LYMFEPOSTEN

Medlemsblad for Norsk Lymfødemforening

Nr 4 2011 – 23. årgang

LYMFEPOSTEN 4/11

LEDERENS HJØRNE

ISSN 1502-4474
Utgiver:

Det er allerede tid for et nytt nummer av vårt kjære
medlemsblad.
Og denne gangen blir det en stor begivenhet med
overgang til farger! Det skal bli spennende, hvem av
oss gamle husker ikke hvor mye gildere alle ting ble
den gangen det kom farger på TV-skjermene våre!

Norsk Lymfødemforening
org nr 971 274 840

tlf 920 92 819
Leder:
Marit Helene Kløve
Nordnesveien 38, 5005 Bergen
Tlf 416 44 980
e-post: nlf@lymfoedem.no
Medlemsregister:
Adresseforandring eller andre
henvendelser angående NLFs
medlemsregister rettes til:
Eva Evju, tlf 984 68 126
Ovenbakken 13 C, 1361 Østerås
e-post: adresselister@lymfoedem.no
Kontaktpersoner forøvrig:
Se side 42/43 samt baksiden av bladet.
Mer informasjon finnes på våre
nettsider www.lymfoedem.no

Frist for stoff til neste utgave av
LYMFEPOSTEN er
26. januar 2012

Redaktør:
Elsebeth Peel Jarvis
Svartdalsveien 33B, 0678 Oslo
Telefon 2257 2613
e-post: lymfeposten@lymfoedem.no

Gratulerer til redaksjonen som alltid har stått på for
å presentere et så godt produkt som mulig til oss
lymfødemikere og andre som er interesserte i vår sak.
Ellers vil jeg i den samme ånd mane til samhold og
samarbeid blant oss lymfødemikere, for det er mer
enn noen gang nødvendig at vi forener våre krefter
og evner til vårt felles beste. Vi trenger å oppmuntre
hverandre og gjøre hverandre gode for best mulig å
takle de oppgavene som må løses.
Et godt eksempel på dette er ”gratis-strømpe ordningen”. Byråkrater forsøker på bakgrunn av søknad
fra Foreningen for brystkreftopererte å etablere en
standard som skal være dekkende for oss alle. Noe
som vil være enkelt og greit for dem av oss det ville
være dekkende for. Men akk, så totalt ødeleggende
økonomisk for over 50 % av oss. Den etablerte grunnstønadsordningen er den som er best dekkende for
oss alle, så dette forsøket på “splitt og hersk” må vi
ikke la byråkratene lykkes med, men heller la det
inspirere til sammen å stå på mot felles mål.
Min lege har advart meg mot å fortsette i en så
stressende og krevende oppgave som det er å være
leder for sentralstyret i NLF.
Jeg har derfor besluttet å si fra meg vervet. Jeg
takker for meg og ønsker alt godt videre for
foreningen.
Hilsen
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OPPS L A G S TAV LE N
Ekstraordinært landsmøte 2012
Ekstraordinært landsmøte planlegges avholdt våren 2012 for valg av ny leder for foreningen.
Har du forslag til kandidater – ta kontakt med den sentrale valgkomiteen:
•
•
•
•
•

Leder Eva Heggem Berge, Gudbrandsdalen, tlf 977 31 432, e-post: Ehberge@hotmail.com
Medlem Inger Dahl, Oslo/Akershus, tlf 918 23 472, e-post: Inger.Elisabeth.Dahl@ti.no
Medlem Karin Evje Olsen, Oslo/Akershus, tlf 920 85 294, e-post: karinevje.olsen@gmail.com
Varamedlem Anna Helene Stastad, Ringerike, tlf 911 50 678, e-post: anhest@online.no
Varamedlem Åse S. Hokseng, Buskerud, tlf 900 22 423, e-post: aase.hokseng@yahoo.no

h
Smykke for Norsk Lymfødemforening
Sentralstyret har i forbindelse med foreningens 25 års jubileum
28. oktober 2011 fått laget en nål som også kan brukes som anheng.
Smykket har en diameter på 35 mm og er designet av gullsmed Bjørn
Winberg hos firma Arne Nordlie AS, Oslo.
Materialet er sølv med emalje.
Prisen vil være kr 440.
Salget vil Karin Aakermann i sentralstyret stå for. Kontakt-info:
Badebakken 30, 0467 Oslo eller e-post: karin@aakermann.com

h
Første lokallag på nett
Første lokale lymfødemforening ut med møteprogram på foreningens nettside www.lymfoedem.no er
Oslo/Akershus Lymfødemforening. Vi oppfordrer andre lokallag til å gjøre det samme.
Om lokale lymfødemforeninger har andre nyheter som ønskes lagt ut, er det bare å sende en e-post til:
webmaster@lymfoedem.no

h
4

LYMFEPOSTEN 4/11

Stipend til fysioterapeuter
Norsk Lymfødemforening har også for år 2012 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 2012 til Norsk
Lymfødemforening på e-post: nlf@lymfoedem.no

h
Anonyme brev
Det skjer i blant at redaksjonen mottar anonyme brev.
Om noen av en eller annen grunn ikke ønsker fullt navn på et innlegg i Lymfeposten, er det selvfølgelig
helt i orden, så lenge redaksjonen har kjennskap til skribentens navn og adresse.
Anonyme brev derimot – blir naturligvis ikke tatt inn.

h
LYMFEPOSTEN spør

Skrivelysten?
Vi trenger deg i redaksjonen! Her kan du få utløp for din kreativitet og ditt engasjement ved både å
skrive selv og finne fram til stoff som kan være til nytte og glede for våre lesere.
Vi er en trivelig gjeng som jobber bra sammen og som gjerne kaster ball med ideer.
Velkommen med DINE innspill!
Svanhild venter spent – adresse lymfeposten@lymfoedem.no

SKREDDERSYDD KOMPRESJONSBANDASJE FOR LYMFEØDEM

GARMENTS

Eto’s lymfeødem bandasjer er laget i elastiske materialer som er utviklet
for å holde fasongen og det ønskede trykk konstant. Materialet mister
ikke kompresjonstrykk i løpet av dagen, og sikrer dermed optimal støtte:
Bandasjer, arm- og benstrømper skreddersyes til brukeren i materialer
som er øko- og allergi testet.
Bandasjene skal fremstilles korrekt, og et godt samspill mellom fysioterapeut/
bandasjist som tar målene er derfor viktig. Bandasjer som er for stramme,
løse, for korte eller for lange, kan i verste fall gjøre vondt verre.
Kontakt din fysioterapeut.
Ruhs AS • Thomas Heftyes gate 56 • 0267 Oslo • Tlf: 23 28 38 78 • Faks: 23 28 38 70 • post@eto-garments.no • www.eto-garments.no
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Montebello i januar?
Har du kommet med på Montebello i januar?
Venter du på svar?
Et par ganger i året er om lag 40 lymfødemikere
med kreftrelatert lymfødem så heldige at de får
komme til Montebello-Senteret for et to ukers
kombinert kurs og intensivbehandlingsopphold.
Det er ingen tvil om at alt som skjer på Montebello
gir lymfødemikere en bedring, – både rent fysisk
og informasjonmessig.
Når Norsk Lymfødemforenings styremedlemmer
eller Lymfepostredaksjonens medlemmer er så
heldige å komme med på et av disse behandlingsoppholdene, arrangerer de selvsagt et informasjonsmøte om NLF – for det er viktig at lymfødemkere
blir gjort kjent med at det finnes en
pasientforening de kan ha tilhørighet i.
Hører du med til en av de heldige som får komme
med på januarkurset? Kunne du tenke deg å

Foto: Kristen Risan, 2010
fortelle om foreningen?
Ta kontakt med redaksjonen, – så avtaler vi hva
du kan gjøre for NLF, – og hva vi kan hjelpe deg
med for å oppnå dette. n

Dekning av kostnader til kompresjonsmateriale

”Gratis-strømpe ordningen”
Fysioterapeutene Hilde Osnes og Kristin Haugen deltok på nettverksmøte for ressursgruppen for Nasjonal Nettverksgruppe for Behandlingshjelpemidler.
Ved Kristin Haugen, spesialist i onkologisk fysioterapi, MNFF
Bakgrunnen for vår tilstedeværelse på
nettverksmøtet 30. august var Helseog omsorgsdepartementets (HODs)
vedtak om at ansvaret for dekning av
utgifter til kompresjonsstrømper og
støttebandasjer til pasienter med lymfødem nå er lagt på de regionale helseforetakene (11.05.2010).
Ressursgruppen ønsket i den forbindelse en forelesning om ”Hva er
lymfødem? En kort innføring i syk-

6

dommen, behandlingen og forbruksmateriell”. Dette for bedre å kunne
ivareta lymfødemikerne.
”Gratis-strømpe ordningen”
Utgangspunktet for utarbeidelsen av
vedtaket til Helse- og omsorgsdepartementet var Foreningen for brystkreftoperertes ønske om at brystkreftopererte med moderate lymfødem som
ikke nådde opp til grunnstønad sats 1 i
NAV systemet, skulle få dekket utgif-
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ter til kompresjonsstrømper og støttebandasjer.
I et senere brev fra HOD 07.04.2011 ble det avklart at alle som har behov for denne typen spesialisert behandling skal få dekket kompresjonsstrømper og støttebandasjer – ikke kun brystkreftopererte,
men alle primær- og sekundære:
”Siden kompresjonsstrømper og evt støttebandasjer må anses som nødvendig for å få gjennomført lymfødembehandling, anser Helse- og
omsorgsdepartementet disse hjelpemidlene som
behandlingshjelpemidler, som forutsettes dekket
av de regionale helseforetakene (det vil si de
forskjellige behandlingshjelpemiddelsentralene
rundt om i Norge). Dette gjelder alle som har
behov for denne typen spesialisert behandling,
ikke bare brystkreftpasienter.”
Det som i utgangspunktet skulle bli en ”gratisstrømpe ordning” for alle lymfødemikere, viser
seg nå etter 1 1/2 år å ha blitt en urettferdig ordning for mange. De enkelte regionale helseforetakene har ansvaret for å vurdere hvordan de vil
organisere tildelingen av behandlingshjelpemidler
og dette gjøres nå på svært ulike måter. Noen
lymfødemikere i Norge blir dermed begunstiget
av ordningen, andre blir ”rammet”.
Nettverksmøtet
Hilde Osnes, som til daglig arbeider ved Kreftsenteret på Oslo universitetessykehus, Ullevål,
representerte Norsk Fysioterapeutforbunds Faggruppe for Onkologi og Lymfologi (FOL).
Hun åpnet med å fortelle om FOL og hva som har
blitt gjort de siste 1 1/2 årene i forhold til ”gratisstrømpe ordningen”, hvilke brev som er skrevet
og hva FOL ønsker å arbeide videre med i denne
svært vanskelige og utfordrende saken.
Jeg har mitt virke på Norsk Lymfødemklinikk. Som
representant for de privatpraktiserende fysioterapeutene lå det meg på hjertet å vise mangfoldet av
lymfødemikere – både de med primære lymfødem
og de med sekundære. Hvilke utfordringer de selv
uttrykker å stå overfor i hverdagen – blant annet
med tanke på kompresjon (strømper og bandasjer)
behandling, jobbmestring, vektkontroll og trening.
Mitt anliggende i min forelesning for ressursgrup-

pen var ikke å ytre mine synspunkter omkring
”gratis-strømpe ordningen”, men derimot å gi
lymfødemikere et ”ansikt” utad.
Hovedfokuset var lymfødemikere med primære
lymfødem. ”Kreft og lymfødem” er mer kjent her
til lands, mens de med primære lymfødem sliter
med å bli hørt. I Norge har vi per i dag enda ingen
lymfolog (legespesialist i lymfologi).
Lymfesystemets oppbygning og funksjon
Lymfesystemets oppbygning og funksjon var starten på forelesningen, hvor jeg ga en kort innføring
i anatomi, fysiologi og sykdomslære.
Lymfologi er læren om lymfesystemet. Dette inkluderer lymfesystemets funksjoner, forstyrrelser
og sykdommer. Primære og sekundære lymfødem
er blant de mest utbredte sykdommene.
Lymfesystemet omfatter to organsystem: lymfeåresystemet og immunsystemet (immunforsvaret).
Disse har stor tilknytning til hverandre.
Lymfeåresystemet har nær sammenheng med
blodåresystemet. Overskudd av væske og proteiner (eggehvitestoffer) føres tilbake til blodbanen
gjennom lymfeårene, og kan derfor sies å utgjøre
en del av kretsløpsorganene. Lymfeåresystemets
hovedoppgave er å holde væskemengden konstant
i vevet og å transportere proteiner tilbake til blodbanen. Dersom lymfetransporten svikter, øker
væske og proteinmengden i vevet (lymfødem).
Lymfeknutene er innskutt i lymfeåresystemet, slik
at lymfevæsken må passere gjennom lymfeknutene
på sin vei mot blodbanen. De er ofte samlet i grupper. Antallet lymfeknuter varierer mellom 500 og
1000. De er gjerne bønneformete og størrelsen
varierer fra 1 mm i en ustimulert knute, til over 1
cm i diameter i meget stimulerte knuter, ved f. eks.
en infeksjon eller spredning av kreft.
Lymfeknutene er viktige deler av immunsystemet.
Immunreaksjonene skjer hovedsakelig i lymfeknutene. Dette er et forsvarssystem. I første rekke
mot kroppsfremmede, potensielt skadelige faktorer, men også mot faktorer i vår egen kropp som
truer med å ødelegge likevekten i kroppen.
fortsettes neste side

7

LYMFEPOSTEN 4/11

Dekning av kostnader til kompresjonsmateriale

”Gratisstrømpe...”
Lymfevæsken drives gjennom lymfeårene ved:
v press fra omliggende muskler
v ved trykk fra de pulserende arterier (blodårer)
som lymfeårene ligger opptil
v ved det lave inspiratoriske trykk i brysthulen
Klaffene i lymfeåreveggen hindrer at lymfevæsken
strømmer den gale veien.
De største lymfeårene er ca 1-2 mm i tverrmål.
De har tynne vegger og er vanskelige å se med det
blotte øye. Både fordi de er så små og fordi lymfevæsken er ufarget eller bare svakt gulfarget. På
samme måte som venene er lymfeårene som regel
ordnet i et overfladisk og et dypt lag. Det er lite
forbindelser mellom disse to lagene, unntatt nær
kroppens midtlinje, hvor de overfladiske lymfeårene gjennomborer fascien (tynn hinne av mer
eller mindre fast bindevev), og tømmer seg i de
dype.
Alle lymfeårene samles til slutt i to hovedlymfestammer. Disse tømmer seg i de store dype venene
nederst på halsen.
Gjennom den største hovedlymfeårestammen
løper det daglig en til to liter lymfevæske over i
blodbanen. Denne kapasiteten kan mangedobles
ved lymfødembehandling.

... fortsatt fra forrige side

Primære/sekundære lymfødem
Hva er det som kan skje dersom lymfesystemet
ikke fungerer optimalt? Når lymfesystemets kapasitet er nedsatt – ved for eksempel fjerning av
lymfeknuter, ved skade av lymfeårer eller ved et
defekt lymfesystem – oppstår en opphopning av
lymfevæske og proteiner (eggehvitestoffer). Dette
kjennetegner et lymfødem.
Lymfødem klassifiseres i primære lymfødem og
sekundære lymfødem.
Primære (medfødte) lymfødemer kjennetegnes
ved en mangelfull utvikling eller et funksjonelt
utilstrekkelig lymfesystem.
Sekundære lymfødemer kjennetegnes ved skader
av lymfeårene eller lymfeknutene, som følge av
annen sykdom. For eksempel infeksjoner, svulster
eller operative inngrep. Kreftoperasjoner og strålebehandling utgjør hovedårsakene til de sekundære
lymfødemene.
Mange bilder ble vist av disse to grupperingene.
Dette for at deltakerne i ressursgruppen skulle få
et innblikk i ”lymfødemverdenen”. Bildene og
mangfoldet av pasientene gjorde et dypt inntrykk.
De ante ikke at en lymfødem-diagnose kunne

Det ble vist en rekke bilder av bl.a. forskjellige lymfødem på møtet. Bildene under er bare et lite utvalg.
Primære lymfødem her – sekundære lymfødem på neste side.
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være såpass omfattende hos enkelte. Barn med
lymfødem, gutter og menn med genitalødem, lipolymfødem (øket mengde fettvev) samt den stadig
voksende gruppen med adipositas-lymfødem
(overvekt) – var tilstander de fleste i gruppen ikke
visste eksisterte.
Komplett fysikalsk lymfødembehandling
I andre del av forelesningen fokuserte jeg på de forskjellige delene av komplett fysikalsk lymfødembehandling, og behandlingsteorien som ligger til
grunn. Lymfedrenasje/lymfemassasje, bandasjering, elastiske kompresjonsstrømper (standard og
spesialsydde/målsydde), øvelser og hudpleie/hudprofylakse.
I tillegg ønsket deltakerne å høre litt om ”nattstrømper” (Mobiderm eller JoViPak), kinesiotaping og
pulsatorbehandling.

behandlingshjelpemiddelsentralene (i alt 18) på
sykehusene (helseforetakene), Helse- og omsorgsdepartementet, Norsk Lymfødemforening, FOL og
de øvrige fysioterapeutene med spesialkompetanse
i lymfødembehandling – har enda en lang vei å gå
i ”gratis-strømpe ordningen”. Det er store utfordringer for alle instanser og berørte parter.
Målet må være at alle lymfødemikere blir behandlet likt og at samtlige får like rettigheter og muligheter i denne nye ordningen.

h

Bilder av bandasjerte armer og bein ble vist – og i
tillegg flere typer kompresjonsstrømper, f.eks.
armstrømpe med/uten håndhanske, knestrømper
med/uten tåkapper, kompresjonssokk og kompresjonsstrømpebukse.
Ved avslutningen av forelesningen viste jeg bilder
og snakket litt om utfordringene for oss fysioterapeuter i fremtiden innenfor lymfødembehandling:
overvekt/fedme, sår/lymfødem, økende kreftforekomst og større behov for spesialsydde kompresjonsstrømper. Flere lymfødemikere holdes i arbeid og behovet for et variert utvalg av kompresjonsstrømper er og blir større. n
Og til slutt: ressursgruppen, alle de forskjellige
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God effekt av lymfødembehandling etter bilulykke

Satt fastklemt i vraket én time
Hans Jørgen Kleven (46) fra Mysen har et spesielt problem. Han må stadig bestille
mindre og mindre kompresjonsstrømper.
Av Torunn Ekornholmen
Men så har han også en spesiell
historie i ”lymfe-sammenheng”
og mener selv han er et godt eksempel på at komplett fysikalsk
lymfødembehandling kan hjelpe flere enn selv de spesialutdannede fysioterapeutene har trodd.
Først fikk Hans Jørgen et ormebitt og rett etterpå en brannskade.
Benet hovnet voldsomt opp, men
ble bra da han fikk lymfedrenasje hos fysioterapeut Dagmar
Moseby i Askim.
Fastklemt i en time
Flere år seinere var han innblandet i en frontkollisjon. Venstrebeinet fikk hard medfart etter å ha
sittet fastklemt i vraket en lang times tid. Lymfesystemet klappet sammen. Ødemet kom tvert.
Igjen var Dagmar redningen. Hans Jørgen er klar
på at lymfedrenasje har vært en del av behandlingen som reddet beinet. Og legen hans, som ikke
visste hva lymfødembehandling var, er både
forundret og glad over resultatet.
– Jeg tror at når kroppen får en smell som setter
lymfesystemet ut av funksjon, vil væsken etter
hvert finne nye veier, men behandlingen hos
Dagmar fremskyndet helingsprosessen med flere
måneder, sier Hans Jørgen.
Frontkollisjon
Historien hans er dramatisk, og det er ingen selvfølge at han har to gangbare bein og er i arbeid i
dag, i stedet for å sitte i rullestol og trenge hjelp
til det meste.
Det var i februar 2009 han frontkolliderte, og venstrebeinet ble ganske maltraktert. I tillegg kløvde
han tunga. Han ble flydd til Ullevål sykehus, der
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han gjennomgikk to 8-timer
lange operasjoner i løpet av
seks dager. Kneskåla var i ni
biter, og det var to brudd i lårbeinet. I tillegg måtte leggbeinet
erstattes med titan.
Sunnaas
Seinere gjennomgikk han tre
operasjoner på Fredrikstad sykehus.
– Det var for å pynte på leggen,
det, sier han nøkternt.
Han fikk plass for rehabilitering
på Sunnås sykehus, og tårene
står i øynene på den staute karen
ved tanke på den gode hjelp og støtte han fikk der.
– Vi måtte gjøre jobben sjøl, og trente og trente,
og etter hvert som pasientene ble sterkere og fikk
bedre tru på seg sjøl, trakk pleierne seg langsomt
og umerkelig unna. Fra å henge over “prekestolen”
ett minutt om gangen, gikk jeg selv ut av sykehuset
på to krykker vel åtte uker seinere.
Skiftet “ham”
Da sto en fysioterapeut klar på Mysen for å hjelpe
ham videre med opptrening. Der gikk han tre dager
i uka.
– Beinet var hardt og hovent, og vi trodde kanskje
det ville bli sånn for bestandig. Men så foreslo fysioterapeuten at jeg skulle ta kontakt med Dagmar
igjen, siden hun hadde hjulpet meg tidligere.
Hans Jørgen hadde da vært igjennom så mange
tøffe behandlinger, at da Dagmar første gang begynte med sine milde strykninger, trodde han ikke
mye på at dette kunne hjelpe. Men det hjalp. Han
merket forskjell etter to-tre uker. Da reiste han til
fortsettes side 12

circuscom.se
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Komfortzone nå
i både albue og kne.
Komfortzonen er strikket i et mykt materiale, noe som gjør den veldig behagelig
og funksjonell, uten at den gir redusert kompresjon. Mange har nå prøvd komfortzone og tilbakemeldingene vi får er veldig positive.
Nå blir det mer komfortabelt å drive et aktivt liv med bøy og tøy (uten gnaging.)
Er tilgjengelig i Elvarex klasse 2 for arm og klasse 2 og 3 for ben.
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Satt fastklemt ...
Syden, og i sola og varmen skiftet beinet ”ham”.
– Det var akkurat som om det kvittet seg med døde
celler og hud.
Godvenner
Seinere har Hans Jørgen fått pulsator hjemme. Den
bruker han etter behov, kanskje to-tre dager i uka.
Ellers går han hos Dagmar for vedlikeholdsbehandling ca hver femte uke, og han trener regelmessig
flere ganger i uka. Det har blitt en livsstil som er
uvurderlig for å opprettholde funksjonen.
– Er du i arbeid etter ulykka?
– Jada! Før ulykka var jeg hovedverneombud, og
i produksjon for Nortura. Jeg jobber fortsatt der,
pluss i Askim kommune. Nå hjelper NAV meg med
maskinførerbevis, det vil passe meg bedre.
Dessuten driver jeg småbruk!
Hans Jørgen har blitt godvenner med beinet sitt.
Riktig nok er kneet litt ubøyelig, men han er fornøyd med at han kan gjøre omtrent det samme i
dag som før ulykka.
Han tar på seg kompresjonsstrømpene hver dag
like selvfølgelig som underbuksa, og det fine er at
lymfødemet stadig går tilbake.
– Det eneste er at det blir dyrt å kjøpe nye kompresjonsstrømper ”i eningen”, sier han med et stort
smil.
God støtte
Han legger ikke skjul på at veien fram har vært

Hans Jørgen Kleven fra Mysen nærmest knuste det
ene beinet i en frontkollisjon. Han fikk god hjelp av
lymfødembehandling da lymfesystemet brøt sammen.
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... fortsatt fra side 10

ganske tøff. Han har jobbet knallhardt, både fysisk,
og med det mentale.
– Jeg mistet ikke bevisstheten den timen jeg satt
fastklemt i vraket. Jeg måtte ha psykologhjelp for
å bearbeide tanken på smertene, og bildene kom
igjen og igjen. Det tok lang tid før jeg kunne snakke om ulykken sånn som du og jeg sitter nå, uten
å grine, sier han.
Hans Jørgen har kone og to barn som nå er 17 og
19 år. Og han er takknemlig for at han har hatt så
god støtte i familien sin.
– Jeg har fått testet tålmodigheten min skikkelig
underveis, men jeg kunne jo ikke gi opp og svikte
familien min. Da hadde jeg nok blitt sittende i
rullestol og vært avhengig av hjelp til det meste,
sier han.
Hjelper flere
Konklusjonen på historien kommer han selv med:
– Dette bør legene lese! Lymfødembehandling er
en lite belyst behandlingsform for andre enn de
med primært eller sekundært lymfødem. Jeg tror
behandlingen kan hjelpe mange flere pasienter,
om bare flere i helsevesenet ble oppmerksomme
på metoden, sier han. n
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KFL med god effekt også ved
sår, stikk og skader
Ved Dagmar Moseby, spesialist i onkologisk fysioterapi, MNNF
KFL er forkortelsen for Komplett Fysikalsk Lymfødembehandling. Denne behandlingsformen benyttes som regel ved både primære og sekundære
lymfødemer og er en hel pakke som inneholder
flere elementer.
Behandlingspakken består av manuell lymfedrenasje, kompresjonsbehandling (bandasjering, tilpasning samt daglig bruk av kompresjonsstrømper), hudpleie, øvelser, råd til hverdagen og eventuelt pulsatorbehandling.
Behandlingen eliminerer ikke årsaken til lymfødemet, men som helhet gir den en god lindring
av personens plager, reduserer effektivt hevelse,
bevirker bedre sirkulasjonsforhold, både i lymfesystemet og det venøse åresystemet, som igjen resulterer i mykere vevsforhold samt mindre smerter
for de som har vært plaget av det. Bevegeligheten
og funksjonen bedres, komplikasjoner forebygges
og dette resulterer i økt livskvalitet for den enkelte.
Både Norsk Lymfødemforening med sin informative Lymfeposten og fysioterapeuter med kompetanse innen KFL, har i mange år arbeidet aktivt
overfor helsepersonell og den norske befolkning
for å gjøre denne effektive og skånsomme behandlingen kjent. Mange leger, sykepleiere, fysioterapeuter og personer uten tilknyting til et yrke innen
helse tenker nå på KFL i forbindelse med hevelse
ved primære (medfødte) og sekundære lymfødemer
som for eksempel er oppstått i forbindelse med en
kreftbehandling, operasjon, fjerning av lymfeknuter, strålebehandling og/eller hyppige injeksjoner
ved langvarig cellegiftbehandling.
Jeg ønsker å kaste lys på flere typer hevelse som
med hell kan behandles med KFL.
Flere typer hevelser
Et godt eksempel er tilfellet til Hans Jørgen (se
foregående artikkel). Han fikk først et ormebitt
og så en brannskade på sin høyre legg som etter

en tid resulterte i en kronisk hevelse, et såkalt
sekundært lymfødem, muligens underdiagnostisert. Det gikk nemlig en stund før hans fastlege
foreslo å prøve ut KFL. Historien sier jo noe om
resultatet.
Hans Jørgen var senere utsatt for en alvorlig trafikkulykke hvor han så vidt unngikk en amputasjon av sitt venstre bein. Legene greide å skru
sammen det maltrakterte beinet med mye metall
samt å pynte på det med muskulatur og en god del
transplantert hud. Rehabiliteringsveien var lang.
Beinet var meget tykt, vevet og muskulaturen var
knallhard og stiv og
bevegeligheten i
kne- og ankelledd
følgelig innskrenket. Huden var full
av sår som væsket
og ikke ville gro
pga dårlige sirkulasjonsforhold, både i
lymfe- og venesystemet.
Verken legene på
sykehuset, på rehabiliteringsstedet,
April 2010
fastlegen eller pasienten selv tenkte på KFL i forbindelse med denne
nye situasjonen.
Da han først kom i gang med KFL, ga behandlingen etter hvert gode resultater, men det har tatt
sin tid. Tålmodighet og godt samarbeid er nødvendig for å få til slike resultater. Hver lille framgang
øker motivasjonen til å fortsette, både for lymfødemikeren og fysioterapeuten!
Jeg har møtt mange personer med en rekke forskjellige typer ødem-problemer som alle har hatt
utbytte av KFL.
fortsettes neste side
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KFL med god effekt ...

... fortsatt fra forrige side

Det kan være rene venøse ødemer som gjerne er
forbundet med smerter, noen ganger også med sår
som ikke vil gro, eller inaktivitetsødemer, ødemer
under svangerskap, ødemer etter knokkelbrudd
(både opererte eller kun gipset samt noen som har
fått refleksdystrofi som komplikasjon etter langvarig trykk på nerven av en for trang gips) – for å
nevne noen.

ødemet og behandlingen, hvordan og hvorfor, og
svarer på pasientens spørsmål så godt man kan. Og
NB: informasjonen er ikke gitt før den er forstått.

Mange behandlingselementer
Kombinasjonen av de mangfoldige behandlingselementene er etter min mening nøkkelordet. Hvis
jeg først skal trekke fram noen enkeltelementer
vil jeg nevne at det er vesentlig med en god dialog
mellom terapeuten og pasienten. Etter hvert gir man
mer utfyllende informasjon om forhold som angår

Ved et ødem med sårproblematikk kan bading i
saltvann være en fin måte å tørke ut huden på og
framskynde en tilhelning i kombinasjon med
resten av KFL.
Jeg har selv benyttet bading i saltvann på Hvaler
ved åpne hudsår etter å ha testet asfalten med
rulleskøyter. n

Også bandasjering over en periode med tilsluttende daglig bruk av tilmålte kompresjonsstrømper er vesentlige faktorer for å oppnå vedvarende
suksess.

Kurs i bruk av Deep Oscillation
Elektro-Stim i samarbeid med Skandinavisk Forum for Lymfologi holdt i september et
kurs i bruk av oscillator på Oslo vandrehjem, Haraldsheim.
Ved Kristin Ruder, spesialist i onkologisk fysioterapi, MNFF
Deep Oscillation ble lansert i vårt fagmiljø for et
par år siden av Tor-Arne
Pettersen i Elektro-Stim.
Vi har vært noen fysioterapeuter som har prøvet ut
oscillatorapparatet siden
da og vi har alle opplevd
gode resultater.
Vi ønsket å få mer innsikt,
utveksle erfaringer og ikke
minst lære mer om elektroterapien. Er dette virkelig noe for lymfødemikere?
Studietur til Berlin
I forkant av kurset hadde vi i Skandinavisk Forum
for Lymfologi vært i Berlin (desember 2010) og
fått en god innsikt gjennom en fire timers forelesning med spørsmål og praksis, ved kollega Jens
Taubert.

14

Dagen etter fikk vi treffe dr med. Anett Reisshauer
ved Charité Universitätsmedizin Berlin, og vi fikk
med oss hennes siste forskningsarbeid, nettopp på
oscillatoren.
Her hadde de jobbet med oscillatoren i 17 år. Vi
traff også en kollega, Harald Dietrich, som hadde
vært med fra starten av og fremdeles var like entusiastisk.
I starten het apparatet Hivamat, men etter som hiv
og aids utviklet seg hadde de omdøpt apparatet til
Deep Oscillation. De var i gang med å starte videre forskning på kinesiotape, oscillator og komplett
fysikalsk lymfødembehandling.
Vi har allerede invitert dr med. Anett Reisshauer
til Nordisk Kongress for fysioterapeuter som
holdes 6.-8. september 2012 i Oslo.
fortsettes side 16
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... Deep Oscillation

... fortsatt fra side 14

Oscillatorkurs i Oslo
Tor-Arne Pettersen holdt en glitrende forelesning
om elektroterapi generelt. Dette er viktig for å
kunne forstå Deep Oscillation.
Sebastian Gründler fra Physiomed i Tyskland underviste om selve apparatet og effektene i vevet.
Oscillation betyr vibrasjoner. Det skapes et elektromagnetisk felt – litt som en pulset magnet. Magneten trekker og slipper i vevet. Fordelene med
Deep Oscillation er at den gir ingen termisk effekt
– den varmer ikke opp vevet og den skader ikke
vevet.
Behandlingen er helt uten smerte, kjennes som en
”snurring” i huden, høres nærmest som et insekt.
Oversikt nederst på siden viser de tre hovedfrekvensene og virkningene på vevet.
Fysioterapeut Åsmund Østebø, ansatt på ElektroStim gikk igjennom ”de beste erfaringsdiagnosene”.
I den forbindelse ble det utveksling av erfaringer
fra kursdeltagere som hadde prøvet ut oscillatoren
på andre diagnoser enn lymfødem.

Kursarrangørene – fra venstre: Åsmund Østebø,
Kristin Ruder, Sebastian Gründler, Tor-Arne
Pettersen og Ann Nesser. Helen Olsen var ikke
tilstede da bildet ble tatt.
oscillation av lymfødem i ben og arm, av strålefibrose og ved behandling av arr.
Alle fikk prøve seg i praksis og det ble to lærerike
dager.
Se evt også nettsidene www.elektro-stim.no og
www.physiomed.de n

Jeg gikk deretter igjennom behandling med Deep
Frekvens (Hz)

Merkbart og synlig

Virkning

Høy: 80-250

Vibrasjon – raske ristninger
Hardt vev mykner

Løsner opp fibrotisert vev
Smertelindrende

Middels: 25-80

Ristninger – lett pumpe
Vevet mykner

Bedring av sirkulasjon
Påvirker raskere regenerasjon av ”sur” muskulatur
Sterke bevegelser i vevet

Lav: 5-25

Kraftigere pumping
Væske forflyttes – påvirker
pumpebevegelsen i årene

Senker blodtrykket gjennom vasolidasjon (utvidelse
av kar)
Aktiverer venepumpen
Sterke bevegelser i vevet

Hva sa du? Skriv det ned, da vel, og send det til Lymfeposten.
Mener du noe, så del det med våre lesere.
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HVERDAGSGLIMT

ved Tone Guettler

Med nål og tråd
I dag lærer vel alle unger å sy på skolen, men hjemme er det kanskje ikke så mye søm lenger? For
oss som har levd en stund som det så mykt heter – kan det kanskje også være ganske varierende
hvor mye håndarbeide det har blitt opp gjennom årene. Alle er ikke like kreative – alle har ikke
samme økonomi. Det kan være mye forskjellig som styrer hva vi har holdt på med.
Men – når man er lymfødemiker er det veldig greit å kunne tre en tråd inn i en nål, og ikke være
redd for å sy noen sting – la stingene bli korte eller lange.
Kompresjonsstrømper og -bukser, – ja for jeg tror kanskje dette gjelder disse to plaggene mer enn
for kompresjonsermer – blir slitt. Siden de også er utrolig dyre, er det nyttig og pengesparende å
gjøre seg det lille bryet og be leverandøren om å få tråd til reparasjon. Det kjennes godt å gå til
verks – enten man rekker å få til en forsterkning i tide, eller det blir litt klassisk stopping på kryss
og tvers for å dekke et større eller mindre hull skapt av en tånegl eller hud som har vært i skarpeste
laget.
Det er utrolig stor forskjell på å stoppe kompresjonsplagg med vanlig tråd og å gjøre det med den
spesielle superelastiske tråden som er brukt i strømpeproduksjonen. Vel er denne tråden vanskelig å
få tredd i en nål – men velg da heller en nål med litt stort nåløye enn å bare gi opp.
God strømpestopp kjære medlymfødemikere!

Sopptid – på godt og ondt
I skrivende stund er det høst – høst etter en fuktig sommer. Bra for soppveksten – noe mange
har stor glede av. Selv elsker jeg kantareller – fordi de er så vakre og smaker så god, – og
traktkantareller fordi de er så greie å tørke eller fryse for senere bruk – fine å ha i supper og sauser.
Steinsopp finner jeg aldri, selve kongen av sopper – den kan jeg bare drømme om.
Men – det er en sopp jeg ikke liker – som gjør meg oppgitt og lei. Det er den forbannede soppen
som lett setter seg i huden mellom tærne på en benlymfødemiker som går med kompresjonsstrømpe
minst 16 av døgnets timer. Med strømpe på i så mange timer blir det lett litt fuktig mellom tærne.
Sopp på huden skal vi lymfødemikere vokte oss for – soppangrep med påfølgende sprekker i huden
er en inngang for uønskede uhumskheter vi helst vil være foruten.
Jeg må til apoteket og kjøpe antisopp pudder – fortere en svint – det er forbasket!!
I serien lymfødemrelaterte klager.
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Bruker du hele grunnstønaden din?
En liten påminnelse fra fysioterapeutene på Norsk Lymfødemklinikk
Det er nå flere av våre pasienter som har fått brev
fra NAV. Det gjelder grunnstønaden1 og ”forvarsel
om revurdering”. NAV ønsker med andre ord å
”re-vurdere din rett til fortsatt grunnstønad”.

års forbruk legges ved hos enkelte NAV-kontorer.
Den enkelte pasient må også innhente erklæring
fra fastlegen og/eller fysioterapeut, som ”bes
vurdere opplysningene gitt av deg”.

For å kunne vurdere retten til fortsatt grunnstønad
trenger de nye opplysninger om ekstrautgifter til
kompresjonsstrømper, forbruksmateriell (bandasjer etc).
Kvitteringer må vedlegges fra siste års forbruk –
og i tillegg må sannsynliggjøring av kommende

Vi håper alle lymfødemikere som får grunnstønad
sparer på kvitteringer og bruker hele summen på
tiltenkte kostnader. Vi har flere pasienter som
”strever litt” med nok kvitteringer, og da har det
vist seg vanskelig for dem å beholde den grunnstønadsatsen de har hatt. n

Grunnstønad kan gis til å dekke – helt eller delvis – ekstrautgifter som er oppstått på grunn av en lidelse.
Du kan ha rett til grunnstønad dersom du har nødvendige ekstrautgifter på grunn av varig sykdom, skade eller lyte.
Med ekstrautgifter menes utgifter som friske personer ikke har. Grunnstønad gis ikke til engangsutgifter, men til
utgifter som er stadig tilbakevendende.
Ekstrautgiftene må tilsvare minst grunnstønad sats 1. (Kilde: www.nav.no)

LYMFEPOSTEN tørster

Vi trenger nytt blod
“Ein redaksjon kan ikkje vara evig, veit du.”
Også Lymfepostens redaksjon trenger i blant forsterkninger og nye medarbeidere.
Vil DU være en av dem som bringer kunnskapen om vår felles skjebne videre?
Meld fra til Torunn –
på telefon 976 33 265 eller e-post lymfeposten@lymfoedem.no

LYMFEPOSTEN

Utgivelsesplan 2012

Utgivelse

Redaksjonell frist

Frist annonsemateriell

Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4

26. januar
3. mai
9. august
25. oktober

9. februar
16. mai
23. august
8. november
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Uke 11 – medio mars
Uke 25 – ultimo juni
Uke 39 – ultimo september
Uke 50 – medio desember
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Lymfødem og tropisk varme
Sakset med tillatelse fra Svenska Ödemförbundets medlemsblad Lymfan nr 4/2008.
Tekst: Lymfterapeut Helena Janlöv-Remnerud
Oversatt av Svanhild Helland
Foto: Elsebeth Peel Jarvis
Når det blåser fra nord og snøflakene kiler seg ned
innenfor kragen, er det mange av oss nordboere
som lengter til varmen. Har man lymfødem er det
imidlertid visse saker man må tenke på når man
drar i veg på langtur til mer solrike egner.
Kompresjon
Det er bra å bruke kompresjon under flyturen.
Sjekk før du reiser at kompresjonsstrømpen din
fungerer som den skal. Du må aldri bruke en strømpe som stenger av for flyten av lymfevæsken. Blir
du mer hoven i leggen/foten ved benlymfødem
eller i hånden ved armlymfødem sitter strømpen
feil. Ved benlymfødem kan man eventuelt også
komplettere den vanlige kompresjonsstrømpen
med en knestrømpe eller bandasjering. Det er
bedre at du har en gammel kompresjonsstrømpe
som er litt slakk, enn en ny som kanskje sitter så
hardt at den stenger av for lymfevæsken dersom
du hovner opp under flyturen. Iblant kan bandasjering være bedre enn en kompresjonsstrømpe. Man
kan alltids gjøre om en bandasjering ved et toalettbesøk dersom den sitter for hardt.
Bevegelser
Tenk på flyten av lymfevæsken under flyturen.
Sitt ikke helt stille, men rør på deg – selv når du
sitter i flysetet. Rull på skuldrene og strekk armene i været nå og da – gjerne samtidig som du puster dypt. Gjør knipeøvelser med setemusklene,
gjør store, langsomme sirkler med føttene eller
tråkk opp og ned med fotbladet (som å trå en symaskin). Tåhevinger sittende er også en god øvelse for å få fart på lymfevæsken. Det kan jo by på
litt vanskeligheter å springe rundt i gangene på
flyet mens flypersonalet jobber, men pass på å ta
en sveip når det er mer rolig. Man kan også jogge
på stedet mens man venter i toalettkøen.

Massasje/egenbehandling
Pust dypt slik at brystkassen ekspanderer fullt ut
– fem dype åndedrag minst en gang i timen. Pass
fortsettes neste side

Lege, spes. Ortopedi
Spesialtilsydde/tilpassede sko
Alle typer hjelpemidler
Innleggssåler
Støttebandasjer
Ben- og fotproteser
NORSK ORTOPEDISK FOTTØY as
OSLOGATA 4 // 1610 FREDRIKSTAD
Ring oss for timebestilling!

69 30 00 10
www.nof–as.no

post@nof–as.no
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... tropisk varme
på å gjøre noen lymfestrykinger når du er på toalettet. Spente skuldre gir feil signaler til lymfesystemet. Ta med hånden på skulderen og tøy i
musklene fremover. Strykinger på halsen fra nakken
mot gropen ved nøkkelbeinet setter også fart på
lymfesystemets lymfehjerte.
Alkohol
Husk at alkohol forstyrrer væskebalansen i kroppen og øker risikoen for hevelse. Avstå helst fra
alkohol under flyreisen. Drikk heller vann.
Ved ankomsten
Selvsagt kjennes det vanskelig å gå med tykke
kompresjonsstrømper og kompresjonsermer på en
ferie med mye sol. Forsøk å avgjøre når du kan
være uten kompresjonstrømpen – for eksempel
når du slapper av i en liggestol i skyggen.
Jeg bruker å si at en dyktig pasient kommer hjem
med to brune armer/ben. Å bli solsvidd slik at huden blir ildrød er ikke bra for noen – uansett om
man har lymfødem eller ikke. Men å bli solbrun
– å få en brun hudfarge – er bare positivt når man
har lymfødem. Solbrunheten tørker ut huden som
dermed ikke kan samle opp like mye ødem. Vær
nøye med å bruke krem med høy solfaktor slik at
du får en fin ”solbrunhet”. Selv om man sitter mest
i skyggen bruker man å bli brun i solrike klima.
Bad i bassenget/sjøen
Bad ofte! Å oppholde seg og bevege seg i vann er

... fortsatt fra forrige side

det beste man kan gjøre når man har lymfødem.
Trykket fra vannet i kombinasjon med bevegelsene setter fart på lymfesystemet. Eventuelt kan man
ha kompresjonsstrømpen på i vannet – da øker
flyten av lymfevæsken.
Selvfølgelig er det viktig å se seg for, slik at man
ikke tråkker på noe skarpt på stranden eller i vannet og får sår på føttene dersom man har benlymfødem. Vær nøye med å holde såret rent i tilfelle
så skulle skje. Ha gjerne med Compeedplaster
som blir som en annen hud mens såret heles.
Ha en fin reise og kom hjem glad og solbrun! n

LITEN HUSKELAPP FOR REISEN:
Antibiotika i tilfelle rosen
Reiseapotek med plaster
Solkrem med høy solfaktor
Bra kjølende hudkrem
Insektmiddel
Malaria om du er i et risikoområde
Reiseforsikring
Informasjon på engelsk om din tilstand
Gode kompresjonsstrømper
Sko som dekker hele foten dersom du har
lymfødem i bena
Løse klær som beskytter ødemet i solen
Reis lett så du ikke bærer for tungt

LYMFEPOSTEN søker

Noen som passer for meg?
Grei og ivrig, energisk, idérik dame på 68 som har sittet i Lymfepostens redaksjon i noen år søker
nytt hyggelig bekjentskap med likesinnet humørfylt person som liker å skrive, – i håp om en trivelig
og givende fremtid sammen – med Lymfepostens beste som mål. Selv begynner jeg kanskje å gå litt
tom nå, og er tidvis litt sliten. En vitamininnsprøytning er tingen, – og DU er kanskje den rette.
Bm: Lymfødem ingen hindring, ei heller kritisk sans.
Kontakt Tone: Redaksjonen anviser.
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Mobiderm®
Den revolusjonerende nattstrømpen
som gir utrolige resultater.
Brukes til behandling av ødem ved å
stimulere vevet under huden
Behandlingsprinsipp:
Mobiderm fremmer bevegelse i vevet under
huden. Dette oppnås gjennom at skumgummiceller i materialet skaper et høyere
trykk enn der det ikke ligger skumgummiceller, hvorpå en skyveffekt oppstår.
Indikasjoner:
t%SFOBTKFBWIFSNBUPNFS
t#FIBOEMJOHBWEFNPHMZNGEFN
t4NJEJHHKSJOHBWöCSPTJT
t3FIBCJMJUFSJOHBWLSPQQTEFMFSTPN
brukes til bevegelighet

4USNQFOFSFOLFMÌCSVLFPH
konkurransedyktig på pris!
3JOHPTTHKFSOFQÌUMGGPSNFSJOGPSNBTKPO

AlfaCare AS, Merdeveien 12 B, 3676 Notodden
Tlf: 35 02 95 95, Faks: 35 02 95 99
E-post: post@alfacare.no, web: www.alfacare.no
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Å leve med lymfødem
Min historie slik den ble fortalt på Oslo/Akershus Lymfødemforenings Lymfeskole del 1.
Ved Merete J. Orholm
Diagnosen
Våren 2002 endret livet mitt seg – og da mener
jeg det positivt. Etter mange undersøkelser hos
flere leger gjennom mange år, sendte Lovisenberg
sykehus meg til Norsk Lymfødemklinikk. Legen
formulerte seg slik ”dette er den siste muligheten
jeg kan foreslå”. Jeg ante ikke hva jeg gikk til, men
var veldig lei av å ha store bein og mye smerte –
spesielt i området rundt anklene og i leggene.
Spent troppet jeg opp på klinikken og ble møtt av
varme og vennlighet. Etter at to fysioterapeuter
hadde tittet på beina mine, kom det unisont fra
begge: ”Her passer du som hånd i hanske og med
det så mener vi det positivt, for da vet vi hva vi
skal gjøre”.
Slik begynte min reise inn i lymfødemets verden.
Mange nye muligheter åpnet seg, mye latter og
glede, noen tårer og frustrasjon, ny kunnskap og
masse vennskap. Flotte opplevelser både i inn- og
utland, oppturer og noen nedturer, men det mest
markante: et liv med lymfødem. En diagnose var
blitt stilt – og jeg fikk hjelp til å bli kvitt smerte,
beina ble mindre, posene rundt knærne og anklene
minket og etter hvert så gikk vekta også ned.
Min mestringsstrategi er at det er dette jeg velger
å fokusere på. Ikke at jeg må gå med kompresjonsstrømper hver dag, jevnlig bandasjering og bruk
av pulsator.
Når jeg skriver det slik så vil jeg påpeke at vi alle
er forskjellig. Vi lymfødemikere kan være så mangt.
Det kan være mange årsaker og hendelser som
ligger bak en diagnose. Det er mange typer lymfødem og man kan ha det på mange kroppssteder,
både på et enkelt eller flere.
Intensivbehandling
Selv har jeg primært lymfødem, i begge beina fra
anklene til livet. Etter en tvillingfødsel for godt
over 3 år siden har jeg nok også fått noe i mageregionen. For etter en intensivperiode med behandling i 14 dager, med mye fokus på mageregionen
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Det går med noen
ruller kompresjonsbandasjer og polstring fra tærne til
over midjen, når
det skal bandasjeres for natten
under intensivperioden

sist vinter – ”forsvant” det 14 cm fra den kroppsdelen.
Første dag på jobben etter den intensivbehandlingen på Lanzarote med foreningen så troppet jeg
opp med kjole og lange støvletter – for beina hadde
jo også minsket en del, så her gjaldt det å feire før
”tanken ble fylt opp igjen”, som jeg pleier å beskrive det som. For som dere vet så ”renner det”
dessverre tilbake etterhvert, men med jevnlig be-

Gutta hjelper med opprulling av bandasjer på
behandlingsopphold

LYMFEPOSTEN 4/11
handling og bruk av ulike hjelpemidler så holder
vi det i sjakk.
Mestringsstrategi
Vi gjør vel alle avvik fra ”oppskriften” for en flink
lymfødemiker, så har også jeg gjort. Jeg må innrømme at jeg ikke alltid har vært, er eller kommer
til å være like snill mot mitt lymfødem.
Jeg fortsatte å spille fotball tiltross for ikke altfor
”vennlige” blikk fra fysioterapeuten min. Jeg elsker å reise og det kan til tider bety lange flyreiser
og da er ikke beina mine alltid like blide. Ikke
synes jeg sommerbryllup og kompresjonsstrømper
er den flotteste kombinasjonen heller. Men, som
Elsebeth Jarvis sier: ”Sjela skal også ha sitt”.
Snarveier kan være fristende, men som det heter
”etter den søte kløe, kommer den sure svie”. Det
vet også jeg, men av og til er det bare så deilig og
befriende å legge kompresjonsstrømpene til side.
Så gjør jeg det heller godt igjen med beina mine
etterpå. Etter at jeg tok i bruk mobidermstrømpene

om natten har jeg enda et godt hjelpemiddel å ta i
bruk etter en tilstjålet ”kosestund” med neglisjering av lymfødemet. Da kan jeg heller smile av at
det går ”rykter” fra en tur til Provence om at ”det
var sjokkerende å se at lymfødemikere badet og
solte seg uten kompresjonsstrømper”.
Å være aktiv, hoppe og sprette rundt – er en viktig
del av meg. Kan jeg ikke gjøre det, mister jeg livsgnisten. Da jeg fikk konstantert lymfødem var det
mange av disse tankene som raste rundt i hodet
mitt: Hva kunne jeg gjøre og hva måtte jeg slutte
med? Istedenfor å sette begrensninger, lærte jeg
meg fort å kombinere det jeg satte aller mest pris
på med det å være lymfødemiker.
Aktivitet
Det er viktig at vi er i aktivitet og at vi tenker på
kosthold, slik at vekt og ødem ikke øker. Det viktigste er å finne den balansen som er viktig for en
selv og heller utforske grensene av og til, for så å
fortsettes neste side

Vi jobber for deg med lymfødem!
JoViPak nattbandasje
Problemløseren
Mange modeller
Høy kvalitet
For mer informasjon, ta kontakt med din
fysioterapeut eller med oss i Rdh!
www.rdh.as
post@rdh.as

tlf 52 84 45 00
fax 52 84 45 09

postboks 238
4291 kopervik

webshop
www.careofnorway.no
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Å leve med lymfødem

... fortsatt fra forrige side

ta den sure svien etterpå. Det fungerer i hvert fall
for meg.

hatt. Det er heller jeg selv som ikke alltid har vært
like snill mot meg selv og mitt lymfødem.

Det å få stilt diagnosen og hjelp til å holde lymfødemet under kontroll, ga meg for eksempel mindre
smerte og en bedre nytelse av det å gå i fjellet. Nå
kan jeg ha fjellsko og vandre timesvis på vidden

Mitt nye prosjekt er å bygge min egen selvtillit til
å gå med kompresjonstightsene Lymed i kombinasjon med tunika og kjoler til knærne. Jeg har begynt å trene på dette, men jeg skal innrømme at
jeg sliter med følelsen av at alle ser på beina mine.
Jeg vet det er tull, men det er derfor jeg her må
bygge min egen selvtillit, slik at disse negative
følelsene slipper taket. Men, dette er også en del
av det å leve med en kronisk sykdom. Det vil
alltid være nye personlige og sykdomsmessige
barrierer vi må overvinne.

uten at det ”henger poser” på oversiden av kanten
på fjellskoene ved turens slutt. Før var jeg heldig
hvis jeg kunne finne gode fjellsko.
Løping er bedre for meg enn for eksempel spinning
– da gnisser anklene mot sykkelen og det er ikke
noe særlig. Ved løping kan beina være tunge, men
så er jo ikke farten det viktigste.
Svømming er noe jeg burde gjøre mer av, men som
det er vanskelig å finne tid til.
Å være i fullt arbeid, småbarnsmor og ha et aktivt
liv kan være en utfordring for det å finne tid til
regelmessig behandling. Jeg avtaler tid med fysioterapeuten for det neste halve året. Hver tredje
uke er ønsket hyppighet. Langtidsplanleggingen
er viktig, da holder jeg behandlingstiden hellig og
kvelden settes av til avslapping og ro. Da jeg gikk
gravid var det enda viktigere med regelmessig behandling og det resulterte i at jeg ikke hadde noe
særlig mer ødem enn hva andre gravide har.
Heldigvis har jeg sluppet å slåss mot for eksempel
NAV for å få de hjelpemidlene, stønadene og rettighetene jeg har krav på.
Forståelsesfulle arbeidsgivere har jeg også alltid
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For å kunne overvinne de utfordringene som lymfødemet har gitt meg, har jeg valgt å tilnærme meg
livet mitt som lymfødemiker med positiv psykologi og positive mestringsstrategier. Jeg vet at
mange sliter med bakenforliggende diagnoser og
mye større ødem enn det jeg har, men dette er min
historie og min måte å takle det på. For noen kan
det virke som en solskinnstilnærming til det å leve
med lymfødem. Det er det ikke, og jeg vil understreke at vi lymfødemikere er like forskjellige som
folk flest – for det er jo det vi er – folk flest. Det
går ikke an å planlegge for framtida, så mitt eget
pågangsmot og egen omstillingsevne er noe av
det viktigste jeg har. En kollega sa en gang til meg:
”Vær glad for det du får til og vær stolt av deg
selv”. Og det er vel noe av det beste vi kan si både
til oss selv og til andre.
Avslutningsvis vil jeg sitere Åge Aleksandersen:
Og når det bles som verst på toppan
og når galskapen får rå
Ska vi hold omkring hverainner
Og vi veit det her ska gå
Å – å leva livet
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+ Leserbrev ... Leserbrev ... Leserbrev
Mobiderm og JoViPak

For oss med diagnose lymfødem (primærødem for meg) er det alltid spennende å åpne Lymfeposten for å
se om det er noe nytt om behandling av vår diagnose.
For ca 2 år siden leste jeg om JoViPak og senere var Rolf Davidsen på medlemsmøte og viste frem denne
nattstrømpen. Etter en tenkepause så bestilte jeg en strømpe etter mål. Den er i bruk hver natt.
Senere ... iår kom så Mobiderm nattstrømpe, den ble også bestilt etter mål.
Min egenbehandling starter om kvelden mens jeg sitter foran TV. Da tar jeg i bruk Mobiderm og tar
gjerne en bandasje over den. Senere, når det er leggetid skifter jeg til JoViPak.
For meg har disse strømpene hver sin funksjon: Mobiderm myker opp mitt ødem, mens JoViPak drenerer.
Om morgenen starter jeg med selvdrenering og 3-4 ganger i uken bruker jeg også pulsatoren.
Denne kombinasjonen av hjelpemidler og selvdrenering har hjulpet meg til å holde ødemet stabilt – men
selvfølgelig bruker jeg også flatstrikket kompresjonstrømpe hele dagen.
Jeg har lang vei til nærmeste fysioterapeut – en time med bil hver vei. Derfor er det viktig for meg å bruke
hjelpemidler hjemme, slik at jeg slipper å reise så ofte til behandling.
Med vennlig hilsen Herdis Pedersen

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

www.kiritec.no

kiritec .
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+ Leserbrev ... Leserbrev ... Leserbrev
Mobiderm

Takk for et flott blad.
Jeg bare må dele min gode erfaring med Mobiderm nattstrømpe.
Jeg leste om denne ”nyvinningen” i en tidligere utgave av Lymfeposten,
og ble umiddelbart interessert etter å ha vært innom www.alfacare.no
Jeg har ikke vært så veldig flink til å bandasjere meg jevnlig, det har gått
litt i rykk og napp og virkningen av det har selvsagt vært deretter. Foten
bar preg av dårlig drenering. Da jeg så fant ut at her ligger det an til noe
mer lettvint, grep jeg sjansen. Ingenting skal være uprøvd.
Jeg fikk min utmerkede fysioterapeut til å ta mål, bestilte og fikk halvstrømpen etter ca tre uker.
Og for en herlig opplevelse! Lett og luftig – og svært virkningsfull.
Når jeg tar av nattstrømpen om morgenen, smiler jeg like bredt hver gang.
Foten min er ”tynn” – og jeg trer lykkelig på meg mine daglige kompresjonsstrømper som jeg får fra Rolf Davidsen Helseagentur.
Deilig å kunne drive litt tekstreklame. Det finnes faktisk hjelpemidler som
fungerer, og mennesker i riktige posisjoner rundt omkring som kan gjøre
livet lettere.
Min Mobidermen kostet meg i underkant av 1000 kr og har vært ei god
investering.
Tips: Ikke ta for romslige mål. Jeg har blitt så mye bedre, at strømpen pr i dag er litt i største laget etter
bare en måneds bruk.
Med hilsen Ann-Sissel Myrlund, 9470 Gratangen

LYMFEPOSTEN undres

Finnes det noen derute?
Lymfepostens redaksjon trenger forsterkning – nye hoder og krefter. Kanskje er DU den vi søker?
Det er en klar fordel om du er ganske sterk i norsk språk, og at du liker å skrive. Men fremst trenger
vi en engasjert lymfødemiker eller fysioterapeut som sprudler av ideer og forslag – til både innhold
og skribenter. Redaksjonen er en sammensatt gjeng med svært så forskjellige sterke/svake sider.
Vi har mye hygge og moro sammen – i tillegg til å lære masse underveis i prosessen.
Har du lyst til å bidra med ditt, og være med å skape et medlemsblad som er til både hygge og nytte
– skriv til Elsebeth på adressen lymfeposten@lymfoedem.no
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Kontroll over egen kropp
Etter at jeg i flere år har følt at jeg ikke har hatt kontroll med det som skjer med kroppen
min, har jeg nå i større grad overtatt styringen.
Jeg er tilbake der det hele startet for snart 25 år siden.
Ved Christel Meyer
Jeg er nå 56 år og har fortsatt et dårlig
fungerende lymfesystem. Jeg hovner
fortsatt opp og jeg bruker fortsatt kompresjonstights. Men jeg har masse
energi, bena er ikke lengre tunge og
stive, badevekta har blitt min beste
venn og det er igjen gøy å handle klær.
Jeg har blitt hekta på Zumba og trening
generelt. Tester sier at min fysiologiske alder i dag er 41 år.

ten hele tiden har gått oppover.

”Diet for lymphoedema”
Jeg har også tidligere fulgt de råd
som Juliet George gir i sin ”Diet for
lymphoedema” – men ikke konsekvent. Derfor har jeg ikke kunnet si
om det virket eller ikke. Dietten baserer seg på at man skal oppnå en god
syre/base balanse i kroppen.
I januar tok jeg frem boken igjen fast
Lymfødem/lipødem
bestemt på å følge anbefalingene.
Jeg har hatt primært lymfødem/lipHun anbefaler at når man starter med
ødem siden andre trimester i siste svan”Diet for lymphoedema” bør man
gerskap i 1986. Men diagnose og hjelp
holde seg helt borte fra karbohydratfikk jeg først 12 år senere.
rik kost i minst et par uker. For dem
Kompresjonsstrømper og behandling Christel fotografert på
med lipødem og/eller primærødem
Lanzarote i sine hjemme- med celluliter anbefaler hun at man
fikk ødemet til å gå ned, men – som
alle som har gått lenge udiagnostisert fargede bandasjer – som fortsetter med redusert inntak av raskt
nå matcher skjorten!
vet, er det ikke lett å skille mellom
absorberbare karbohydrater.
økt fettmasse og økt væskeansamling.
For meg ble det 5 uker med kost-erstatning fra
Mitt nye liv startet på alvor etter NLFs behandEasyLife. Det ga meg alle de næringsstoffer kroplingsreise i november 2010. Fysioterapeut Elin
pen trenger, og jeg gikk ikke sulten en eneste dag.
Sahlberg hadde der gjort en kjempejobb og fått
Jeg drakk også ca 3 liter vann per dag for å hjelpe
frem nye baner for lymfen.
kroppen til å skille ut avfallsstoffer som var lagret.
Vel hjemme igjen fortsatte jeg med pulsator og
Og ut kom de, og vekten gikk ned ca 2 kg per uke.
bandasjering regelmessig. Hele desember og januar
Jeg trente regelmessig under denne tiden, men med
fortsatte den gode effekten. Jeg fortsatte å gå tur
så lavt inntak av kalorier/energi måtte jeg passe
og startet på treningsstudio. Kunne jeg gjøre noe
på at øktene ikke ble for lange.
mer?
Dette kan oppfattes som ekstremt, men for meg
Vi vet alle at normal kroppsvekt er det beste utvar det det som skulle til. Etter 5 uker hadde jeg
gangspunkt for lymfødembehandling, særlig for
tatt av 14 kg.
oss med primærødem. For mye underhudsfett gjør
at lymfevæsken transporteres enda dårligere. Det
Mye av det ekstra fettet under huden ble borte og
er ikke alltid lett for oss med lymfødem å vite om
lymfesystemet begynte å fungere mye bedre. Selv
vektøkingen skylles mer fettvev eller mer væske.
etter at jeg begynte å spise vanlig mat fortsatte
Oftest er det vel litt av begge deler.
vekten å gå ned. Til sammen har jeg gått ned 17 kg.
Jeg har alltid vært opptatt av å spise sunt og være
Nå er vekten stabil og varierer med 1-2 kg etter
fysisk aktiv. Allikevel har også jeg opplevd at vekhvor mye væske jeg har i kroppen.
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Balansert kosthold
Det er i dag mye prat om lavkarbo-kost og at folk
spiser mindre brød og poteter, mens forbruket av
bacon og smør har steget. Det kan ibland høres ut
som om dette er løsningen på nesten alle helseplager. Jeg vil advare mot det. Men samtidig vil
jeg råde alle med lymfødem til å finne sin måte å
holde vekten så normal som mulig på.
Å følge Juliet George´s råd og sette sammen et
balansert kosthold er ikke så vanskelig. Mitt kosthold ligner også en modifisert lavkarbo-kost. Jeg
unngår sukker og sukkerholdige matvarer, har redusert inntaket av brød, poteter, ris og pasta. Men
samtidig spiser jeg fisk, magert kjøtt, og mye
salater og andre grønnsaker. Jeg spiser meg mett,
men heller ikke mer.
Frokost består som oftest av en liten porsjon grov
frokostblanding tilsatt solsikkefrø og linfrø med
Cultura eller yoghurt naturell. Det kan serveres
med bær eller litt frukt. Til lunsj spiser jeg som
tidligere, salat med kylling, tunfisk, reker eller
ost. Middag er retter av kjøtt, fisk, kylling med
mye grønnsaker.
Før jeg legger meg drikker jeg et glass vann med
to spiseskjeer basiske mineraler: magnesium,
kalsium, kalium og natrium. I følge Juliet George
vil et lett basisk miljø i kroppen være det beste
for god lymfødemkontroll. Dette vet jeg ikke om
er riktig, men det koster meg ikke noe å ta dette
kosttilskuddet.
Jeg har egentlig ikke endret kostholdet så mye.
Den største forskjellen er at jeg nå er mye mer
konsekvent. Jeg er nokså strikt til hverdags, men
ikke på noen måte fanatisk.

Men jeg har alltid med en pose kosterstatning i
vesken dersom ikke noe annet er tilgjengelig. Det
reduserer fristelsen til å spise noe kroppen ikke
har godt av.
Vekt- og lymfødem-reduksjon
Jeg tror ikke det nødvendigvis er valg av matvarer
som er avgjørende, men at jeg nå igjen er normalvektig. Det er jo også det rådet vi med lymfødem
får.
Utfordringen for oss med primærødem/lipødem er
at tilstanden ofte har gått så langt før vi får diagnosen, at vi ikke lengre vet hva som er hva: fett
eller væske. Uansett har jeg nå kvittet meg med
begge deler og lymfesystemet fungerer nesten
normalt igjen:
• Jeg har kunnet redusere antall vedlikeholdstimer hos fysioterapeuten,
• jeg klarer meg fint uten kompresjon i lengre
perioder,
• jeg kan igjen sitte på huk og
• omkretsen på låret er redusert med 10 cm.
Jeg har fortsatt områder med fibrøst vev som lett
blir både harde og væskefylte. Da hjelper noen
behandlinger med Deep Oscillation og bandasjering til å få områdene myke igjen.
Jeg har brukt tiden på å finne ut hvordan min kropp
og lymfesystem reagerer på ulike matvarer. Jeg
vet at jeg ikke har det bra med sukker og for mye
karbohydrater eller rødvin. Jeg er ikke sikker på
om jeg har funnet svaret som gjelder alle med
primærødem – men jeg har i hvert fall funnet en
måte som fungerer for meg. n
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Film – Lymfødem – Norden
For flere år siden lagde en av kompresjonsstrømpeprodusentene en informativ film om
lymfødem – som så i 2002 fikk svensk tale. Hvor stor distribusjon filmen fikk innen Norsk
Lymfødemforening vet jeg ikke, men jeg tror den har vært vist på enkelte medlemsmøter
lokalt.
Flere nordiske lymfødemforeninger har så i senere år arbeidet for å lage egne filmer om
lymfødem.
Ved Tone Guettler
Norge
Norsk Lymfødemforening gjorde noe med ønsket
om en film i fjor. Filmen var offentlig tilgjengelig

på foreningens nettsted www.lymfoedem.no fra
rett over nyttår, og ble også nyhetsannonsert fra
førstesiden – men ved en beklagelig glipp glemte
vi å skrive om det i Lymfeposten!
Vi vet at ikke noe blir til av seg selv. Bak filmen
som skal forklare lymfødemdiagnosen, informere
og illustrere, ligger det mye arbeid – og mot. Mot
hos både lymfødemiker Bjørg Thorsland og
fysioterapeut Ingrid Skolleborg Hilsen som stiller
opp – man skal våge å eksponere seg. Den lille
norske informasjonsfilmen på drøye seks minutter
har blitt riktig bra, ressursene tatt i betraktning.
Det ble samtidig, ut fra det samme materialet
laget en liten ”snutt” på 30 sekunder for gratis
visning på TV på såkalte ”reklamefrie dager” jul/
påske/pinse.
Danmark
Nylig har også Dansk Lymfødem Foreningen
(DALYFO) kommet med sin film – den er lagret
på DVD, i motsetning til den norske som er til-

30

gjengelig for alle på nett.
Den danske filmen har vi sett fram til lenge. At
det har tatt tid forstår vi godt, for ikke bare er det
en lang, inngående og utdypende film – den må
også ha kostet mange penger, penger det nødvendigvis må ha tatt lang tid å skaffe tilveie. Så har
da også resultatet blir usedvanlig bra.
Hva er det som gjør at jeg ble så glad og fornøyd
da jeg så den danske filmen? Tja, først en liten
ting, men ganske vesentlig for norske seere: det
var god tale, god lyd – tydelig, greit å forstå, noe
som ikke alltid er tilfelle for våre norske ører når
vi ser på danske filmer.
En annen ting jeg likte
veldig godt var at de
viser så mange forskjellige typer lymfødem og
lymfødemikere. Her ser
vi voksne, barn og ungdom, menn og kvinner
– lymfødemikere i alle
faser av livet. Og de er
aktive, og snakker om
hva som gjør hverdagen
fin for dem.
Filmen er etter mitt
synspunkt godt klippet
– den beveger seg mellom lege og behandlende
fysioterapeuter, presenterer foreningen DALYFOs
arbeid og mål – og har gode presentasjoner av
hvordan den enkelte håndterer sin lymfødemikerhverdag.
NLF har kjøpt mange eksemplarer og distribuert
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bl.a. til lokallagene. Er du interessert i å se filmen,
men er uten tilknytning til en lokal
lymfødemforening – ta kontakt med sentralstyret.
Sverige
Svenskene har også laget film. Det dreier seg om
mer enn én film, men de har vi ikke sett enda.
Svenska Ödemförbundet skriver på sin Facebookside:
“Nu är SÖFs DVD ”Tänk Lymfo-logiskt” klar!
Efter en sommar med filmning och en sensommar och tidig höst med klippning är vi i mål.
Härligt! En första visning för alla deltagare i
filmen ges 31 oktober – sedan är det meningen
den kan användas på rehabkliniker, hos lymfterapeuter, för patienternas eget bruk etc. Den
kommer att annonseras på hemsida och i nästa
nummer av Lymfan.”
Svenska Ödemförbundet har lovet å sende
DVDen til Norsk Lymfødemforening – så er det
opp til sentralstyret når de får sett den, om de vil
anskaffe flere eksemplarer og distribuere til de

Lympha Press®

lokale lymfødemforeningene.
SÖF filmet dessuten fra sin konferanse i sommer,
og forteller:
“Nu är filmerna med föreläsningarna vid SÖFs
konferens i Malmö nästan klara. De kommer
att sändas på Youtube – länk på SÖFs hemsida
– med lösenord till medlemmarna. Du kommer
att lära dig mer än du kan ana när du ser dem!
Fantastiska föreläsare som ställer upp gratis
för SÖF och sprider del av sina kunskaper till
oss!”
Søker man på Google: svenska ödemförbundet
youtube – vil to filmer komme opp øverst. Men vi
håper at alle filmene de har laget fra konferansen
vil bli gjort tilgjengelige uten behov for medlemskap i den svenske foreningen for å få passord og
få se filmene.
Mye bra arbeid er gjort for å fremme informasjon
og forståelse om lymfødem – gratulerer til alle tre
foreningene! n

Vi jobber for deg med lymfødem!
Lympha Press Pulsator
Medi kompresjonsplagg

For mer informasjon, ta kontakt med din
fysioterapeut eller med oss i Rdh!
www.rdh.as
post@rdh.as

tlf 52 84 45 00
fax 52 84 45 09

postboks 238
4291 kopervik

webshop
www.careofnorway.no
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Lurer du på noe? Hvis du selv lurer kan du være sikker på at det
er minst ti andre som lurer på akkurat det samme.
Skriv til Lymfeposten – det finnes ikke dumme spørsmål! Det kan ta
litt tid før du får svar, men til gjengjeld kan vi alle få ta del i det!
Tove Søraas Valebjørg, spesialist i onkologisk fysioterapi, MNFF, Brygga Fysikalske Institutt i
Kragerø, svarer på spørsmål fra leserne.
Rosen og trening:
Jeg har primært lymfødem i høgre foten, har
nå den siste tiden hatt rosen i foten to ganger
med bare en måneds mellomrom.
Jeg lurer på om det er noe jeg burde unngått
får å ikke få det så snart igjen?
Må jeg for eksempel unngå å trene for hardt?
Jeg har drevet styrketrening på blandt annet
beina, tåler de ikke det? Hvertfall forut for at
jeg har fått rosen har jeg gått meg en lang tur,
med tunge oppoverbakker. Kan det være med
til å overbelaste foten nok til å få infeksjon i den?
Legen jeg var hos i forbindelse med roseninfeksjonene mener det er bare bra å trene fordi
det øker sirkulasjonen i foten, og at jeg bare
må passe på å forhindre at det kommer sår på
foten. Men jeg lurer på om det er noen slags
trening jeg ikke bør gjøre, som kan forverre?
Hilsen noe fortvilet
Svar:
Jeg er enig med legen i at du må unngå sår på
foten. Dersom du får sår, må du desinfisere dem.
Rosen kommer av bakteriell infeksjon (type A
streptokokker). Kan du ha hatt et lite sår på
foten/benet, eller kanskje gnagsår?
Det er ikke så uvanlig at man kan få rosen med
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forholdsvis korte intervall. Kanskje ikke alle
bakteriene ble drept av første antibiotikakur?
Kanskje var det fortsatt en infallsport for bakterier et sted på benet? Viktig å undersøke.
Vær også oppmerksom på at stress er ugunstig
for lymfødem og kan få rosen til å blusse opp
igjen. Kronisk stress svekker immunforsvaret.
Før et utbrudd av rosen, er det noen som har
kjent antydning til sår hals og ikke følt seg helt
i form. Da bør man unngå å trene.
Men trening i seg selv gir ikke rosen. Det er
dokumentert at regelmessig trening styrker
immunforsvaret, men man skal ikke overdrive
og trene som en toppidrettsutøver. Man bør
dusje/vaske seg og skifte så raskt som mulig
etter trening.
Jeg kan anbefale deg å lese artikkelen om
rosen i Lymfeposten nr 4/08. Den er skrevet
utfra et foredrag Kristin Haugen holdt om rosen.
Der står det mer utførlig om sykdommen.
Du finner den på NLFs nettside lymfoedem.no.
I feltene til venstre – finn Lymfeposten. Klikk
på den og bla deg nedover til 2008.
Der står det også anbefalt såper og kremer man
bør bruke for å styrke hudens immunforsvar.

h
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Workshop på Montebello
Ved fysioterapeut Linda Wiik
Det er viktig å dokumentere at komplett fysikalsk
lymfødembehandling har effekt.
I forrige nummer av Lymfeposten beskrev Imke
Wallenius hvordan hun med nøyaktighet og flid
har dokumentert sine målinger og behandlingsresultater av lymfødemikere gjennom mange år.
Fagseksjonen på Montebello-Senteret på Mesnali
har nå kjøpt hennes dataprogram og vil ha fysioterapeutene som er engasjert på lymfødemkursene
til å benytte metoden.
Skal målingene ha verdi må det veies og måles på
nøyaktig samme måte ved ankomst og avreise.
Dette lagres i datamaskinen og vi kan avlese resultatet av intensivbehandlingen – og også avlese
hvor på armen eller benet ødemet sitter. n

Mellomhelgen på Lymfødemkurset i oktober ble
brukt til undervisning og trening for ivrige fysioterapeuter.

NYTT .... LOKALNYTT .... LOKALNYTT

Ringerike
stiftet 25. november 1998

Med humøret på topp ble det tid for kaffe, rundstykker og kaker sammen med masse prat.
Tilslutt takket Bodil alle fremmøtte for en vellykket kveld og ønsket alle vel hjem.
Kari B.Elton

Prøysen i ord og toner
Onsdag 7. septemer hadde vi vårt årlige fellesmøte
med Foreningen for brystkreftopererte Ringerike
og omegn på Benterudstua. Bodil i brystkreftforeningen ønsket alle velkommen.
Vi hadde besøk av våre fysioterapeuter som redegjorde for de nye reglene for dekning av utgifter
til kompresjonsstrømper og -bandasjer.
Deretter sang Ann Kristin Aannerud og fortalte
kjente og ukjente historier av Prøysen, mens Kjell
Nordland spilte piano til.
Allsang ble det også. Det ble en fantastisk koselig
kveld med viser og fortellinger av Prøysen.
Kari Danielsen fra Lymfødemforeningen takket
Ann Kristin og Kjell for den flotte underholdningen.

Nord-Trøndelag
stiftet 11. oktober 1997

Trivselstur 2011
Ytterøya lå badet i gyllen høstsol da ferga fra Levanger la til kai tidlig formiddag lørdag 3. september. I alt 13 deltagere fra Stjørdal og Hegra i sør
til Innherred i nord møtte fram til årets trivselstur
i Nord-Trøndelag Lymfødemforening.
Minibussen som ble benyttet under hele turen,
fraktet oss mellom plassene vi skulle besøke på
fortsettes neste side
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øya. Vår utmerkede guide var Sigurd Laugsand,
gammel-lensmannen på Ytterøya. Han møtte oss
på kaia og ga oss fyldig innføring i bygdas historie og levevis før og nå. Vi kjørte i et vakkert kulturlandskap med velstelte og pene gårdstun. Laugsand var et oppkomme av fortellinger og anekdoter.
Det ble servert kaffe med ”biteti” da vi kom til
Bygdetunet som åpnet for oss. Guiden bidro med
interessant historie – anekdoter og faktakunnskap
og fortalte samtidig om hvordan ”Operaen i Bjørvika” oppstod for få år siden: Bygdetunet heter
Bjørvika og det ga ideen til å arrangere opera her
også. Dette har vist seg å bli en kulturell suksess!
Det populære sommerarrangementet har blitt et
”begrep” i Nord-Trøndelag. Mange kommer for å
overvære denne utendørs konserten på Ytterøya i
juli måned.
Vi fikk tid til vandring og mimring i det gamle
gårdsanlegget i Øvre Bjørvika – et tun med mange,
velstelte bygninger. Alle rom – i både innehus og
uthus – sto slik som da folk levde der for mange
tiår tilbake. Her sto utviklingen stille. Alle rom
var innredet og utstyrt for ca 100 år siden.

Etter hvert gikk turen til den sørlige delen av øya.
Bygdas serveringssted ”Rampa” bød på middag:
trøndersodd, sviskegrøt og kaffe. Etter en god og
lang pause fikk deltagerne prøve seg på en QUIZ
som Thorvald hadde med.
Vi rakk også å besøke bygdas håndverksbedrift
som var i samme hus.
Deretter tok ferga oss tilbake til Levanger. Den
vakre høstdagen var vel anvendt i ei særs vakker
bygd. Med rette en trivselstur!
Oddbjørg Rindhølen

Buskerud
stiftet 14. april 1997

Høsttur
Buskerud Lymfødemforening ved leder Ingrid
Skolleborg Hilsen arrangerte en flott høsttur i nydelig solskinn lørdag 17. september. Avreise med
buss fra Drammen – 17 medlemmer var med.
Første stopp var Blaafarveværket, der vi besøkte
maleriutstillingen – malerisk møte med Anders
Zorn og Odd Nerdrum.
Neste besøk var direktørboligen på Nyfossum der
Ida Lorentzen pryder veggene med sine pasteller,
og Tømmerlåven fylt med nordiske og sydlandske
stemninger av Lin Utzon, ”Dans i lys og skygge”.
Så var det tid for lunsj. Deretter gikk ferden til
Lauvlia, Th. Kittelsens hjem, der vi fikk omvisning
med guide.
Tid for middag: Overn Gård neste. Nord-Overn
Gård på Vestre Spone er en av Modums eldste
gårder og framstår i dag i gjennomført sveitserstil,
og de byr på mat fra eget kjøkken. Vi ble severt
nydelig middag som bestod av elggryte med tilbehør og med ”Tilslørte bondepiker” til dessert.

Hele gjengen ...
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Tiden går fort i hyggelig selskap. Etter en lang og
kjempekoselig dag måtte ferden gå hjemover. Vel
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kunne ikke den helgen, det var godt vi slapp å si
nei til noen siden prinsippet var førstemann til
mølla. Alderen var spredt fra 24-67 år, og typisk
nok – det var bare damer.
På lørdagen startet vi med registrering av alle,
med oversikt over hvor mange som var primær og
sekundær, og om det var andre ting å ta hensyn
til. Noe det var med enkelte dårlige rygger, nakker,
hofter og knær i tillegg – de fikk tilpasset øvelser
i forhold til det de kunne klare i løpet av kurset.
Så var det foredrag om lymfesystemet, og vi var
en fin blanding av nye og gamle, der vi alle lærte
noe nytt.
Hele gjengen på trappa til Overn Gård
tilbake i Drammen kl 19:30 var vi alle enige om
at dette var en meget vellykket tur.
Takk til dere alle som gjorde dagen så bra.
Vennlig hilsen Bjørg Moen

Hordaland
stiftet 12. juni 1991

Lymfeyogakurs 24. – 25. september
Etter at vi i Hordaland Lymfødemforening leste
om lymfeyoga i Lymfeposten, fant vi ut at dette
var noe vi hadde lyst til å prøve. Vi sendte et
spørreskjema til våre medlemmer hvor vi spurte
hva de kunne tenke seg av aktiviteter i foreningen
tidlig på året, og lymfeyoga fikk flest stemmer.
Da vi kontaktet Torill Olsøy var hun ikke vanskelig å be, og helg ble avtalt og lokaler bestilt. Vi er
så heldige at en i styret jobber på Domkirkehjemmet, som har et stort lyst rom med kjøkken som
kan brukes til mye, og dette får vi låne gratis.
Vi var litt spente på hvor mange som ville melde
seg på. Det var plass til maks. 15 påmeldte, og
utrolig nok var det akkurat så mange påmeldte vi
fikk. En kom helt fra Stavanger etter å ha lest om
det på nettet. Flere hadde lyst til å være med, men

Første gjenomgang av øvelsene virket noe overveldende på de fleste. Her var det mye uvant og
mye å passe på med pust, hvordan man skulle
holde armene og låse knærne og trekke inn navlen,
samtidig som resten av kroppen skulle bevege seg.
Det var en sliten gjeng som gikk hjem om ettermiddagen.
På søndag virket ting mye lettere, og de fleste opplevde at de klarte mer enn dagen før.
Vi hadde fått utlevert et kompendium og en bildeoversikt med øvelsene og skulle prøve oss litt mer
selv etter hvert. De som trengte hjelp til å finne
alternative måter å gjøre øvelsene på, fikk det. Vi
lærte også flere avspenningsøvelser, og å fokusere
på pusten.
Kurset ble avsluttet med at Torill viste oss alle
øvelsene, med kommentarer. Hun hadde lagt inn
lette og vanskeligere utgaver av øvelsene og dette
ble filmet. Etter kurset fikk alle tilsendt en dvd
som er gull verdt – for det er fort gjort å glemme
hvordan det nå egentlig var, og Torills stemme og
visning av øvelsene gjør det lettere å fortsette
hjemme.
For det må man, en enkelt kurshelg gir ingen varig
forandring, det er i hverdagen ting får effekt. Men
det mange nok merket i løpet av helgen var at det
virket på kroppen, noe toalett-køene i pausene
bekreftet.
fortsettes neste side
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Hordaland
stiftet 12. juni 1991

... fortsatt fra forrige side
Andre lokalforeninger anbefales varmt å gjøre det
samme – arranger lymfeyogakurs – dette kan alle
være med på!

Møtekalender 2012
– Torsdag 19. januar kl 18: Kosthold og Földiklinikken.
Földi-klinikken er verdensledende på behandling av lymfødem, og det er der behandlingen
vi får hos våre lymfeterapeuter kommer fra.
Det er et sykehus, det ligger i det sørlige Tyskland og der jobber det leger, sykepleiere og
annet helsepersonell som alle er spesialisert i
lymfødem. Dessverre er det vanskelig for oss å
komme dit for intensiv behandling, men vi er

så heldige at Heidi Ringdal som var der i
september-oktober, kommer og forteller oss om
det. Hun vil fortelle om hvilken kost Földiklinikken anbefaler oss med lymfødem, hvilken
behandling hun har fått og hva hun har lært om
egenbehandling og andre råd og tips.
– Medio februar (dato er ikke klar enda): Skatt og
rettigheter.
Vi har invitert NAV og Skatt Vest til å komme
og fortelle oss om rettigheter og skattefradrag.
Mer informasjon kommer.
– Lørdag 17. mars kl 11-14: Årsmøte med markering av Hordaland Lymfødemforenings 20 års
jubileum.
Det blir årsmøte med vanlige årsmøtesaker, et
lite innslag om selvbehandling og så en feiring
av at Hordaland Lymfødemforening har 20 års
jubileum. Det kommer egen invitasjon senere.
Alt holdes på Domkirkehjemmet, Kong Oscarsgate 86, Bergen.
Vigdis Alice Angell

Bilde venstre: Alle deltakerne på kuset med Torill Olsøy sittende nederst til venstre.
Bilde høyre: Skulderstående – den mest avanserte øvelsen på kurset, som ikke alle fikk til i den utgaven .
Men Arny Rosland, Sandnes, klarte det.
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Haugesund
stiftet 17. november 1997

Høsttreff
8. september møttes 15 damer til en lekker middag
og en hyggelig pratestund på FjørSilkeBris. Vi
har funnet ”vårt” sted å samles når vi vil ha et
spesielt møte, 15 minutter fra Haugesund, men
ganske mye lenger fra Mosterhavn, Vikedal eller
Sævelandsvik!
Det ble en fin start på høstens aktiviteter, her ble
det avtalt datoer for høstens medlemsmøter med
temaer og kurs.

Medlemsmøte tirsdag 18. oktober
I Biografen Cafe i Hemmingstad Kultursenter i
Haugesund møttes vi til et lite måltid før møtet.
17 damer som hadde kjørt langt, flere også direkte
etter bassengtrening, fikk en hyggelig start på et
svært innholdsrikt medlemsmøte. Vårt nye møtelokale ”Systuen” ble noe trangt, men vi greide å
presse oss inn.

Susanne Ahlquist - første rad helt til høyre
Herdis Pedersen, annen rad nummer to fra venstre

Fysioterapeut Susanne Ahlqvist orienterte om den
midlertidige ordningen for ”Kompresjonsmateriell
fra Helse-Fonna” – rettningslinjer gitt i påvente
av at en nasjonal gruppe skal komme frem til felles retningslinjer for hele landet. Alle hadde spørsmål, mange fortalte om sine erfaringer og Susanne
forklarte og forklarte. Susannes sammendrag av
orienteringen ble etter møtet sendt til alle medlemmene i vår lokalforening.
Herdis Pedersen hadde erfaringer med nattstrømpene JoViPak og Mobiderm og ga en levende beskrivelse av sitt liv med dem. (Se leserbrevet på
side 25)

Kurs
Haugesund har arrangert to kurs denne høsten
med støtte fra Funksjonshemmedes Studieforbund
(FS). Alt en kursarrangør skal gjøre av papirarbeid
finnes å lese på FS’ nettsted www.funkis.no under
”Studiearbeid”. Den nye ordningen er imponerende praktisk og beskrivelsen er skrevet enkelt og
lettfattelig.
fortsettes neste side

Det ble en lang kveld, som ble
avsluttet med overrekkelse av
presanger – sjokolade som takk
til Susanne og gebursdagspresang til Grace.
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Haugesund
stiftet 17. november 1997

... fortsatt fra forrige side

Oslo/Akershus
stiftet 16. april 1997

Sommartur til Blaafarveværket.

”Vanngymnastikk for deg med lymfødem”
Med økonomisk støtte fra FS, har det vært mulig
for oss å gjennomføre bassengtrening i høst.
Vi var så heldig at vi igjen fikk leie varmvannsbassenget på Revmatismesykehuset, tirsdager fra
kl 15:30-16:30.
Vi startet 13. september og avslutter 13. desember.
Astrid Hovden Aune har vært ansvarlig for dette
kurset.

Laurdag 27. august 2011 kom med lavt skydekke
og regn i lufta, men med fin og vanleg norsk sommartemperatur. Ved busshaldeplassen utanfor Hotel
Opera vart vi etter kvart 15 lymfødemikarar som
steig om bord i den innleigde bussen – det heldt
akkurat for å få grupperabatt. Ein opplagd og hyggeleg sjåfør tok oss trygt til målet – Blaafarveværket og utstillinga ”Malerkongene: Zorn og
Nerdrum”.

”Å leve med en kronisk sykdom”
Dette kurset ble gjennomført med enkelte timer
over flere medlemsmøter og med seks undervisningstimer lørdag den 19. november.
Kurset var lagt opp for å passe både nye medlemmer og som påbygging av lymfødemkurset vi
arrangerte i 2010.
Fysioterapeut Johanna Andrews var instruktør også
i år, og hadde utarbeidet et undervisningshefte til
hver deltaker. Pent laget med tekst og bilder og
plass til egne notater.
På grunn av stor påmelding måtte vi flytte kurset
til større møterom og det fikk vi på Radisson Blu
hotell i Haugesund. God plass er nødvendig for
et kurs som dette.

Blaafarveværket, som ligg ved Åmot i Modum, er
ein av dei best besøkte turistattraksjonane i Noreg.
Her vart vi godt mottekne av guiden vår,
som engasjert ga oss
eit gløtt inn i historia
til Blaafarveværket
og gjorde greie for
den intrikate prosessen som måtte til før
det endelege produktet
var klart.
Historia starta alt i
1772, då ein skjerpar
fann det han trudde
var ein stor klump
Vår engasjerte guide –
med sølv oppe i Skufoto: Karin Evje Olsen
terudåsen. Det viste
seg å vere kobolt – eit svært sjeldan metall. Den
dansk-norske kongen, Christian VII, greip sjansen
til å tene sårt trengte pengar og det tok berre eitt
år før han starta eit fargeverk ved Haugfossen og
elva Simoa.
Samstundes etablerte han Den Kongelige Danske
Porcelainsfabrikk i København, som berre skulle
bruke blå farge frå Blaafarveværket på produkta
sine. Tyske spesialistar frå Sachsen vart henta for
å konstruere verket og bygningane. Perioden fram
til 1814 var prega av etableringar og utprøvingar.

Dato for stiftelsen av Haugesund Lymfødemforening passet med gjennomføring av kurset og det
feiret vi med lang lunsj i hotellets spisesal. En
glimrende anledning å feire at vi har holdt månedlige medlemsmøter i 14 år!
Vi ønsker God Jul og Godt Nytt År med takk for
samarbeidet i året som gikk.
Hilsen styret i Haugesund
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Etter eit lite, norsk mellomspel i tida 1814 til 1820,
vart verket seld til baron Benneche i Berlin. I dei
neste 25 åra var det stordrift – eit team på tre leiarar medverka til at Blaafarveværket vart Noregs
første kompliserte storindustri og Noregs største
bedrift. På det meste var 2000 personar knytte til
produksjonen og 80% av verdsleveransen av koboltblått fargepigment vart levert.
Det er imponerande, men det som overraska mest
var at Blaafarveværket alt då hadde heilt unike
velferdsordningar. Enkelte arbeidarar, til dømes
lærarar, kunne få gratis hus og brensel. Fast tilsette fekk halv løn under sjukdom i 3 månader,
full løn i skadeperioden dersom ein vart skada i
arbeidet, enkepensjon, eigen lege og sjukestove.
Dessutan var der tre skular for borna til arbeidarane.
I 1848 førte dei mange revolusjonane i Europa til
at salget av kobolt stupte. Dessutan, ny kunnskap
om kjemisk tilverking av blåfarge gjorde at den
koboltblå fargen ofte vart erstatta med den kjemiske
ultramarine fargen. Blaafarveværket gikk konkurs
og vart seld til England, som igjen selde til Tyskland i 1856.
Frå det året slutta tilverkinga av blåfargen, men
drifta av gruva heldt fram og det vart levert halvfabrikata til Sachsen fram til 1893.
Etter ei periode med ymse anna verksemd, vart
det i 1968 gitt klarsignal frå riksantikvaren om at

det kunne byggast ein ny fabrikk på området. Ein
rask reaksjon frå Kjell Rasmus Steinsvik fekk stoppa prosjektet, og saman med kona, Tone Sinding
Steinsvik, starta han kampen for det som i dag er
dette store, praktfulle museet.

I Glasshytta – foto: Karin Evje Olsen

Den blå Butikk – foto: Svanhild Helland

Det er i korte trekk det vi fekk fortalt i Glasshytta.
Derifrå gjekk vi til Sydrommet, der modeller viser
dei ulike stega i prosessen frå malm til rein farge.
Sidan Blaafarveværket hadde kundar over heile
verda, er glas- og porselenssamlinga deira frå
fleire av desse kundane.
Noko av dette fekk vi sjå i Den Blå Butikk, der
det finaste porselen med koboltblå dekor står
utstilt. Her i butikken fekk og dei fleste av oss
slanka lommeboka – så mykje vakkert å få kjøpt!
Vakkert var det og i Bødtkerverkstedet der vi fekk
lunsjen servert – kyllingfilet med soppsaus, ris og
salat – og verdas beste brownie til kaffien.
Regnet heldt seg borte mesteparten av tida, men
då vi skulle gå over til maleriutstillinga åpna
slusene seg. Godt då å kome seg innafor dørene
og kunne få nyte kunsten til dei to kongane – Zorn
og Nerdrum. Eg skal ikkje gje meg inn på å melde
utstillinga, men saksar frå presentasjonen: ”Anders
fortsettes neste side
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kjøpe, ting du ikkje kan finne i ein vanleg butikk.
Her kunne vi og nyte synet av fossen, som etter
ein regnvåt sommar var ekstra stor.

... fortsatt fra forrige side
Zorn (1860-1920) og Odd Nerdrums (1944-) sommerbilder blir en sanselig eksplosjon med nakne
kvinnekropper i sol og vann! Begge har en enestående evne til å avbilde karakterer og personlighet
i sin portrettkunst.”
Smaken er som baken – delt, heiter det, og det trur
eg stemte bra på oss som var med på turen. Kommentarane framfor maleria streka under at det kjem
an på auga som ser – det nokon likte var heilt meiningslaust for andre. Kjekt!
På veg opp til Nyfossum, ein empirebygning frå
1820-talet, stoppa vi ved Haugfosstråkka. I den
150 år gamle landhandelen var det litt av kvart å

Nyfossum – foto: Karin Evje Olsen
På Nyfossum er sjølve huset vel verdt eit besøk.
Ida Lorentzen, som gjerne brukar interiør som
motiv, har utstilling her – det gir ein særleg effekt
når måleriet heng i rommet som er motivet!
I den gamle treløa hadde danske Lin Utzon utstillinga si som ho kalla ”Dans i lys og skygge”. Med
inspirasjon frå naturen har ho laga vakre figurar i
porselen, i leire og på store målerier.
Ho har og laga dekorasjonen på eit H. C. Andersen
jubileumsservice – der ho har brukt figurar frå
eventyra hans som motiv.
Også på Nyfossum er der ein liten butikk som sel
keramikk, urter og kaffe. Ein nydeleg hage omkransar det heile – ein fin stad for avkopling!
Meir rakk vi ikkje denne laurdagen. Men Blaafarveværket er så mykje meir – både for store og
små. Vil du vite meir om dette unike museet, gå
inn på www.blaa.no
Takk til Oslo/Akershus Lymfødemforening og
leiar Karin Evje Olsen for eit flott tiltak – vi fekk
mykje igjen for eigenandelen!

Haugfossen – foto: Connie Iren Greaker

40

Svanhild Helland

LYMFEPOSTEN 4/11

NYTT .... LOKALNYTT .... LOKALNYTT
Lymfeskole – del 1, lørdag 15. oktober
Vi var to spente sjeler som hadde meldt oss på
dette. Forventningen var stor på hva vi skulle lære
i dag.
Vi ble møtt med kaffe og te og masse god oppskåret frukt – og et hjertelig velkommen.
Først ut var Merete Orholm, som fortalte om seg
selv og sitt lymfødem, hvordan hun taklet å leve
med det i hverdagen. Det gikk på prioriteringer,
på jobb og hjemme. Hun hadde vært åpen om sitt
lymfødem på jobben, fortalt hva det innebar, og
hadde møtt forståelse for dette når hun trengte litt
ekstra fritid. Tusen takk til Merete for at hun delte
sine erfaringer med oss. (Se innlegget side 22)
Fysioterapeut Kristin Haugen var den som skulle
ta oss gjennom dagen.
Hun startet med lymfesystemets oppbygning og
funksjoner. Dette ble formidlet på en fin og forstålig måte. Alle var med, med spørsmål – og svar
fikk vi. Men det er vanskelig å generalisere for
ingen er like – noe som fungerer for den ene behøver ikke å fungere for en annen.

Fysioterapeut Kristin Haugen og leder i Oslo/
Akershus Karin Evje Olsen
Plutselig var det lunsjtid. Vi kom til et deilig dekket lunsjbord, med mye godt pålegg og ferske bagetter/rundstykker. Karin hadde stått på døra til
bakeriet da de åpnet for å få med seg godsakene.
Stor takk til Karin med hjelpere for en god lunsj
og all annen servering.
Resten av dagen gikk Kristin Haugen igjennom

Stort oppmøte – 34 nye og gamle medlemmer
utveksler erfaringer i pausene
behandlingsteori, lymfedrenasje/massasje, vanngymnastikk, stavgang.
Så kom vi til tema nattstrømper som mange var
interesserte i. Randi
Fritzvold fortalte om
Mobiderm nattstrømpe
som hun selv bruker.
Det fine var at hun hadde den med seg, slik at
vi fikk ”tatt” på den.
Hun svarte på alle de
spørsmålene vi hadde.
Takk til Randi for all
info hun formidlet til
oss.
Lymfeskolen ble avsluttet kl 14. Og ja, dagen
svarte til forventningene. Det blir spennende
å komme på del 2, den
21. januar 2012.
Avslutningsvis kom Karin med en oppfordring til
alle:
Styret i Oslo/Akershus oppfordrer medlemmene
til å komme med forslag til temaer og aktiviteter
som de ønsker skal tas opp på medlemsmøtene.
Planlegging av møter etter årsmøtet 2012 starter
nå og de vil gjerne ha inn ønsker fra medlemmene.
Forslag sendes på e-post til:
karinevje.olsen@gmail.com
Hilsen Turid Kvalvåg og Anne-Grethe Bjørnsvik
Foto ved Anniken B. Olsen
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Norsk Lymfødemforening – tillitsvalgte lokalt
Oslo/Akershus Lymfødemforening

Østfold Lymfødemforening

Leder Karin Evje Olsen, tlf 920 85 294
Seterhøyveien 5 E, 1176 Oslo
e-post: karinevje.olsen@gmail.com
Nestleder Inger Dahl
Kasserer Connie-Iren Greaker
Sekretær Unni Andreassen
Styremedlem Ragnhild Williamson
Varamedlemmer Sissil Hovden, Elisabeth Burchardt

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

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

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

Stavanger Lymfødemforening
Leder Lill-Gro Tjensvold, tlf 991 66 152,
Aspelundstunet 7, 4027 Stavanger
e-post: lill.gro.tjensvold@gmail.com
Kasserer Wenche Kleven
Sekretær Berit Bue
Styremedlem Astri Nag
Varamedlem Turid Næsheim
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Buskerud Lymfødemforening
Leder Ingrid Skolleborg Hilsen, tlf 934 01 931
Dalenveien 121, 3031 Drammen
ingridskolleborg@yahoo.no
Kasserer Beate Jagland
Sekretær Bjørg Moen
Styremedlem Harriet Refsdal
Varamedlem Bjørg Thorsland

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

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

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

Haugesund Lymfødemforening

Sunnmøre Lymfødemforening

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

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

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

Rana Lymfødemforening

Vesterålen Lymfødemforening

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

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

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

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

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

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

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

Likemannstelefon 6987 7555
VI TRENGER FLERE LIKEMENN

Innmeldingsblankett

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

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

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

Fornavn:

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

E-post:

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

Adresse:

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

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

m Andre

