisjonen foran brystet. Repeter øvelsen fem ganger.
Ifølge professor Piller er det vik"g å gjøre bevegelsene
langsomt. De!e fordi lymfesystemet arbeider langsomt
og hos oss med redusert lymfeak"vitet arbeider det
ennå langsommere.

”Med lymfødem er det noen ganger
enkle !ng, som utgjør den største
forskjellen ”

Lokalnytt
Vest-Finnmark
S"#et 22. oktober 2007

Medlemsmøte i Kautokeino på Thon Hotell
Informasjon fra fysioterapeut Kari Mikkelsen og Bjørg Lene
Sønvisen. E!erfulgt av finnbiﬀ. Som du ser var det flere nye
medlemmer på utsiden.
Hilsen Laila Olausson

Nord-Trøndelag
S"#et 11. oktober 1997
Lørdag 19. juli mø!e en god del lymfødemikere ved S"klestad
Nasjonale kultursenter "l årets trivselstreﬀ. I stedet for felles tur
i buss kom vi hver for oss for å samles der "l guiding og bespisning. En svært varm og solrik dag som de fleste dagene i juli. En
ung guide viste oss først S"klestad kirke hvor bl.a. steinen som
Olav digre (den hellige) kvilte hodet mot da han fikk banesår er
plassert bak alteret. (Steinen er ikke så veldig stor og det s"lles
spørsmål blant «lærde» om de!e kan være rik"g.

E!er kirka var det opp "l langhuset som er tømret mest mulig
likt husene slik de var på 1000-tallet. Og e!er det var det noen
som gikk murgangen for å få med seg "dsbilder fra hedninge"d
"l kristendom. Det er mye se på SNK og "den ble nok i korteste
laget for at vi skulle få med oss alt. Vi avslu!et samlingen med
et godt mål"d og hyggelig felles prat. Det er fint å kunne møtes
slik noen ganger.

Her ser dere en interessert «gjeng» som ly"er oppmerksomt på
guiden.
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Billedlig hilsen fra Hordaland

Grågåsa på vei mot sydligere trakter.
Alle foto: Merete Melling

Snart er høsten her for fullt.

Havørn i ytre Solund.
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Ta kontakt med oss
for mer informasjon om
Kinesio Tape og Mobiderm®:
Tlf: 35 02 95 95, post@alfacare.no,
www.alfacare.no

Mobiderm®

Den revolusjonerende nattstrømpen som gir utrolige resultater.
Brukes til behandling av ødem ved å stimulere vevet under huden
Behandlingsprinsipp:
Mobiderm fremmer bevegelse i vevet under huden.
Dette oppnås gjennom at skum-gummiceller i
materialet skaper et høyere trykk enn der det ikke
ligger skumgummiceller, hvorpå en skyveffekt
oppstår.
Indikasjoner:
t%SFOBTKFBWIFNBUPNFS
t#FIBOEMJOHBWEFNPHMZNGEFN
t4NJEJHHKSJOHBWöCSPTJT
t3FIBCJMJUFSJOHBWLSPQQTEFMFSTPN
brukes til bevegelighet

AlfaCare AS, Heddalsveien 11, bygg 140, 3674 Notodden
Tlf: 35 02 95 95, Faks: 35 02 95 99, post@alfacare.no, www.alfacare.no
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Sammenfatning av Haris Mesnics innlegg
Norsk Lymfødemforening 16.06.2014
Kirurgisk behandling av lymfødem
Haris Mesnic er plas"kkirurg og overlege ved Plas"kkirurgisk
avdeling ved Oslo Universitetssykehus – Rikshospitalet. En
stor del av hans virksomhet dreier seg om brystrekonstruksjon, hvilket han ga en informa"v og grundig gjennomgang av
på Norsk Lymfødemforenings fagdag i juni.

Brystrekonstruksjon DIEP-lapp
Haris Mesnic (bilde) starter si! innlegg med informasjon om
at det er forskjellige metoder som kan beny!es ved rekonstruksjon av bryst, hans foretrukne metode er DIEP-lapp:
rekonstruksjon av bryst ved fly(ng av eget vev fra nedre del
av mage og gjenoppbygging av bryst med de!e vevet. Li!
humoris"sk forteller han at denne metoden gir en dobbel
eﬀekt med tanke på at mageregionen også har gevinst av
operasjonen. En vik"g del av denne teknikken gjøres under
mikroskop, der små blodårer kobles sammen slik at vevet som
er transplantert får blodforsyning og overlever. Når det i "llegg gjøres en tatovering og brystvorterekonstruksjon er det
mulig å oppnå et fint symmetrisk resultat av operasjonen.
Rekonstruksjon av bryst kombinert med behandling av
lymfødem
Mesnic forteller at det er en del pasienter som i "llegg "l
brystrekonstruksjon har u%ordringer med lymfødem i overarm/arm. Han er oppta! av å få korrigert de!e med tanke på
at disse plagene hindrer pasientene i å få en normal funksjon
i daglig virksomhet. Disse pasientene, mener han, har
mulighet "l å få rekonstruksjon av bryst sam"dig med forbedring av lymfødem"lstand i overekstremiteten.
Teore"sk går han gjennom årsakene "l at et lymfødem oppstår: lymfekjertler er o#est aﬃsert under brystkre#behandling og )ernes i aksillen. Det oppstår en obstruksjon her, slik
at transportkapasiteten blir ødelagt eller redusert, med det
resultat at proteinrik væske (lymfe) samles i vev og det utvikles et lymfødem. En har visst om lymfesystemet i flere
hundre år, og det er gjort mange anatomiske studier som har
kartlagt hvor lymfeårene ligger. Problemet med disse studiene er at de gir en sta"sk presentasjon av lymfeårer da de
er gjort på kadaver – derfor kan dynamiske metoder, som ICG
(Indocyanin Green Dye), kartlegge lymfekar i ekstremiteter
og vise hvordan lymfe transporteres og forfly!es i lymfeårene. De!e fører "l forståelse av hvordan lymfesystemet
fungerer i ekstremiteten, og man kan sam"dig kartlegge hvor
de beste lymfeårene ligger med tanke på eventuell operasjon. Spesielt gjelder de!e i de "lfeller der man må skjøte
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lymfeårer sammen. Alle lymfekar har gla!e muskelceller
som ved kontraksjon (sammentrekning) transporterer lymfe i
lymfesystemet. Disse gla!e muskelcellene mister sin evne "l
kontraksjon når lymfe blir stående lenge i ekstremiteten,
hvilket betyr at dersom lymfekar skal kunne fungere bra, må
de opereres rela"vt "dlig e!er at ødemet har oppstå!. Kre#behandling er en av flere årsaker "l at lymfødem oppstår, og
Mesnic fremhever at det kirurgene ser ved brystrekonstruksjon er at "dligere kirurgi med strålebehandling i e!erkant
bidrar "l at pasienter utvikler lymfødem. Erfaringen er at
man i stadiene Grad I ( latent eller sub-klinisk fase) og Grad II
( reversibelt lymfødem) kirurgisk kan stoppe og reversere utviklingen av lymfødem. Det er i disse fasene Mesnic ønsker å
operere pasientene for å kunne oppnå de beste resultatene.
Det er stor forskjell om lymfødemet er i en begynnende fase
eller et senere stadium der utviklingen er irreversibel. I "llegg
"l den kliniske vurderingen brukes objek"ve metoder for
diagnos"kk, og en av disse er lymfoscin"grafi. Her ses
punkter der den på forhånd injiserte radioak"ve substansen
blir oppta! av lymfekjertler. Noen ganger kan man se at den
preopera"ve pasienten ikke har noe opptak av radioak"v
substans i aksillen(armhulen), men der det postopera"vt
vises at transplanterte lymfekjertler begynner å fungere. Det
må også defineres grad av lymfødem, og Mesnic skisserer tre
metoder for måling av ekstremitetsvolum: omkretsmål av
ekstremiteter, volumetri ( måling av ekstremitet i vann),
tonometri (måling av trykk i vev). Alle lymfødemikere ønsker
å «kvi!e seg» med lymfødemet, men en skal huske at behandlingen er livslang og fysioterapi kommer "l å være et
vik"g ledd i behandling av disse pasientene.

Kirurgisk behandling
Forskjellige metoder for kirurgisk behandling av lymfødem
presenteres. Den første Mesnic viser "l er en teknikk man
har brukt ved kirurgisk behandling av elephan"asis: eksisisjon. De!e er en enkel metode der selve lymfødemvevet
skjæres bort og man kan få en bedring av ekstremiteten.
Det finnes også mer aggressive metoder, og et eksempel på
de!e er Charles procedure, en ekstrem metode der man
)erner alt av vev inn"l fascie og muskulatur, for så å hente og
transplantere hud fra andre deler av kroppen "l den aﬃserte
ekstremiteten.
Fe!suging er en metode "l å redusere volum og omkrets av
ekstremiteter hos de som har utviklet mye fe!vev i
lymfødematøse ekstremiteter, lipødem.
I de siste årene har det kommet rekonstruksjonsteknikker
hvor man ikke prøver å behandle kun konsekvenser av
lymfødem eller )erning av lymfekjertler, men i "llegg kurere
"lstanden.
Teknikkene deles i to grupper:
1. Lymfovenular anastamose
Her forsøkes lymfekar koblet "l vener og på denne måten
omdirigeres lymfedrenasje fra lymfesystemet direkte over i
det venøse systemet (blodsystemet). De!e kan gjøres via en
kartlegging ved ICG av lymfeårene i ekstremiteten. Det
legges et sni! i huden ned "l fe!vevet hvor man le! kan
iden"fisere de li! blålige venene. Lymfekar er li! vanskeligere å finne siden de er tynnere og fylt med lymfevæske
som er transparent (gjennomsik"g), men de ligger i nærheten
av venene. Her er det mulig å injisere blålig konstrastvæske
for å le!e iden"fisering av lymfeårene. Når vene og lymfeåre
er funnet, prøver man å koble disse sammen for å fly!e
lymfedrenasje "l det venøse systemet. Metoden betegnes
som supermikrokirurgi og fantes ikke for 10-15 år siden. De
tekniske forutsetningene er nå "l stede, og det beny!es
spesielle instrumenter, eksempelvis et mikroskop som
forstørrer 20-30 ganger (lymfekarene er fra 0,3-0,8 mm i
diameter og venene er 0,5 mm). Eﬀekter av lymfovenular
anastamose kan komme i løpet av noen "mer, og dagen e!er
kan pasienten få le!else av symptomer dersom operasjonen
er vellykket. Forbedringen kan være lokal, og kan begrenses
dersom lymfekarene er veldig små eller det er mye bindevev.
2. Transplantasjon av lymfekjertler.
Det er påvist at fe!vev har egenskaper som s"mulerer nye
lymfekar "l å vokse (lymfangiogenese), og spesielt gjelder det
for lymfekar som ligger i fe!vev. Det sentrale er at lymfekjertelen får forsyning via en arterie og en vene, hvilket sikrer
at lymfekjertelen fortse!er å leve og kan sørge for innvekst av
nye lymfekar. Med denne metoden forsøker man å ersta!e
det vevet som er )ernet ved "dligere kre#kirurgi. Metoden er
beskrevet av en fransk kirurg, Corinne Becker, som hadde
drevet med denne type operasjon i over 15 år før hun ved
hjelp av kollegaer fikk publisert vitenskapelig dokumentasjon
for noen år "lbake, og metoden ble kjent. Resultatene fra

Beckers materiale viser at 50% av pasientene oppnådde en
fullstendig forbedring av lymfødem, 24% oppnådde mer enn
50% reduksjon av lymfødem, 24% viste "l en forbedring som
var mindre enn 50%, 2% oppnådde ingen forbedring. De!e
betyr at 98% av pasientene i Beckers materiale oppnådde
forbedring. Målet med operasjonen er å rekonstruere bryst
og funksjon av overarm/overekstremitet, slik at pasienten
ikke har behov for lymfødembehandling i e!erkant. Metoden
går ut på å hente vev fra nedre del av magen, DIEP-lapp, der
man i "llegg tar en forlengelse av fe!vev mot lysken som
inneholder lymfekjertler. Disse er ikke så le!e å se, men kan
kjennes som små erter i vevet. Så fly!es vevet "l brystet, der
brystet rekonstrueres med vevet fra magen. Forlengelsen
som inneholder lymfekjertler forankres høyt oppe i aksillen
hvor pasienten mangler lymfekjertler. Forutsetningen for at
de!e skal fungere er at man i "llegg )erner arrvev som er "l
hinder for innvekst av lymfekar. Indikasjon for operasjon er
der lymfødem ikke responderer på fysioterapi, kroniske
infeksjoner, kombinasjon med brystrekonstruksjon, ved
neuropa"ske smerter pga stråling og kra#ige arr i aksillen.
Komplikasjoner ved behandling kan dreie seg om ikke
vellykkede "lkoblinger i mikroanastamoser (2%), og/eller
infeksjon (3%). Da man tar lymfekjertler som ligger over
lyskebåndet oppstår det ikke lymfødem i underekstremiteten.
Det som o#est skjer (80%) er oppsamling av lymfevæske
(lymfocele) i området hvor man tar lymfekjertler. De!e varer i
3 uker inn"l lymfekarene blir stengt i arrvevet og finner andre
drenasjeveier. Kompresjon er nødvendig i denne perioden.

Avslutningsvis viser Mesnic "l at lymfødem er et eksisterende
problem hos brystkre#pasienter og at det å gjenoppre!e
lymfa"sk funksjon i kombinasjon med rekonstruksjon av bryst
er en spennende mulighet. Metoden er også aktuell for andre
pasientgrupper, eksempelvis for pasienter som er operert for
malignt melanom og i underekstremitetene. Pr i dag er det
dessverre ikke mulighet "l å utvide "lbudet "l andre grupper,
verken kapasitetsmessig eller bemanningsmessig, og i "llegg
er det en u%ordring i forhold "l rekru!ering da de!e er
krevende kirurgi med langvarig og vanskelig opptrening.
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Norsk Lymfødemforening
– tillitsvalgte lokalt
Øs&old Lymfødemforening

Hordaland Lymfødemforening

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

Leder Merete Mellingen, tlf 97699383
Dalavegen 132, 5131 Nyborg
e-post: merete.mellingen@gmail.com
Kasserer Birthe Hopland
Styremedlem Marit Helene Kløve
Styremedlem Turid Drange
Varamedlem Arny Småland

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

Ves&old Lymfødemforening
Leder Monica Tournaire-Nordbye,
tlf 90011239
Griﬀenfeldsgt. 2, 3116 Tønsberg
e-post: monicanordbye@gmail.com
Kasserer Mona Wike
Styremedlem Maren Büchmann
Styremedlem Kris#n Ruder
Styremedlem Eva Bri" Sto"
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Oslo/Akershus Lymfødemforening
Leder Renate Celina Skjolde, tlf 91636138
Hjelmsgt 7 B, 0355 Oslo
e-post: celinaskjolde@gmail.com
Nestleder Karin Aakermann
Økonomiansvarlig Berit Pihl Johansen
Sekretær Unni Andreassen
Styremedlem Marit Karlsrud
Varamedlem Aslaug Lunde
Varamedlem Lise Grønvold

Buskerud Lymfødemforening
Kontaktperson Solbjørg Blom, tlf 97168046
Skolegaten 20, 3484 Holmsbu
e-post: so-blom@online.no

Telemark Lymfødemforening

Aust-Agder Lymfødemforening

Leder Inger-Anne Gundersen, tlf 92286150
We"ergreens vei 3 g, 3738 Skien
e-post: iagunder@hotmail.com
Nestleder Tora Veslestaul
Kasserer/sekretær Henrie"e Aas Sandvik
Varamedlem Rønnaug Bjarmo

Leder Helga Larsen, tlf 94276801
Rykeneveien 429, 4824 Bjorbekk
e-post: helga-l2@online.no
Nestleder Sven A. Sørensen
Kasserer/sekretær Alf Walter Larsen
Styremedlem Liv Oddny Reiersølmoen
Styremedlem Kjell Anton Larsen

Stavanger Lymfødemforening

Haugesund Lymfødemforening

Leder Elisabeth Ianke Mørkeseth,
tlf 48075521
Tarjodd Bondesvei 11, 4032 Stavanger
e-post: elisabethim@icloud.com
Kasserer Ragnhild Løvås
Sekretær Berit Bue
Styremedlem Lill-Gro Tjensvold
Varamedlem Tone Margrethe Johnsen

Leder Astrid Hovden Aune, tlf 95773923
Naravegen 36, 4275 Sævelandsvik
e-post: hovdenau@online.no
Økonomiansvarlig Aud Karin Førland
Styremedlem Eli Huse
Styremedlem Liv Mona Tveit
Varamedlem Asbjørg Jakobsen
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Sunnmøre Lymfødemforening

Nord-Trøndelag Lymfødemforening

Leder Evy Walderhaug, tlf 97528074
Y"erland 21, 6050 Valderøya
e-post: evywalderhaug@gmail.com
Kasserer Torunn Absalonsen
Styremedlem Unn Asta Nilsen
Styremedlem Lilly Grimstad
Styremedlem Gunn Grimstad Molnes
Varamedlem Liv Oddny Bjørke

Leder Thorvald S. Lyngstad, tlf 74079126
Movegen 10, 7653 Verdal
e-post: thorlyng@vktv.no
Sekretær Gudlaug Bosnes
Styremedlem May Grethe Kojan
Styremedlem Ruth Wodahl
Varamedlem Turid Holtan Holmen

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

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

Vesterålen Lymfødemforening

Vest-Finnmark Lymfødemforening

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

Leder Laila Olaussen, tlf 90904970
Sønnvismoen 55, 9517 Alta
e-post: loalta@online.no
Kasserer/sekretær Tone Elisabeth Poulsen
e-post: toneelis@live.no
Styremedlem Marianne Viken
Varamedlem Bjørg Kris#ansen

Rana Lymfødemforening

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

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

Styremedlem Johnny Baardsen
Dyrefaret 4, 1615 Fredrikstad, tlf 410 07 820
e-post: teknisk@lymfoedem.no

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

1. varamedlem Gunn Holte,
Oserødvn. 131, 3135 Torød, tlf 408 73 149,
e-post: gunnholte@gmail.com

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

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

Kursansvarlig Anita Kaldahl
Pe!ersløkka 19 A, 3040 Drammen, tlf 959 47 382
e-post: kurs@lymfoedem.no
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B
RETURADRESSE:
Norsk Lymfødemforening
Postboks 6304
0604 Oslo

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

Likemannstelefon 6987 7555
Vi trenger fortsa" flere likemenn

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

