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Tiden går fort – 3 måneder siden sist – nå er det
vinter med påfølgende vår. Mye skal planlegges og
utføres i denne perioden.
Behandlingsopphold i Svolvær også i 2010 er under
planlegging. Dette kan anbefales på det varmeste.
Grip sjansen om du har mulighet!
Barneleir 2010 planlegges også, med behandling av
dyktige fysioterapeuter. En fin mulighet til også å
utveksle erfaringer. Flinke ledere er også på plass.
Alle blir ivaretatt på en fin måte.
Mange som har vært på NLFs behandlingsreiser de
siste årene, har ikke fått utgiftene godkjent som
grunnlag for særfradrag på ligningen. Dette er en
sak sentralstyret vil følge opp og arbeide med.
Vi arbeider nå med arbeidsplan for første halvdel av
2010 – og etterlyser innspill fra både lokallag og
enkeltmedlemmer: hva er viktig for dere?
Nye oppdaterte brosjyrer er sendt ut til alle lokallag
og fysioterapeuter. Takk for at dere kaster de gamle.
Snart er det tid for innbetaling av medlemskontingent.
Et lite hjertesukk fra kasserer/medlemsansvarlig:
husk både medlemsnummer og navn på
innbetalingen om du ikke bruker KID-nummeret.
Det er og utrolig viktig å melde adresseendring –
alle vil vel ha Lymfeposten til riktig adresse?
Medlemstallet vokser jevnt og trutt, men jeg vil
likevel komme med en utfordring for 2010 – verv ett
nytt medlem hver. Vi trenger også flere lokallag for å
fronte felles problemer.
Med dette ønsker jeg dere en meningsfull jul.
Husk lite salt på julematen ;-)
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For barn og unge med lymfødem –

Sommerleir 2010 i Gurvika
Planlegging av sommerleir 2010 for barn/unge med lymfødem og deres familier er i
gang, og vi har bestemt oss for Stiftelsen Gurvika i Nevlunghavn, Vestfold – samme sted
som i 2008.
Ved Evy Walderhaug, nestleder Norsk Lymfødemforening

Foto: Tove Søraas Valebjørg

Stiftelsen Gurvika ved Nevlunghavn utenfor Larvik er et feriested
for funksjonshemmede. Gurvika
har 22 hytter, et større bygg beregnet for grupper, badebasseng med
oppvarmet sjøvann og et eget hus
for sosialt samvær. Stedet ligger
vakkert til ved sjøen og har 70 m
sandstrand hvor forholdene er lagt
til rette for funksjonshemmede.
NLFs sommerleir for barn og unge
med lymfødem er et tilbud for hele
familien. Oppholdet vil bli en uke
fra fredag til fredag. Vi tar sikte på
perioden 25. juni – 2. juli.
Sommerleiren ledes av våre likemenn, og fysioterapeuter står for den fysikalske lymfødembehandlingen og bandasjering av barna. Det må søkes via
fastlege til NAV om timer til behandling av barna,
– hvor mange behandlingstimer det skal søkes om
er ikke klart ennå. Også reisegodtgjørelse må avtales med NAV.
Hver familie må påregne en egenandel på kr 2000
til dekning av oppholdet.
Alle hyttene er beregnet og utstyrt for en funksjonshemmet med familie. Alle forhold er lagt til rette
for den funksjonshemmede, enten man er rullestolbruker eller ikke. Hver hytte har fire soveplasser og enkelte av hyttene har regulerbar seng. To
av sittebenkene i stuen kan brukes som soveplass
for mindreårige. Hyttene har eget toalettrom med
vannklosett og vaskeservant med varmt og kaldt
vann. Dusjer er i tilknytning til badebassenget.
Hyttene er utstyrt med TV, kjøleskap/dypfryser,
kokeplater, mikrobølgeovn og oppvaskbenk samt
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kokekar og servise for seks personer.
Siden 2008 har to av hyttene blitt revet og erstattet
med nye og vi vil søke om å få benytte de nyeste
hyttene.
Hver familie ordner sin egen mat. Dyner, puter,
håndklær, oppvaskklut og tørkehåndklær må medbringes. Laken til behandlingsbenken er det også
nødvendig å ta med.
NLF legger opp til samtaler med likemenn, fellessamlinger i ”Vaffelstua” med foredrag eller aktiviteter. Grillkveld på stranda kan også være aktuelt.
Dette blir en flott anledning for barn og familier
til å bli kjent med andre i samme situasjon, til å
utveksle erfaringer og få gode råd og ideer for livet som lymfødemiker.
Området i Gurvika gir rikelig anledning til sjø- og
badeliv. Felles tur til Stavern og Citadelløya er også
mulig. Kanskje noen vil kombinere dette med en
ferietur videre til dyreparken i Kristiansand, Som-
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merland i Telemark eller en slusetur på Telemarkskanalen?
Interesserte bes henvende seg til:
Norsk Lymfødemforening, v/Evy Walderhaug,
Ytterland, 6050 Valderøya. Tlf 920 92 819.
e-post: evywalderhaug@gmail.com
Vi ønsker at interesserte tar kontakt så snart som

mulig, og senest 1. februar, – de vil da få tilsendt
søknadsskjema og nærmere opplysninger om oppholdet.
Referat fra forrige sommerleir sto i Lymfeposten
nr 3, 2008 og ligger også ute på våre nettsider på
www.lymfoedem.no/behandlingsopphold.html
Gurvikas nettside: www.gurvika.no n

Husk flyttemelding
Stadig opplever vi at eksemplarer av Lymfeposten kommer i retur – med adressat ukjent!
Om du flytter på deg – husk da å melde adresseforandring også til Norsk Lymfødemforening,
v/Eva Evju, Sagtomtveien 54, 1359 Eiksmarka, eller pr e-post: adresselister@lymfoedem.no
Takk for hjelpen!

Det lykkelige valg
Ved Tone Guettler
Det er valg hvert år, – i våre lokale foreninger.
Valgkomiteene har en viktig, men ofte vanskelig
jobb. De fleste valgkomiteer består av vanlige
medlemmer – og det er ikke gitt at vi enkeltmedlemmer kjenner så mange andre lymfødemikere.
Vi møter noen av dem som stiller opp på medlemsmøtene, det er det hele, og det er ikke sikkert at vi
vet så mye om dem.
I spalten Lokalnytt i Lymfepostens nr 2 i år ble
valgresultatet for Nord-Trøndelag Lymfødemforening presentert for leserne. Selv om jeg ikke er
fra Nord-Trøndelag, kjente jeg umiddelbart igjen
navnet på den som sto oppført som valgkomite
– Eli Foosnæs. Navnet kjenner jeg igjen fra utallige gjennomganger av fysioterapeutlisten. Det er
i det jeg gjenkjenner navnet som en fysioterapeut

at det lynraskt går opp for meg at Nord-Trøndelag
har gjort et kupp! For hvem er det som kjenner og
vet mye om oss alle – jo fysioterapeutene. Det er
simpelthen genialt det Nord-Trøndelag har fått til.
I samtalene over benken får fysioterapeutene godt
innblikk i den enkelte lymfødemikers liv, bakgrunn,
utdanning, yrkeserfaring, interesser og muligheter.
Fysioterapeutenes kontaktflate vis à vis lymfødemikere er mye større enn noen annen persons. De
kjenner flere lymfødemikere enn noen andre. De
er absolutt best egnet av alle til å være med i det
viktige arbeidet valgkomiteene har.
Måtte alle lokale lag få en fysioterapeut i sin valgkomite! n

Lymfesystemet er vesentlig for å opprettholde veskebalansen i kroppen – i tillegg til å være en
viktig faktor i kroppens immunforsvar.
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Når bandasjen ikke sitter
Går det timer, dager – eller bare minutter før kompresjonsbandasjen går i oppløsning?
Sklir den nedover eller er så vond at den må slites av? Gå ikke rundt og klag og syt til
alle omkring deg, – si ikke at fysioterapeut XYZ er bare såååå håpløs til å bandasjere, –
si fra til den som har bandasjert deg!
Ved Tone Guettler
Det er vel neppe en eneste lymfødemiker som har
blitt bandasjert som ikke mer enn en gang har erfart at bandasjeringen ikke har blitt riktig. Bandasjering er et fag, – et erfaringsfag. Det er ikke noe
man kan eller ikke kan, det er ikke et kunnskapsfag alene, det er et ferdighetsfag. Det tar tid og mye
trening å bli en god bandasjelegger. Bandasjering
må læres eller justeres i forhold til hver ny pasient
– for alle er vi forskjellige, alle lymfødemikere
utgjør en ny utfordring.
Når vi tenker etter tror jeg nok at de aller fleste
lymfødemikere vil huske, at fysioterapeuten har
stilt spørsmålet: ”Hvordan satt bandasjen?” Det
man kanskje skulle ønske var at den som legger
bandasjen tydelig sier – ”Legg merke til hvordan
bandasjen kjennes og gi meg tilbakemelding”.
Uansett om en blir spurt om det ene eller andre
burde det være en selvsagt ting at man sier fra, om
en bandasje ikke sitter som den skal. Hva mener
jeg med ”som den skal”? Vel, – at den sitter, er
fast, ikke går i oppløsning, ikke gjør vondt etter
kort eller lang tid.
Hvis bandasjeringen ikke har vært god, så si til
fysioterapeuten ”Bandasjen løsnet før jeg var kommet ned trappen”, si ”Jeg holdt ikke ut mer enn en
time, – bandasjen var alt for stram rundt vristen/
albuen/forfoten” (stryk det som ikke passer), si
”Jeg fikk ikke sove i det hele tatt”, si ”Tåbandasjen
kjentes som om den skulle strupe tærne mine”, si
”Jeg våknet etter en time og fikk ikke sove før jeg
hadde fått av bandasjen”, si ”Jeg hadde bandasjen
i en klump rundt kneet/albuen (stryk det som ikke
passer) etter kort tid”. Prøv å beskrive så eksakt
som mulig hva det var som gikk galt, hvordan det
kjentes.

6

Hvis vi ikke føler oss trygge på at det er helt ok å
si fra når en bandasje ikke fungerer, så blir det til
at vi unnlater å gi fysioterapeuten den helt nødvendige tilbakemeldingen som skal til for at han eller
hun skal kunne gjøre bedre jobb neste gang. Det
er ikke bare helt ok å gi tilbakemelding, – det er
helt nødvendig.
Å gi tilbakemelding er alltid viktig når en går til
behandling – og aller viktigst er det under intensivbehandling. Da må vi virkelig si fra, med en gang.
Foregår intensivbehandlingen på et behandlingsopphold, kan fysioterapeuten i tillegg til rask og
viktig tilbakemelding fra oss pasienter også få
hjelp og veiledning av kolleger som kanskje er litt
mer erfarne bandasjeleggere. Sammen kan vi alltid mer, og det er aldri en skam å be om hjelp –
det være seg om en er lymfødemiker eller fysioterapeut.
Bandasjelegging er et fag og en kunst, – veien til
det perfekte er krevende.
Si fra – for din egen, og for fysioterapeutens
skyld. n
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JOBST - gjør hverdagen enklere

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

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

JOBST - målsydde kompresjonsstrømper

JOBST Ready-to-wear hanske og armstrømpe

JOBST - standard kompresjonsstrømper

*smith&nephew
Smith & Nephew AS, Nye Vakåsvei 64, Postboks 224, 1379 Nesbru.
Tlf:66 84 20 20 Faks: 66 84 20 90. E-post: norway@smith-nephew.com
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Kropp, selvbilde – og seksualitet
På medlemsmøte i Oslo/Akershus Lymfødemforening i september holdt Randi Gjessing
Borgheim foredrag om hva sykdom kan gjøre med selvbilde og seksualitet. Hun er spesialsykepleier og spesialist i sexologisk rådgiving ved poliklinikken på Radiumhospitalet.
Referat ved Svanhild Helland
Randi Gjessing Borgheim startet sitt
foredrag med å stille spørsmålet: Hva
er seksualitet? Tiltrekning – kjærlighet
– vennskap – intimitet – det å få barn
– svarene er forskjellige ut fra hvem
man spør og ut fra kulturell bakgrunn.
Undersøkelser viser at i Norge svarer kvinner og menn omtrent likt på
spørsmålet, mens de i andre kulturer
er mer ulike.
Også begrepet sex blir gitt forskjellige definisjoner etter hvem man spør.
En gutt på seks år visste f. eks. godt
hva det var – nemlig: ”litt mer enn
fem og en halv – og det er jeg!” På
dette spørsmål spriker svarene fra kvinner og menn
mer, uansett kulturell bakgrunn.
Seksualitet
World Health Organization (WHO) har denne definisjonen på seksualitet: ”Seksualitet er en integrert del av ethvert menneskes personlighet, noe
som ikke kan skilles fra andre sider av livet. Seksualiteten er ikke det samme som samleie eller evnen
til å få orgasme, – seksualitet er mye mer. Den
finnes i den energi som driver oss mot å søke kjærlighet, varme og nærhet. Seksualiteten uttrykkes i
hva vi føler, hvordan vi beveger oss, og hvordan
vi berøres av andre. Seksualiteten påvirker våre
tanker, følelser, handlinger og vårt samspill med
andre mennesker.”
Psykologen E. Lion definerer seksualitet til også å
være: ”Berøring, gi hverandre en klem, holde rundt
hverandre og å være fortrolige med hverandre. Det
betyr å akseptere svakhet så vel som styrke. Seksualiteten inneholder både å gi og motta kjærlighet.”
Sykdom
Når noen er syk i et parforhold er nærhet viktig.
Ønsket konsekvens av å bli holdt og kost med er
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ikke først og fremst samleie, men
varme og nærhet. Det kan være vanskelig å finne tilbake til et vanlig
forhold etter en sykdomsperiode.
Psykologen B. Grünfeldt sa det slik:
”All kreft griper så dypt inn i vår
selvbevissthet og personlighet at det
vil få konsekvenser for vår seksuelle
helse.”
Når man ikke føler seg attraktiv, har
man liten lyst på sex – sykdommen
gjør noe med selvfølelsen.
”Mennesker som får en kreftdiagnose har rett til å få vite hvordan det
påvirker seksuallivet”, sier Anette
Løwert, dansk overlege og sexolog. Akkurat dette
er lite påaktet i behandlingen her i Norge, selv om
det burde være en menneskerett å få vite at sykdommen kan ha innvirkninger lenge etter at en er blitt
erklært frisk av den opprinnelige diagnosen.
Selvbilde og seksualitet
Uansett hva slags operasjoner man har måttet gjennomgå, vil en selv endre sitt kroppsbilde. Ofte er
det slik at det andre ser ikke stemmer med ens
indre selvbilde. Man føler at kroppen har forrådt
en. Overskuddet er borte og en greier ofte ikke å
gjennomføre det en gjerne vil. Omgivelsene ser
bare det vellykkede ytre og skjønner ikke alltid at
en likevel sliter. På samme måte som det må jobbes med å godta et endret utseende, må det også
jobbes med ens eget interne bilde. Det vonde gjør
at man plasserer seg utenfor sin egen kropp og
ikke vedkjenner seg den delen som er borte/forandret. Det kan også være vanskelig å oppleve nytelse
i en kropp der man har opplevd mye vondt.
Dessverre er det mange som forlater sine partnere
på grunn av at man ikke greier å bearbeide dette.
Her burde det være flere som fikk terapi. Kommu-
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nikasjon fra begge parter er viktig. Og det er viktig
å tror på sin partner når hun/han prøver å formidle
sin kjærlighet og ømhet.
I boka ”Veien til Karlsvogna” beskriver Magnus
sin kones situasjon: ”I dag har du sett såret ditt for
første gang. Du ba om å få se det da de skiftet bandasje. Der det før var et mykt, velformet og nydelig bryst, lyste et blodig arr mot deg. Fra midt på
brystveggen til langt bak under armen. Du får tårer i øynene når jeg kommer på besøk. Jeg griper
hånden din og klemmer den for å trøste: Det var
ikke det høyre brystet ditt jeg forelsket meg i der
på stranden i Italia for 2 år siden, sier jeg hjelpeløst. – Det var deg ...”
Som sexolog har Borgheim holdt forelesninger på
mange kurs for leger og sykepleiere, men i praksis
blir informasjonen sjelden gitt videre til pasientene. Etter et operativt inngrep og med fokus på å
bli frisk kan det være vanskelig å ta opp emnet
seksualitet og mulige problemer som kan oppstå.
Det er imidlertid viktig at en sykepleier tar tak i
det og forteller at det kan bli aktuelt etter en stund
– og at man kan komme tilbake for en samtale
senere.
I en del samtalegrupper gis det nå et par timers
undervisning. Det kan være vanskelig å snakke
om dette, ikke alle er like mottakelige og føler seg
ubekvemme med å ta opp intime problemer i en
gruppe.
Selvbildet – er en personlig oppfatning eller idé et
menneske har av seg selv: av sin væremåte, sitt
utseende og sin verdi som menneske.
Forskjellen mellom kvinner og menn på dette området er objekt for utallige humoristiske tegninger

der kvinner ser sine lyter overdimensjonert, mens
mannen uansett bare ser en Adonis i speilet.
Overdrevet, men ikke uten en snev av sannhet.
Fatigue/kronisk tretthet
I forbindelse med sykdom oppleves ofte fatigue
– som ikke må forveksles med depresjon. Fatigue
har blitt beskrevet av pasienter som tretthet, svakhet, mangel på energi, utmattelse, døsighet, konsentrasjonsvansker, illebefinnende, søvnighet, tap av
styrke, manglende motivasjon og reduksjon av
mental status. Fatigue er et relativt nytt begrep som
er oversatt til norsk med kronisk tretthet. (Det er
ikke det samme som ME*). Begrepet er lite kjent
for mange pasienter – og også hos helsepersonell.
Det er en utfordring å leve med fatigue, som kan
komme som ettervirkning av mange forskjellige
sykdomstyper, – og et gjennomgående problem er
manglende informasjon om at dette kan komme.
Fatigue synes ikke utenpå og kan lett forveksles
med depresjon. I en slik tilstand er det lett å gi opp
og tenke at ”jeg er sliten, jeg må ta det med ro.”
Det gjelder imidlertid å forsøke å bruke den lille
energien man har på noe som igjen gir en positiv
energi tilbake.
Dette gjelder også for seksuallivet – gjør noe
hyggelig sammen!
Hva kan vi gjøre for å få det bedre?
Borgheim understreket hvor viktig det er å snakke
sammen om forventninger, ønsker og behov. Sett
felles mål, men sørg for at de er realistiske.
Husk også at ingen er tankeleser. Mange misfor-

SKREDDERSYDD KOMPRESJONSBANDASJE FOR LYMFEØDEM

fortsettes neste side

GARMENTS

Eto’s lymfeødem bandasjer er laget i elastiske materialer som er utviklet
for å holde fasongen og det ønskede trykk konstant. Materialet mister
ikke kompresjonstrykk i løpet av dagen, og sikrer dermed optimal støtte:
Bandasjer, arm- og benstrømper skreddersyes til brukeren i materialer
som er øko- og allergi testet.
Bandasjene skal fremstilles korrekt, og et godt samspill mellom fysioterapeut/
bandasjist som tar målene er derfor viktig. Bandasjer som er for stramme,
løse, for korte eller for lange, kan i verste fall gjøre vondt verre.
Kontakt din fysioterapeut.
Ruhs AS • Thomas Heftyes gate 56 • 0267 Oslo • Tlf: 23 28 38 78 • Faks: 23 28 38 70 • post@eto-garments.no • www.eto-garments.no
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... seksualitet
... fortsatt fra forrige side
ståelser kunne vært unngått om man bare hadde
fortalt den andre hva en virkelig mener. For å få
et forhold på bena igjen er det lurt å planlegge
– sette av tid og rom for kos – ha tid til å være
kjærester og kunne se fram til en fin kveld. Og
igjen – snakk sammen!
Mange opplever manglende lyst etter en operasjon,
f.eks. kan fjerning av eggstokker medvirke til dette.
Eggstokkene produserer nemlig også testosteron,
som er med på å øke lystfølelsen. Som en erstatning finnes det kremer med testosteron som kan
brukes av kvinner.
I arbeidet med å nærme seg hverandre kan seksuell
bevisstgjøring gjennom sansetrening, være med på
å gjøre en bevisst på egne ønsker. På dette området
hersker det igjen en del forskjeller mellom menn
og kvinner. F.eks. – mens menn har ”ørneblikk”
(ser rett fram med skylapper), har kvinner ”flueøyne” (ser flere ting samtidig: slukket jeg lyset –,
sover barna –). Det er bare for begge parter å godta
at vi er forskjellige, – det blir så mye enklere for
en selv om man kan verdsette forskjellene og prøve å se det positive.
Om man trenger hjelp kan fastlegen være en fin
samtalepartner. Trenger man flere timers terapi bør
det være noen man har tillit til i helsevesenet. Oslo
universitetssykehuset har tre terapeuter for dem
som har diagnoser derfra. Ellers kan man få henvisning til sexolog fra fastlegen.
Borgheim oppfordret til å gjøre det beste ut av den
situasjonen vi er i – til å forsøke å se med nye øyne
på landskapet rundt oss. Kanskje kan et annet blikk
på en fastlåst situasjon være løsningen.
Hun avsluttet sitt foredrag med diktet ”Ikkje dytt”
av Gudrun Lid Sæther – til ettertanke for noen og
enhver. n
*ME = Myalgisk Encefalopati har et karakteristisk
sykdomsbilde, men det finnes i dag ingen diagnosespesifikk
test som bekrefter diagnosen.
Les mer om ME på nettsiden www.me-forening.no
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Innbetaling av
medlemskontingent
Kjære medlemmer –
Randi og Eva, som er ansvarlige for hhv
økonomi og medlemslister i Norsk Lymfødemforening, har hatt en stri tørn med å
finne ut hvem som har betalt kontingent
det siste året – fordi mange glemmer å
oppgi navn og medlemsnummer på den
det betales kontingent for.
Derfor følgende hjertesukk:
For innbetalt kontingent vi takker –
tilgi at vi likevel oss akker!
Hvordan kan vi se hvem som bak seg
gjemmer
når stadig dere glemmer
å oppgi navn og medlemsnummer?
Dermed sendes kanskje purring galt
fordi du ikke har fortalt
at nettopp du har betalt!
Å betale på nett
er enkelt og lett
men kjære, husk å ta med identifikasjon
for å unngå komplikasjon
spar oss for mer kummer
husk å ta med KID-NUMMER!
Av diverse årsaker måtte vi slutte å bruke KIDnummer i en periode, men fra 2010 blir det igjen
innført.
Uansett hvilken ordning vi har er det helt nødvendig at vi får riktig identifikasjon – bruker du ikke
KID-nummer må du føre opp navn og medlemsnummer.
SH på vegne av Randi og Eva

h

h

h
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Trenger legen din informasjon
om lymfødem?
Ved fysioterapeut Linda Wiik
Det eksisterer et forbedringspotensiale når det gjelder norske almenpraktiserende legers kunnskaper
om lymfødem. Selvsagt finnes det bøker om emnet
– men det er kanskje ikke så lett å be om at fastlegen orienterer seg i den spesifikke problemstillingen med hundrevis av aktuelle sider. Kanskje
skulle du ønske at du hadde en kortfattet, men faglig forankret tekst, som du kunne ta med og gi til
fastlegen din?
På nettstedet til Svensk Förening för Lymfologi –
et nettsted for leger og helsepersonell som arbeider
med lymfologiproblematikk – er det lagt ut en lenke
til et kapittel fra læreboken “Kirurgi” (Jeppsson B,
Naredi P, Peterson H-I, Risberg B: redaktører. Studentlitteratur Lund 2005). Kapitlet heter ”Lymf-

systemet och dess sjukdomar” og er skrevet av den
svenske legen Håkan Brorson.
Gå til www.lymfologi.nu,– klikk på Information
(oppe på navigasjonslinjen), – klikk så på Böcker
under Litteratur i menyen til venstre.
Som fjerde punkt på siden du kommer til, er det
lenke til dette kapitlet, – det er lagt ut i pdf format
klart til å skrives ut – med tillatelse fra forfatter og
forlag. Ta en utskrift og gi til din fastlege – om du
føler at han eller hun ikke kan nok om lymfødem.
Det finnes også en brosjyre: “Lymfødem – årsak
og behandling” utgitt av firma Smith & Nephew i
samarbeid med Skandinavisk Forum for Lymfologi.
Den kan være informativ for både pasienter, leger
og andre. Spør din fysioterapeut. n
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Menn med lymfødem
Med bakgrunn i en kommentar til et innlegg på LymfeKnuten – en lymfødemikerblogg.
Ved Tone Guettler
Her forleden kom det en melding inn på bloggen
min, LymfeKnuten, fra en mannlig lymfødemiker.
Jeg syntes det han har å si maner til ettertanke –
og er glad for at jeg har fått lov til å gjengi det. At
han velger å være anonym er helt greit. La meg få
kalle ham ”Per” for omtalens skyld. Her er det Per
skrev:
”Det er rart at det ikke er flere menn som er
inne her på forumet.
Jeg har selv meldt meg inn i den lokale foreningen, men jeg tror jeg er alene mann. Det må
da være flere menn som har lymfødem!
Jeg vet at det var et møte i Oslo for en tid siden,
men jeg kunne ikke reise akkurat da.
Så jeg vil oppfordre menn til også å komme
med sine erfaringer her”
Jeg vet ikke hvilken lokal lymfødemforening Per
tilhører og hvordan fordelingen av menn og kvinner
er der, – men at det er en del menn som har lymfødem det har han helt rett i.
For noen år siden var jeg på en samling der lymfødemikere var innkalt av noen fysioterapeuter som
kunne tenke seg å forske litt på dette med fysisk
aktivitet og lymfødem. Jeg husker ikke helt hvor
mange vi var der, men det jeg husker og som gjorde inntrykk var at det var så mange menn. Mange.
Og de var interesserte i å være med på å finne ut
om trening kunne innvirke positivt på lymfødemet.
Om de var medlemmer i Norsk Lymfødemforening
aner jeg ikke, dette var ikke en foreningsorganisert
sak.
Jeg vet at det er rundt 50 mannlige medlemmer i
Oslo/Akershus Lymfødemforening. Det er ikke
mange av dem som stiller opp på lokallagsmøtene,
men det er kanskje ikke slike møter menn har behov for?
Hvor mange menn som er medlem av foreningen
totalt sett vet jeg ikke. Hvis en ser på hvor mange
medlemmer som har meldt fra om kjønn ved innmelding, – og bruker den fordelingen til å anslå
hvor mange det skal være totalt så er det snakk
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om en 85-90 menn i alt.
Til konferansen for menn med lymfødem som
Norsk Lymfødemforening holdt på Gardermoen i
våres kom det 9 menn, – og så vidt jeg vet var da
alle mannlige medlemmer invitert. Det er klart at
selv om man blir invitert til en slik samling er det
verken alle som har lyst, eller alle som har anledning til å komme. Men det hadde vært interessant
om flere menn signaliserte sine behov, – og så
deltok når det ga seg anledninger.
Lymfeposten nr 2 har en omtale av konferansen
skrevet av en av deltakerne, det er bra.
Jeg tror at det er et klart behov for flere slike samlinger, på samme måte som det var og er behov
for samlinger for barn og ungdom med lymfødem.
Mannlige medlemmer må gjerne selv oppfordre
foreningen til å organisere slike samlinger. Men
det er faktisk også en annen ting menn kan gjøre,
– dere kan lage deres egen kontaktgruppe.
Hvordan?
En måte er å skrive til Lymfeposten og oppfordre
til samling, til møtearenaer. Lymfeposten har vært
kontaktformidler for tilsvarende ting før, – så det
er helt uproblematisk, redaksjonen stiller opp.
En annen måte kan være å opprette en egen
”mannelymfeblogg”. Kanskje kommer de som
vil ha kontakt med kommentarer og innlegg – og
dermed er et diskusjonsforum etablert. At slike
ting tar tid, er vel kjent, – men mulig er det om
man vil. Blir en slik ”mannelymfeblogg” opprettet
vil den bli reklamert for på LymfeKnuten, – og
Lymfeposten vil også garantert skrive om det.
Dere skal ikke se bort fra at jeg twitrer litt om det
også – Twitter er jo det nye sosiale mediet, og vi
skal ikke undervurdere mulighetene som ligger
her.
Det som er viktig er at den som vil oppnå noe selv
er med på å utforske mulighetene, – at man setter
i gang og prøver.
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Og – det er klart mulig å være anonym i slike
sammenhenger. Per og andre behøver ikke ”stå
fram” og ”bekjenne” sin lymfødemiker-tilhørighet
med fullt navn og adresse hvis de ikke ønsker det.
Anonymt kan det være – det er helt greit.
Men – de det gjelder må selv begynne, – som Per
har gjort. Bravo Per, – fint at du skrev!

Da sier Per og jeg: Menn med lymfødem, ta kontakt – i kommentarfeltene på http://lymfeknuten.
wordpress.com/ eller i meldingsfeltet på bloggen.
Eller skriv rett og slett til Lymfeposten og si at du
gjerne vil ha kontakt med andre menn med
lymfødem. Verre er det ikke! n

”Velkommen til Nederland”
En metaforisk fortelling av Emily Kingsley
Jeg blir ofte bedt om å forklare hvordan det er å ha
et handikappet barn. De som ikke har denne unike
opplevelsen trenger hjelp til å forstå hvordan det
er, til å forestille seg hvordan det føles. Slik er det:
Når du venter barn er det som å planlegge en fantastisk ferietur – til Italia. Du kjøper en stabel guidebøker og legger store planer. Michelangelo’s David,
Colloseum, gondolene i Venezia. Kanskje lærer
du noen nyttige gloser på italiensk. Alt er veldig
spennende.
Etter måneder med ivrig forventning kommer endelig dagen. Du pakker kofferten og drar av sted.
Flere timer senere lander flyet. Flyvertinne tar
mikrofonen og sier: ”Velkommen til Nederland”.
”Nederland?!?” sier du. ”Hva er det du sier, Nederland? Jeg har bestilt tur til Italia! Jeg skulle vært i
Italia nå. Hele livet har jeg drømt om å få reise til
Italia”. Men det er en endring i flyets rute. De har
landet i Nederland og der må du bli. Det viktige
er at de ikke har tatt deg med til et tilfeldig, skittent
sted, fullt av nød og sykdom. Det er bare et annet

Når føttene lider...

Innsendt av Kari Danielsen
sted. Så må du gå ut og kjøpe nye guidebøker. Og
du må lære deg et helt nytt språk. Og du vil bli
nødt til å møte en hel mengde nye mennesker som
du ellers aldri ville ha møtt.
Du er bare et annerledes sted. Det er roligere enn
i Italia. Ikke så flott som i Italia, men når du har
vært der en stund og får pusten igjen, ser du deg
rundt – og du begynner å legge merke til at Nederland har vindmøller ... og Nederland har tulipaner,
Nederland har til og med Rembrandt.
Men alle du kjenner er travelt opptatt med å reise
til og fra Italia ... Og alle skryter av hvor fabelaktig de har hatt det der. Og for resten av livet kommer du til å si: ”Ja, det var dit jeg hadde tenkt meg
også. Det var det jeg hadde planlagt”. Og smerten
ved det vil aldri, aldri bli borte, fordi smerten av
en drøm er et veldig, veldig tap.
Men ... hvis du tilbringer livet med å sørge over at
du ikke kom deg til Italia, vil du aldri føle deg fri
til å nyte de helt spesielle og skjønne sidene – ved
Nederland. n

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

Norsk Ortopedisk Fottøy as
FREDRIKSTAD

HALDEN

MOSS

SARPSBORG

Oslogt.4
69 30 00 10

Halden sykehus
69 30 00 10

Prinsensgt.9
69 24 15 11

Jernbanegt.12
69 15 65 62

www.nof-as.no
13

LYMFEPOSTEN 4/09

Et nytt og bedre beinliv med JoViPak?
Ved Maren Büchmann, lymfødembeinveteran
Noen dager før sommerferien fikk jeg overrakt en
beinmansjett av merke JoViPak av Kristin Ruder,
fysioterapeuten min. Mansjetten var sydd etter
mine mål og skulle brukes om natten istedenfor
kompresjonsbandasjer.
Jeg har alltid vært på jakt etter noe enkelt å ta på,
noe som ikke tar lang tid å få på seg, noe som ikke
trykker ubehagelig midt på natta, noe som ikke
sklir eller er for stramt og ikke minst trenger mye
tid til pleie og stell. Jeg har prøvd ut flere ting, vært
på nettet og fulgt med i Lymfeposten for å få med
meg alle gode tips og ideer. Men til nå var det ingen
ting som kunne tilfredsstille mine krav og samtidig
gi meg effekt for mine hevelser i beina. Derfor var
jeg litt skeptisk til en ny ”varm” pose som skulle
tres på.
JoViPak-opplegget består av tre deler: ”beinposen”
laget i bomullsjersey fylt med skumgummi-biter
sydd med ”bølger”, overtrekksstrømpe i elastisk
netting med et antiskli-materiale under foten og
en silikonplate som lignet på en bakeplate til steking uten fett.
Jeg syntes det så langt og trangt ut og derfor
sikkert vanskelig å ta på seg. Enda en sak som
kommer til å havne i skapet blant udugelige, men
akk så smarte ting?
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Foto: Lars Egeland
Men jeg måtte jo prøve. Jeg skjønte først ikke helt
vitsen med ”bakeplaten” og ålte meg inn in posen,
trakk nettingsstrømpen utenpå og gikk til sengs.
Neste morgen var jeg spent på om det ble noen
effekt, men jeg var fornøyd med at jeg hadde sovet
hele natta uten forstyrrelser og posen satt fremdeles oppe på beinet.
Jeg fikk skrelt meg ut
av posen og fikk se et
bein med masse merker
og linjer som om jeg
hadde hatt på meg en
perfekt bandasjering!
Til og med på låret var
det merker å se.
Dette så jo lovende ut,
men jeg syntes allikevel
at det var ikke så enkelt
å få denne beinposen på
og av. Men etter å ha lest
bruksanvisnigen enda en
gang forsto jeg vitsen
med silikonplaten, – og nå er det gjort på noen få
minutter å få alt på plass:
Jeg bretter først beinposen ned til under kneet (se
bildefrisen under) putter beinet så langt det går
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ned i posen, planter foten ned på silikonplaten og
åler meg fremover med foten til tærne synes igjen.
Så bretter jeg resten av posen oppover låret og
stryker alt på plass. Nettingstrømpen trekkes over,
den gjør at posen holder seg på plass. Samtidig kan
jeg trygt gå rundt, for antiskli-materialet under
foten på nettingstrømpen bremser og beskytter.
JoViPak ble prøvd ut i tre uker på ferietur i Kroatia,
med mye varme og med bein som var uten full
kompresjonsstrømpebukse på dagtid. Jeg hadde
bare på meg kompresjonsknestrømpe både til bading og resten av dagen. Om natta var det på med
”JoViPak-posen” og jeg følte at jeg hadde ”lette”,
og ikke minst myke bein. Reisen til og fra Kroatia
i bil var med kompresjonsstrømpebukse på, og den
gikk også bra. Beinet er nå mykt og huden er forandret, – huden har både mistet rødfargen og også

det lett glinsende utseende som den hadde foran
på beinet.
Oppsummering: ja, dette er noe som forbedrer livet mitt. Lett å ta på, lett å stelle, vaskes i maskin
og lett å ta med seg.
Jeg bruker posen om natten, gruer meg ikke til å
ta den på (selv om det kan bli varmt), og gleder
meg over forandringen som har skjedd. For noe
har skjedd, men det kan Kristin svare bedre på.
(Se ”Alternativ kompresjon nattestid” under)
Enda et gode som jeg setter stor pris på: nå behøver jeg ikke å skynde meg med å ta på meg kompresjonsstrømpebuksa om morgenen. Det er deilig
å kunne sløve litt med kaffe og avisa med ”posen”
på – før dagens alvor med kompresjonsstrømpebuksa begynner. n

Alternativ kompresjon nattestid
På et medlemsmøte i Vestfold Lymfødemforening så vi på nye og meget interessante
behandlingshjelpemidler. Noe er omtalt tidligere i Lymfeposten (kinesiotaping), andre
ting kommer vi tilbake til.
Ved Kristin Ruder, spesialist i onkologisk fysioterapi og lymfødembehandling, Tønsberg
Det mest interessante den kvelden var utprøving
av JoViPak. Maren Büchmann fikk under møtet
prøve en standard leggstrømpe. Bare i løpet av 20
minutter var det merkbar forandring i vevet etter
å ha hatt denne utenpå egne kompresjonsstrømper.

Prøven hadde jeg fått fra Rolf Davidsen Helseagenturer AS og fra første stund forsto jeg hvordan
dette kunne hjelpe til i behandlingen av lymfødem.
fortsettes neste side
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Alternativ kompresjon
Denne typen polstring hadde vi jo jobbet lenge
med, men aldri i hele mansjetter. Helt siden 80tallet etter et besøk på Földiklinikken, har jeg brukt
”Schneiderpakken” som en av spesialpolstringene
som vi legger inne i bandasjen. Den er utrolig effektiv til å løse opp i det fibrostiske vevet. Schneiderpakkens prinsipp er at ved å legge inn skumgummibiter med forskjellig tetthet, påvirker disse
fibrosevevet forskjellig. Ved mye og hardt fibrosevev trenger du skumgummi med høy tetthet. Skumgummibitene lager avtrykk i fibrosen og det vedvarende trykket fra skumgummibitene gjør at
fibrosen løsner og blir mykere. Ved et vedvarende
trykk over tid kan fibrosetettheten reversere og
mikrosirkulasjonen komme bedre i balanse. En
annen fordel er selvfølgelig at kompresjon (mottrykk) dag og natt er en preventiv faktor mot utvikling av fibrose. Mange studier viser at kompresjon dag og natt gir de beste resultater for behandling av lymfødemet.
JoAnn Rovig har satt polstringen inn i system.
JoViPak bruker det samme prinsippet som i Schneiderpakker, med biter av skumplast i forskjellig
tetthet lagt inn i en ”pose” som så blir kanalsydd
og laget til en ”benstrømpe” etter mål. Rovig som
har gått på kurs i den manuelle behandlingen på
Vodderskolen og hos Judith Casley-Smith har selv
følt hvordan der er å leve med lymfødem. Hun

... fortsatt fra forrige side

fikk denne ideen etter å ha truffet Bernd Schneider,
en lymfødemterapeut som lenge har jobbet på
Földiklinikken. Jeg har vært så heldig selv å få
treffe ham flere ganger og kikket på hans gode
behandlinger.
Nattkompresjonen/spesialpolstringen kan lages
helt etter pasientens mål (”made to measure”),
som målsøm (”made to order” = hvis det har vært
laget et mønster tidligere som passer til de målene
pasienten har), og finnes også i standard størrelser
på lager.
Maren fikk tilpasset en benpolstring (made to
measure) som gikk opp til lysken med utenpåstrømpen som holder polstring på plass og i
tillegg gir økt kompresjon. Hun beskriver selv
med ord og bilder (side 14) hvordan det har gått.
Jeg ser for meg bruken på flere måter.
a) Alene som nattkompresjon eller som polstring
under tradisjonell kompresjonsbandasjer.
b) Som ”reisevenn” – man kan da få kompresjon
som er lett å ta på uten å måtte ta med fulle
bandasjesett.
c) Ekstra press utenpå kompresjonsstrømpe (slik
som vi prøvde ut under møtet).
Jeg er sikker på at andre kreative brukere finner ut
noen flere bruksområder. Det er opp til dere! n

Alt er ikke for alle
Vi blir etterhvert spesialister på vårt eget ødem –
og det er bra, men vi må huske på at det som fungerer for oss selv ikke nødvendigvis er det rette
for alle andre.

presjon. Slett ikke alle behøver bandasjere seg
selv – og slett ikke hver natt. Noen trenger vedlikeholdsbehandling en gang i blant, andre kjenner
nesten et konstant behov for intensivbehandling.

Om vi er ”ferskinger” og ikke vet det minste om
hvordan lymfødemet skal behandles eller erfarne
lymfødemikere med fartstid som få, – gjelder det
likevel at våre lymfødem er forskjellige og skal
behandles forskjellig. Noen har ferske lette ødemer,
noen store, noen små, noen gjenstridige fibrotiske
ødemer. Ikke alle trenger samme behandling. Vi
trenger forskjellige strømpetyper, forskjellig kom-

Det kan være fristende å ønske å prøve alt som er
nytt når noen begeistret forteller, eller når vi leser
om det i Lymfeposten. Men det må være en
selvfølge at vi alltid diskuterer med og lytter til vår
faste lymfødembehandlende fysioterapeut, – som
vet hva som er bra for akkurat vårt lymfødem. n
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Behandlingsopphold Lofoten 2010
Norsk Lymfødemforening gjentar suksessen og arrangerer to ukers organisert behandlingsopphold med intensiv lymfødembehandling i Svolvær fra 5. - 18. juni 2010.
Svolvær
Opplev en annerledes og
eksotisk kultur innhyllet i
Lofotens magiske lysbrytninger. Sommer med lyse
netter og midnattsol, havet
og fjellene med den eiendommelige Svolværgeita har
gjennom århundrer lokket
tilreisende kunstnere og andre til Svolvær, og i dag regnes byen for Lofotens kunst
og kulturby. Svolvær kan tilby et yrende byliv både på
dag- og kveldstid med mange ulike spisesteder og utesteder. Mulighet for “shopping” er til også stede med
flere kjøpesentere. Ønsker du å besøke gallerier,
museer eller delta på naturbaserte opplevelser som
fisketurer, hvalsafari, ørnesafari m.m., har de fleste
aktiviteter åpent året rundt.
Reise / opphold
Hit kan du reise med fly, hurtigbåt, hurtigruta, buss
eller bil – det som passer best for deg.
Reisen bestiller du selv – ankomst lørdag ettermiddag 5. juni, avreise fredag 18. juni etter lunsj.
Behandlingsoppholdet arrangeres i samsvar med
retningslinjer fastsatt i Rikstrygdeverkets forskrifter
for behandlingsreiser.
Under oppholdet får alle med lymfødem 60 min
behandling daglig (ti dager).
Oppholdet er organisert som et gruppeopphold,
med en del felles aktiviteter, – men deltakere som
ikke er selvhjulpne må ha med egen ledsager.
Hotellet – Rica Hotel Svolvær
Hotellet har 146 rom og ligger sentralt på en egen
øy i Svolvær havn – midt i en av verdens mest
naturskjønne omgivelser. Hotellet er behjelpelig
med diverse aktiviteter – se www.rica-lofoten.no
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eller www.svolvaer.net for mer informasjon.
Måltider
Frokost, lunsj, middag og to pauser med kaffe og
te er inkludert i prisen.
Priser pr person
Dobbeltrom med helpensjon ................. kr 10 075
Enkeltrom med helpensjon ................... kr 12 025
Mulighet for delbetaling.
De som skal ha lymfødembehandling må i tillegg
betale kr 1000 – til dekning av felles behandlingsutgifter slik som behandlingsrom og -benker etc.
Rapport fra oppholdet forsommeren 2009 sto i
Lymfeposten nr 3, og ligger også ute på våre nettsider www.lymfoedem.no under Behandlingsopphold. For bilder fra 2009 -– se www.decorfix.no
For evt mer informasjon – kontakt:
Leif Arild Eriksen,
Rikard Nordraaksvei 5, 1472 Fjellhamar.
E-post: lae@decorfix.no ............... tlf: 916 97 725
Bindende påmelding – frist 15. februar 2010
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PÅMELDINGSSKJEMA
Behandlingsopphold – Lofoten 5. - 18. juni 2010
Fyll ut skjemaet – BRUK BLOKKBOKSTAVER – og returner det til:
Leif Arild Eriksen, Rikard Nordraaks vei 5, 1472 Fjellhamar.
Bindende påmelding – frist 15. februar 2010
Navn

............................................................................................................... født ...........................

Adresse ............................................................................... Postnr/sted ...............................................
Telefon ..................................................... e-post .................................................................................
Behandlingsbehov (kryss av/fyll ut):
m Arm

m Ben

m Annet ................. m Sekundært lymfødem

m Primært lymfødem

Får du regelmessig behandling nå?

m Nei

m Ja – ca hver ............. uke

Bruker du kompresjonsstrømpe?

m Nei

m Av og til

m Daglig

m Daglig

m Av og til

m Etter behandling

Bandasjeres du?

m Nei

Har du deltatt på NLFs behandlingsopphold tidligere?

m Nei

m Ja – sist i år ................

Ønsket innkvartering:
m Enkeltrom/dobbeltrom alene
m Delt dobbeltrom
Ønsker å dele dobbeltrom med .........................................................................................................
m Han/hun sender egen søknad

m Han/hun er ledsager
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Våg å ha en plan for arbeidet!
Opprinnelig publisert i Lymfan, nr 1, årg. 11, 2009. Gjengitt med tillatelse fra Svenska
Ödemförbundet.
Tekst og foto: Sandra Jensen
Hennes latter klinger i korridoren, så det er ikke
vanskelig å finne ergonom Kerstin Hällestrand når
jeg kommer inn på Röda Korsets sjukhus. Vi tar
heisen til sjette etasje og setter oss i glassværelset.
Det var her jeg traff Kerstin første gang vinteren
2007. I glassværelset lente jeg meg tilbake i en
stol, la bena opp på en fotskammel og så ut over
Stockholm med en lavtstående sol og kulden som
knitret i luften utenfor. Straks kjente jeg at det falt
en behagelig ro over meg da vi begynte å snakke
sammen om ergonomi.
Den gode følelsen har jeg fortsatt og jeg lengter
nesten etter stolen, fotskammelen og utsikten.
– Det er eksakt det ergonomi handler om egentlig,
smiler Kerstin, – å finne en fungerende hverdag
man har det bra i.
Hun viser til fotskammelen som egentlig har noe
gammelmodig over seg. En slik blir forbundet med
noe som eldre mennesker har.
– Hjelpemidler har blitt et slags bevis på at man
er funksjonshemmet, – men om du har en oppladbar skrutrekker så bruker du vel heller den enn et
vanlig skrujern? Hjelpemidler er rett og slett bra

Legg bena opp og len deg bakover i stedet, så
klemmer du ikke av for lymfeflyten i hoften

Oversatt av Tone Guettler
verktøy for å kunne utføre noe.
Vanlige stoler er for eksempel en tradisjon. Vi assosierer stol med møbler. Men, en kontorstol med
armlener hindrer en i å komme nær bordet – og
klemmer av for lymfeflyten i hoften. Egentlig er
det bra å legge bena opp og lene seg bakover. Sitter du galt mot skrivebordet trekker du lett opp
skuldrene og klemmer av for lymfeflyten i armen.
Arbeidsmiljø følger også moter og trender, – blir
minimalistisk og likt. Men menneskene er ikke like.
Noen vil ikke sitte med ryggen mot andre, andre
liker ikke at alle snakker høyt i et kontorlandskap.
Slike ting kan påvirke arbeidsresultatet. Også lyd
og lys skal være bra i et arbeidsmiljø.
fortsettes neste side

I en sal-stol sitter du automatisk riktig.
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Våg å ha en plan ...
Kontoret skal støtte det en gjør, for om jeg har de
riktige tingene, for eksempel riktig stol, så sitter
jeg automatisk også riktig. En stol av sal-typen
som mange frisører, tannleger og kirurger bruker
gjør at man sitter helt rett i en naturlig sittestilling
og kan slappe av.
Det gjelder å finne gode strategier og gå gjennom
data-arbeidsplassen og dens utforming, finne en
bra stol, et skrivebord som kan reguleres opp og
ned, museholder og armstøtter for tastaturbordet.
Monotone og statiske arbeidsstillinger øker hevelsen. Mange kjenner usikkerhet i forhold til jobben.
Hva skal jeg si til sjefen? For noen kjennes det
best å holde problemet for seg selv.
– Våg å ha en plan, oppfordrer Kerstin. Man kan
få legeattest om lymfødemet og ut fra den legger
man en plan på jobben. Noen kan til og med få gå
til behandling i arbeidstiden.
Hjemmesituasjonen kan nesten være verre, spesielt om man har barn. Det er mye husarbeid slik
som å hakke, skjære, bære, gjøre rent. Her finnes

... fortsatt fra forrige side

det også mange forskjellige hjelpemidler i form
av sakser, kniver, ostehøvler, penneskaft, boksåpnere, potetskrellere, antiskli-underlag med mer.
Finn ut hva som er nyttig i forhold til dine egne
problemer.
På samme måte kan kompresjonsstrømpen kjennes som et tegn på en sykdom. Men strømpen er
også et bra hjelpemiddel mot hevelse. De som får
en god og smidig kompresjonsstrømpe opplever
at de ikke ønsker å gå uten fordi den gir godt resultat. Det finnes også hjelpemidler til å ta kompresjonsstrømper av og på med.
Jeg treffer også Marie, Fredrik, Nadja og Sickan
for en liten prat. Marie, Fredrik og Nadja har lymfødem i ben, og Sickan i armen.
Marie utbryter at hennes arbeidsplass fungerer
kjempegodt. Hun arbeider heltid og er helt åpen
på jobb med hensyn til sitt lymfødem, og det føles
riktig for henne. Hun arbeider lett med regulerbart
skrivebord, god stol, og en polstret krakk til å legge benet på.
– På møter lar mine arbeidskolleger automatisk
meg legge benet i deres fang, – eller vi snur en
papirkurv opp-ned og jeg legger benet på den.
Det har blitt en vane.
– Men det er verre å strukturere hverdagen hjemme,
fortsetter Marie, det er så mye å stå i med hele
tiden, og jeg kjenner at jeg aldri er à jour. Jeg må
hele tiden være bevisst på å ta pauser. Det er vanskelig å bremse.
De andre sier seg enige og konstaterer at man lett
kan bli lei av alle bandasjer som skal vaskes og
rulles opp. Marie har hatt sitt ødem i ti år, og sier
at det tar tid å bli venn med sitt ødem. Nå har hun
en kveld i uken som er hennes kveld – hvor hun
pleier sitt lymfødem.
Fredrik forsøker å tenke på å skifte stilling hvert
tyvene minutt.

Sickan, Marie, og Fredrik prøver ut forskjellige
stoler på Röda Korsets sjukhus
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Sickan forteller at hun måtte slutte i sin jobb. Det
fortsettes side 24

www.dialecta.no
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Rekreasjon og inspiras on
på Montebello-Senteret

❱❱ Ernæring og fysisk aktivitet, hjelp til å komme i gang. 23.-29. januar, 13.-19. mars.
Kurset er for tidligere og nye kursdeltagere i alle aldre, alene eller sammen med en nær pårørende.
Kurset har som mål å gi deg innsikt i betydningen av fysisk akvitiet for å bevare best mulig helse.
❱❱ Kropp, pust og bevissthet. 6.-12. februar.
Fokus på rolige bevegelser, pust og kroppsbevissthet. Øvelser som alle kan gjøre, både unge og gamle,
og du får et redskap du kan bruke resten av livet for både å forebygge og forbedre egen helse.

Kostnad til reise og opphold
dekkes av Folketrygden/HELFO.
Egenandel for pasient: kr 150,- pr.døgn.
Egenandel for pårørende: kr 100,- pr.døgn.
For kursdatoer
og fullstendig informasjon,
se www.montebello-senteret.no
eller kontakt Montebello-Senteret.

❱❱ En del av hverandres liv «Å leve sammen når kreft rammer». 6.-12. februar.
Kurset er for par. Fokus i dette kurset er ikke kreft og kreftbehandling, men parforholdet og hvordan
familien skal leve videre.
❱❱ Familiekurs med barn 0-18 år. 13.-19. februar. For familier med kreftsyke foreldre
❱❱ Brystkreft, under 55 år. 20.-26. februar ❱❱ Brystkreft, over 55 år. 20.-26. mars.
❱❱ Gynekologisk kreft. 10.-16. april. ❱❱ Øre-, nese-, halskreft. 24.-30. april.
Målgruppe er alle som har eller har hatt kreft, med eller uten pårørende/nærstående. Temaer er tilpasset
diagnose og handler om kreftsykdommen, fysisk aktivitet, psykiske reaksjoner, ernæring og om sosiale
støtteordninger.

Sønadsfrist for første inntak er 1 mnd
før kursstart. Det søkes på generelt
søknadsskjema for Montebello-Senteret
og NAV blankett IA 05-20.05.
Søknaden sendes Montebello-Senteret.
Montebello-Senteret
Kurstedvegen 5, 2610 Mesnali. Tlf 62 35 11 00
post@montebello-senteret.no www.montebello-senteret.no
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Våg å ha en plan ...

... fortsatt fra side 22

Kjappe ergonomitips
Strukturer hverdagen med tid for deg selv, og
legg inn andre avtaler etter det.
Pass på stellet av deg selv, – bandasjer, gå til
behandling og aktiviteter.
Reiser du med T-bane, hva kan du gjøre: puste
dypt og bevege føttene?
Gå av T-banen en stasjon før du egentlig skal
og gå en lengre strekning enn vanlig.
Når du sitter foran TV – stryk da over armen,
eller ha benet liggende høyt.
Våg å ha en plan!
Ergonomi i hjemmet
Det finnes spesielle muligheter avhengig av
om man har lymfødem i arm eller ben.
Sjekk hvilke hjelpemidler som er bra å ha i
hverdagslivet. Prøv forskjellig som sakser,
kniver, ostehøvler, penneskaft, boksåpnere,
potetskrellere, antiskli-underlag og mere for
å se hva som passer for dine problemer.

Sickan legger ofte sin arm til hvile i høyden
ble for tunge løft. Hun omskolerte seg i stedet til
diakon og jobber nå halvtid. Når hun sitter i en
stol legger hun automatisk armen opp.
Alle synes at de to til tre ukene med intensivbehandling er veldig viktige. Man kan legge opp mål og
delmål, prøve seg frem og forsøke å innarbeide
gode rutiner i hverdagen. Aktivitet og hvile er en
balanse, – og alle må finne sin egen. n

Ergonomi på jobben
Se på dataarbeidsplassen og dens utforming.
Forsøk forskjellige stoler, forskjellige typer
mus og håndleddsstøtter for tastaturet.
Planlegg en strategi for å veksle mellom aktivitet og hvile.
Sett permer og annet materiale et stykke vekk
slik at du må reise deg for å få tak i det du
trenger.
Gode lenker
www.nav.no
www.enklereliv.no

Quiz: Hvilket kroppssystem inkluderer mandler, polypper, milt, brissel, væskeflyt og immunforsvar?
Svar: Lymfesystemet!

24

LYMFEPOSTEN 4/09

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

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

Timebestilling anbefales for å unngå ventetid – tlf

22 93 44 02

Radiumhospitalet, 9. etg. Ullernchausseen 70, 0310 Oslo
www.mimosa.as / post@mimosa.as
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Ikke for pyser
Over hele verden våkner om lag 15 000 000 ”lymfesøstre” og ”lymfebrødre” opp hver dag.
Mange starter dagen med å skrelle av seg kompresjonsbandasjer. Noen forsøker seg med litt egenbehandling etter beste evne. Noen prøver å finne
en fysioterapeut med spesialkompetanse i lymfødembehandling – og ledig kapasitet. Mange forsøker å finne klær som gjør lymfødemet litt mindre
åpenbart. En del søker å gjøre hverdagen litt mindre smertefull.
Uansett morgenaktivitet – spesielt gøy er det ikke.
På mange måter er vi lymfødemikere selv med på
å gjøre lymfødem til en skjult lidelse om vi bruker
lange skjørt, vide bukser eller dekker en lymfatisk
arm med lange ermer. Noen ganger lurer jeg på
om det kanskje er slik at det bare er vi som gjenkjenner lymfødem når vi er ute blant allmennheten.
En gang i blant ser vi folk gå omkring med store
hevelser i ben, – kanskje har de på et spesialfottøy
uten tå, kun med fotsålen beskyttet, – en sjelden
gang får vi et glimt av en kompresjonsstrømpe på
en arm eller et ben. Men, det er også mange som i
stor grad holder seg innendørs, vekk fra offentligheten, mange som frykter at utenforstående vil
føle avsky for det de ser.

Ved Tone Guettler
stadig måtte forklare en lidelse som folk flest ikke
aner hva er, og store deler av medisinsk personale
ikke kjenner mye til. I tillegg til dette lever mange
lymfødemikere i stadig angst for å få Erysipelas
(Rosen).
For 9 år siden hadde jeg vanskelig for å forestille
meg en tid komme med demonstrasjonstog der
lymfødemikere skulle gå under banner med teksten
”Jeg har lymfødem – og jeg er stolt av det!” Men
det er imponerende at det faktisk har kommet så
langt at de skandinaviske lymfødemforeningene
nå i flere år har arrangert Lymfødemdagen med
stands for å synliggjøre lymfødem.
Jeg tror det flotte arbeidet som Norsk Lymfødemforening og Skandinavisk Forum for Lymfologi
gjør, reelt bærer frukter, slik at flere og flere av de
menneskene vi lymfødemikere må forholde oss til
innen helsevesen og hos Nav – faktisk vet mer om
lymfødem nå enn tidligere.
Men det vil likevel fortsatt være nødvendig at hver
og en lymfødemiker må være ambassadør overfor
leger, Nav og offentligheten. Vi må gjøre kjent hva
vi lider av, hvilken behandling vi trenger – og våge
å be om det vi har krav på.
Lymfødem er ikke for pyser, nei.

Lymfødem er sannelig ikke for pyser. Man skal
holde ut med den brysomme bandasjeringen, komme seg til behandlingsklinikker, kjempe for rettigheter hos Nav og skattemyndigheter, og man skal

Om du synes du har lest dette før, – så kan det
stemme. Teksten over er en noe omarbeidet versjon av den som sto i Lymfeposten nr 2 i 2000. n

Stipend til fysioterapeuter
Norsk Lymfødemforening har for år 2010 avsatt midler til utdanningsstipend for fysioterapeuter.
Støtte gis til privatpraktiserende fysioterapeuter som tar etterutdanning innen Komplett Fysikalsk
Lymfødembehandling.
Kun medlemmer av Norsk Lymfødemforening vil komme i betraktning.
Søknad med opplysning om hvor og når etterutdanningen tas sendes innen 1. februar 2010 til:
Norsk Lymfødemforening, v/Åse S. Hokseng, Ivers vei 7H, 3474 Åros. E-post: nlf@lymfoedem.no
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Jubileumsseminar
Skandinavisk Forum for Lymfologi har etterutdannet fysioterapeuter i lymfødembehandling i 20 år. Jubileet ble markert med et fagseminar der også representanter for NLF
sentralt, Oslo/Akershus og Lymfeposten var invitert.
Ved Elsebeth Peel Jarvis
Skandinavisk forums kurs har hatt dr Carl Fredrik
Petlund som medisinsk ansvarlig for innhold og
struktur, mens de kursansvarlige instruktørene har
vært fysioterapeutene Ann Nesser, Kristin Ruder
og Helen Olsen – som alle er spesialister i onkologisk fysioterapi og lymfødembehandling.
Det første kurset ble holdt i Bergen i 1989. Siden
den gang har det vært holdt 16 kurs i Oslo, – fire i
Sverige, åtte i Danmark og ett på Færøyene.
Feiringen med et jubileumsseminar på Holmen
Fjordhotell i Asker samlet rundt 100 fysioterapeuter og kontakter fra hele Norden som nøt godt av
et stramt og tett fagprogram – fint balansert med
moro og hygge.

Foto: Lillemor Sivemark og Elsebeth Peel Jarvis
Drømmen som ble til et eventyr
Kristin Haugen (Norsk Lymfødemklinikk) åpnet
seminaret med å by alle hjertelig velkommen, og
med Kristin som forteller fikk vi dernest ta del i
drømmen som ble til et eventyr: ”Askeladden og
de gode hjelperne”, – for anledningen fritt omskrevet av Kristin Ruder til en eventyrlig beskrivelse
av lymfødembehandlende fysioterapeuters komme
til Norge og Skandinavia.
Eventyret ble muntert illustrert av jubilantene –
for anledningen utkledd som lymfer fra en eventyrverden iført kompresjonsstrømper og fantasifulle gevanter, og med de flotte lymfatiske navnene Rudermüller (Kristin Ruder), Dr Thoracicus
(Carl Fredrik Petlund), Ann Virchow (Ann Nesser)
og Helen Deltoid-Pectorale (Helen Olsen).

Fra venstre: forteller Kristin Haugen – og jubilantene Kristin Ruder, Carl Fredrik Petlund, Ann Nesser
og Helen Olsen.
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Faglig program
Det faglige programmet var klokt lagt opp i to
deler med start etter lunsj torsdag og fortsettelse
neste morgen.
Dr Carl Fredrik Petlund
åpnet den faglige delen
med en historisk reise i
lymfologien – eller som
han selv valgte å formulere det: ”Lymfesystemet
og den interstitielle væskens historie”.
Ellers var alle de ”store kanonene” på plass og
oppdaterte forsamlingen med siste nytt fra hvert
sitt spesialfelt:
Seksjonsoverlege
Ivar
Guldvog (seksjon bryst/
endokrin-kirurgi, Sykehuset Telemark) informerte om forskjellige undersøkelses- og behandlingsmetoder av brystkreft, og
om risikoen for utvikling
av lymfødem.
Overlege Anadi Begic
(Plastisk kirurgisk avd.
ved Sykehuset Telemark)
orienterte om forskjellige muligheter for rekonstruksjon etter brystkreftoperasjoner.

Overlege professor Cato
Mørk (Hudavdelingen,
Rikshospitalet) orienterte
om SAI/erysipelas (rosen),
om nødvendigheten av å
starte behandling rask og
om forebyggende tiltak.
Overlege Carl-Erik Slagsvold (Sirkulasjonsfysiologisk avd., Aker universitetssykehus) informerte
om forskjellige former for
ødem: lymfatisk, systemisk, lokalt (lipødem) og
venøst, – og om undersøkelsesmetoder.
Overlege professor Erik
Wist (Kreftsenteret ved
Ullevål universitetssykehus) orienterte om forekomst og utvikling av
kreft, om forskjellige behandlingsmetoder og spesiellt om endringer i bruk
av antihormoner.
En rekke leverandører – AlfaCare, Elektro-Stim,
Rolf Davidsen Helseagentur og Smith & Nephew
– stilte ut aktuelle produkter og fikk også tid på
talerstolen til å presentere nyheter.
Noen av nyhetene som ble presentert vil også bli
omtalt i Lymfeposten. n

På kvelden ble det jubileumsmiddagsfest – og det ble takketaler, blomster (fra Faggruppa), champagne
(fra NLF) og klemmer (her ved Lillemor Sivemark, Smith & Nephew, Sverige) til jubilantene – som
kvitterte med en generøs utdeling av guldmedaljer til utallige gode hjelpere opp gjennom årene.
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Sandras kronikk
Fra Svenska Ödemförbundet har vi fått lov å gjengi redaktør Sandra Jensens kronikk
fra Lymfan nr 4, 2008.
Oversatt av Tone Guettler
Du skal ikke fly. Det kjennes som
om de ti bud spikres fast på min
panne når jeg får vite at jeg har fått
lymfødem.
Du skal ikke ta badstue. Du skal
ikke sole deg. Du skal ikke gå
barføtt. Du skal ikke. Du skal ikke
...
Jeg kjenner meg som en stekket
fugl som etterlates ute en regnfull
og kald desembernatt.
Til jeg treffer en god lymfeterapeut
som oppmuntrer meg til å gjøre de
samme ting jeg alltid har gjort, og
vil gjøre, – men på en annen måte. Finne min egen
reise.
Så jeg bestemmer meg for å lette igjen, og forbereder meg i detalj framfor min første lange flytur
siden diagnosen.
Jeg får antibiotika og tar vaksine. Kjøper myggmiddel, myggrøkelse, malariatabletter, solkrem,
hudsalve og et reiseapotek. Pakker ned kompresjonsstrømper og bandasjer. Finner til og med noen
andre små fiffige saker til flyreisen, – en oval
pigget massasjeball til å rulle under føttene, ryggmassør i tre og en luftpute med pigger til å sitte
på. Det blir ikke mye plass igjen til mine andre
klær.
Jeg er klar. Innen vi går om bord på flyet stikker
min mann og jeg innom toalettet og bandasjerer
meg. Når vi kommer ut nikker og smiler noen
passasjerer som om vi hadde gjort noe helt annet,
– men jeg kjenner meg mest som en godt emballert
pakke. Vi går om bord og jeg pakker opp min
sittepute og mine fiffige hjelpemidler.
Etter halve reisen blir bandasjeringen for varm.
Jeg roter av meg bandasjene på toalettet og pres-
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ser meg ned i kompresjonsstrømpen.
Mest overrasket er jeg når sikkerhetsvakten i Shanghai står med min
massasjeball og stirrer på meg.
Svetten driver nedover ryggen når
jeg innser at den ligner på en håndgranat. Han snur og vender på den
og viser den til sine kolleger. Jeg
tar en sjanse og ruller den under
foten og forsøker å vise hvordan
den fungerer. Han rister på hodet,
men slipper meg til slutt gjennom.
Nå har jeg foretatt en god del lange
flyturer. Det er en belastning på lymfødemet, men
jeg kjenner meg trygg med en god kompresjonsstrømpe og løstsittende klær. Jeg drikker vann, spiser frukt, tramper med føttene som på en gammeldags symaskin, puster dypt og strekker på meg.
I begynnelsen butter det litt imot å reise seg for å
få lymfeflyten ordentlig i gang, – men ofte er det
faktisk flere som blir med på det.
Et av mine beste triks er nok likevel fly-yoga. I
alle fall SAS har en skikkelig bra slik en på en av
sine musikkanaler. Så når flyet letter lener jeg meg
tilbake til nydelig meditativ musikk og en rolig
stemme som med jevne mellomrom forteller meg
når jeg skal løfte armene, røre på bena og strekke
ryggen.
Og jeg er glad jeg kan fly.
Men heretter blir den
ovale massasjeballen
hjemme. n
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Utgivelse

Redaksjonell frist

Frist annonsemateriell

Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4

28. januar
6. mai
12. august
28. oktober

11. februar
20. mai
26. august
11. november

Uke 11 – medio mars
Uke 25 – ultimo juni
Uke 39 – primo oktober
Uke 50 – medio desember

NYTT .... LOKALNYTT .... LOKALNYTT

Ringerike
stiftet 25. november 1998

Temamøte Livsglede
Ringerike Lymfødemforening og Foreningen for
Brystkreftopererte arrangerte møte 16. september.
Vi har et temamøte sammen en gang i året. I år
hadde vi fått Steinar Ekvik som foredragsholder,
en kapasitet vi skulle ønske flere kunne hørt. Ekvik
er nå sogneprest på Kråkerøy og har også vært

ledende sykehusprest ved Radiumhospitalet. Han
har skrevet flere bøker og holdt hundrevis av foredrag. Emnet hans denne kvelden var: Livsglede.
Hvordan finne en god vei videre.
Ekvik innledet med å lese en fortelling av Emily
Kingsley om hvordan det er å ha et handikappet
barn, – som å forberede en reise til Italia, masse
forventning og glede, – for så å havne i et helt
annet land. En meget tankevekkende fortelling
som kan overføres på mange situasjoner i livet –
fortsettes neste side
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Ringerike
stiftet 25. november 1998

... fortsatt fra forrige side
og som sikkert flere har hørt på Montebello.
Med bakgrunn i denne fortellingen, snakket han
mye om å tenke på det positive, men at alle også
må få tid til å sørge på sin måte. Han hadde og en
del historier fra dagliglivet som vi kunne kjenne
oss igjen i. Det var ikke vanskelig å få latteren
frem.
I pausen spiste vi rundstykker og kaker og drakk
kaffe. Det ble og anledning til å kjøpe bøker.
Kari Danielsen
Emily Kingsleys fortelling “Velkommen til Nederland” gjengis i sin helhet på side 13.

Oslo/Akershus
stiftet 16. april 1997

Temamøte Seksualitet og lymfødem
Oslo/Akershus Lymfødemforening inviterte til
medlemsmøte torsdag 17. september kl 1800 på
Aker universitetsykehus, som vanlig i lokalene til
Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring
ved kronisk sykdom.
Et spennende emne stod på plakaten – Seksualitet
og lymfødem – et foredrag av Randi Gjessing
Borgheim, spesialsykepleier og spesialist i sexologisk rådgivning. Bare 15 personer fant veien dit i
det vakre været, et skuffende fremmøte for et tema
som burde fenge langt flere. Det gledelige var at
tre av de fremmøtte var menn!
Vi som var til stede fikk en engasjerende time
med noen aha-opplevelser underveis – både når
det gjaldt selvbilde, seksualitet og kommunikasjon
i parforhold i forhold til forventninger omkring
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livet videre etter sykdom. Den som fryktet intime
betroelser og ”dyneløfting” kunne trygt ha kommet
– humor og saklighet preget både spørsmål og svar.
Borgheim arbeidet som kreftsykepleier i 20 år før
hun tok utdanning i sexologi. Hun arbeider nå
som kreftsykepleier og spesialist i sexologisk rådgiving ved poloklinikken ved Radiumhospitalet.
De fleste pasientene hennes er i 60-årene.
Det synes klart at leger og sykepleiere ofte glemmer å informere om hva sykdom og behandling
gjør med seksualitet og samliv. Samlivsbrudd følger dessverre ofte i kjølvannet – noe som kunne
ha vært unngått om man hadde lært/fått viten om
både fysiske og psykiske endringer som får innvirkninger på parforholdet.
Takk til Borgheim for et fint og informativt foredrag og takk til Oslo/Akershus Lymfødemforening
for initiativet.
Svanhild Helland
Borgheims foredrag er gjenfortalt på side 8.

Haugesund
stiftet 17. november 1997

Høsttur til Kjerringgarden
Tur til Kjerringgarden på Bjoa en vanlig torsdag
ettermiddag i september ble en hyggelig oppstart
for høsten.
På våre kanter må mange kjøre langt når vi skal
treffes. Private biler, kjørelag og bilgodtgjørelse
fungerer godt hos oss. Via forskjellige ruter og i
fem biler fant 13 medlemmer frem til en vanlig
vestlandsk bondegård langt inne i skogen og omkranset av høye fjell på alle kanter.
En gard med en kjerring som fører en drift litt
utenom det vanlige, som dyrker 80-90 sorter i
urtehagen, har gardsbutikk i det gamle eldhuset
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Sør-Trøndelag
stiftet 8. oktober 1997

Lymfødemdagen
Tirsdag 1.09.09 feiret Sør-Trøndelag Lymfødemforening årets lymfødemdag på forskudd ved å
invitere medlemmene på middag og trivelig lag
på restaurant Egon i Tyholttårnet i Trondheim.

Fra venstre: Marit Tvedt (under paraplyen),
Lillian Vegge Nielsen, Sonja Christine Aubert,
Jenny Ebne, Eldbjørg Katla (i hvit jakke), Eli
Huse – og Kjerringen.
Foto: Grace Koch Hansen
og hvor kjelleren i hovedhuset var innredet til å ta
imot gjester - til orientering om urter og til servering av et annerledes måltid, eller til kurs i dyrking
og bruk av urter.
Foto: Turid Eriksen
Vi ble tatt imot i urtehagen og fikk litt orientering
ute før regnet kom! Resten av den spennende orienteringen om garden, driften, bruk av urter, fakta
og overtro, fikk vi før, under og etter måltidet.
Og vi fikk et annerledes måltid: ”Heksesuppe med
urtebrød og anna tilbehør”.
Før kaffe og kaker, bakt og pyntet med urter og
blomster, hadde vi en tur i eldhuset hvor den lille
gardsbutikken viste frem et stort utvalg av egenproduserte mat- og velværeprodukter.

Sesongavslutning
Kirkekonsert blir vår avslutning av året.
Hanne Krogh med tre tenorer og ”Team Hanne”
holder julekonsert onsdag 16. desember i Vår
Frelsers Kirke i Haugesund. Det gleder vi oss til.
Vennlig hilsen styret i Haugesund – som
ønsker dere alle en god jul og et godt nytt år

Ti medlemmer møtte opp, vi spiste godt og det
ble mye prat og latter rundt bordet.
Det var enighet om at dette fristet til gjentagelse!
Hilsen Astri Eide
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Norsk Lymfødemforening – tillitsvalgte lokalt
Østfold Lymfødemforening

Oslo/Akershus Lymfødemforening

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sunnmøre Lymfødemforening
Hordaland Lymfødemforening
Kontakt/kasserer Kjell Pettersen, tlf 5516 0926
Hjalmar Brantings vei 45, 5143 Fyllingsdalen
e-post: kpette@online.no
Styremedlem Arny Småland
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Leder Evy Walderhaug, tlf 7018 2485
Ytterland, 6050 Valderøya
e-post: evywalderhaug@gmail.com
Kasserer Reidun Moltu Berge
Styremedlem Ingeborg Lyngnes Dahle
Varamedlem Liv Oddny Bjørke
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Sør-Trøndelag Lymfødemforening

Nord-Trøndelag Lymfødemforening

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

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

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

Vesterålen Lymfødemforening
Kontakt/kasserer Eva Kjønø Johansen,
Raveien 12A, 8400 Sortland, tlf 915 69 962
e-post: eva.young@c2i.net

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

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

Norsk Lymfødemforening – tillitsvalgte sentralt
NLFs sentralstyre
Leder Åse S. Hokseng, Ivers vei 7H, 3474 Åros, tlf 3128 8557 / 900 22 423, e-post: nlf@lymfoedem.no
Nestleder Evy Walderhaug, Ytterland, 6050 Valderøya, tlf 7018 2485, evywalderhaug@gmail.com
Økonomi Randi Fredriksen, Villaveien 6, 8618 Mo i Rana, tlf 7516 9640, okonomi@lymfoedem.no
Styremedlem Eva Kjønø Johansen, Raveien 12A, 8400 Sortland, tlf 915 69 962, fyslister@lymfoedem.no
Styremedlem Eva Evju, Sagtomtveien 54, 1359 Eiksmarka, tlf 984 68 126, adresselister@lymfoedem.no
Styremedlem Elin Hansen, Barlindåsen 1, 3475 Sætre, tlf 474 13 722
Styremedlem Valeria Terezia Ilyes, Sponstuveien 18B, 1263 Oslo, tlf 922 68 992
Varamedlem Stein Follerås, Skolsegglia 24, 2019 Skedsmokorset, tlf 992 77 070
Varamedlem Unn Hotvedt, Lillehagveien 50, 1365 Blommenholm, tlf 6754 8395

www.lymfoedem.no
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RETURADRESSE:

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

Likemenn:

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

Navn

Telefon nr

Bosted (fylke)

Har selv lymfødem – type:

Oddny

991 18 806

Rogaland

Har barn med primærlymfødem

Torunn

991 18 609

Møre og Romsdal

Primært og sekundært

Bente

991 18 755

Trøndelag

Primært, – begge ben

Vivian

991 18 110

Nordland

Sekundært, – ben

Liv

952 29 144

Vestfold

Sekundært, – arm/hånd

Camilla

993 29 468

Oppland

Sekundært, – begge ben

Innmeldingsblankett

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

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

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

Fornavn:

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

E-post:

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

Adresse:

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

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

m Andre

