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E"er mye regn og kjølig vær skulle vi
plutselig oppleve flere dager med
sol og hele 28+ grader. Utrolig. Men
i dag, når jeg skriver de"e, er det
#lbake #l gråværet og regntunge
dager. Men det er vel ne"opp
variasjoner som gjør hverdagene og
livet generelt interessante.

Utgiver:
Norsk Lymfødemforening
Org nr 971 274 840
Tlf 23 05 45 77

Annonseansvarlig:
Anniken Olsen
anikko@online.no
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Lederens hjørne

Jeg opplevde ikke alt finværet
e"ersom jeg disse dagene var reist #l
Arendal og ARENDALSUKA. I %or fikk Aust-Agder Lymfødemforening dele stand med Pensjonis&oreningen i Arendal og
fikk kontakt med en del vik#ge personer, og gi" god informasjon #l bl.a. par#leder Audun Solbakken for SV og helsepoli#sk talsmann for Arbeiderpar#et Freddy De Ruiter. I år
hadde ARENDALDSUKA doblet prisen for standleie og ingen
fikk ha mer enn én standplass. Dermed hadde Pensjonistforeningen et ledig standtelt som de delte ut gra#s for NLF.
Sentralstyret bestemte derfor at vi i år skulle delta med
egen stand. Og ved stor hjelp fra Aust-Agder Lymfødemforening, først og fremst ved Helga og Alf Walter Larsen,
kom teltet opp på standplassen, og de deltok ak#vt i
arbeidet med å betjene standen fra og med onsdag 12.
august #l avslutningen #rsdag 18. august.
Fra sentralstyret deltok Merete Walla og Laila Olaussen en
dag, jeg selv fra fredag, og Arild Tjensvold #rsdag 18. Han
startet svært så #dlig fra Stavanger samme dag, var med på
stand og nedrigging e"er avslutningen, og dere"er var
det 4 #mers kjøretur #lbake. Respektabel innsats for
lymfødemsaken.
Om vi ikke traﬀ så veldig mange vik#ge poli#kere denne
gang, føler jeg så absolu" at vår stand ble lagt merke #l og
besøkt av mange ulike personer, både lymfødemikere,

helsesøstre, fysioterapeuter og andre som visste om noen
som nok hadde lymfødem. Alle fikk den informasjonen de
ønsket, både muntlig og skri(lig. Jeg var innom de poli#ske
standene, og der var heller ikke sentrale kjendiser #lstede.
Det kunne virke som de var veldig oppta" av par#lederdeba"en som skulle være i kulturhuset i Arendal senere i
UKA. Men jeg fikk et glimt av vår statsminister Erna i fullt
driv nedover gata fulgt av sekretær, sikkerhetsvakter,
journalister, og for meg andre ukjente, men sikkert vik#ge
personer.
Info-DVD-en #l leger, helsesøstre, sykehus m.m. er på gang.
Nestleder Arild har hovedansvaret for denne produksjonen,
og han har kommet langt i planleggingen. For øyeblikket er
han oppta" av å finne en lymfø-demiker som kan tenke seg
å delta, slik at hans eller hennes sak kan belyse en del av
problema#kken omkring diagnostering og behandlingen av
lymfødem. Dersom du som leser de"e føler du har noe å
bidra med, så er det bare å ta kontakt.
En annen sak er at kanskje foreningen og styret er for
ambisiøse. Vi vil så gjerne gjøre mest mulig for at alle
lymfødemikere skal ha en best mulig hverdag. Det medfører
mange arbeidsoppgaver, og slik det er nå har vi også «ta" i
bruk» varapersoner #l konkrete oppgaver, bl.a. har Rachel
Olsen få" sekretæransvaret. Spørsmålet er derfor om vi #l
neste landsmøte må vurdere om styret skal bestå av flere.
Den #d – den sorg?
Uanse", vi går på nye møtedager med godt mot og innsatsvilje. Om ikke lenge vil vi møte en del av dere #l #llitspersonskonferanse. Inn#l da ønsker jeg alle noen fine
sensommer- og høstdager.
Verdal, 30.08.2015
Thorvald S. Lyngstad

Norsk Lymfødemforenings jubileumsnål
I forbindelse med Norsk Lymfødemforenings 25-årsjubileum ble
det designet et smykke i sølv med emalje av gullsmed Bjørn Winberg hos firma Arne Nordlie AS, Oslo.
Diameteren er 35 mm og kan også brukes som et anheng.
Pris: kr 440,For bes"lling kontakt
Norsk Lymfødemforening
Postboks 6304, 0604 OSLO
Tlf: 23054577
kontoret@lymfoedem.no
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Arendalsuka
Av Thorvald Lyngstad. Fotograf Lailia Olausson

Laila Olausson, Merete Walla og Helga
Larsen.

Stand besøk Merete Walla, Rigmor
Aaserud, Laila Olausson, og Helga
Larsen.

Alf Walter Larsen, Merete Walla besøk
av Heidi T. Vigerstøl.

søstre, fysioterapeuter og mennesker
som kjente noen som «må ha
lymfødem» og derfor tok med seg
informasjonsmateriell.

nalist Heidi T.Vigerstøl som laget en ar#kkel om NLF i ARENDALSUKA ne"avis.
Thorvald så statsministeren i fullt driv
forbi standen på lørdag, og hun hadde
ikke tenkt å stoppe for noen virket det
som. Og #rsdag, siste dagen, jaktet
Arild på helse- og omsorgsminister
Bernt Høie som var synlig i gatebildet,
men han slapp unna.

langt utover søndagen), og andre arrangementer under uka hvor en har
muligheter #l å melde seg på og delta.
Vi tror derfor at det er verdt å delta
også neste år, spesielt dersom vi fortsa" kan forvente godvilje fra Pensjonis$orening og Helga og Alf Walter
Larsen. Deres bidrag reduserer
kostnadene for å delta, samt at færre
fra styret trenger å være med å betjene
standen alle dagene.

Laila og Merete hadde vakt i starten av
uka, og de fikk hyggelig treﬀ med
Rigmor Aaserud, arbeiderpar#et, og
medlem i familie- og kulturkomiteen.
Likeså helsedirektør Bjørn Guldvog.
Venstre-poli#ker Abid Raja hadde en
avtale å rekke og derfor kun #d #l å
mo"a en NLF-plastpose full av informasjonsmateriell, som han lovte å lese.
Laila og Merete fikk også besøk av jour-

Og vår erfaring så langt. Det var vik#g å
bli kjent med opplegget for uka. Vi ser
nå hva vi kunne gjort bedre, bl.a. hvilke
bannere vi trenger i #l dels vindfullt og
vå" vær (regnet fra kl. 1500 lørdag og

– Tusen takk for innsatsen og gjestfriheten.

Laila Olausson, helsedirektør Bjørn Guldvog, Merete Walla.

E"er at Aust-Agder Lymfødemforening
hadde suksess med sin deltakelse
under ARENDALSUKA i %or, bestemte
styret i NLF at vi skulle delta i år.
Alt var lagt #l re"e for oss, bl.a. ved at
Pensjonis&oreningen i Arendal hadde
en stand #l overs som vi kunne få låne
gra#s, samt at Aust-Agder Lymfødemforening med Helga og Alf Walter
Larsen i spissen var velvillige hjelpere
under hele uka.
I år var det i alt 131 uts#llere, flere enn
noen gang #dligere. Og det kunne føles
som at «alle» var der. Selvsagt alle
poli#ske par#er, men også mindre
kjente foreningen og aksjonsgrupper,
for eksempel Besteforeldrenes klima-
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aksjon, Helsedirektoratet og Folkehelseins"tu#et (som hadde felles
stand), Norsk Jazzforum/De regionale
jazzsentrene for å nevne noen. Og altså
vi sammen med de fleste foreningene
som vedrører kronisk helsesvikt.
Vi i styret delte på oppgavene med å
betjene standen. På forhånd hadde vi
nedlagt et større arbeid for å ajourføre
opplysninger vedrørende lymfødem og
behandling, bl.a. kontaktet alle steder
hvor en kan få komple" lymfødembehandling i Norge pr. d.d. Disse opplysningene var nedfelt i to ulike
info-skriv produsert for anledningen.
I #llegg hadde vi et ark om #lskuddsordningen – Dagens "lskuddsordning

hindrer pasienter i å få behandling, og
Samhandlingsreformen og lymfødembehandling. Vi hadde også kopiert et
3-siders skriv publisert av Norsk Helseinforma#kk AS om en dame som gikk i
40 år før hun fikk en diagnose og behandling for lymfødem i begge ben.
E"ersom det de"e året var så mange
uts#llere ble området for standene utvidet #l flere gater. De"e gjorde nok at
besøket av «vik#ge» personer kanskje
ble noe mindre enn forventet. Dessuten kunne det i år se ut for at våre
topp-poli#kere var mest oppta" av
par#lederdeba"en som skulle være i
slu"en av uka. Men noen traﬀ vi jo,
foruten mange lymfødemikere, helse-

Send inn di# beste bilde på
lymfeposten@lymfoedem.no
innen 13 november.
Bestebilde blir med i jule nr av
Lymfeposten.
De#e bildet er ta# av
Merete Mellingen i
Hordaland Lymfødemforening
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Lymfødempoliklinikk ved
Finnmarksykehuset, Kirkenes
HA FOKUS PÅ DET VIKTIGE I LIVET
SOFTFIT HOLDER STRØMPENE OPPE UTEN Å
SETTE BEGRESNINGER.

Foto: Are Dragland
Av Randi Fritzvold, studieleder NLF
15. september åpnet lymfødempoliklinikken ved sykehuset i
Kirkenes. Fysioterapeutene Kris#n Pedersen og Ino Bjørnstad
som arbeider ved Enhet for fysioterapi og ergoterapi er pådrivere og sterkt engasjert i oppstarten av denne
poliklinikken. Kris#n og Ino har begge spesialkompetanse i
komple" lymfødembehandling. De har i samarbeid med flere
andre aktører ved sykehus ta" mål av seg #l å gi et forbedret
#lbud #l pasienter med lymfødem i Finnmark, særlig for
pasientene i Øst - Finnmark.
Det hele startet da Finnmark fylkeskommune utlyste innovasjonsmidler. Mange søkte, men bare fire søkere fikk penger.
Kris#n og Ino fikk #ldelt kr. 165 000,- #l innovasjonsprosjektet «Lymfødempoliklinikk – et kvalitets"lbud "l pasienter
i Finnmarkssykehuset – Klinikk Kirkenes». De"e skal være et
organisert og kvalitetssikret #lbud #l pasienter særlig i ØstFinnmark. Pasientene skal få rask vurdering, intensiv behandling ved behov, opplæring, veiledning og hjelp #l søknad om
behandlingshjelpemidler. I #llegg skal det være et sted for
møte mellom interne faggrupper, fastleger, ulike faggrupper i
kommunene og pasientene. På denne måten håper man å
øke kompetansen om lymfødem i de ulike faggruppene og å
styrke kunnskapsutvekslingen i og mellom faggrupper.
Klinikk Kirkenes som har to fysioterapeuter med spesialkompetanse, har gjennom årene få" mange henvendelser fra
leger, fysioterapeuter og pasienter i hele Finnmark. Dessverre har de ikke ha" kapasitet #l å hjelpe alle. Heller ikke
UNN i Tromsø greier å dekke behovet #l pasientene i Finnmark. Tilbudet som åpner i Kirkenes nå vil bedre behand-
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lings#lbudet for pasientene og gjøre behandling le"ere #lgjengelig. Videre blir det vektlagt å spre informasjon om
lymfødem og lymfødembehandling. Dessuten fokuseres det
på undervisning og opplæring av pasientene for at de skal
kunne greie seg best mulig i hverdagen.
Fra sykehuset deltar Ledelsen Klinikk Kirkenes, Enhet for
fysioterapi og ergoterapi, Medisinsk og Kirurgisk poliklinikk,
Lærings- og mestringssenteret (LMS). Hudlege Bjørn
Kvammen, UNN, er i #llegg en vik#g samarbeidspartner.
Vi ønsker Kris#n og Ino, samt alle involvert i Kirkenes og
Finnmark lykke #l!

ØKT KOMFOR
KOMFORT.
T. EFFEKTIV
EFFEKTIV.
V.. LIVSKV
LIVSKVALITET.
VSKVVALITET
ALITETT.
SoftFit er en ny unik silikonavslutning på kne og armstømpen i Elvar
Elvarex
ex
og Elvar
Elvarex
ex Soft. Istedenfor den «tradisjonelle» silikonkanten så strikker
vi nå inn silikontråder
råder i den øvr
øvre
e delen av str
strømpen.
øm
mpen. Dette gir en myk
og behagelig avslutning samtidig som at str
strømpen
ømpen sitter oppe. SoftFit
optimerer
optimer
er medisinsk
sinsk effekt
efffekt
fekt og pasientvennlighet.
Den hudvennlige SoftFit-teknikken er
utviklet for milde og moderate ødem

Kris"n Pedersen og Ino Bjørnstad.
- Mer om klinikken og oﬃsielle åpningen kommer i lymfeposten nr 4.

THERAPIES. HAND IN HAND.
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Invitasjon til behandlingsreise

Behandlingsreise – Lanzarote år 2016

Cinco Plazas (SSS+) Cinco Plazas ligger midt i Puerto del Carmen, i gåavstand "l
stranden (500 m), shopping og restauranter.

Påmelding/Søknadsskjema for medlemmer i Oslo/Akershus Lymfødemforening

Reisemål: Calle Anxuelo 56, 35510 Puerto del Carmen, Lanzarote. Bosted: Hoten Cinco Plazas (SSS+)
Avreisedato: 26. februar fra Gardermoen. Hjemkomst: 11 mars #l Gardermoen

Fyll ut skjemaet – BRUK BLOKKBOKSTAVER – og returner innen "rsdag 6. oktober 2015 #l:
Reiseutvalget v/Unni Andreassen, Oslo Akershus Lymfødemforening, Torvbakkgt. 2 D, 0550 Oslo eller
send på epost #l: unni.andreassen@nav.no
Medlemmets navn:

Født:

Adresse:

Sted postnr.:

Tlf. privat:
Underholdning og ak#viteter både på dag- og kvelds#d
enkelte dager. Interne": WiFi på hele hotellet og rommet
mot betaling. PC med interne" i resepsjonen mot betaling.
Startour har servicesenter på anlegget enkelte dager.
Mer informasjon på www.startour.no
• Ferskvannsbasseng
• Oppvarmet basseng (23 grader)
• Barnebasseng (50 cm dypt)
• Solsenger
• Ved stranden Punta de Playa Blanca er det solsenger,
parasoller og noen typer vannsport.
Leilighetene: På Cinco Plazas kan du velge mellom ulike
leilighetstyper, alle med balkong eller markterrasse.
Strandleilighetene er enkelt innredet med barkjøkken eller
minikjøkken. Du kan også bes#lle leilighet med høyere innredningsstandard med ekstra utstyr og gra#s Interne" i
leiligheten.
1-romsleiligheter (ca. 25 m²), for 2 personer
med balkong eller markterrasse
med balkong, beregnet på 2 personer
2-romsleiligheter (ca. 53 m²), for 2-4 personer
med balkong eller markterrasse
med balkong eller terrasse (ikke på bakkeplan) mot gaten
Leilighetstyper

2-romsleiligheter i etasje (ca. 60 m²) for 2-4 personer
med høyere innredningsstandard og balkong
med høyere innredningsstandard og markterrasse
Leilighetene:
• Strykejern og strykebre" mot betaling (begrenset antall)
• Bad/dusj og wc, satelli"-tv, telefon
• Depositum for %ernkontroll #l tv • Rengjøring 5 dager/uke.
• Et fly"bart varmeaggregat kan leies i resepsjonen
• Hårføner • Minikjøkken, mikrobølgeovn, kaﬀetrakter,
vannkoker og brødrister • Dockingstasjon for iPod
• Balkong eller markterrasse med komfortable solstoler med
puter og nedfellbar rygg samt parasoll
Mot "llegg: Frokostbuﬀé. De fleste spiser frokost i sin egen
leilighet, da det er supermarked re" ved og mulighet for kjøp
av pålegg og ferske rundstykker. Om kvelden er det vanlig at
noen av deltakerne møtes i resepsjonen for å gå ut og spise
middag sammen eller en avtaler noe i løpet av dagen.
Adresse: Calle Anzuelo 56, 35510 Puerto del Carmen,
Lanzarote.
Prisinformasjon: Vi har et begrenset antall av de ulike
leilighetsalterna#vene, så det er ikke sikkert vi kan imøtekomme alle ønskene. Vi vil ta kontakt med den enkelte hvis
det ikke lar seg gjøre. Det følger enten markterrasse eller
balkong med leilighetene.
Grunnpris pr. pers

1-roms med balkong, beregnet på 2 personer
1-roms med markterrasse, beregnet på 2 personer
2-roms med balkong
2-roms med markterrasse
2-roms med høyere innredningsstandard og balkong
2-roms med høyere innredningsstandard og markterrasse

kr 7.948,kr 7.948,kr 8.348,kr 8.348,kr 8.748,kr 8.748,-

Tilleggskostnader pr. person
Frivillig avbes#llingsforsikring
Transport t/r flyplass-hotell
Mat ombord på flyet
Frokost for hele oppholdet
Halvpensjon

kr 195,kr 150,kr 229,kr 910,kr 2.100,-

Kontaktpersoner
Unni Andreassen [Oslo/Akershus Lymfødemforening]
Laila Herman
[Oslo/Akershus Lymfødemforening]
Anders Lervold [Via Tours]

Mobil
Mob 902 60 713
Mob 951 22 961
Mob 975 27 362

8
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Enkeltroms"llegg,
dersom alene
kr 2.030,kr 2.030,kr 2.030,kr 2.030,kr 2.030,kr 2.030,-

Pasientegenandel
pluss kr 1.500,pluss kr 1.500,pluss kr 1.500,pluss kr 1.500,pluss kr 1.500,pluss kr 1.500,-

Mobil:

Ja, jeg/vi ønsker matservering på flyreisen ❏

E-post:
Ja, jeg/vi ønsker transport #l/fra flyplassen på Lanzarote ❏

Hvis lymfødem ben, fyll ut:
Hvis lymfødem arm, fyll ut:
Omkrets i cm Ankel Midt på legg Midt på lår
Håndledd
Midt på underarm
Venstre
cm
cm
cm
cm
cm
Høyre
cm
cm
cm
cm
cm
Hvis lymødem et annet sted, hvor?
Har primært lyfødem ❏ Har sekundært lymfødem ❏
Får du behandling for di" lymfødem? Nei ❏
Fikk #dligere ❏
Ja ❏ Hver ....... uke
Bruker du kompresjonsstrømpe?
Nei ❏
Av og #l ❏
Daglig ❏
Bruker du bandasjer / kinesiotape
Nei ❏
Av og #l ❏
E"er behandling ❏
Har du delta" på NLFs behandlingsreise #dligere? Ja ❏ Når?
Andre sykdommer:
Faste medisiner:

Hvis nødvendig, så godkjennes det at ansvarlig
fysioterapeut innhenter medisinske opplysninger:

Midt på overarm
cm
cm

Daglig ❏
Nei ❏

Kontak#nformasjon #l din lege (navn og telefonnummer):

_________________________________________________

Signatur

Innkvartering
Del 1-roms med balkong, beregnet på 2 personer
Del 1-roms med markterrasse, beregnet på 2 personer
Del 2-roms med balkong
Del 2-roms med høyere innredningsstandard og balkong
Del 2-roms med høyere innredningsstandard og markterrasse
Frokost ❏

❏
❏
❏
❏
❏

Deler med en annen ❏
Deler med en annen ❏
Deler med en annen ❏
Deler med en annen ❏
Deler med en annen ❏

Halvpensjon ❏

Skal ha avbes#llingsbesky"else? Ja ❏ Nei ❏ Skal ledsager ha avbes#llingsbesky"else? Ja ❏ Nei ❏
Deltakere som ikke er selvhjulpne, kan bare delta i følge med egen ledsager som er ansvarlig for nødvendig pleie
og stell under hele reisen.
Dele leilighet med : ____________________________________________________________________ Han/hun sender egen søknad: ❏
Navn på ledsager:

E-postadresse
unni.andreassen@nav.no
lj_hermann@hotmail.com
anders.lervold@viatours.no

Adresse:
Postnr./sted:
Tlf privat:

Mobil:

E-post:

LYMFEPOSTEN 3 /15
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Lesehest

OPPSLAGSTAVLEN

Alle gode "ng er tre
Av Torunn Ekornholmen

Liten
redaktørs"lling

Jeg er av den typen som blir rastløs hvis jeg ikke er
underveis i en bok. Gjerne en omfangsrik en, som jeg
kan leve meg skikkelig inn i.
Jeg leser mens jeg rører i middagsgrytene og mens jeg
later som jeg jobber med pc-en. Jeg leser på senga både
morgen og kveld, og jeg leser på do, men hvis boka blir
så stor at den er uprak#sk å ta med seg på bussen,
skaﬀer jeg meg en tynnere en. Sånn kan jeg lese to-tre
bøker sam#dig. Ikke akkurat å anbefale, kanskje, men
det funker for meg, og jeg går ikke surr i handlingen.
TRE BØKER SAMTIDIG
I en måneds #d nå har jeg befunnet meg i det mari#me
miljøet i sørenden av Danmark, nærmere bestemt på
Ærø, en liten øy ganske nær Tyskland, og byen heter
Marstal.
Jeg snakker om danske Carsten Jensens mek#ge roman
"Vi, de druknede". Han skrev den i 2006, nesten 700
sider, så det tar en stund å lese den. Den egner seg ikke
#l å pu"e i veska i farten. Derfor - sam#dig som jeg
levde meg inn i hans utrolige historier om sjømenn som
seilte på alle hav verden rundt, mellom 1848 og 1945,
leste jeg Rabih Alameddines roman "En overflødig
kvinne" (2012) og "Den lille kafeen i Kabul" skrevet av
Deborah Rodriguez i 2011. Begge i pocket-utgave, bokstavelig talt le"e å pu"e i lomma når du skal #l et
venteværelse.
HAVET SOM ARBEIDSPLASS
Tilbake #l "Vi, de druknede". Hva i all verden var det
som gjorde at generasjoner av menn søkte havet som
arbeidsplass i den #da da alt for mange ikke kom #lbake? De forlot hjemmet som 13-14-åringer, og visste at
juling og drukningsdød var noe av det de kunne vente
seg på havet. På kirkegården i Marstal var det god plass.
Alt for mange av byens borgere fikk en grav i havet.
O(e var mannfolka borte så lenge at de ikke kjente
barna sine igjen da de endelig kom hjem. De visste
knapt nok navnet på dem.
KVINNEKAMP
Kvinnene gikk hjemme og klarte alt aleine. Det må"e de
bare. Vendepunktet kommer da en av de fa)ge
kvinnene arver et skipsver(, og begynner å kjøpe opp
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skip. Kvinnekamp og klokskap på si" beste. Til alles
beste? Les selv!
LIBANON
Alameddine forteller historien om en 72 år gammel
kvinne som betrakter seg selv som overflødig. Mens
bombene faller i Beirut, fortse"er hun livet i sin
leilighet, og dyrker sin bese"else i ensomhet:
li"eraturen. Hun arbeider i en bokhandel, får ingen
lønn. På fri#da overse"er hun bøker #l arabisk. Og hva
gjør hun med dem? Hun sier: "...jeg forsøker å leve livet
uten å blande meg i andres liv, for jeg har ikke noe
ønske om at de skal blande seg i mi"."
KABUL
I mange år har Kabul vært et farlig sted å leve. I boken
"Den lille kafeen i Kabul" møtes fem kvinner fra forskjellige steder i verden, med hver sine erfaringer. De
har levd i fastspikrede tradisjoner, men alle fem bryter
med sine stengsler, og e"er hvert oppstår en søsterlig
forståelse. Tross analfabe#sme, meningsløs vold,
seksuell vold og trakassering der små jenter er ofre når
gjeld ikke kan betales, kidnapping og krig, opplever de
også kjærlighet.
LESEHESTEN
For meg spiller det liten rolle om boka er ny eller
gammel. Jeg er så heldig å ha et innholdsrikt "bibliotek"
selv, og har også stor glede av å lese noen bøker om
igjen. Vi mennesker er jo hele #da underveis, og jeg
merker at jeg opplever helt andre #ng når jeg leser ei
bok for andre gang. Dermed kan jeg fortelle at jeg er i
full gang med Per Pe"ersons roman fra 2003, "Ut og
stjæle hester". Jeg er en lesehest.

ledig 2016
i Lymfepos
ten.
De"e er utv
iklende,
krea#vt og
sosialt.
Kort søkna
d sendes
sentralstyre
t@lymfoed
em.no
frist 1 nove
mber.

NYHETER:
Les om lymfødem og lokallagsleder i Hordaland,
Merete Mellingen, i Norsk Ukeblad nr. 35, 2015
•••••
Vi minner våre medlemmer, inkludert
fysioterapeuter, om at vi alle har en vik#g oppgave
i å verve nye medlemmer #l NLF.
•••••
Vi gratulerer Finnmark med ny Lymfødem
poliklinikk i Kirkenes!
•••••
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Informasjon fra Sentralstyret
Under landsmøtet 18. april 2015 ble følgende forandringer
enstemmig vedta# i NLFs sentrale og lokale vedtekter:
Forandringene er skrevet med rødt.
De nye vedtektene vil bli sendt ut #l ledere og publisert på
ne"siden. Ønsker du papirutgave #lsendt, ta kontakt med
kontoret. E-post: kontoret@lymfoedem.no/ tlf 23054577
Kontoret er betjent ons-tors-fre kl 09-15.45
5.2 Landsmøtet skal behandle:
1. Kons"tuering
1.1 Navneopprop
1.2 Godkjenning av innkalling
1.3 Godkjenning av dagsorden
1.4 Valg av møteleder
1.5 Valg av sekretær
1.6 Valg av protokollkomité på to medlemmer som ikke er
medlemmer av styret
1.7 Valg av tellekorps
2. Årsmelding
3. Revidert regnskap pr 31. desember
4. Innkomne forslag
5. Virksomhetsplan
6. Kon"ngent og budsje#
7. Valg
7.1 Styreleder – 2 år
7.2 Nestleder – 2 år
7.3 Økonomiansvarlig – 2 år
7.4 2 styremedlemmer – 2 år
7.5 2 varamedlemmer – 1 år
7.6 Statsautorisert revisor
7.7 Leder og 2 medlemmer #l valgkomiteen – 1 år
7.8 1 varamedlem #l valgkomiteen – 1 år
7.9 Andre valg
5.3 Bestemmelser om valg
Valg skal være skri(lig når det foreligger flere forslag #l et
#llitsverv, eller når en møtedeltaker ber om det. Alle valg
skjer særskilt.
Valg av sentralstyret: Leder, nestleder, økonomiansvarlig og
styremedlemmer velges for 2 år, slik at 2 eller 3 er på valg
hvert år. Varamedlemmer velges for 1 år.
Vedtak krever over halvparten av stemmene på landsmøtet.
Ved stemmelikhet foretas omvalg. Vedtektsendringer § 16 og
NLFs oppløsning § 17 krever 2/3 av de #lstedeværende
stemmene på landsmøtet.
§ 6 - Sentralstyret
6.1 Myndighet og sammensetning
Sentralstyret er NLFs høyeste myndighet mellom landsmøtene og har ansvar for den løpende dri(en av NLF.
Sentralstyret velges på landsmøtet for to år av gangen,
jf. § 5.2, pkt 7-1 #l 7-4.
Sentralstyret består av styreleder, nestleder, økonomiansvarlig, 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Sentralstyrets medlemmer kan være lymfødemikere og pårørende.
Flertallet i sentralstyret må være lymfødemikere.
Sentralstyret er beslutningsdyk#g når mer enn halvparten av
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styrets medlemmer, hvorav leder eller nestleder, er #l stede.
Dersom en av sentralstyrets faste medlemmer går ut i perioden, rykker første varamedlem automa#sk opp. Første
varamedlem innkalles #l sentralstyremøter, andre
varamedlem har anledning #l å møte. Begge har tale- og forslagsre", men ikke stemmere".
§ 15 – Omorganisering av lokale foreninger
Sammenslåing eller deling av lokale foreninger krever vedtak
på lokalforeningens årsmøte, e"er først å ha bli" drø(et og
godkjent av sentralstyret.
I lokale vedtekter ble det gjort følgende forandringer
(skrevet med rødt):
§ 6 – Styret
Styrets størrelse og sammensetning må vurderes e"er hvor
mange medlemmer det er/antas å bli i lokalforeningen, og
hva som er prak#sk e"er de lokale forhold. Minimum for en
lokalforening er 3 medlemmer og 1 varamedlem (styreleder,
økonomiansvarlig og sekretær). Maksimum er 5 medlemmer
og 1-2 varamedlemmer. Styreleder og økonomiansvarlig kan
ikke være samme person. Styrets medlemmer kan være
lymfødemikere og pårørende.
§ 11 – Oppløsning
Oppløsning av en lokalforening krever godkjenning av
sentralstyret - jfr Sentrale vedtekter § 6, pkt 6.2.i. Dersom en
lokalforening synes det er vanskelig å fortse"e dri(en, skal
sentralstyret kontaktes i god #d før oppløsning av lokallaget
blir sak på årsmøtet. Spørsmålet om oppløsning behandles
av lokalforeningens årsmøte. Vedtak om oppløsning krever
minst 2/3 flertall av de #lstedeværende stemmene på to
påfølgende årsmøter.
NORSK

6.2

Sentra

LYMFØDE

MFOREN
INGS
VED TATT
SENTRAL
PÅ LAND
E OG
SMØ TET
LOK
18. APRI ALE VEDTEKT
ER
L

2015

lstyre
ts

arbeid
a. Led
soppga
e
ver
b. NLF NLFs virkso
s
c. For leder rep mhet i sam
resent
valte
svar
med NLF
erer
NLFs
for
for
mid
og ved
d. Ha regnskap og ler i ove eningen. s lan
dsm
tekøte
terts
beslut
med
vedtak
lemsre rensstemm
ningsm
midler
else
.
med NLF
til NLF yndighet gistrerin
e. Uta
g.
i
s for
s vir
rbeide
søk
mål og
ksomhe alle admini
f. Inn
t.
kalle nader og
vedtak
strati
rappor
g. Sam
til lan
, o
TER
ve sak
ter,
arbeid
er OG LOKALE VEDTEK
dsmøte
svare
h. Fat
SENTRA LE og til
e
2015
MFORENINGS
på
te end med lokale og øvr
å bru
YMFØDE
L
hør
ige møt
ke d
ingerØTET 18. APRIL
elige
foreniNORSK
nye
er Ti PÅ LANDSM
VEDTAT
nger
NLF og og påse at
i. Opp foreningers vedtak om
for å
opp
løsnin
fri
forber
vedtek
gi stø
rettin
j. Opp
g av
ede sak ster o
ter.
tte og
g av
en
rette
er som
nye lok
hje
k. Sen
arbeid lokalfore
lp tilmer
møtet
tralst
ning
sutval
på landsale
foreniedlem
arb
nter
kre
yret
g Representa
og varam
tilset
ngerstyrereid
ver god
hjelp rets
5.4 til
medlemmer
og uta
s
tes/an er til
nning
ved utr kje
foreninger
r
settes set
sentr
lokal
a.tin
gsmalsty
av
6.3
edning
yndsenta
i NLF
senen
ighetnt fra
omite
Sen
tralst ns redaksjon
av stø
b. .en repre
fra valgk
og har
Sentra tralstyre
poste
yret.
s gjester.
Lymfe
sentanter
m avrre
lstyre
ts møt
arbeid
arberes
som landsmøtet
c. to repre
eider.
styrem
møter
er
sgiver
eller et medle
invit
øter.
holdes
ansvar
d. Redaktøren kandidater til verv
Ansatt
Red
minimu
for
ilte
e i NLF aktøren
minnst
mmer ha
e.
6
ell
gan
kan del
rets medle dling
er
ger i
sentralsty
ta ett et medlem
åre
6.4
s styrer og stemmerett under behan
er behStemmerett
Protok
av Lym t. Sen
inger
tra
foren
ov.
Det før
oll fra
5.5
lstyre
lokal
forfep
ostens medle
mmer har ikke
NORSK
sentra
sentanter
rets redaks ts medlem
Protok es protok
LYMFØDE
lstRepre
me
oll
jon del
ollen
yremøtmøter. Sentralsty
MFOREN
INGS
ledere
lands er
VED TATT
sendes fra møtene
tar p
SENTRAL
PÅ LAND
i utv
kap.
Reviso
enten
E OG
iregns
r,
sen
og
SMØ TET
alg,
LOK
:
telle
tra
inger
lstyre
er som
Lymfep r, styre18. APRI ALE VEDTEKT
tre
l stemm
§ 7 Kon
ER
L 201
t.er fra lokalforeningers antal4.2
ostens
NLFs
og var
etter regis
5
stemm
medslem
l ame
NLF ble
er regne
redakt
200
Antal
stemm
dlem det lokalforen
Sentra feranse for
5.6
skaunder
ør egivi
tatt inger
p i
i sen sentanter. Antall StuLokal
ng er
og web
foren
lst
til
opp
tralst
år. diefor
m. andre org
repre
-rette
som
a. fre yret innkal litsvalgtVed stemm
medle
ående
dak
yre
100
bun
oppmø
foreg
med
anisas
tør
mme sam
ber t, led hver påbegynt
det Fun
e og flere
ler til
lem i
.
eller
b. utv
pr 31. desem
forere §
Funksj joner
kis
eme
Konfer lik
ingen
eksle arbeidet
nn
i 200
i tillegg
foren
5 NLF
ons
e
ans
mellom lokal
stemm
hem
c. inf
erfari
1
4.
s lan
e for
medes
møte
deretter
sentrae,
ng for
Konfer ormasjon,
Felles
nært lands dsmøte
kene leses
lstyre tillitsvalgt
drift stemm
ekstraordi5.1
ansen
organi
ger. Vedta
planle
og
og
ndlin
t
tær
møtet
av
1/3 av
og fra
kommer
sasjon
Myndig es av sekre
ggi
landse og liklandsmøtets forha
lokalf koll
lokale
Lan
het
skriv
sammen ng og 5.7
(FFO)
fra emenn
Protooreninger
under
foreni
Innkallide lokale
n dsm
koll
og inn
øtet
i kolle
så oft opplæringskriv
lo vir
es proto
nge Proto
foreni
,
ng til
kallin
edlem
e Det
ksomhe er NLFs
skal .
minst
sentra
ngene
varam
e avvikles.r, .
og est
kon
g
- høy
ten
2
lstyresom saken
Landsm
heves
e, ,styre
e web-r
kontro tør
stren
kurs/k uker før feransen skakrever
etter hvert
t før landsmøtet
øte
holdes
. Lik
redakllereog myndighet
onfera
nshve
ner det or, Brønnøysundregi
l skj det.
ForLymfeposte
nter fin
Minimu
emanns
. Lan
result
nse.
e medsenta
g som
g, sla
m er s Revis
rt år
nødven e i utvalSak
dsmøte
utvalg repre
atene
4 uken sende
en
øns
inn
dig
leder
ts
kolle
sdo
gan
etProto
,
7.1
kes
en
rs var
og
oppgav
kument
kan i
NOR
Deltak
foreningerg i året. , ell
e er
er og behandlet 1. mai. Sen velge NLFs SEN
i lokal
ere:
arbeid sel. Saksdo
ledere sam
å tre SK L
a. som
l.
TR
av lan
valgko
tralst
sen
varse
s
kke
kum
tra
AL
YM
med
5.2
rep
miteen nnk dsmøte
dager
yret
opp
møte enter
14dsm
Elstyre
sentra
FØ
lands
inn
t
s inn
se minstLan
sentra resentant
V ED .
meldes i møtei
lst lles med
VE DEMFO
øtesom
aordinært
stilli må være §1 kaller
er
lstyre
DT
skal
de saker
TE
5.8 Ekstr
b. to
møte innkayret inn
med
RE
ng sen
AT
Na dt
Oinn
KT tre
behand
medlem fra sentra
k1.dle
rg sen
repres
nært lands
T PÅ NI NG
bare behan
v
ER
des lok
lstEkstr
le:
mer som
Konsti
c. Red
entant
ni n senest 6 mån
yret aordi nært landsmøte kan
No aale
S SE
LA
tue
1.1
aktøre
ND
s
møter
skal Ekstr
r
fra sty
NT
SM
d. eve
sj eninge uker
presen aordi
n
28 sk L afor
leder
Navneo ring
RA
rene
ØT
1.2
o
ntuelt eller en
r sen
.
LE
tere
og/ell
pprop
ET
e
ok ymfø nens
sak,
repres i lokalf
18 OG LO
repres
Godkje
er
ret
t
1.3
nes
ore
. AP
alsty
ent
d
ob
r
entant
nning
tleder
KA
7.2 Kon
Sentr
§
ger
er emfo navn
RI
§ 6 - nin
Godkje
er fra ant fra
ave inn
og har ansva j
2
o1.4
L 20 LE VE
ferans
Lymfep ,
nnimøten
re
19
ing
n,
kalgange
lands
No
NLFs
F
m
e
ng
en led
nsetn
lin
15 DTEK
o
ost
Val
av
r
mello
n
8
av
samme
rs
år
utvalg
g
ensog
in
g av for to dag
6.
1.5
sen
es tra
TE
No
ghet
k rmål
redaks høyeste myndighet
sorden
av lst
.
g
møtele
R
6.1 Myndi
Valmøtet
Lym
NLFs jon.
(N rsk
yrets
der
g av
s på lands
1.6
velge
L
f
leder Sentralstyret er
sek
ret
u
Ly
F)
ød
alsty
retær
Valg
tø
eller
1.7
av pro
NLF. Sentr
er mfød
de ve r emfo
Valg
nesav
tokollvarlig, 2 styr
driften
tleder
r
e
e
av
r
2.
å
e
m
n
mians
tel
e
komité
dg
s
.
økono
ar
ende
ni
lekorp
Årsmel
la fore
pårør
eder,
7-4.
i
f
og allet
b
på to
Flert
s.ere
ding
nd
3.
, nestl
demik
an eide amil vend ngs
medlem
so ning
Revide
lymfø
styreleder
av
være
d
f
r
e
i
mf
kan
mer somp
re
o
rt reg
4.
,
e
mmer
f
ret bestå
at .
åikk
op rmål
nskap
Sentralsty Sentralstyrets medle 5.ere.Innkomne
vi e ,er or a r,
styrets medl
te
pl
4
pr av31.
r
ø
arten
mer.
n
for
t
demik
e
med
k
k
y
Vir
halvp
d
edlem
sla
r
lymfø
e
s
t
enn
lemmer
e
ksomhe
varam
pe
desemb
g
mer
6.
he
sa
id
ret må være
ar
ig når
rsav s ende å:
tsplan
er
Kontin
l
t
ee
b
on
i sentralsty er beslutningsdykt7.
og
gent
ll
er
sy eide sing semy
ret
og bud
r før
k
stede. 7.1 Valg
hj
in
Sentralsty
me
sjett den, rykke
me domm for på ndig
el
te
d
eder, er til
Sty mmer går ut i perio
dv
pe
re
ly
er, andre §
eller nestl
ir en b å s dett hete
eder
nd
7.2 medlerel
ss
mf
3
2 årsentralstyremøt stemmeret
ke
r
Nestle
e
e
eo
p
ød
l
rets faste
NL
lles
vi
ikke
rg
der2til
em
7.3 innka
ti ant re k fag og
F Medl
av sentralsty varamedlem
rk
an
år
Øko
l
agsrett, men
po
om
ha
Ku
un
få
po
e
Dersom en
so
forsl
is
og ian
å
7.4tale- nom
r emsk
n
r
mh
opp. Først
be liti nska råde liti
2 styrem svarli2g
pe
pe
ap
de
et
Begge har
automatisk
d
k
t
r
år
r
7.5
p
n
møte.
k
edl
r
å
e
,
s
s
e
til
e
re
ov
emmer2
o
on
2 var
sa
3.
mu re, om l
anledning
,
er
li nlig
ame
mm
1
år
7.6
li
fo
fo
g
ymf
he
e
Et
Statsa dlemmer1
e
T
g
r
r
m
l
m
i
h
år
m
e
uto
7.7
ø
s
ul
et
de
al
e
dl
risert
me medl lkny
Leder
ig
en emyn dem
rv
le
em dlem
d
rev
he
og 2
7.8
e
ed
sk
og
di
di lemm emsk ttin
m
sk
t
medlem isor
1 var
f
e
a
e
g
r
or
å
a
p
k
n
h
amedle
mer til
7.9
ve ekte ene ap g g ti
bi
gi p og
ti
be eter jenn
m til
Andre
dk
dr
r
l
ha
sk
valgko valgko
valg
om medl til jeld l lo
a
1 mit
f
o
l
o
n
år
i
r
ap
i
g
dl
ti
een men
mit
1 år
r
ga
k
e
n
e
een
i
in
l
3.
ni ma m
5.3
ti
de m i ærme r bå alfo
s
g
be
2
sa
Bes
re
de
st
NL
ha
og amfu l ko
st
Ba
to edle
Valg 3 temmelser
Va
n
e
F
r
r
ri
n
n
ska
di
m
si . En lok NLF ing
sk mska
be e pe lgba
ag net sekv
møtede l være skr om valg
n
e
ta
no
ltaker
ge kelt alfo sent elle
iftlig
re p. H
le rson re m
st gene ense
Valg
og
tt
nd
ik
ed
li
av sen ber om det når det
ra pers reni ralt r di
ig usst
e
k. relt n
fi
for3.3
tralst
slik
he
me g b lem
. All
og rekt
sk on k ng.
at
te ands
gge
e val Aleli
yret:
Me r fle dlem etal mer
ei
r.
g skj
Vedtak 2 eller
l
Leder,
me
dl
re for
tli. an v I om loka emed
økonom
mesla end
3
St eerfosær
dl
em
nesian
l
r
l
l
r
å
æ
ski
k
tlesva
Ved ste krever ove er på val
e
e
g
e
t
å
r rli
r
ny
der
ms
i tilmeet
me sklt.
g
,o grsty
r hal
on
tn e me der . Ve m
ka
he
vparte hvert3 år. kog
2/3 av mmelikhet
t
nt rrem
in
litsv
p
le dletil
d
u
dl
ng
in foredliemm
Varame
n av .4
for
g
ka
m
de til
in
em ten
g
t
dle
nt vel valg mer
nm
stedev etas omvalg Æste
en mmemred eer
mmer
l
i
te
ærende
pe 2 er
vel
. resm Æne
le ges ges for
en okal eldi
e på
n
ri år, v
stemme uVed
edtsesme landsm
e tek
n
f
ub t.mska for 1
an
øte
dling
ne gepå
år. oden algb
et
ne oren g i
nn lemndr
p
e
a
n
yt
lan
ar
.
ut mser
lo ing, NLF
ka § 16 ltogi foru
ti dsm
e
§
ne t.
ka
p
g øte
ti
4
NLF
f
e
me stsopp
lf
in vnes
l
et løs
NL - N
r
or r m
ns
ve
t
F
n
L
e
e
e
a
a
r
F
my
r
nn
ni
v
ts
v
s
n er
n
i
et at f
fo land
or
lø digh en
NL
t
r
g
pe
F.
år orfa
fo smøt
nd et. land anis
re
Ti
l
e
st
ni et e
ll
dr Sent somf asjo
ry t ko
4. 2
ng
it
if
ke
1
nt
en tter
sv
te rals atte n
s
En
Lo
.
al
n
me inge
at
av tyre nde
dl
In loka kalf
em nt e
o
ve
n
t
NL
sk
dk
De deli lfor oren
er rgan
F.
ap r be
om
n
hø isa
et
m
en ng e enin inge
t
e
y
al
.
nd
ke
es sjo
t.
e
lt r fo g er r
te
n
ha
e
my av
r
lo reta en
nd
gj
ka
ig loka
or
lf tt e samm
he
t
or
t lfor
se
en tter ensl
me
g
in
ut
ll enin
fo
g
g
om
g
rt
er eogr ning
j
la er.L
a
di
nd
re fisk av m
sm ands
kt
øt
m
ti edle
e
en øte
l
un
e
de knyt mmer
og t er
rl
ag ning i e
ha
t
r N
1
(r t de
NL
an
eg
F
f
i
i
se
nt stre nert
ra
ls rt e omr
ty
re tter åde.
.
po
st
n

LYMFEPOSTEN 3 /15

13

Veien til intensivbehandling i rehabiliteringsinstitusjoner
Ved Tone Gue#ler
Vi er lymfødemikere, men vi er alle forskjellige. Noen klarer
seg med et kompresjonsplagg som må fornyes i ny og ne,
mange får vedlikeholdsbehandling, men med varierende
hyppighet, - en del trenger også solid intensivbehandling
fra "d "l annen for å holde lymfødemet i sjakk, - eller aller
helst, for også å redusere det noe.
Hvordan er egentlig veien #l intensiv lymfødembehandling
når man trenger/ ønsker å komme #l en rehabiliteringsins#tusjon, er den re" fram eller kronglete?
Jeg kom #l min første intensivbehandling nesten uten besvær. Det var høsten 1997, jeg hadde ikke ha" lymfødem
mange måneder, men min fysioterapeut mente jeg ville ha
godt av å komme bort og få intensivbehandling og foreslo at
jeg skulle søke på Montebello-Senteret på Mesnali ovenfor
Lillehammer siden jeg var i den "heldige" situasjon at mi"
lymfødem var kre(relatert og jeg dermed hørte #l deres
målgruppe. Fastlegen gjorde som jeg ba om og fylte ut et
skjema, og mer skulle det ikke #l.
For kre(relaterte lymfødem er det kanskje ikke bli" større
forskjell nå. Uanse" hvor man bor i landet har man re" #l å
søke seg #l Montebello. At det har bli" adskillig vanskeligere
å komme med på deres populære lymfødemkurs som holdes
flere ganger i året er en annen sak.
For de som har lymfødem med ikke-kre(relatert bakgrunn er
situasjonen en helt annen.
For det første er fastlegene mye mindre kjent med primære
lymfødem, så prosessen som skal #l forut for å få legen #l å
skrive henvisning kan være ganske strevsom i følge mine
"primære" bekjente. Mange av dem opplever å må"e være
lærer for egen fastlege. De opplever også problem med å bli
trodd, de sliter noen ganger med å få henvisning #l spesialist
for å få s#lt diagnose.
Det varierer hvor mange rehabiliteringsins#tusjoner det er
som har avtale med helseregionene og dermed får #lby
intensiv lymfødembehandling. Men heldigvis skal de kunne
#lby mer enn to uker, - ved dokumentert behov, - to uker er
ikke en øvre grense!
For å få komme #l en rehabiliteringsins#tusjon må fastlege
søke, - og søknaden skal nå sendes #l RKE (regional
koordinerende enhet) i helseregionen. Dessverre har disse
enhetene ikke lik behandling av søknader. De"e ser ut #l å
henge sammen med at enhetene opererer med ulike
diagnoseoversikter.
Da jeg på forsommeren så på diagnoseoversikten hos RKE
Sør-Øst som viser hvilke rehabiliteringsins#tusjoner som er
#lgjengelig for oss, var ikke lymfødem å finne. Jeg tok derfor
kontakt med en rehabiliteringsins#tusjon innen helse-

14
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regionen som jeg vet #lbyr intensivbehandling for
lymfødemikere. Jeg fortalte at jeg hadde bli" fortalt om
uforståelige avslag på søknad om intensivbehandling og
spurte om de visste hvor i diagnose-jungelen vi lymfødemikere egentlig hørte hjemme hos RKE Sør-Øst. De svarte
først at om man får avslag fra RKE kan det bero på at
skjemaet muligens ikke er fullstendig u&ylt, og sa også at en
god argumentering fra legens side for hvorfor behandlingsoppholdet er vik#g, all#d er vesentlig for vurderingen.
Men mi" spørsmål resulterte i at det ble oppdaget noe
foruroligende hos RKE Sør-Øst: Pasientens fastlege kan ikke
lenger henvise, henvisning må komme fra sykehus. Fra og
med 2015 var behandling for diagnosen lymfødem hos RKE
Sør- Øst bli" fly"et #l delytelse ”Komplekst sykdomsbilde
med behov for sømløs rehabilitering e"er sykehusbehandling, inkludert lymfødem”.
Plutselig ble det forståelig hvorfor lymfødemikere som
#dligere har vært #l intensivbehandling nå opplever å få
avslag. Ut fra oversikten over delytelser #l de forskjellige
diagnosene vil den person ved den regionale koordineringsenheten som skal vurdere søknaden ikke nøle med å gi
avslag, – søknaden var jo skrevet av fastlege! Hvor mange
lymfødemikere kan få et sykehus #l å søke for seg? De fleste
lymfødemikere er ikke sykehusinnlagt.

terings#lbudet som er anta" best egnet. Pasienter vil så langt
det er mulig få et #lbud ved ins#tusjoner i Helseregion Vest.
Dersom det ikke er et relevant #lbud #lgjengelig i egen region,
kan det være aktuelt å bruke et #lbud utenfor regionen.
Dersom det er et bestemt ønske om sted, vil de"e imøtekommes så langt det er mulig.”
Posi#vt er det også at de opplyser at når det gjelder oppholdslengde, så er det ”avtalt at oppholds#den skal være
#lpasset individuelle behov, det vil si at lengden på oppholdet for den enkelte pasient skal bestemmes ut fra mål for
oppholdet og være basert på faglige vurderinger. Planlagt
gjennomsni"lig oppholds#d er oppgi" #l 21 dager/ 3 uker
(med mulighet for kortere eller lengre opphold ved behov)”.
Helse Vest viser #l et eget informasjonsskriv der det også står
at det er laget fagspesifikke prioriteringsveiledere som
spesialistene skal bruke når de vurderer henvisningene, men
her har ikke jeg funnet noe om lymfødem. Disse prioriteringsveiledningene fra Helsedirektoratet er i skrivende stund enda
ikke trå" i kra(, - de har vært ute #l høring, - dog ikke sendt
#l noen pasientorganisasjoner.
Jeg ble bedt om å #pse NLFs medlemmer om Informasjonstelefonen for rehabilitering (tlf 80030061). Her kan pasienter,

Rehabiliteringsins#tusjonen jeg kontaktet mener de"e må
bero på en feil og tok umiddelbart kontakt med Helse SørØst og ba om at de"e endres, slik at lymfødemikere kan bli
henvist fra fastlege som #dligere, og slik det gjøres i andre
helseregioner.

pårørende og helsepersonell få informasjon om habiliteringsog rehabiliterings#lbud i helseregionen og nasjonalt. Linjen
er åpen mandag #l fredag kl 09-15. La oss håpe de som
betjener denne telefonen vet hva lymfødem er, og hvis ikke
må vi lære opp også dem.
Tjenestene i private rehabiliteringsins#tusjoner er ikke omfa"et av fri" sykehusvalg e"er pasientre)ghetsloven. Den
koordinerende enheten vil ut fra beskrivelsene i henvisningen, finne det rehabiliterings#lbudet som er anta" best
egnet. Pasienter vil så langt det er mulig få et #lbud ved
ins#tusjoner i egen helseregion, men dersom det ikke er et
relevant #lbud #lgjengelig i egen region, kan det være aktuelt
å bruke et #lbud utenfor regionen, slik også Helse Vest opplyser. Dersom man har et bestemt ønske om sted, vil de"e
imøtekommes så langt det er mulig, opplyses det ved flere
helseregioner.
Hvis man mener å ikke ha få" oppfylt sine pasientre)gheter,
har man klagere". Klagefristen er fire uker e"er at pasienten
fikk, eller burde ha få", #lstrekkelig kunnskap #l å fremme en
klage. Klage skal være skri(lig og nevne det forhold som det
klages over og inneholde opplysninger som kan være av betydning for behandling av klagen. Klagen skal være undertegnet
av pasienten eller den som representerer pasienten. Klagen
sendes #l den avdeling som har ta" avgjørelsen det klages
over. Dersom avdelingen fastholder sin beslutning, videresender avdelingen klagen #l Fylkesmannen (klageinstansen).
Man bør kanskje selv passe på at det blir gjort, tenker jeg.

For de andre tre helseregionene er det dels li" bedre, dels
verre. Midt-Norge er den eneste RKE som har med lymfødem
direkte listet i sin oversikt ”Diagnose/behandlingsins#tusjon/vente#d”:
h#p://www.helse-midt.no/no/Pasient/Behandlings"lbud/
Opptrening-og-rehabilitering-i-Midt-Norge/Oversiktover-"lbud-og-vente"der-hos-rehabiliterings"ns"tusjonersom-har-dri&savtale-med-Helse-Midt-Norge/125032/
Men her kommer et annet problem inn. Lymfødemikere fra
andre Helseregioner enn Midt-Norge søker seg #l Meråker
fordi det vet at her er det god behandling, men opplever at
søknaden avslås av vurderingsenheten ved Helse Nord fordi
de der "s#ller spørsmål ved eﬀekten av døgnbehandling"
siden pasienten ”søker for andre året på rad”. Et slikt avslag
viser tydelig at vurdering av søknad ikke foretas av personale
som har kunnskap om lymfødem, - eller muligens også at
søknaden ikke tydelig nok angir at lymfødem er en kronisk
sykdom, der pasienten vil ha behov for gjentagende runder
intensivbehandling.
Helse Vest har ikke ne"sider med diagnosegrupper, behandlingssteder og vente#der, men informerer på forespørsel at
”de prak#serer søknadsprosessen slik at vurderingsenheten
ut fra beskrivelsene i en henvisning, finner det rehabili-

Man har også re" #l fornyet vurdering, og kan be den lege
som har henvist deg om å be om fornyet vurdering. Det
innebærer at ny spesialist vil vurdere di" behov for helsehjelp.
Disse re)ghetene er allmenne, de gjelder altså ikke bare for
lymfødembehandling, - men jeg har ikke klart å få noe svar på
hva slags ”ny spesialist” det er som vil behandle en eventuell
ny vurdering.
Det er, som dere ser, mye som er uavklart, - og det blir derfor
spennende om vi kan komme med noen avklaringer i neste
nummer av Lymfeposten. Følg med!
Begge foto er arkivfoto hos Dalby Grafisk.
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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!

JOBST® Elvar
Elvarex
ex® Plus:
Framtidens kompr
kompresjonsplagg
esjonsplagg - i dag!

Av Tone Guetler

Husket du å puste i morges, - har du pustet
ordentlig siden?

Fysioterapeuten din har sikkert fortalt hvor vik#g det er
å puste, – puste dypt, – puste ut, leeeenge, – #l det
ikke er noe igjen, – og så fylle opp igjen, – rolig, dypt,
inn, – og ut.
Men gjør du det, – og gjør du det flere ganger om
dagen?
Selv synes jeg det er le" som en ple", – om morgenen.
Men resten av dagen går hele dyppus#ngen o(e re" i
glemmeboken, og det er kjempedumt. Dyppus#ng
hjelper lymfeflyten.
Ta en liten prat med deg selv. Er det noe du kan gjøre
for å huske på, få plass #l noen ekstra runder med
dyppust? Del det med oss, da vel.

Et lymfødem kan ikke slankes vekk

En tung arm eller et tungt ben kan ikke slankes vekk,
men det er utrolig vik#g at ikke armen eller benet får
mye ekstra vekt å dra på. Med mer vekt totalt øker

gir god bevegelse, pasient komfort og effektiv
behandling uten risiko for
irritasjoner eller stasing.

belastningen på lymfesystemet, – og er det noe vi ikke
trenger så er det det.
Så stå på, ikke gi deg. Mye kan gjøres med sterk vilje og
ønske om en bedre lymfa#sk hverdag.

Plasterrester på bandasjene?

har revolusjonert markedet
det for kompr
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 god avslutning.
med
Slitesterk og stabil hanske.
Sli

For noen år siden e"erlyste vi gode råd her i Lymfeposten – vi minner om det eneste ve"uge vi fikk vite,
– av en fysioterapeut som sa:
“Men det er da ikke noe problem med plasterrester,
– bandasjene si"er jo bare bedre.”
Se det, – vi kan se"e pris på eﬀekten av li" klissete
bandasjer, i stedet for å gremmes.

kompresjonsterapi.

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

Mer om kompresjonsbandasjer

De kort-elas#ske kompresjonsbandasjene er av ren
bomull og bomull tåler en trøkk. En 60 graders vask får
likevel holde, u"alte én lymfødembekjent av meg.
Noen vasker bandasjene e"er tre gangers bruk, andre
e"er hver bruk. Selv jukser jeg li" av og #l, – bre"er
sammen, dypper i vann, og lar dem tørke. Og vips så får
de sin elas#sitet #lbake, og gir den eﬀekt de skal.

gir optimal
ptimal komfort
og sikker terapi.

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

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

er med på å skape god kontroll
på kompresjonen.

1
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30 års jubileum siden de første norske fysioterapeuter tok kurs i komplett
fysikalsk lymfødembehandling
Tekst og foto: Gøril Tandberg Smestad
Det er i år 30 år siden de første fysioterapeutene i Norge ble
utdannet i lymfødembehandling. Derfor inviterte vi #l en
samtale med Dr. Carl Fredrik Petlund, som var pioneren som
startet det hele. Den spreke pensjonisten kom syklende #l
vårt møte på en kafe på Bekkestua, hvor vi inviterte #l kaﬀe
og Napoleonskake. Han blir 84 år nå i september.
Carl Fredrik Petlund er et velkjent navn for oss lymfødemikere. Som spesialist i fysikalsk medisin, kan man si at han
var den første, og også den eneste legen som interesserte seg
for lymfødem i Norge.
Han forteller at han allerede i studie#den interesserte seg for
kroppens væsker. Men det hele startet med at han undret
seg over hvordan ødem oppstår og mekanismen bak. I 1984
ble han kjent med en ung kvinne på 17 år som hadde en
hevelse i det ene benet, og hun hadde hørt at hun kunne få
hjelp på Føldi-klinikken i Tyskland. De"e hadde han ingen tro
på, men ble posi#vt overrasket da hun kom #lbake med to
tynne ben. Det førte #l at han dro ned #l klinikken sammen
med fysioterapeut Kris#n Ruder, hvor de var der en uke, og
fant det veldig interessant. Det ble skrevet en fyldig rapport,
som han sendte #l Kre(foreningen.

Petlund så fra første stund at det var nødvendig å få med
fysioterapeutene, fordi det var de som hadde kontakt med
pasientene. Derfor ble de all#d ta" med på råd og ved møter
med diverse etater. Sammen med fysioterapeutene har han
vært med på å holde alle kursene. Og siden starten, mener
Petlund at det er utdannet over 1000 fysioterapeuter i Norge.
I en alder av 84 år er han fremdeles med på kursene som
holdes hvert år, holder forelesninger og er sensor ved
eksamene.

Der var han overlege #l han gikk av med pensjon i 2001, og
var hele #den en stor stø"e for klinikken. Han forteller at han
prøvde å få flere leger interessert i lymfødem, men dessverre
synes alle at det er et for smalt felt å forske på. I Legeforeningen er det heller ingen interesse for de"e feltet.

Som avdelingsoverlege på avdelingen for fysikalsk medisin
på det gamle Rikshospitalet, synes han det var naturlig at
Rikshospitalet skulle ta tak i denne pasientgruppen, men det
var et klart nei. Da forlot han Rikshospitalet i 1991, og startet
Norsk Lymfødemklinikk, sammen med Helen Olsen, Wenche
Vigen og Kris#n Haugen.

Han forteller at det u&øres mye forskning på lymfødem i utlandet, og hele #den av behandlingen, og mange har også
god eﬀekt av behandling med pulsator. Lymfødembehandlingen er også eﬀek#vt på alle typer ødem som kan oppstår i
kroppen.

Petlund mente også #dlig at det var nødvendig med en
pasien&orening, og Norsk Lymfødemforening ble s#(et på
hans kontor på Rikshospitalet i oktober 1986.

De som har utviklet sekundær lymfødem, skyldes o(e %erning
av lymfeknuter ved operasjon. For å begrense %erning av
lymfeknuter, fører man nå inn en kontrastvæske, for å
kartlegge hvor det er angrepet. Så kan man gjennom mikro-

skop få kartlagt de friske lymfeknutene, og da %erne så lite som
mulig.
Petlund mener at man før man foretar operasjon av
kre(pasienter, burde gjennomføre en cin#grafi undersøkelse, for å se hvordan lymfesystemet i kroppen fungerer.
Det er store forskjeller fra individ #l individ, og de"e kan
være #l hjelp så man unngår å få lymfødem.
Han håper at forskere vil finne et medikament, som vil spalte
proteinene i lymfevæsken, at det går over i blodsystemet.
Han har tro på at man vil finne nye metoder med mer
forskning.
Selv om det er mange år siden han var i ak#v tjeneste, følger
han med, og har stor glede av å lese Lymfeposten. Han synes
den er bli" veldig bra, med ny layout og farger. Ellers trives
han godt i sin pensjonist-#lværelse, han og konen holder seg
friske, trimmer og går turer og steller i hagen. Han har ingen
problemer med å få #den #l å gå. Sykkelen blir fli)g beny"et, og han overveier å skaﬀe seg en el-sykkel.

I 1984 hadde Wenche Vigen, som jobbet i Trøndelag, en
pasient med lymfødem. Med stø"e fra Kre(foreningen dro
hun #l Føldi-klinikken. Og mens pasienten fikk behandling,
tok Wenche kurs i komple" fysikalsk lymfødembehandling.
Det førte #l at høsten 1985 fikk 5 fysioterapeuter fra Norge
stø"e fra Kre(foreningen #l 4 ukers kurs på klinikken. Alle
disse hadde ta" sin utdannelse i Berlin, og det var derfor
naturlig at disse tok kurset, fordi de kunne språket. Disse 5 er
fremdeles ak#ve med behandling av lymfødem-pasienter.
Helen M. Olsen
Ann O Nesser
Mar#ne Holwech
Kris#n Ruder
Anneri Thielemann.
I 1989 tok Petlund ini#a#v sammen med 3 fysioterapeuter, #l
det første kurset i komple" fysikalsk lymfødembehandling i
Bergen. Han hadde erfaring fra hvordan man skulle bygge
opp et kurs fra sin jobb på Rikshospitalet, og å få de rik#ge
foredragsholdere. De"e var begynnelsen på skolen vi i dag
kjenner som Skandinavisk Forum for Lymfologi, som Petlund
var med på å s#(e, og som spesialutdanner våre
fysioterapeuter.

Sakset fra a&enposten, om oﬃsielle åpning 1 mars 1991.

Dr. Carl Fredrik Petlund.
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Ønskerr du å lære
Ønske
lære mer
mer om lymfødem?
lymfødem? Gikk du glipp a
av
v
dagskonferansen
dagsk
onferansen i juli 2014? Ønske
nskerr du de
dele
le kunnskap om
lymfødem
med
lege
lymføde
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eller andre
andre i din omgangskrets?
omgangskrets?

KONKURRANSE – PREMIE - VINN
EN OVERRASKELSE I POSTEN
Stokk om bokstavene!
Hvilket ord finner du?

ØMSBGNVSMAESE

SEND SVAR TIL:
lymfeposten@lymfoedem.no

Siden er laget av Me#e, Marius, Anna, Maria og Anniken

Gåte

Dette trenger du:

Hva er 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 ?

SLIK GJØR DU:
Begynn med å tvinne strikk over begge.
Se" dere"er på to #l. All#d 3 strikker på
pinnen.
Så skal du hekle nålen på den underste
strikken og opp over stanga. Gjenta på
andre siden.
Se" på ny strikk.
Fortse" #l ønsket lengde.

OPPGAVE: Finn

B S I R F F A B D
A A I S O M M E R
N L D A L E I

Klem Anniken

R B

D T S E D D A D A
A G U R V I

På eksemplet har Me"e laget
regnbuens farger.
Ble det ikke fint ?
Tusen takk for fint
sommerarmbånd, Me"e!

10 ord

S V Ø M I

#sset 8 meter, nordmannen #sset 1
km.

Det var en gang en svenske, en danske
og en nordmann. De skulle se hvem
som kunne #sse lengst.
Svensken #sset 2 meter, dansken

Neste dagen hadde de #ssa så mye at
de så på nyhetene at det var gult i
Kina.

kontoret@lymfoedem.no
k
ontoret@l
ontoret@ ymfoedem.no

E S V Ø A M E L M
S V Ø M M E I

S N

Hva sa det ene sandkornet #l det
andre? Jeg tror det er noen som forfølger oss.
•••
Vet du hvorfor Sahara-ørkenen er full
av sand? Fordi sandbanken var full.

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: En hel skog. Svar på 10 ord: Bade Bandasje Salt Foldvik Gurvika Sommer Svømme Leir Rake" Is
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Har du noen vitser, tips, tegning, tips om god mat? Send gjerne inn
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Bestill
Bestill i dag!
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m
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lymfødem.

LYMFEPOSTEN
Utgave
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4

Utgivelse
Mars
Juni
September
Desember

!

!!
Pris: !200,-

Utgivelsesplan 2015
Redaksjonell frist
8. februar
10. mai
1. september
13. november

Har du ar#kler #l Lymfeposten, send dem #l lymfeposten@lymfoedem.no innen redaksjonell frist
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Lokalnytt
Ringerike

Lokalnytt
Hammerfest

Tekst og fotograf Trude S Karlsen

S#(et 25. november 1998

Tekst og foto Laila Olausson

S#(et

Ringerike Lymfødemforening
- og Brystkre'foreningen Ringerike og
omegn
Felles samarbeidet om en årlig kulturkveld der det er en fin fordeling av oppgaver og ansvar for å få de"e #l å bli en
hyggelig kveld.

I år var kulturkvelden onsdag 2.
september på Benterudstua i Hønefoss.
På disse kveldene er det ulik underholdning, servering og sosialt samvær,
samt li" informasjon fra begge foreningene om ulike ak#viteter fremover.
I år underholdt Torgeir Hanssen med
kåseri om Vidar Sandbeck. Kåseriet ble

avslu"et med at han og kona Frøydis
sang kjente og kjære sanger av Vidar
Sandbeck og fikk med salen på noen
refrenger og sanger. Det var også salg
av lodder og mange fine gevinster. I år
var det 44 medlemmer som deltok på
arrangementet.

Medlemsmøte i Hammerfest 3/6-2015
Vi hadde e" supert møte med 14 medlemmer og 4 fysioterapeuter med spesialkompetanse. Vi så en dvd med Neil
Piller, fikk info om ny" innen strømper og demo av deep
oscilla#on. Så var det loddsalg og vi avslu"et på Peppes
Pizza, flo" lokale på Energihuset i Hammerfest. Vi avtalte å
holde et større fysiomøte i Alta med alle fysioterapeuter med
spesialkompetanse i kfl, så de kan utveksle både erfaringer å
ny" innen behandling og utstyr.

Vi skal å ha ny" medlemsmøte i Alta med Jobst og
fysioterapeut i oktober.

Fysioterapeut Zorana Miljevic i Hammerfest.

Nord-Trøndelag

Thorvald Lyngstad

S#(et 11. oktober 1997

Deltagere fra begge foreningen med vår Kari Danielsen i front.

Torgeir Hanssen og kona Frøydis.

Oslo Akershus
S#(et 16. april 1997

Stavanger
S#(et 11. juni 1991

Minner om innføring i bandasjering fra Norsk Lymfødemklinikk. Representant fra BSN kommer også og presenterer det
nyeste innen kompresjonsmidler.

Av Lill Gro Tjensvold.
Fotograf Sven Paulsen.

Stavanger Lymfødemforening hadde i år si" sommermøte ute på
restaurant Gamlaværket i Sandnes 2. juni. Vi var samlet 23
personer som hadde en koselig likepersonskveld med deilig mat.
Det ble servert en nydelig kyllingre" med grønnsaker og en deilig
panaco"a med kaﬀe #l dessert. Kvelden gikk raskt med mange
gode samtaler, og styremedlem Lill Gro Tjensvold informerte også
om li" ny" fra NLFs landsmøte.

Sted: Scandic, Holbergs plass 1
Dato: Lørdag 10. oktober
Tid: 10:00-15:00
Egenandel: kr 20O. inkl. lunsj og kaﬀe/te/vann
Maks. 20 pers.

MVH
Styret

Lill Gro G. Tjensvold, vår fotograf Sven Paulsen og Tove Andersen.
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Her et bilde fra uts#llingen vi fikk laget nede i inngangspar#et.
I #llegg er det en #lsvarende stand i venteavdelingen for
røntgen.

Godt oppmøte og mange trivelige deltagere.

Vi håper alle har ha" en nydelig sommer og vil s#lle sterkt #lbake
#l vårt høstkurs/møte i stavgang 22. september kl. 18. Påmelding
#l lill.gro.tjensvold@gmail.com. eller tlf. 99166152.
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I september er vi Månedens organisasjon på sykehuset
Levanger. De"e er andre gang vi er der med info-materiell, 3
ganger har vi vært på sykehuset i Namsos (som er bedre #lre"elagt for oss).

All påmelding sendes #l: o.a.lymfoedemf@outlook.com
eller SMS/Ring : 916 36 138. Bindende påmelding og
innbetaling innen 1. oktober.
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NLF sin sommerleir for barn og unge 2015
Gurvika, Nevlunghavn
Lørdagen

- startet med et friskt morgenbad ☺ Kun
jeg og Randi. Klokken 11 samlet vi både
store og små og vandret avgårde #l
vakre Mølen. Imponert over de minste
som holdt ut hele turen, det vanket
belønning på hjemturen. Is ☺ - all#d
suksess.

vår egen kakaokopp. De barna som
kommer på morgenbad, de får kakao
med krem ☺ - masse krem. . .

Søndagen

- var en gråværsdag. Imponert over
oppmøtet på morgenbadet. Både
Mar#ne og mormoren, Julie, Randi og
jeg s#lte der.
Klokken 11 dro alle avgårde #l Foldvik
familiepark. Her er det noe for alle
aldre.

Fotograf R.O.

Fysioterapeutene Sølvi Guldbrandsen
og Tove Valebjørg Søraas kom på
e"ermiddagen.
Gurvika. Fotograf Kjers" Søyland.

De holdt felles samling i vaﬀelstua med
grundig info om lymfesystemet vårt og
fordelte behandlings#der og bandasjeringer for uken.

Fotograf R.O. – Mar"ne, mamman,
lillebror og likeperson Randi.

Av Anniken Olsen
Fotografer: Rachel Olsen, Tore Hansen,
Anniken Olsen og Kjers" Søyland

Fotograf T.H. – Me#e tester Ponni-riding.

I år var vi 5 familier, 2 likepersoner
og 2 fysioterapeuter.

Fotograf R.O. – Familien Hansen i
fortropp.
Fotograf T.H. – Marius koser seg li#.

Fotograf R.O. – Marius, Tove, Sølvi, Maria, Mar"ne og Zander. Julie og Lisa var ikke
"lstede da bilde ble ta#.

Fredag
Fotograf R.O. – Maria søker varme ☺

24
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- kom jeg #dlig ned #l strålende sol.
Randi og familien Hansen var allerede
på plass. De neste som kom var
familiene Heiberg, Lia og Olsen.

E"er li" handling og middag samlet vi
oss i Vaﬀelstua. Denne gangen med nystekte vafler fra Randi. De siste
deltagerne kom seint på kvelden og
lørdag formiddag.

Om kvelden samlet vi oss alle sammen
for felles grilling og info fra Randi om
hva som skulle skje denne uka. Hun
hadde virkelig få" #l et fint program
med mange nye ak#viteter. Vi var i
Foldvik familiepark, fikk kajakk grunnkurs i Nevlunghavn, orienteringskurs
med kart og kompass fra klubben i
Larvik og vanntrening i det deilige,
varme saltvannsbassenget med
fysioterapeutene våre. Med lymfødem i
både armer og bein er fysisk ak#viteter
vik#g. Vi avslu"et kvelden med å lage

Fotograf A.O.

Mandagen

Fotograf K.S. – Maria prøver hole in one.

– våknet vi #l strålende sol. Til morgenbadet kom Julie, Tove, Randi og
Anniken.
Nå startet behandlingen for barna fra
morgenen av og bassengtrening på
e"ermiddagen.

LYMFEPOSTEN 3 /15
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Tirsdag

Morgenbadets deltagere var Tove, Julie,
Randi og Anniken.
På dagen var det frie ak#viteter e"er
behandlinger og frem #l bassengtrening
med fysioterapeutene.
På kvelden samlet alle seg i hy"a #l
Randi for opplæring i bruk av kart og
kompass fra Larvik O-klubb.

I vaﬀelstua på kvelden mens bandasjering pågår laget barna juniorsiden #l
Lymfeposten.
De voksne var samlet #l en felles kveld
med fysioterapeutene, hvor ordet var
fri". Både store og små spørsmål ble
besvart, og erfaringer utvekslet. Det ble
også #d for opplæring i rake"sky#ng av
Marius og pappen.

Randi delte ut velfortjente priser #l
årets dyk#ge deltagere. Det ble mere
rake"laging og alle som turte…. - fikk
prøve seg på oppsky#ng.

Til slu" ønsker jeg å takke Extras#(elsen, Danske bank og NLF for økonomiske bidrag som gjorde leiren mulig.
Primus motor Randi for alle #mene med
planlegging og #lre"elegging.
Takk #l Elfun som ga oss rake"er og
utsky#ngsrampe - og ikke MINST alle
deltagere som gjorde årets leir så bra ☺
Hilsen likeperson Anniken Olsen

Onsdag

Til morgenbadet s#lte både Randi og
fysioterapeut Tove. Nå var det slu" på
morgenbad for min del. Dumme meg
smurte meg ikke inn nok med solkrem.
Ble veldig solbrent på begge leggene.
Resten av uken gikk med #l å stelle og
besky"e huden.
Dagens ak#vitet e"er behandling var
Orientering. Fullt utstyrt med kart og
kompass. Både store og små ut på tur
og oppdagelsesferd.

Fotograf R.O. – Marius og Maria er ikke
skvetne.

Fotograf R.O. – Julie, Zander, Mar"ne, Marius og Maria gjør seg klare.

Fredag

De"e var også dagen for spennende
introkurs i kajakkpadling. De"e var ikke
for pingler, og barna var kjempetøﬀe.

Fotograf T.H. – Marius viser hvordan
bygge en rake#.

I vaﬀelstua s#lte Me"e med opplæring.
Ballonger kunne bli mange rare figurer.

Avreisedagen kom med strålende sol.
Det er all#d li" vemodig å se deltagerne
avgårde. Men vil ønsket alle velkommen #lbake neste år – kanskje
kommer enda flere ☺

Fotograf K.S.

Torsdag

Så var dagen kommet for siste behandling og bassengtrening. Vi hadde en fin
avslutning med felles grilling i Vaﬀelstua, hvor både store og små hjalp #l.
Fotograf K.S. – Søstrene Søyland i gang

Fotograf A.O. – Me#e.

Fotograf T.H. – Representanten fra
Larvik Orienterings klubb sørget for fult
utstyr "l alle.

Fotograf T.H. – Våghalsene Maria og
Marius sammen med instruktøren og
Randi.
Fotograf K.S.

26
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Fotograf K.S. – Maria, Mar"ne, Zander, Marius, Me#e . Manglet dessverre Julie og
Lisa på bilde.
Fotograf K.S. – Lisa og Randi.
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Støtte til Sommerleir for barn og unge
med lymfødem
Norsk Lymfødemforening fikk kr. 10.000,- #l "Grillkveld, ak#viteter
og premier" fra den Danske bank, gjennom Danske Engasjement.
Danske Engasjement deler ut stø"e 2 ganger i året. Ved søknadsfristens utløp hadde de få" inn totalt 684 søknader.

Vi var blant de heldige vinnerne og ble invitert #l overrekkelse av
diplom i lokalene på Aker Brygge. Her ble det også en presentasjon av sommerleiren vår og de andre prosjektene som fikk stø"e.

medi Norway AS
Har du se vår ”verktøykasse” for lymfødembehandling?
Vår kompetanse og kvalitet gjør hverdagen le ere for deg med lymfødem!

Zander Olsen mo#ok diplom på
vegne av NLFs Sommerleir for
barn og unge med lymfødem.

Tusen takk for økonomisk
bidrag som gjorde sommerleiren i Gurvika mulig!

medi

CircAid

Harmony armstrømpe og hanske

kompresjonsprodukter

Lymfødem-behandling på klinikk eller hjemme med:

DEEP OSCILLATION

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

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

Fysiopartner AS | Peter Møllers vei 5A | NO-0508 Oslo | T: 23 05 11 60
salg@fysiopartner.com | www.fysiopartner.no
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pulsatorer og mansje er
Medi Norway AS
postboks 238
4291 Kopervik

tlf 52 84 45 00
fax 52 84 45 09

JoViPak
Belisse kompresjons BH
post@medinorway.no
www.medinorway.no
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Norsk Lymfødemforening
– tillitsvalgte lokalt
Øs(old Lymfødemforening

Hordaland Lymfødemforening

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

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

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

Ves(old Lymfødemforening
Leder Monica Tournaire-Nordbye,
tlf 900 11 239
Griﬀenfeldsgt. 2, 3116 Tønsberg
e-post: monicanordbye@gmail.com
Kasserer Mona Wike
Styremedlem Maren Büchmann
Styremedlem Charlo#e Espe Kirsebom
Styremedlem Eva Bri# Sto#

Stavanger Lymfødemforening
Leder Elisabeth Ianke Mørkeseth,
tlf 480 75 521
Tarjodd Bondesvei 11, 4032 Stavanger
e-post: elisabethim@icloud.com
Kasserer Ingrid Skeie Rolland
Sekretær Merete Kvalbein
Styremedlem Tone M. Johnsen
Varamedlem Lill-Gro Tjensvold
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Oslo/Akershus Lymfødemforening
Leder Renate-Celina L-Skjolde,
Hjelmsgt. 7B, 0355 Oslo, tlf 916 36 138
o.a.lymfoedemf@outlook.com
Nestleder Karin Aakermann
Sekretær Unni Andreassen
Økonomiansvarlig Berit Pihl Johansen
Styremedlem Marit Karlsrud
Varamedlem Marita Heiberg
Varamedlem Torunn Ekornholmen

Sunnmøre Lymfødemforening

Nord-Trøndelag Lymfødemforening

Leder Evy Walderhaug, tlf 975 28 074
Y#erland 21, 6050 Valderøya
e-post: evywalderhaug@gmail.com
Kasserer Torunn Absalonsen
Styremedlem Unn Asta Nilsen
Styremedlem Lilly Grimstad
Styremedlem Gunn Grimstad Molnes

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

Vesterålen Lymfødemforening

Rana Lymfødemforening

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

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

Lofoten Lymfødemforening

Vest-Finnmark Lymfødemforening

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

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

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

Aust-Agder Lymfødemforening
Leder Helga Larsen, tlf 942 76 801
Rykeneveien 429, 4824 Bjorbekk
e-post: helga-l2@online.no
Nestleder Sven A. Sørensen
Kasserer/sekretær Alf Walter Larsen
Styremedlem Liv Oddny Reiersølmoen
Styremedlem Kjell Anton Larsen

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

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

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

Nestleder Arild Tjensvold
Aspelundtunet 7, 4027 Stavanger, tlf 982 56 643
e-post: arild@hytech.com

Varamedlem Rachel Olsen
Slemdalsvingen 89, 0374 Oslo, tlf 975 85 454
e-post: racheleo@gmail.com

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

Varamedlem Renate-Celina L-Skjolde
Hjelmsgt. 7B, 0355 Oslo, tlf 916 36 138
e-post: o.a.lymfoedemf@outlook.com

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

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

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

Likepersonstelefon 6987 7555
Vi trenger fortsa# flere likepersoner

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

