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Lymfepostens skjebnetime – vil
medlemsbladet fortsatt komme ut,
eller er det slutt etter nr 1 i 2013?
Vi har stolt på den flotte redaksjonsgjengen vår i svært
mange år, og til tross for gjentatte varsler om at nå er
det snart slutt, har de fortsatt å skrive, samle viktig informasjon og redigere blad etter blad helt frivillig og uten
lønn. Redigering og layout kan et trykkeri gjøre, men vi
har bare en, kanskje to, som vil skrive og samle stoff
foreløpig. Det er litt for lite!
Nyttårsønske nr 1: Kjære medlemmer som liker å skrive,
intervjue mennesker og finne fram i informasjon og nytenkning omkring lymfødem: meld dere til tjeneste! Jeg
er sikker på at det finnes dyktige, skriveføre lymfødemikere som kan gjøre en innsats for at Lymfeposten skal
komme i postkassen som før!
Obs! En fysioterapeut med lymfødemutdanning ønsker
jeg også i redaksjonen!
NLFs ledermøte er over – et positivt og godt møte med
lokallagslederne. At alle medlemmer av sentralstyret er
på valg på neste landsmøte i 2013, førte til at det ble
satt ned en hurtigarbeidende komite som skal omarbeide
vedtektene for NLF, slik at det blir landsmøte hvert år
og at kun halve styret er på valg. Sentralstyret kan ikke
ha så ustabile forhold at hele styret går ut samtidig, da
mister man oversikten over lymfødemsaken.
Nyttårsønske nr 2: Kandidater til valget 2013. Jeg er
helt sikker på at det finnes dyktige, oppegående lymfødemikere som kan stille arbeidskapasitet til disposisjon for
sentralstyret, slik at Norsk Lymfødemforening kan være
en pådriver i lymfødemsaker både nasjonalt og internasjonalt!
Ett ønske er allerede oppfylt: fra 1. desember har NLF
fått kontormedarbeider.
Nå ønskes dere alle GOD JUL!
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Meninger som uttrykkes av personer som intervjues eller skriver artikler i Lymfeposten, er deres egne
– og representerer ikke nødvendigvis synet til Norsk Lymfødemforening.
Ettertrykk av artikler fra Lymfeposten tillates kun etter avtale og med tydelig kildehenvisning.

Forsiden: Både Inger (t.v.) og Sissil føler at de har fått tilbake balansen i livet
– etter brystrekonstruksjon og transplantasjon av lymfeknuter.
Foto: Torunn Ekornholmen
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O pp s l a g s t a v l e n
Landsmøte 2013

Norsk Lymfødemforening avholder landsmøte 20. april 2013. Saker som ønskes tatt opp på landsmøtet må
være sentralstyret i hende senest 20. februar.
Samtlige medlemmer av sentralstyret er på valg. Vi minner om at lokale foreninger på sitt årsmøte skal
velge både representanter til landsmøtet samt lokal kandidat til sentralstyret.
Medlemmer uten tilknytning til lokal forening – men som har 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
I forbindelse med foreningens 25-årsjubileum fikk sentralstyret laget en nål som
også kan brukes som anheng.
Designet i sølv med emalje av gullsmed Bjørn Winberg hos firma Arne Nordlie AS,
Oslo. Diameter 35 mm. Pris kr 440.
Karin Aakermann i sentralstyret står for salget.
Kontakt-info: Munkerudstubben 7 G, 1165 Oslo. E-post: karin@aakermann.com

h
Stipend til fysioterapeuter
Norsk Lymfødemforening har også for år 2013 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 2013 til Norsk
Lymfødemforening på e-post: nlf@lymfoedem.no

h
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Blått lys for Lymfeposten?
Nr 1, 2013 blir siste utgave av Lymfeposten fra den sittende redaksjonens hånd. En utgave til – så er det
ugjenkallelig slutt.
Redaksjonen har sittet i veldig mange år, og må byttes ut. Redaktør og redaksjonsmedlemmer har for lengst
varslet sin avgang – våren 2013 er det definitivt slutt.
Et par engasasjerte og velvillige arvtakere har meldt seg – men vi trenger flere!
Så – om dere medlemmer fortsatt ønsker et medlemsblad er det bare å melde seg til tjeneste, snarest mulig.
Moro blir det også, og interessant, spennende, lærerikt. For ikke å snakke om hvor mange oppegående
mennesker man møter underveis.
Kontakt foreningens leder Elisabeth Soelberg på nlf@lymfoedem.no eller redaktør Elsebeth Peel Jarvis på
lymfeposten@lymfoedem.no

Det nærmer seg – neste sommer og

Gurvika 2013
På tide å bestemme seg for en uke på sommerleir i 2013. Planleggingen er i full gang. Vi
har allerede fått støtte fra Prinsesse Märtha Louises Fond.
Ved Elisabeth Soelberg, leder av NLF
Stiftelsen Gurvika ved Nevlunghavn utenfor Larvik i Vestfold er et feriested for funksjonshemmede.
Der er det 22 hytter, 6 av dem helt nye, et større
bygg beregnet for grupper, badebasseng med oppvarmet sjøvann og et eget hus for sosialt samvær.
Stedet ligger vakkert til ved sjøen og har 70 m
sandstrand hvor forholdene er lagt til rette for
funksjonshemmede.
NLFs sommerleir for barn og unge med lymfødem
er et tilbud for hele familien. Vi ønsker at hele
familien deltar, men om dette er vanskelig, er det
greit med mor eller far, og de søskena som har anledning til å være med. Oppholdet vil bli på en
uke fra fredag til fredag. Tidsrommet er bestemt
til 28. juni - 5. juli 2013.
Sommerleiren ledes av tre av våre likemenn som
vil legge tilrette for et praktisk og sosialt godt leiropphold. Fysioterapeuter tar seg av lymfødembehandling, bandasjering og faglige råd mht å leve
med lymfødem. I tillegg vil det være opplæring i
egenbehandling, selvbandasjering, kosthold og

trening til vanns og til lands – og mye fritid til
eget bruk. Barn/unge må ha henvisning til lymfødembehandling fra fastlege og godkjent av NAV.
Timetallet man kan søke om, blir kunngjort til de
som ønsker å delta på sommerleiren.
fortsettes neste side
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Gurvika 2013
Det kan søkes om reisegodtgjørelse fra Pasientreiser.
Alle hytter og forhold ellers er lagt til rette for funksjonshemmede, enten man er rullestolbruker eller
ikke. Hver hytte har fire soveplasser og enkelte av
hyttene har regulerbar seng. To av sittebenkene i
stuen kan brukes som soveplass for mindreårige.
Hyttene har eget toalettrom med vannklosett og
vaskeservant med varmt og kaldt vann. Dusjer er
i tilknytning til badebassenget. Hyttene er utstyrt
med TV, kjøleskap/dypfryser, kokeplater, mikrobølgeovn og oppvaskbenk samt kokekar og servise
for seks personer. Hver familie ordner sin egen
mat. Grillene er til felles bruk.
Dyner, puter, håndklær, oppvaskklut og tørkehåndklær må dere ta med. Laken til behandlingsbenken er også nødvendig.

... fortsatt fra forrige side
Området ved Gurvika gir rikelig anledning til sjøog badeliv. En fisketur kanskje?
Felles tur til Stavern og Citadelløya er også mulig.
Kanskje noen vil kombinere dette med en ferietur
videre til dyreparken i Kristiansand, Sommerland
i Telemark eller en slusetur på Telemarkskanalen?
Vi tar sikte på å skrive til alle barn og unge som
vi har i medlemsarkivet vårt og invitere til sommerleiren. Men det er veldig fint om dere melder
dere på sommerleiren så fort som mulig og helst
innen 1. mars 2013 til:
Norsk Lymfødemforening v/Elisabeth Soelberg,
7770 Flatanger eller e-post: nlf@lymfoedem.no
tlf 920 92 819 n

Nordisk konferanse/styremøte
Fredag ankom vi København i regnvær. Da var det praktisk og godt for oss at vårt hotell
og møtested, Comfort Hotel Xpress, lå rett over gaten fra Østerport jernbanestasjon i
København Ø.
Tekst: Elisabeth Soelberg og Anikken B. Olsen
I år var det våre danske venner i Dansk Lymfødem
Forening (DALYFO) som var vertskap for sentralstyrene i de nordiske lymfødemforeningene.
Vi var fire deltagere fra NLFs sentralstyre: leder
Elisabeth Soelberg, kursleder Marit Holm Mathisen, medlemsansvarlig Eva Evju og varamedlem
Anniken Olsen. Fra Svenska Ödemförbundet (SÖF)
stilte to deltagere, fra Færøyene fire og fra Danmark seks.
Vi møttes ganske uformelt til velkomst og presentasjon ved Lise Petersen, leder i DALYFO.
Programmet var fullt fra tidlig morgen til seint på
kveld. Det danske vertskap hadde gjort glimrende
forberedelser, og vi må si oss helt enige i utrykket
”det er deilig å være norsk i Danmark”.
Vitensenter for Lymfødem
Lørdag fortalte sykepleier Susan Nørregaard om
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Foto: Elisabeth Soelberg og Sandra Jensen
Bispebjerg Hospital i København, der det er opprettet et Vitensenter for Lymfødem. Avdelingen
besto opprinnelig av Klinikk for sårheling og en
hudavdeling. Hun oppdaget stadig flere og flere
venøse ben på såravdelingen og ingen til å behandle dette. Hun tok utdannelse i England og ble
lymfeterapeut i 2007.
I 2010 ble Vitensenteret dansk samarbeidspartner
med International Lymphoedema Framework (ILF).
Danish Lymphoedema Framework er et fireårig
prosjekt og har et styre bestående av fire personer, en lege, en sykepleier (Susan Nørregaard), en
fysioterapeut og en representant for DALYFO
(Lise Petersen).
Vitensenteret har både poliklinisk avdeling og sengepost og satser på tverrfaglig samarbeid for å
fortsettes side 8
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DET SISTE

INNEN HUDFORSKNING

SELGES KUN PÅ APOTEK
Eucer in Dr y Skin – ef fektiv hjelp til tør r hud – f innes for hender, føt ter,
ansik t og kropp.
Spør på apoteket og
besøk w w w.eucer in.no

Alt annet er overflødig

SKIN SCIENCE THAT SHOWS
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Nordisk konferanse

... fortsatt fra side 6

behandle lymfødempasienter. Personalet består av
leger, hudleger, sykepleiere, fotterapeuter, fysioterapeuter, dietetikere, bandasjister og hjemmesykepleien f.eks. i forhold til palliativ behandling.
De kan også ta i bruk telemedisin (rådgiving om
behandling pr data og bilde) og har samarbeid med
andre avdelinger og sykehus i alle regioner i Danmark. Hjemmesykepleien inviteres til opplæring i
i samarbeidet når det gjelder barn og lymfødem.
Bispebjerg har for tiden to stipendiater som begge
la fram studier på ILF-konferansen i Montpellier i
sommer.
Pasientenes bakgrunn er ofte at de har langvarige
symptomer på lymfødem som ikke er diagnostisert og at de har andre lidelser i tillegg, bl.a. infeksjoner, rosen, sopp og vanskelige sår. Det er store
ulikheter helsemessig for lymfødempasienter grunnet egenbetaling for behandling og få behandlingstilbud i landet. Fysioterapeutene må ha avtale med
helseregionen. Men man kan komme til behandling på Bispebjerg også om man bor i andre helseregioner. Det er fritt sykehusvalg, men reise må
pasientene betale selv.
Susan Nørregaard kom også inn på den pågående
diskusjonen omkring komplett fysikalsk lymfødembehandling eller kun kompresjonsbehandling med
kontroll av lymfødemet et par ganger i året. Det
er forskjellige skoler innen lymfødembehandling
som slåss innbyrdes om å være den beste.
Skodsborg Kurhotell og Spabad
Neste post på programmet var besøk på Skodsborg
Kurhotell og Spabad, et nydelig anlegg ved Øresund. Der ble DALYFO stiftet i 1992 og har 20 års
jubileum i år – gratulerer!
Vi spiste deilig lunsj i kantinen og fikk omvisning
på Dansk Lymfødemklinikk (som ligger i kjelleren i spa-avdelingen), hvor det bl.a. arbeider en
norsk fysioterapeut. Vi ble også vist rundt i spaanlegget, det var delikat med stort svømmeanlegg,
tilbud på ulike behandlinger og fylt med gode
dufter – ta en titt på http://www.skodsborg.dk/
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Liten ”lipødem”-skulptur (kunstner ukjent) på
en reol i spa-avdelingen i Skodsborg.
Tilbake på hotellet var tiden kommet for å legge
fram status for de fire lymfødemforeningene.
Danmark
Først ute var Lise Petersen. Stram økonomi preger
DALYFO. De samarbeider med Kræftens Bekæmpelse og får også tilskudd fra Sundhedsstyrelsen
til sine Workshops. Siste Workshop hadde 117 deltakere – det var ca 20 % av alle medlemmene som
teller 664.
Nordisk Lymfødemdag ble arrangert to steder –
på Strøget i København og i Ålborg.
Det arrangeres medlemsmøter med deltakelse av
psykolog, fysioterapeut og ernæringsfysiolog der
nye lymfødemikere får undervisning i å leve med
lymfødem.
Det er liten mulighet for vedlikeholdsbehandling i
Danmark og problemer med tildeling av nødvendige kompresjonsplagg. Det er standardtilbud på
anbudsplagg, to par strømper pr år – på Jylland
inntil seks plagg – ønsker man en dyrere strømpe
må man betale mellomlegg.
Medlemsbladet ”Lymfebrevet” kommer ut fire
ganger pr år med Jytte Holte som redaktør.
DALYFO har egen facebookside og det er også
opprettet en side som heter Lipødem, der styremedlem Kaja Højgaard er pådriver.

LYMFEPOSTEN 4/12
Færøyene
Færøyenes delegasjon var neste aktør. Eydbjørg
Djurhuus startet foreningen i 1996, og etter noen
år ute av styret, er hun nå leder igjen. De er 60
medlemmer som betaler 200 kr i kontingent. De
er medlem av en paraplyorganisasjon for handikappede og fikk støtte derfra til styrets reise til
København.
Det er mangel på fysioterapeuter som kan behandle lymfødem på Færøyene – bare fem igjen derav
en i privat praksis. Foreningen arbeider for å få
fysioterapeuter til å ta utdanning i lymfødembehandling.
Lymfødemikere får fire kompresjonsplagg pr år,
og hver 10. måned kan de få 3-5 dagers intensivbehandling.
Sverige
Margareta Haag var med og stiftet Svenska Ödemförbundet i 2000. Etter noen års pause er hun igjen
leder for foreningen. 610 medlemmer betaler kr
200, støttemedlemmer kr 100, pr år for medlemskap i SÖF. Statsstøtte får de ikke før de har 10
lokale foreninger – til nå har de tre. Foreningen
får imidlertid støtte fra private stiftelser.
Fjorårets lymfødemkonferanse i Malmø hadde
temaet ”Tänk lymfologiskt – Lär dig leva med
lymfödem” og dr med. Franz Josef Shingale fra
Tyskland var hovedtaler. Han ga inspirasjon til
lymfødemikerne om egenbehandling. Det er laget
en DVD om lymfødem med tittelen ”Tänk lymfologiskt!” og trailere til den er lagt ut på You Tube
og Facebook. Videre er det laget nye brosjyrer og

et fyldig informasjonshefte om lymfødem. SÖF er
flinke til å profilere seg og samarbeider med to
kreftforeninger. De arbeider for å få likeverdig
behandling for lymfødemikere og ønsker at
lymfødemproblematikken får plass i sykepleierutdanningen.
SÖF er i partnerskap med ILF, der Margareta er
med i ledelsen. Hun hadde også innlegg på ILFkonferansen i Montpellier i sommer.
SÖF har 100 000 kr til stipend for forskning. I
fjor var det ingen som søkte, men i år er det to
stipendiater.
Det er store forskjeller i tilbudet når det gjelder
intensivbehandling. F. eks. kan man i Stockholmsområdet få intensivbehandling daglig i tre uker.
Fysioterapeutene har avtale med kommunen der,
mens dette bare gjelder for brystkreftrelatert
lymfødem i Norrland. Hva kompresjonshjelpemidler angår, sier Margareta at det er kaos i
Sverige. Det er opp til kommunene hva som ytes i
form av støtte.
”Lymfan”, medlemsbladet, kommer ut fire ganger
pr år med Sandra Jensen som redaktør. Også SÖF
har egen facebookside.
Norge
Så var det Norsk Lymfødemforenings tur til å
berette om tilstanden i Norge. Etter tre år ute av
foreningen er Elisabeth Soelberg leder igjen. NLF
er eldst av foreningene, stiftet i 1986, og størst med
1500 medlemmer. I og med at det er 17 lokale forfortsettes neste side
Deltakerne på nordisk styremøte/
konferanse, København 5.-7. oktober:
Fra Danmark – Lise Petersen, Jytte
Holte, Jonna Lindgaard Nielsen, Else
Melgård, Kaja Højgaard, Ida Kallehauge.
Fra Færøyene – Eydbjørg Djurhuus,
Liv Petersen, Arnhild Johannesen,
Ásla Stenberg.
Fra Sverige – Margareta Haag,
Sandra Jensen.
Fra Norge – Elisabeth Soelberg, Eva
Evju, Marit Holm Mathisen, Anniken
B. Olsen.
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Nordisk konferanse
eninger, får NLF statstøtte i form av driftsmidler
og likemannsmidler. De lokale lagene får tildelt
driftsmidler og velferdsmidler, i tillegg kan de
søke om likemannsmidler til lokale tiltak.
Kursansvarlig Marit H. Mathisen fortalte om studieforbundet Funkis og kursvirksomheten som både
NLF sentralt og lokalt får midler til.
Vi fortalte om spørreundersøkelsen blant fysioterapeuter som er utdannet i lymfødembehandling
som ble gjennomført i august. Mange fysioterapeuter har ingen eller for små driftsavtaler med
kommunene. Lymfødemikere i Norge har rett til
gratis behandling uansett primær eller sekundær
diagnose, enten man bor heime eller i en institusjon – men kapasiteten hos fysioterapeuter med
driftsavtale er for dårlig. Det er også vanskelig å
få intensivbehandling i Norge for tiden, fordi så få
behandlingsinstitusjoner har avtale om dette med
helseregionene.
Samme helg som konferansen i København arrangerte NLF konferanse for menn med lymfødem i
Oslo (se side 33), og til sommeren arrangeres det
sommerleir for barn og unge med lymfødem og
deres familier.
Det ble mye diskusjon da vi la fram vedtaket til
Helse- og omsorgsdepartementet fra mai 2010 om
at kompresjonshjelpemidler skulle høre under
Spesialisthelsetjenesten og tildeles etter søknad til
behandlingshjelpemiddelenhetene i hvert helseforetak, 18 stykker totalt. Denne bestemmelsen førte
til stor forskjellsbehandling rundt om i landet. Det
handler om hvem som kan signere søknader, hvor
lenge et søknadsvedtak skal gjelde og hvor mange
kompresjonsplagg man kan få pr år. Stort sett får
lymfødemikere det de søker om etter estimat fra
fysioterapeut, men så sent som nå i 2012, er det et
par helseforetak der lymfødemikere har problemer
med å få godkjent søknader. I Oslo er problemet
at de forlanges underskrift av legespesialist i tillegg
til behandlende fysioterapeut. For primære lymfødemikere kan dette bety en ventetid for legetime
på 18-20 måneder. I mellomtiden må man kjøpe
sine kompresjonsstrømper selv.
* * *
Lørdagskveldens høydepunkt var en herlig middag
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... fortsatt fra forrige side

i restaurant Ofelia i Skuespilhuset på Kvæstholmen.
Spaserturen fram og tilbake ga god mosjon etter
mange stillesittende timer.
Oppsummering
Søndag fortsatte med ulike tema. Bl.a. fikk vi
utdelt eksemplar av SÖFs DVD ”Tänk lymfologiskt”, som vi dessverre ikke fikk sett på konferansen.
NLFs behandlingsreiser til utlandet ble behørig
drøftet, de får vi anerkjennelse for. DALYFO har
behandlingsopphold i Tyskland, men ikke i slik
målestokk som NLF har. Deres behandlingsopphold i Tyskland er rimeligere enn tilsvarende
opphold på lymfødemklinikken på Skodsborg
Kurhotell.
På mange måter viste denne konferansen at Norsk
Lymfødemforening er på en annen planet i forhold
til de tre andre organisasjonene. NLF har mye
virksomhet rettet mot sine lokale foreninger, og
det relativt store medlemstallet krever mye kontorarbeid. Derfor må vi ha en kontoransatt til å ta
seg av rutinearbeidet, ellers makter vi ikke å være
pådrivere i internasjonalt samarbeid om lymfødemsaken. DALYFO og SÖF utøver innflytelse både
innenlands og utenlands, og retter sin virksomhet
mye mot partnerskap med ILF.
Til slutt tok Kaja Højgaard og Sandra Jensen til
orde for å rette en henvendelse til Nordisk ministerråd med en felles uttalelse fra de fire lymfødemforeningene. De foreslo et Nordisk pasientråd for
lymfødem og lipødem (NPLL), som skulle komme
med en felles anbefaling ut fra internasjonale retningslinjer mht komplett fysikalsk lymfødembehandling (MLD) og behandling bare med kompresjonshjelpemidler (DLT). Offentlig utdanning av
lymfødembehandlere skal også inn i anbefalingen.
Rådet skal bestå av to medlemmer fra hvert land.
Sandra Jensen fra SÖF tar ansvar for å etablere det,
Så ønsket Eydbjørg oss velkommen til Nordisk
styremøte/konferanse på Færøyene i 2014! n
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Hva er en

BANDAGIST?
Hos Medicus Plesner ﬁnner du
helsepersonell med høy faglig kompetanse,
samt et bredt produktutvalg.

Vi er spesielt gode på:

PROTESEKLINIKK

Brystproteser, armstrømper
for lymfødem, undertøy og badetøy

FOT OG BEVEGELSESANALYSE

Sko, såler, fotpleie

KOMPRESJONSBEHANDLING
FOR VENØS SVIKT
Bredt utvalg i strømper, for hverdag og fest

LEDD

Ortoser, anatomiske puter, opptrening

STOMI, BROKK, INKONTINENS,
ERNÆRING OG LEGEMIDLER

Blåresept, diskresjon,
taushetsplikt, hjemkjøring,
personlig veiledning

Tlf.

815 55 300

HAMAR | GJØVIK | STRØMMEN | OSLO | TØNSBERG

Lev godt i trygge hender.
www.medicus-plesner.no
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5. Nordiske lymfologikongress
Det er 10 år siden den første nordiske lymfologikongressen for fysioterapeuter ble holdt
i Oslo. Nå var det nok en gang Skandinavisk Forum for Lymfologis tur til å arrangere
kongress – til nytte for fysioterapeuter fra hele Norden.
Tekst og foto: Tone Guettler og Elsebeth Peel Jarvis
Finnene stilte med 3, fra Danmark kom det 8 og
fra Sverige hele 13 fysioterapeuter. Fra Norge kom
de fra hele landet, bortimot 60 fysioterapeuter –
alle ivrige etter å bli faglig oppdatert.
Foredragsholdere, utstillere og workshop-ledere
fra mange land gjorde kongressen enda mer internasjonal og kongresspråket var engelsk, for at alle
skulle kunne følge med.
Programmet med navn og titler og noe av presentasjonsmaterialet er tilgjengelig på Skandinavisk
Forum for Lymfologis nettsted www.lymfologi.
no. Klikk på Kursplan – og så på Handouts.

Sirkulasjonsfysiologisk avd., Oslo Vaskulære Senter, Aker sykehus, åpnet
med et både klargjørende og lettfattelig foredrag om diagnostisering
– delt i to deler, med
titlene Hvordan diagnostiserer vi lymfødem og
– Hvis det ikke er lymfødem, hva er det da?
Differentialdiagnoser.

En slik kongress er klart for fagfolk – for fysioterapeuter med spesialkompetanse i lymfødembehandling som ønsker å lære mer, bli kjent med
hva som rører seg i faget.
For tilstedeværende representanter for lymfødempasientene, og her var vi bare tre norske, var det
ikke alltid like lett å følge med i alt det faglige, og
alt var ikke like interessant for oss heller, som rimelig er. Men spesielt ett innlegg fra Finland var
både spennende og virket lovende. Lymfeposten
lover å komme tilbake til dette, om og når dette
materialet blir gjort tilgjengelig.
De mange utstillerne hadde veldig mye interessant
å vise fram. Det var nye leverandører, nye produkter, nye farger på kompresjonsstrømper, nytt bandasjeringsmateriale – men vel neppe noe virkelig
revolusjonerende som vi følte at vi måtte ha/bruke.
Det er bare å innrømme, vi klarer faktisk ikke å
referere kongressen og lage en grei orienterende
tekst som kan brukes i Lymfeposten.
Vi nøyer oss derfor her med å presentere foredragsholderne og emnene deres:
Dr med. Carl-Erik Slagsvold, seksjonsoverlege ved
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Elvira Albrecht og Marietta Süssle fysioterapeuter fra Földi Klinik, Tyskland orienterte om Behandling av fibrotisk vev på Földi – men brukte
mye av tiden både på å forklare hva lymfødembehandling omfatter og til å fortelle om klinikken.
Dr Njord Nordstrand,
Senter for sykelig overvekt, Sykehuset i Vestfold, orienterte om forskjellige typer Slankeoperasjoner mot sykelig
fedme (BMI>40) og
fortalte om arbeidet som
gjøres for å få pasientene – også barn – til å
legge om livsstilen.
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Dr PhD Gunhild Maria
Gjerset, Radiumhospitalet snakket om Behov for
rehabilitering hos kreftoverlevere (>4 år) og
refererte fra tre studier
om hvilken form for rehabilitering folk hadde
uttrykt behov for og i
hvilken grad de hadde
fått tilbud om dette.
jobbe to sammen under intensivbehandling og bandasjering for å få lymfødemet under kontroll før
slankeoperasjonen.

Biokjemiker Lynn Wagner, snakket om Glycobiologi og glycoernæring
– og viktigheten av å få
i seg noen spesielle sukkerstoffer nødvendige
for cellenes evne til å
gjenkjenne ”gode” og
”dårlige” celler.

Dr Max E. Liebl ved
Charité universitetssykehus i Berlin, orienterte om bruk av Deep
Oscillation på lav/ og
ekstremlav intensitet for
å forebygge fibrotisering og lindre smerter
ved lymfødem i bryst.
Dr Aleksanteri Aspelund, Helsinki universitet, fortalte om Fremskritt i forskningen på
lymfesystemet og om
hvordan transplanterte
lymfeknuter (på mus)
kan nydanne lymfeårer
som fungerer både i immunforsvaret og som
dren for lymfeveske.
Wenche Vigen og Helen Olsen, fysioterapeuter ved
Norsk Lymfødemklinikk i Oslo, presenterte ”Sykelig overvekt – saksstudie” om en lymfødempasient
med sykelig overvekt, hvor fysioterapeutene måtte

Det var bare
kommet inn
én ”poster” til
kongressen –
og dermed var
også vinneren
klar: Svenske
Lotta Jönsson
med sin flotte
plakat med
innhold myntet på undervisning av grupper av
lymfødempasienter.
Kongressen ble avsluttet med tre parallelle workshops hvor bruk av Ultralyd på et lymfatisk ben
ble demonstrert – hva ser man/ser man noe? – og
hvor LymphaTouch og Deep Oscillation brukt i
lymfødembehandling ble demonstrert.
Slitne, men vel fornøyde arrangører takker av:
Skandinavisk Forum for Lymfologi – fra venstre

Ann O. Nesser, Helen M. Olsen og Kristin Ruder.
Om to år blir det kongress i Sverige. n
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Studietur til Feldbergklinikken
Ved fysioterapeut Lene Melgård Sæther, Montebello-Senteret
Tidlig en søndag morgen var det tre spente fysioterapeuter som møtte hverandre på Gardermoen
flyplass: Aline Flølo, Sabrina Hansen og meg selv
Lene Melgård Sæther. Som en del av et utviklingsprosjekt fra Montebello-Senteret reiste vi ned til
Feldbergklinikken, også kjent som Asdonk-klinikken i St. Blasien, Tyskland. Her skulle vi være i
fire dager for å observere, lære nye ting og ta del i
det tilbudet de har til sine lymfødempasienter.
Vi ankommer et lite tettsted søndag kveld, og som
noen smånervøse studiner forbereder vi oss så godt
vi kan. Lykken var komplett for oss siden Sabrina
er fra Tyskland og kunne være vår eminente tolk
denne uka.
Feldbergklinikken er fra tidligere et gammelt lungesykehus, som i dag brukes til å behandle pasienter med primære og sekundære lymfødemer. Klinikken, som den er i dag, ble startet av Dr. Johannes Asdonk i 1973. Dr Johannes Asdonk stiftet den
“Tyske Foreningen for Lymfologi” sammen med
Kuhnke, Földi, og Gregl i 1976. Dette samarbeidet
førte til utviklingen av et nytt terapikonsept kjent
som Komplett Fysikalsk Lymfødembehandling.
Behandlingsopphold 3-5 uker
Huset har en pasientkapasitet på 65 pasienter. De
har en lege, sykepleiere, idrettspedagog, psykolog
og 16 terapeuter. Pasientene er innlagt på klinikken fra tre-fem uker. I løpet av disse ukene behandles pasientene intensivt. De har to behandlinger
daglig, med påfølgende bandasjering. De har i
tillegg foredrag med temaer innen trening, ernæring, målsetning og motivasjon.
Fysisk aktivitet ble høyt prioritert. Hver dag var
det mange forskjellige gruppetreninger som varierte i intensitet og innhold. Treningen bestod av
kondisjonstrening, styrketrening, basseng, kroppog bevisthetstrening og avspenning. Pasientene
ble satt opp på trening av legen, hvorpå fremmøte
ble nøye fulgt opp og registrert.
Feldbergklinikken behandler pasienter fra hele
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Europa, spesielt fra de nærliggende nabolandene.
Dessverre er tilbudet for pasienter med lymfødem
nesten fraværende i mange av disse landene. Klinikken har ofte pasienter fra Nederland, Spania
og Italia også som frivillig betalte hele oppholdet
av egen lomme for å få behandling. Når man ser
og hører deres historier blir man veldig takknemlig for det systemet vi har her hjemme.
En av grunnene for vår reise til Tyskland var for å
se hvordan de behandler store, komplekse og til
tider vanskelige ødemer. Blandingsødemer ønsket
vi også å se mere av, og høre hvordan de tenker
behandling rettet mot de forskjellige ødemtypene.
Og jammen fikk vi se ødemer – de kom i alle former og fasonger, i alle kombinasjoner og størrelser. Til tider litt overveldende for undertegnende,
men kjempespennende sett med faglige øyne.
Forskjeller i behandlingen
Selv om avstanden mellom Norge og Tyskland
kan oppleves som stor i geografien så var det veldig mye med klinikkens opplegg som var kjent, og
oppholdets innhold var veldig likt det vi selv praktiserer på Montebello-Senteret. Som klinikk strever
vi med de samme utfordringene rettet mot dårlig
diagnostisering og offentlige retningslinjer som
kan være vanskelige å få oversikten over.
Mye av tankegangen rundt rehabiliteringsopphold
er likt, men vi så også noen klare forskjeller som

LYMFEPOSTEN 4/12
virkelig vekket vår faglige nysgjerrighet.
Dypere grep, høyere hastighet
Forskjellen lå mest i bruk av bandasjetyper, og
intensiteten i selve den manuelle behandlingen.
Gjennomgående så behandlet de med dypere grep
og høyere hastighet, og de bandasjerte med en
god dose bestemthet.
Terapeutene differensierer også klarere mellom
ødemgrep og lymfegrep – og understreket at det
var veldig viktig å bruke de rette grepene til rett
tid på rett ødemtype.
To behandlinger pr dag
Pasienten ble behandlet to ganger hver dag, hvor
terapeutene for eksempel behandlet fremsiden i
første behandling og baksiden i andre behandling.
I behandlingene fokuserte terapeuten veldig på å
åpne opp lymfesystemet sentralt, og finne rett
dreneringsvei. Pasientene ble etter begge behandlingene avslutningsvis bandasjert, og de hadde på
bandasjene en stund etter avsluttet behandling før
de tok den av til kvelden. De forklarer dette med

at lymfedrenasje har optimal effekt i fire timer
etter behandling. Ved å gi to behandlinger med
påfølgende bandasjering begge gangene vil de da
oppnå opp til ti timers effektiv drenasje om dagen.
Langelastiske bandasjer
Når de skulle bandasjere brukte de en kombinasjon mellom kort- og langelastiske bandasjer. Å
bruke langelastiske bandasjer er ikke noe vi er
veldig kjent med fra Norge, og ingen av oss tre
hadde tidligere praktisert denne bandasjeringsmetoden. Ved Feldbergklinkken derimot har de praktisert dette siden klinikken ble åpnet, og med svært
gode resultater. Terapeutene sier selv at disse bandasjene former seg bedre rundt de større ødemene,
og de gir et godt trykk. Det er da veldig viktig at
trykket legges riktig og at bandasjene ikke sitter
for lenge, noe som samsvarer med deres behandlingsopplegg. For å unngå feilbehandling gjorde
terapeutene all bandasjering selv og det var ikke
noe fokus på selvbehandling.
fortsettes neste side

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
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... Feldbergklinikken

... fortsatt fra forrige side

Pulsator
Bruk av pulsator som tilleggsbehandling var ikke
hyppig brukt. De understreket at å bruke pulsator
kan være en bra tilleggsbehandling – forutsett at
den utføres korrekt.
Oppholdet var kjempelærerikt – vi fikk oss noen
erfaringer som vi ikke ville vært foruten, og vi
har helt klart tatt med oss noen nye måter å tenke
på som vi ønsker å skaffe oss noen erfaringer
rundt. Men i det store og det hele fikk vi bekreftet
at oppholdet for lymfødempasientene som tilbys
på Montebello-Senteret er på rett vei. Dette gir
mye motivasjon og engasjement for å fortsette å
videreutvikle et kurs vi er veldig stolte av. n

Fra venstre: Sabrina Hansen, Lene Melgård
Sæther, Aline Flølo

Armplager – uten lymfødem?
Hva er det som gjør at noen brystkreftopererte kvinner uten synlig lymfødem i blant
klager over de samme plagene som kvinner med lymfødem?
Ved Tove Sørvaag Valebjørg, spesialist i onkolgisk fysioterapi, MNFF
Det spørsmålet hadde professor P. Lievens, Belgia
med flere stilt seg. De fikk anledning til å undersøke armene på to døde kvinner som begge hadde
fått operert bort et bryst og fjernet lymfekjertler i
armhulen, uten at det var forskjell i omkretsmålene av armene.
Resultatet av undersøkelsene ble vist på den 20.
Internasjonale kongressen i Salvador, Brasil i 2005.
Vevet i armene var undersøkt med ultralyd, magnetresonans (MR) og med mikroskop. Og vi fikk se
bilder som viste tydelige endringer i vevet på den
opererte sides arm i forhold til den friske:
• Fettvevet var mer kornete enn på den friske
siden. Det var færre fettceller, men de var større.
• Strengformete bindevevsdrag fra huden inn i
underliggende vev.
• Mer arrdannelse.
• MR viste endringer i vevet tilsvarende lymfødem.
Legene fant altså at den opererte sides arm hadde
forandringer tilsvarende lymfødem.
Professor Lievens mente at subjektive plager kan
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forklares – og at man skal ta klager alvorlig og gi
pasientene fysioterapi. Han antydet at man kanskje må redefinere hva som kalles lymfødem.
Jeg kan ikke huske at han spesielt nevnte smerter.
Men ordene plager/ubehag, kan jo dekke mye. Da
jeg så bildene, fikk jeg nærmest en aha-opplevelse
i forhold til noen pasienter: de har nesten ikke forskjell i omkretsmålene – hovedproblemet er smerter
og ubehag selv om de bruker armstrømpe. Noen
av de med lite lymfødem, klager mer over smerter
enn de med større lymfødem. Noen av dem får
vedlikeholdsbehandling 1 g/mnd. og opplever at
lymfødembehandlingen gir svært god smertelindring som kan vare i 2-3 uker, før de kjenner forverring frem til ny behandling. Plagene er også
avhengige av arbeidsbelastningen på jobb – stress
forverrer smertene/ubehaget.
Jeg har prøvd å finne tiltak de kan gjøre selv –
svømme, gjøre øvelser, egenbehandling, pulsator.
Men mitt inntrykk er at den manuelle lymfødembehandlingen hjelper dem best. n

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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Har du erfaring med NAV?
FFO ønsker å komme i kontakt med funksjonshemmede, kronisk syke og andre som har
erfaring med å motta tjenester og ytelser fra NAV. I den forbindelse har vi opprettet en
nettportal der brukeren kan svare anonymt på spørsmål knyttet til sykepenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon, hjelpemidler, kvalifiseringsstønad osv.
Ved Anette Skomsøy, informasjonsrådgiver Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Nettportalen ble lansert på FFOs fylkeskonferanse
8. september. Hensikten med å opprette en slik
portal er å få tilbakemeldinger fra NAVs brukere
som kan brukes videre i påvirkningsarbeidet som
FFO gjør for å styrke NAVs tjenestetilbud. Tilbakemeldingene vil også kunne brukes av FFOs brukerrepresentanter i NAV.
Dersom du ønsker å besøke nettportalen, gå til
https://sites.google.com/a/navmeldinga.no/portal/
For å gå videre må du klikke på det grønne banneret ”gå til spørreskjema”.
Der vil du få mulighet til å gi anonyme tilbakemeldinger på disse områdene:
• Sykepenger
• Arbeidsavklaringspenger
• Uførepensjon

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pleiepenger
Hjelpestønad
Grunnstønad
Omsorgspenger
Opplæringspenger
Hjelpemidler, også
stønad til bil
Foreldrepenger
Yrkesskade
Dagpenger
Alderspensjon
Økonomisk sosialstønad
Kvalifiseringsstønad
Arbeidsrettet tiltak (for eksempel lønnstilskudd,
arbeidspraksis, tiltak i arbeidsmarkedsbedrift,
opplæring m.m.).
Annet n

Transplantasjon av lymfeknuter –

Hode og kropp i balanse
Lymfødem er, som alle vet, en kronisk lidelse. Men det gjelder ikke for Inger Dahl (65)
og Sissil Hovden (54). De har begge fått transplantert lymfeknuter og til nå har dette
vært så vellykket at de gjerne forteller om det.
Tekst og foto: Torunn Ekornholmen
Begge må innrømme at det kiler litt i magen hver
gang de er hos sine fysioterapeuter for å måle hver
sin arm, men til nå, to år etter operasjonen, har
lymfødemet ikke kommet tilbake. Derimot føler
begge at de har fått tilbake balansen i kroppen, og
er takknemlige for det de har fått være med på.
Det startet med brystkreft for dem begge.

hadde spredning, og det ble fjernet mange lymfeknuter i armhulen. Det gikk bra i noen år, men så
fikk jeg lymfødem. I 2010 fikk jeg tilbakefall av
brystkreften. Men da var metoden med å flytte
lymfeknuter tilgjengelig, så for meg ble det hell i
uhellet. Jeg fikk brystrekonstruksjon, og da fulgte
transplantasjonen med ”på kjøpet” sier Inger.

– Jeg tok brystbevarende operasjon i 2001. Jeg

Sissil bodde i Irland da hun fikk brystkreft i 2007.
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– Der hadde de andre rutiner – de fjernet lymfeknutene ”for sikkerhets skyld” ved en brystkreftoperasjon. Dermed ble jeg skremt hjem! Jeg hadde
lest om transplantasjon av lymfeknuter i Norge og
kontaktet Ullevål sykehus da jeg kom tilbake. Jeg
var heldig, og fikk fantastisk god oppfølging. Det
å være på sykehus i Irland er ikke helt det samme
som i Norge, forteller Sissil.
Det er ikke noe lite inngrep Inger og Sissil har
vært igjennom. Fire leger jobbet i åtte timer. På
Sissil tok de lymfeknuter fra nedre mageregion og
la dem inn i øvre sårkant på det rekonstruerte brystet. Etter operasjonen fulgte tre måneders intensiv lymfødembehandling, bandasjering av armen
hver dag. Seks måneder etter det igjen, fikk de en
justering, slik at begge brystene ble like.
– Det høres dumt ut, men hvor viktig er det å ha
to bryster?
– Først er det et sjokk å få en alvorlig diagnose.
Folk sier, ”det går så bra – de er så flinke i dag”.
Men sannheten er at det går ikke bra med alle. En
av syv dør. Sjokket ved en slik beskjed er der, og i
første omgang er man så takknemlig for å overleve, at man ikke krever noe. Så går det noen år,
og man må ha krefter til å komme seg videre til

rekonstruksjonen, sier Inger.
– Det er en stor psykisk belastning at man har
mistet en kroppsdel, og ikke skal få den tilbake på
mange år, med den ventetiden vi har i Norge. Man
føler seg ikke hel og det kan til tider gå ut over
selvfølelsen. Bare det å prøve klær i butikker eller
å gå i svømmehall kan være en utfordring, sier
Sissil.
Inger har hus i Spania, og synes det er deilig å
kunne bade som hun ønsker uten å tenke på om
protesen sitter der den skal. Sissil fikk slitasje i
skuldrene av å ha bare ett bryst.
– Nå føler jeg meg hel igjen både i hodet og kroppen. Min kvinnelighet er hel. Vi kan kjøpe undertøy og kjoler uten å ta spesielle hensyn, smiler de.
– Bryst er en viktig del av det å være kvinne, og
er derfor en vesentlig del av min seksuelle identitet, sier Sissil.
Begge roser sine menn, som har vært helt enestående i denne vanskelige tiden. De har aldri behøvd
å føle seg mindreverdige. Sissil mener likevel at
hun selv følte sterkt på det å ha bare én pupp.
fortsettes neste side

Inger (t.v.) og Sissil er kvitt strømper og bandasjer. Ingers venstrearm og Sissils høyre måles jevnt hos
fysioterapeutene, men behandling er ikke nødvendig lenger.

19

LYMFEPOSTEN 4/12

Hode og kropp ...
... fortsatt fra forrige side
– Det gjorde noe med min kvinnelighet, selv for
meg, som alltid er så ”kjekk og grei”.
Etter transplantasjonen var det altså tre måneder
med intensivbehandling.
– Fysioterapeutene våre, Siv Guri Eidsvåg, Wenche
Vigen og Ann Nesser, skal ha en stor del av æren
for at det har gått så bra med oss. De sto på i den
perioden, og det å være omgitt av så gode hjelpere
gjør at den tunge veien blir så mye lettere å gå. Vi
føler også at vi er godt ivaretatt av ”systemet” og
det er mye raushet hos legene og deres medarbeidere.
Hva tenkte de på forhånd – før transplantasjonene?
Det verste som kunne skje var at lymfødemet kom
tilbake til samme nivå som før – men hvor lenge
effekten av operasjonen vil vare, vet de ikke.
– Vi får ta det som det kommer, smiler de.
– Bør flere få anledning til slike transplantasjoner?
– Det håper vi! Det forskes, og man vet lite ennå,
men kirurgene er fantastisk dyktige, og det står
ikke på dem! De opererer gjerne, men de har begrensninger i systemet, og på grunn av penger.
Sissil og Inger tar ikke livet for gitt lenger. Med
rekonstruksjon av brystene fikk de livet tilbake i
balanse, og med transplantasjonen ble de sannelig
kvitt lymfødemet sitt også. n

ØNSKEDIKTET
JUL ALlIKEVEL
av Randi Nielsen

Nå telles det ned mens jeg
hausser meg opp
på alt det jeg absolutt
skulle ha gjort:
Som å bake enda en julesort
og vasket bort enda mer støv og lort
og skrevet en masse med julekort
og sett (å ja!) mer skiskyttersport
mens jeg strikker no’n
sokker i rødt og sort!
Men så, en stjerneklar adventskveld –
griper jeg fatt i mitt sindige selv
og sier ”om ikke alt er
fullstendig på stell
så kommer jo jula
allikevel!”
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Innsendt av Elisabeth Soelberg

Utgivelsesplan 2013

Utgivelse

Redaksjonell frist

Frist annonsemateriell

Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4

24. januar
2. mai
8. august
24. oktober

7. februar
16. mai
22. august
7. 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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Kompresjonsstrømper – del 2
Dette er fortsettelsen av en artikkelserie om kompresjonsstrømper.
Med kompresjonsstrømper menes her strømper for å behandle/vedlikeholde et lymfødem,
ikke antitrombosestrømper, ikke såkalte reisestrømper.
Del 1 stod i Lymfeposten nr 3. Del 2 omtaler hvilke typer strømper en kan velge imellom, standard eller målsydd, flat- eller rundstrikket samt diverse tilpasningsmuligheter,
anbefalt stell av strømpen og noen økonomiske betraktninger.
Tekst: Dagmar Moseby Spesialist i onkologisk fysioterapi, MNFF, Askim Fysiosenter
Bilder: BSN Medical/Dagmar Moseby
Valg av strømpe
Valg av strømpemodell og fasong har blitt mye
vanskeligere nå enn tidligere pga. et hav av tilbud.
Samtidig er tilretteleggingen til en individuell og
optimal strømpe betydelig forbedret pga. et større
utvalg av strømper og deres tilpasningsmuligheter.
En lærer ofte via erfaring. Den første kompresjonsstrømpen er ikke nødvendigvis den som passer
best.

Før fysioterapeut og lymfødemiker i felleskap
bestemmer seg for hvilken kompresjonsstrømpe
som skal velges, bør nedenstående punkter
vurderes:
• Greier lymfødemikeren å ta på/av kompresjonsstrømpen selv eller trenger han/hun hjelp av
andre? Vil en eventuell opplæring i bruk av på-/
avkledningshjelpemiddel være nyttig?
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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Kompresjonsstrømper
• Hvordan fungerer den arterielle blodsirkulasjonen i arm/bein (blodforsyningen fra hjertet til
armen/beinet)? Vil han/hun tåle trykket?
Finnes det andre medisinske kriterier som evt
kan begrense bruken av en kompresjonsstrømpe
eller at en bør velge en lavere kompresjonsklasse?
• Hvordan er hudkvaliteten? Finnes det sår? Er
huden tynn? Vil huden tåle påkledning og bruk
av en kompresjonsstrømpe? Ved tynn hud kan
den fort unødig ødelegges, da bør mulighet for
å bruke påtrekker og ikke minst gummihansker
vurderes.
• Er den som skal ha strømpen allergisk mot
gummifibrene i strømpene? (Dette er veldig
sjeldent med dagens materiale i latex/lycra,
samtidig som gummifibrene dekkes av garnet.)
• Hvordan er ødemets fasong? I hvilket stadiumbefinner lymfødemet seg (begynnende/moderat/kraftig) og hvor fast/mykt er vevet?
• Er det spesielle behov ved tilpasning av strømpen?
• Er personen tynn, tykk, lang, kort?
• Er lymfødemikeren motivert for å bruke en
kompresjonsstrømpe?
• Har han/hun brukt strømpe tidligere?
• Hva er målsettingen med bruk av denne
strømpen? Er dette den aller første strømpen?
Skal strømpen hovedsaklig brukes i hverdagen
eller til fest?
• Alder, aktivitetsnivå og livsstil virker også inn
på lymfødemikerens behov og valg av strømpetype og modell.
Standard eller målsydd?
Valget mellom en standard eller målsydd strømpe
er en vesentlig del av vurderingen før en kjøper
eller bestiller en strømpe. Det er viktig å ha fore-
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... fortsatt fra forrige side

tatt en del vurderinger som nevnt ovenfor.
Standard strømper
Standard strømper finnes i flere størrelser fra 1,
2, 3 og oppover eller inndelt i small, medium,
large osv. For å finne omtrentlig størrelse til for
eksempel en knelang strømpe måles omfang på to
steder/målepunkter: rundt ankelen og rundt tykkeste sted på leggen. Til en lårlang strømpe måles i
tillegg på et 3. punkt: rundt tykkeste sted på låret.
Ut fra disse målene må en finne ut hvilken størrelse som passer best.
En del strømpeprodusenter kan levere standard
beinstrømper med to lengdemål: normal eller kort.
Hvert menneske er unikt i sin kroppsform og enda
mer når det oppstår et lymfødem. Noen kan likevel passe inn i en standardstørrelse. Andre kan ha
en fasong som ligger på grensen mellom to størrelser: ett av målene ligger innenfor størrelse
medium mens det/de andre tilsvarer large. Hvilken størrelse skal en bestemme seg for da? Strømpen kan bli for trang ved ankelen eller for vid i
leggen. Hvordan blir komforten, og ikke minst
effekten i bruk av standard kompresjonsstrømpe i
dette tilfellet?
Målsydde strømper
Ved målsydde strømper noteres dine mål (nøyaktig på en halv cm) ved flere målepunkter.
Ved en knelang strømpe taes omfangsmål ved seks
punkter: rundt forfot, vrist, ankel, ovenfor ankel,
tykkeste sted på leggen og nedenfor kneet – samt
et personlig lengdemål. Ved en målsydd lårlang
strømpe noteres ytterligere tre omfangsmål: rundt
kne, tykkeste sted på låret og øverst på låret.
Husk at en strømpe som er tilpasset til en annen

LYMFEPOSTEN 4/12
som regel ikke passer til deg. Det er derfor ikke
så lurt ”å arve” en kompresjonsstrømpe.
Måling/tilpasning av målsydde strømper krever
kompetanse og erfaring hos den som tar mål. Det
er gjerne fysioterapeuter med lymfødembehandlingskompetanse eller bandasjister som foretar
målingene.
Det anbefales at måling foretas på morgenen eller
enda bedre, etter en intensiv bandasjeringsperiode.
Dette gjelder spesielt ved anskaffelse av en førstegangsstrømpe. Bandasjeringen har som oppgave å
øke lymfetransporten, å mykne opp eventuelt
hardt ødemvev og å minske ødemet mest mulig –
for å kunne tilmåle en passe trang strømpe som
gir best effekt. Kompresjonsstrømpen skal deretter overta vedlikeholdsfunksjonen, dvs. å holde
ødemet så slankt som mulig.
Å bruke en ny og målsydd strømpe som kompresjonsbehandling istedenfor bandasjering vil være
en dyr affære, da strømpen fort vil bli for vid når
ødemet begynner å minke og dermed trenger man
enda en ny og kostbar strømpe.
Ulempen med en målsydd kompresjonsstrømpe er
leveringstiden på 1-2 uker.
I tiden mellom måling og levering er det viktig å
fortsette med bandasjeringen for å bevare ødemets
fasong slik at strømpen passer når den ankommer.
Unnlater man dette kan ødemet ese ut og strømpen
vil være for trang ved levering. En strømpe som
ikke passer vil gjøre mer skade enn nytte.
Målsydde strømper har mange personlige tilpasnings-/valgmuligheter. Bildefrisene nederst på
sidene her viser noen av dem.
Beinstrømper: Åpen eller lukket tå, innlegg som
gir ekstra trykk ved malleolene (knoklene på innog utsiden av anklene), en egen tåkappe som gir
ekstra kompresjon på hovne tær. Strømpelengde

med rett/skrå avslutning tilpasset etter behov til
knelang, lårlang, hoftelang. Comfortzone ved
vrist/kne/hofte. To hoftelange strømper pluss en
bermudashorts istedenfor en hel strømpebukse,
strømpebukse med bare ett bein/med et helt og et
halvt bein. Buksedel med eller uten kompresjon,
tilpasset gravide eller, bukser spesielt tilpasset
menn. Forskjellige kompresjonsklasser i samme
strømpe som kan gi optimal trykk der det trenges
er også mulig.
Armstrømper: Comfortzone albu, rett eller skrå
avslutning, skulderkappe. Feste til bh eller med
skulderstropp brukes sjeldent nå. Armstrømpe og
hanske i ett. Lang eller kort hanske uten fingre,
kun med tommel eller med fem fingre hvor fingerlengden tilpasses etter ønske.
Bein- og armstrømper: Avslutning øverst på strømpen med eller uten silikonbånd i diverse utførelser. Glidelås er en mulighet som kun anbefales i
spesielle tilfeller. En slik glidelås sitter på innsiden av leggen, eller på innsiden av underarmen –
den er sikret på innsiden så huden ikke kan dras
inn i glidelåsen ved påkledning. Tanken er nok at
den skal kunne letne en på- og avkledning av
strømpen, men siden strømpen er trang trenger en
to, eller helst tre hender for å få dratt den opp.
Ut fra forklaringen ovenfor håper jeg at leseren
kan forstå at en målsydd strømpe alltid vil være
mer presis enn en standardstrømpe. Hvis en kompresjonsstrømpe er for vid eller for trang på noen
punkter vil den gi dårlig effekt og kan i verste fall
forverre ødemet unødig. En målsydd strømpe etter
dine personlige mål vil være en tilpasset strømpe
til akkurat deg og ditt ødem – under forutsetning
av at en tar mål når ødemet er redusert mest mulig.
Det er klart at en slik strømpe i utgangspunktet
koster noe mer i kroner og ører enn en standard
fortsettes neste side
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strømpe av samme kvalitet. Men en optimalt tilpasset strømpe er det som vil kunne gi best mulig
effekt på ødemet. Den er derfor ofte også mer behagelig å anvende for brukeren. Dette igjen vil gi
lymfødemikeren mer motivasjon til å bruke sine
strømper daglig istedenfor at de blir stuet bort i et
skap. Dette betaler seg i lengden, mener jeg.
Det er som sagt mange faktorer som avgjør et
strømpevalg og det er vanskelig å generalisere.
Ofte foreslår man å prøve ut en standard strømpe
ved lette ødemplager når det er liten forandring av
fasongen på ødemarmen eller -beinet, mens en
anbefaler en målsydd strømpe ved kraftigere plager
med større fasongforandring.
Så får den enkelte avgjøre hva han/hun velger –
kanskje i samråd med sin terapeut?
Flat- eller rundstrikket?
Som beskrevet i del 1 i forrige Lymfeposten er en
flatstrikket strømpe laget av grovere garn. Den
har dermed bedre pusteegenskaper hvilket kan gi
fordeler for brukeren i sommervarmen. Pga sin
strikketeknikk med avtagende og tiltagende antall
masker kan den lettere tilpasses anatomiske forhold
enn en rundstrikket tubestrømpe, samtidig som
den er noe lettere å kle på. Kompresjonen vil være
gunstigere, hudfoldene kan dekkes uten at materialet skjærer inn i vevet og høyere trykk kan
tolereres. Kompresjonsegenskapene av flatstrikk

... fortsatt fra forrige side

holder seg akseptable over noe lengre tid enn ved
rundstrikk og materialet har en høyere toleranse
før det blir tynnslitt.
En rundstrikket strømpe er laget av tynnere garn
og ser derfor estetisk finere ut. Pga tettheten i
garnet er denne ellers fine strømpen tettere, og
også klammere når det er varmt. Rundstrikk kan
dessuten skjære inn i hudfolder og dermed stuve
drenering av armen/benet. I tillegg kan det forårsake vevsskader samt vedvarende ødemer. Kompresjonsegenskapene har noe kortere levetid, dvs.
en må kjøpe en ny rundstrikket strømpe tidligere
enn en flatstrikket.
Hva skal man så bestemme seg for?
Hvis jeg får lov å gi noen råd, så vil jeg anbefale
en flatstrikket strømpe pga dens gode kompresjonsegenskaper og pusteevne som hverdagsstrømpe.
En flatstrikket målsydd strømpe har spesielt gode
tilpasningsmuligheter, særlig ved ødemer med større forandring av kroppsfasong og hvor det trenges
forskjellige kompresjonsklasser i samme strømpe.
Det er slik at den strømpetypen som dessverre oppfattes som ”versting” – jobber best.
En rundstrikket strømpe kan ofte benyttes ved lite
forandring av anatomien. Jeg ville prøvd en slik
strømpe som en tilleggsstrømpe som kan brukes
til fest eller ved andre anledninger, når en vil se
litt ”pen” ut.
Stell av strømpen
For at den enkelte kan få oppleve en lengst mulig
brukstid med gode kompresjonsegenskaper av sin
strømpe, bør den stelles på rett måte. Hva er så
riktig stell?
Hver maske i strømpen samler opp hudrester, hudfett, svette og kremrester. Dette kan gi grobunn
for vekst av bakterier og sopp samtidig som gummifibrene utsettes for ekstra belastning slik at de
kan ødelegges raskere enn nødvendig. Det anbefales derfor å vaske strømpene daglig/annen hver
dag for å minske belastningen av hudfett og døde
hudceller og få tilbake kompresjonseffekten. Det

Rundstrikket / flatstrikket strømpe
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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:
• Drenasje av hermatomer
• Behandling av ødem og lymfødem
• Smidiggjøring av fibrosis
• Rehabilitering av kroppsdeler som
brukes til bevegelighet

Strømpen er enkel å bruke og
konkurransedyktig på pris!
Ring oss gjerne på tlf: 35 02 95 95 for mer informasjon

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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anbefales videre at man foretar hudstell med
innsmørning av huden om kvelden slik at kremen

... fortsatt fra side 24

Dette reduserer også slitasje på fingre og armer
på den som kler på strømpen.
Det finnes flere hjelpemidler som letter både påog avkledningen av kompresjonsstrømper og dermed også kan redusere faren for å skade strømpen
unødig.
Økonomiske betraktninger
Kompresjonsstrømper er kostbare, og den enkelte
lymfødemiker har i mange år selv finansiert dette.
De som har hatt utgifter over ca kr 7 000 i året har
kunnet søke om grunnstønad.

Ødelagte gummifibre til høyre
trekker inn mest mulig før strømpen tas på igjen
neste dag. Det er dessuten også lettere å trekke på
en strømpe på en tørr arm eller et tørt bein enn
når huden er fuktig.
Tidligere har man alltid anbefalt å vaske strømpene for hånd, nå anbefales å vaske dem i vaskemaskinen pga dens konstante temperatur. Bruk
gjerne et finvaskprogram på 30-40 grader med et
vanlig vaskemiddel (flytende eller i pulverform)
som ikke inneholder blekemiddel – men ikke bruk
skyllemiddel eller shampoo. Benytt gjerne vaskepose. Strømpene kan sentrifugeres lett og lufttørkes – men unngå direkte sollys eller tørking på
varmekabler eller radiator. Kjemisk rensing, klor
eller stryking frarådes absolutt, da dette vil ødelegge strømpens gummifibre og dermed dens
kompresjonseffekt.
Tørketrommel har tidligere vært bannlyst, men
leverandøren sier faktisk nå at tørketrommel med
lav temperatur kan benyttes til rundstrikkete
strømper som er sømløse. Flatstrikkete strømper
som har søm, skal ikke tørkes i tørketrommel, da
sømmen vil kunne krympe.
Fingernegler kan fort skade kompresjonsstrømper: en kan dra ut tråder eller lage hull. Bruk av
gummihansker ved på- og avkledning kan redusere risikoen. Bruk av gummihansker gjør det også
lettere å få tak i strømpen, en kan skyve strømpen
enklere oppover og samtidig unngå å skade huden.
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Mai 2010 vedtok Helse- og omsorgsdepartementet
at brystkreftopererte skulle få dekket sine utgifter
til kompresjonsstrømper. I april 2011 ble dette vedtaket gjort om til å ”gjelde alle som har behov for
denne type spesialisert behandling” – dvs. lymfødembehandling. Kostnadene anses som et behandlingshjelpmiddel og skal da dekkes av de regionale
helseforetakene. Det må sendes inn egen søknad.
Av erfaring vet jeg at det fortsatt pr høsten 2012
er store forskjeller utover landet på hvordan denne
ordningen fungerer. Ikke bare fra helseregion til
helseregion – men også innen den enkelte. I noen
fylker må søknadsprosedyren gå via fastlege og
deretter via en legespesialist (ansatt i helseforetak
eller med driftsavtale med regionalt helseforetak)
– mens i andre fylker kan en fysioterapeut med
kompetanse innen komplett fysikalsk lymfødembehandling både søke om, måle til og bestille
strømpene.
Tiden får vise hvem som får myndighet til å skrive
søknaden, hvem som skal tilpasse og bestille strømpene – og hvor mye dette vil koste den enkelte
strømpebruker.
Uansett tenker jeg at et strømpekjøp og en tilpasning bør være veloverveid. Hevelsen på armen
eller beinet skal være behandlet så godt som mulig
for at en strømpe kan tilpasses best mulig og slik
at strømpen vil kunne passe framover en tid. Likedan er riktig stell av strømpen viktig, og kanskje
viktigst av alt – at strømpen brukes. n
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Reisebrev 2 – fra Földiklinikken
Reisebrev fra behandlingsopphold ved Földiklinikken i Hinterzarten – fra familie med
tenåringssønn med alvorlig primært lymfødem.
Ved foreldrene til ”Georg”
Etter 6 måneders søknadsprosess for å få behandling på Földiklinikken for tenåringen vår, ankommer vi Földiklinkken.
En mandag morgen møter vi opp for blodprøver,
måling av blodtrykk og veiing. Vi får snakke med
Dr. Wolf, hun ser på ”Georg” og vi får med en gang
beskjed om at fire uker er litt vel kort tid. Vi blir
forespeilet 3-4 uker med behandling, så operasjon
for det som da etter behandling vil bli overflødig
hud på genitaliene, og ytterligere 1-2 uker med
behandling.
Fra første samtale og undersøkelse får vi beskjed
om at dette skal de ordne og Georg skal få et helt
annet liv. Vi blir presentert for måten klinikkens
lymfologer, leger, terapeuter, spesialsykepleiere
og ernæringsfysiologer jobber sammen på. Fantastisk deilig å føle at vi er på et sted der kunnskapen og erfaringen virkelig er tilstede.
Behandlingen starter
Vi får tildelt vår terapeut hr. Offermann og første
behandling begynner kl. 09:30, så da er vi i gang.
Det blir med en gang klart at behandlingen her er
av en helt annen type enn hva vi er vant til. De
jobber mye dypere og tar virkelig i, så fra første
minutt av behandlingen lærer vi noe nytt. Vår
terapeut viser seg å være en skikkelig norgesvenn
og han snakker bra engelsk, så dette lover meget
godt for kjemien for den videre behandlingen.
Georg får lymfedrenasje i nesten en time, så begynner tilpassing av bandasjer. Det klippes til et skumgummimateriale med riller på den ene siden, som
benyttes istedenfor den myke vatten som vi er vant
med fra tidligere. Så blir han bandasjert helt opp
til lysken, med et ganske solid trykk. Genitaliene
blir bandasjert med et to-bandasjesystem fra 3M
hvor du har et polstringslag innerst og en selvklebende bandasje utenpå for å stramme opp og gi
rikelig med trykk. Neste behandlingstime er allerede kl 14:30 samme dag og Georg får da lymfedrenasje i en time.

Behandlingsplan
Tirsdag er dagen for den store legerunden i vår
avdeling, så kl 07:30 får vi besøk på rommet av
Prof. dr Etelka Földi, dr Wolf og en rekke andre.
Vi hadde da tatt av bandasjene og var allerede etter
en dag i ekstase over virkningen av bandasjeringen.
Dr Földi undersøkte Georg og konstaterte det samme som dr Wolf hadde sagt: vi måtte nok bli en
del lenger enn planlagt, men at han skulle bli betydelig bedre. Det var ingen tvil om at de skulle
fikse dette og de hadde stor forståelse for at Georg
var tenåring og at dette ville endre hele livet hans.
Dr Földi la en plan for hvordan det skulle angripes
og det ble klart at vi hovedsakelig skulle jobbe med
drenasje og bandasjering av ben og genitalia frem
til en operasjon. Utover dette skulle han ha drenasje
fra mage og ut på sidene og opp til armhulene.
Armene skulle ikke røres før etter operasjon.
Georg sitt ødem består av ødem i både armer, ben
og genitalier. Dette var mye væske som skulle forflyttes rundt og ut av kroppen, derfor ble fokuset
lagt på ben og genitalier i første omgang. Han ble
også satt på forebyggende antibiotikakur fra første
dag, for å forhindre faren for infeksjon.
Andre teknikker
Så var det igjen tid for time hos hr terapeut Offermann som var fornøyd med utviklingen fra dagen
i forveien. Det ble samme behandling som dagen
før og vi begynte så smått å spørre om hva som
var viktig. Vi forklarte også hvordan vi hadde blitt
opplært i å behandle dette og fikk klar beskjed om
at det var teknikker de ikke hadde brukt på over
10 år, og at det ikke fungerte i hele tatt på denne
type alvorlig ødem. Vatt som vi alltid har brukt
som polstring kunne trygt kastes, og de strykeøfortsettes neste side
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velsene, glem dem! Skal du flytte på lymfevesken
som er i kroppen må det jobbes dypt, og etter hver
eneste time har vår terapeut hatt behov for en dusj!
Onsdag får vi besøk av en lærer fra Földi-skolen
på behandlingsrommet. Han hiver seg likeså godt
ut i behandlingen han også, og Georg får lymfedrenasje som aldri før. Han kommer også for å
hjelpe til på ettermiddagsbehandlingen og Georg
får beskjed om at i natt kan han regne med å måtte
sove på toalettet.
Torsdag fortsetter på samme måte, men nå blir det
også lagd til en litt spesiell kreasjon i skumgummi
med riller som plasseres inn mot huden på pungen.
Fantastisk å se hvordan vår terapeut bare fikser
ting – her er det frem med nål og tråd, lim og saks.
Ting tilpasses og lages etter behov.
Ned 20 kg på 2 uker
Så er det tid for vekt og blodtrykksmåling igjen
og vi er veldig spente på hvor store utslag behandlingen kan ha gitt. Vekten fredag viser at han har
gått ned utrolige 10 kg på 5 dager.
Den neste uken arter seg på samme måte, flere tilpassinger med symaskin, saks og lim. Kompresjonsstrømpene til Georg blir sydd inn hele fire
ganger i løpet av denne første 14 dagers perioden
og vekten er ned utrolige 20 kg.
Operasjon
Hele uke 3 går med til å planlegge veien videre og
han er nå klar for operasjon.
Vi får brått en helt ny ting å ta stilling til, da de
her har snakket om operasjon som en naturlig del
av behandlingen – men det må søkes ekstra for å
få dette dekket. Vi får satt i gang vår lege i Norge
og etterhvert har vi alle nødvendige papirer på
plass og operasjonen utføres av dr Torio på ErichLexer-Klinik i Freiburg.
Vi blir i Freiburg over helgen og mandag får vi

... fortsatt fra forrige side
transport med ambulanse tilbake til Hinterzarten,
for videre behandling og oppfølgingved Földiklinikken. Vekten har nå gått noe opp grunnet at vi
ikke har fått behandlet Georg den første tiden
etter operasjonen, men dette er ikke lenger noen
bekymring da vi nå vet hvordan.
I det vi går inn i vår åttende uke på Földiklinikken får vi besøk av vår terapeut fra Norge, Anne
Sofie Steinsland som har stått for behandlingen av
Georg siden høsten 2011. Det er Anne Sofie som
gjorde hele turen mulig for oss og hun ønsket å se
fremgangen med egne øyne og å lære noen nye
teknikker. Hadde det ikke vært for henne og dette
oppholdet, tror jeg ganske sikkert vi aldri hadde
klart å reversere Georgs lymfødem.
Åtte uker etter at vi ankom Földiklinikken reiser
vi hjem, mange kilo lettere og ti tusen erfaringer
rikere. n

Kommentar

Ved Anne Sofie Steinsland, fysioterapeut med
spesialkompetanse i lymfødembehandling, Moss.
Jeg besøkte Földiklinikken i Hinterzarten 1.-3. april
i år. Først og fremst for å besøke en pasient som
var innlagt for intensivbehandling, men også for å
se klinikken. For meg var det en fin opplevelse,
både lærerikt og interessant.
Lærerikt å være med på behandlingen, snakke med
terapeuten og plukke opp nyttige tips.
Interessant å se den fine klinikken, få være med
på legevisitt og få hilse på professor Földi og andre
leger. Fremfor alt flott å se de fine behandlingsresultatene.
Det er godt å vite at det er muligheter for opphold
på Földiklinikken for pasienter med alvorlige
lymfødem. n

REDAKSJONEN BEKLAGER:

I forrige nummer av Lymfeposten skrev Lill-Gro Tjensvold om sitt behandlingsophold ved Földiklinikken i delvis samme periode. Foreldrene til ”Georg” og Lill-Gro skrev da en felles evaluering av behandlingen – som dessverre ble lagt inn som skrevet av fysioterapeutene Jorun Grostøl og Anne Sofie Steinsland. Det beklager vi – og bringer den hermed på nytt igjen, se neste side!
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Evaluering av behandlingen – og et par tips
Ved Lill-Gro Tjensvold og foreldrene til ”Georg”
Det er noe ved helheten du føler når du er på Földiklinikken som må være en av hovedgrunnene til
at denne klinikken regnes for å være en av verdens absolutt beste behandlingssentre for lymfødem.
Klinikkens overhode Professor Etelka Földi er nok
den fremste i verden når det gjelder lymfologi og
hun har med seg et utrolig erfarent korps av terapeuter, leger og lymfologer. De dekker alt fra topp
til tå: trening, kosthold og også andre medisinske
lidelser som kan ha innvirkning på behandlingen.
På Földiklinikken er det mulig å bli innlosjert for
den tiden det trengs for å håndtere ditt lymfødem.
Snittet ligger på ca fire uker, men vel så mange
blir både fem og seks uker eller enda lengre når
lymfødemet er alvorlig.
Slik behandlingsressursene er i Norge i dag er det
dessverre ikke mulig å få en tilsvarende behandling

Lympha Press®

hjemme, men vi håper det finnes noen ildsjeler
som kan ta tak i dette. Det finnes nemlig ingen
tvil om at det er denne type behandling som hjelper, og slik det er nå, må man tilbake til Földiklinikken ved en senere anledning.
Så noen tips ut fra vår erfaring fra oppholdet:
• Bruk mye og konstant kompresjon.
• Bruk tykk skumgummi under bandasjene,
disse sitter som støpt.
• Trening med bandasjer gir bedre sirkulasjon.
• Mål størrelsen på de berørte kroppsdelene
regelmessig, ikke la lymfødemet få vokse.
• Massér dypere, det er ikke farlig å ta hardt i
fibrøst vev.
• Skal du til Földi-klinikken, oppfrisk gjerne
tysken i forkant og husk at du skal på behandling og ikke på ferie. Det er hardt arbeid som
gir gode resultater. 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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SPØRSMÅL ... & SVAR
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!

Fysioterapeut Wilma van de Veen, St Olavs Hospital i Trondheim, svarer på
spørsmål fra leserne.
Lymfødem og sprøyter
Leste i Lymfeposten at fysioterapeut Åse Sagen,
Ullevål sykehus, i et foredrag har sagt at man
nå vet at det er helt OK med blodprøver i lymfatiske armer – men at man aldri må få sprøytet
noe inn (vaksiner etc). Hva da med oss som
”har to armer”? Har selv fått både cellegift og
annen medisinering helt problemfritt. Har jeg
bare hatt flaks? Og har vi egentlig noe annet
valg enn armene?
Svar:
Det med blodprøver i lymfatiske armer er ikke
så farlig som tidligere antatt. Det har nok sikkert skjedd en eller to ganger og da blir man
forsiktig, men det finnes med min viten ingen
dokumentasjon på at blodprøver i lymfatiske
armer løser ut et lymfødem. Jeg vet at mange
har fått sprøyter i (potensielt) lymfatiske armer
uten å ha fått/fått forverret symptomer. Nå skader det ikke å være føre var, men for de med to
lymfatiske armer kan dette jo være en betryggende tanke.
Dette med at man aldri skal få noe sprøytet inn
er ukjent for meg og jeg skal sende spørsmålet
videre til Åse Sagen.
Svar fra Åse Sagen:
Her har det nok vært en misforståelse. Jeg har
aldri sagt at man ikke må få sprøytet noe inn
i armen – det eneste er å unngå vaksiner (som
er svekkede bakterier/virus som setter i gang
en immunrespons i armen) inn i opererte sides
arm. Det er alle mulige andre steder å sette en
vaksine: lår, rumpe, den andre armen, ja hvor
som helst bare ikke i den armen hvor det er fore-
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tatt aksille-glandel-toilette, altså fjernet alle
lymfeknutene i armhulen.
Dette gjelder altså bare vaksiner og når alle
lymfeknutene i armhulen er fjernet (nb: ikke
for vaktpost-lymfeknute-operasjon hvor bare
få lymfeknuter blir fjernet)
Lymfødem og graviditet
Kan graviditet påvirke et lymfødem?
Eller omvendt: kan man få lymfødem ved
graviditet?
Svar:
Ja, graviditet kan påvirke lymfødem. De store
hormonelle forandringen som forekommer
under en graviditet, fører hos mange til hevelser
i kroppen. Når lymfesystemets kapasitet overskrides, d.v.s. at det produseres mer væske enn
lymfesystemet er i stand til å transportere bort,
er det snakk om et lymfødem. Hos de fleste
går dette tilbake når de hormonelle endringer
normaliseres. Hos de med et i utgangspunkt
marginalt fungerende lymfesystem (og her er
vi veldig forskjellig alle sammen) kan det være
at man får varige plager med ødemer.
Også hormonelle endringer slik som i pubertet
og menopause kan være utløsende faktorer til
lymfødem.
Diagnose/behandling
Hvis det er mistanke om lymfødem hos en person, hvordan går man fram for få profesjonell
behandling? Hvordan få en diagnose?
Svar:
Man tar kontakt med sin primærlege og ber om
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en vurdering. Har ikke primærlege mye kunnskap om lymfødem, ber en om henvisning til
en fysioterapeut med kompetanse i lymfødem,
se http://www.lymfoedem.no/PDF/Fysioterapeutliste.pdf. Her finner en fysioterapeuter med
kompetanse i både vurdering og behandling av
lymfødem. I enkelte tilfeller kan det være fornuftig å be om en lymfescintigrafi (kartlegging
av flyten i lymfeårene) ved et av de større sykehusene. Din primærlege kan søke om dette.

Husk at det er alltid er lov å be om en ”second
opinion” hvis du er usikker på kompetansen til
din lege/fysioterapeut. Hvis lege/fysioterapeut
selv er usikker, er det faktisk de som bør søke
hjelp hos andre.
Samtidig er det en del tilfeller hvor det faktisk
er vanskelig å sette en sikker diagnose, spesielt
hvis det er flere tilstander som gjør bildet komplisert.

NLFs ledermøte
Lørdag 20. oktober ble det holdt møte på Rica Helsfyr Hotel i Oslo for lederne av NLFs
lokalforeninger. Tilstede var sentralstyret og ledere fra 11 av våre 17 lokalforeninger, til
sammen 20 personer, inkludert undertegnede.
Tekst og foto: Gøril Smestad Tangstad, Lymfepostens redaksjon.
skap pr 30.09.2012 og budsjettforslag for 2013.
Lymfeposten blir prioritert og det ble spesielt lagt
vekt på at nødvendige midler vil bli avsatt, slik at
NLF fortsatt kan gi ut bladet fire ganger i året.
Medlemsbladet er den viktigste informasjonskilden for medlemmene – og særlig for de som ikke
har noe lokallag på sitt hjemsted.
Det er avsatt midler til ansettelse av en kontormedarbeider, som vil avlaste sentralstyret med en
del rutinearbeide. Ansettelsesprosessen er i gang.

Sentralstyrets leder Elisabeth Soelberg ønsket oss
velkommen og presenterte alle deltagerne. Hun
informerte spesielt om at jeg som nytt redaksjonsmedlem var tilstede og oppfordret flere medlemmer til å gjøre en innsats i redaksjonen og håpet
at også yngre krefter vil melde seg.
Regnskap og budsjettforslag
Økonomiansvarlige Torunn Meosli la frem regn-

Virksomhetsplan
Nestleder Tove Mette Schjalm la frem forslag til
virksomhetsplan 2013-14, som tok utgangspunkt i
foreningens formål.
Norsk Lymfødemforening har som målsetting å
utøve opplysende og hjelpende virksomhet overfor alle med lymfødem og deres familier. En viktig del av dette er å opprettholde Lymfeposten. Det
ble igjen nevnt at det er en utfordring å få noen til
å stille opp, så vi fortsatt får utgitt bladet. Andre
kilder til opplysning er websidene, likemannsordningen og å styrke de lokale foreningene.
Foreningen skal arbeide for at personer med lymfødem skal få best mulig livskvalitet. Dette kan oppnås med behandlingsreiser til utland og innland,
fortsettes neste side
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NLFs ledermøte
sommerleir for barn og unge med familier, og ved
å verve flere likemenn. Vi vil jobbe for at det blir
flere fysioterapeuter med spesialkompetanse ved
å gi stipend til etterutdanning; oversikt over terapeutene står i medlemsbladet/på nettsiden.
For å spre mer kunnskap om lymfødem, er det mye
som kan gjøres. Vi søker å få innslag på ”reklamefrie dager” til jul og påske på TV2 og TVNorge.
Nordisk lymfødemdag, 1. helg i september, bør
markeres over hele landet. Det kom forslag om at
det sentralt skrives en informativ artikkel, som
kan sendes inn som leserinnlegg i lokalpressen.
Samarbeid med organisasjonene i Norden er godt
innarbeidet.
Vi ønsker å videreutvikle organisasjonen både ved
bistå de lokale foreningene og ved å opprette flere
nye.
For å bedre organisasjonens økonomi må vi jobbe
for å øke medlemstallet. Det er anslått at det er
10-15 000 lymfødemikere i Norge, så det skulle
være mulig å verve flere medlemmer. Det er veldig
viktig at vi får fysioterapeutene til å informere
om oss. Det bør oppfordres til hustandsmedlemsskap (samme bostedsadresse som hovedmedlem),
da vi får like mye tilskudd fra staten for disse som
for vanlige medlemmer. Et forslag er å sende en
oppfordring om dette med innbetalingen av
medlemskontingenten.

... fortsatt fra forrige side
medlem av studieutvalget) har gått på kurs for å
lære dette, og vil lære det videre til andre som har
behov for det.
Kompresjonshjelpemidler
Elisabeth orienterte om situasjonen i de forskjellige helseforetakene med hensyn til kompresjonshjelpemidler. Helseforetakene kan være et mangehodet troll og det er ofte vanskelig å finne frem til
rett person. Fremdeles er det store forskjeller rundt
om i landet – noen får dekket alt de trenger, noen
får maks fire kompresjonsplagg pr år, noen får
avslag på søknaden. Det var veldig varierende oppfatninger i forsamlingen om hvorvidt man burde
fortsette med Grunnstønad så lenge som mulig –
eller følge den nye ordningen og søke vedtak om
fri utlevering av kompresjonsmateriell gjennom
hjelpemiddelsentralene.
Ledermøtet ble avsluttet med en hyggelig 3-retters
middag for alle deltagerne. n

Rapporteringsrutiner
Torunn Meosli redegjorde for rapporteringsrutiner
for velferdsmidler og likemannsmidler. Levering
av rapporter for lokale aktiviteter er veldig viktig
for å vise at det er aktiviteter over hele landet. Hvis
det blir levert en dårlig rapport, kan man få avslag
på velferdsmidler senere.
Nytt kursprogram
Kursansvarlig Marit Holm Mathisen orienterte
om Funkis (tidligere Funksjonshemmedes Studieforbund) og kurs. Funkis har nå startet et nytt
kursprogram, som også vi i NLF har tatt i bruk.
Alt blir nå lagt inn på data, og det er innført nye
rutiner for å registrere og ferdigmelde kurs. Marit
og Karin Evje Olsen (leder av Oslo/Akershus og
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Som et pluss på ledermøtet var det utstilling og
salg av klær for store damer ved Hanne Gravås
Høybakk som driver Vær AS. Her var det mye
treningstøy, topper, bukser, sokker, undertøy og
annet. Det ble prøvd og kjøpt, mange dro hjem
med flere nye tilskudd til garderoben. Se evt www.
facebook.com/hanne.gravas for kontakt.
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NLFs konferanse for menn
Tekst Thorvald Lyngstad

Illustrasjon Oddny Friestad

Lørdag 6. oktober var det dagtreff for menn igjen,
2 ½ år siden sist, og denne gang på Rica Helsfyr
hotel. Nå som den gang var det ti påmeldte, hvorav
to deltakere var ”gjengangere”. Ti fylker og 13
kommuner var representert, når vi inkluderer undertegnede og foredragsholdere – fra Alta i nord til
Sarpsborg i sør. På disse to samlingene har i alt 18
av våre mannlige medlemmene møtt. Det høres
kanskje ikke så mye ut – men utgjør faktisk 27%
av mennene i foreningen. Tilsvarende treff med
damer skulle tilsi at 375 møtte.
Av deltakerne denne gang var det tre menn som
hadde sekundært lymfødem som følge av føflekkkreft.
Denne gangen var det Kristian Austreim som stilte
som fysioterapeut med spesialkompetanse. Han
arbeider
ved St. Olavs
Orkanger.
I 1
22044 Profilann.1-2s
Lymfep. Hospital
2012:Bandaavd.
28.03.12
14.32 Side

tillegg deltok klinisk ernæringsfysiolog Ole Berg
som arbeider ved Vardesenteret. Marit Hareid fra
Mediq Norge AS demonstrerte hjelpemidler.
Kristian informerte først om lymfesystemet, oppbygning og funksjon. Bl.a. kan det være greit å bli
minnet om at systemet transporterer mellom 2 og
25 l væske hvert døgn og at lymfetransporten påvirkes av flere faktorer: bevegelse av kroppen, ytre
trykk, muskelaktivitet, pulsslag og respirasjon
(pust). Et ødem oppstår når lymfesystemet er ute
av balanse, og produksjonen øker ved betennelse,
forstuvning, overdreven bruk av muskler, overoppheting m.m.
Senere kunne Ole Berg fortelle at et fettrikt måltid
øker lymfeproduksjonen 2-10 ganger i opptil flere
timer!
fortsettes neste side

Livskvalitet,
er hva det handler om!
Bandas erfarne helsefagpersonell kan tilby deg:
Uforstyrret tilpasning av produkter i våre samtale/
prøverom
Et bredt sortiment av brystproteser og delproteser
Stort utvalg av helsesko
Omfattende utvalg av kompressjonstrømper og
hansker ved hevelser (ødemer).
Ortoser og støtteprodukter - fra topp til tå
Økt trygghet gjennom vår spesialiserte kompetanse
og taushetsplikt.

Vi har !
tid til deg

Finn din Bandabutikk
på www.banda.no
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... konferanse for menn
Kristian snakket deretter om flere former for behandling av lymfødemet og viste bl.a. et bilde av
en ”nyhet”; Lympha Touch. Dette var nærmest en
”støvsuger” som laget vacuum og løftet opp huden
slik at transporten av væske skulle gå lettere. Han
hadde ikke sette denne i bruk enda, bare som en
informasjon på internett. (Se evt artikkel i Lymfeposten nr 1, 2011)
I forbindelse med egenbehandling poengterte fysioterapeuten viktigheten av at dette ble gjort riktig.
Og spesielt viktig var det å ikke bruke for sterkt
trykk. Som han sa: ”Et av problemene for oss studenter var å massere områdene med lymfødem
lett nok”.
Et viktig kapittel var faren for å få rosen. Av deltakerne var det bare tre som selv hadde hatt rosen,
– noen var heller ikke informert om hva det hvor
og hvordan det ytret seg. I den forbindelse kunne
en av deltakerne fortelle at han i et tidsrom hadde
hatt mange rosenangrep tett etter hverandre som
han behandlet med antibiotika – uten at hyppigheten av angrep avtok av den grunn. Så fikk han et
råd om å bruke kvitløk og rød solhatt – med godt
resultat: rosen-angrepene holdt seg borte i seks år.
Så det kan kanskje være noe å prøve for andre
også.
Kristian påpekte betydningen av god kroppspleie
for å redusere muligheten for rosen-angrep, bl.a. å
benytte fuktighetskrem på utsatte hudområder,
bekjempe fotsopp samt å forsøke å unngå rifter og
kutt (sår) og insektstikk. Det samme med solbrenthet, overdreven varme eller kulde.
Ole Berg hadde lett på internett for å finne mest
mulig om kosthold og lymfødem. Det viser seg at
det er liten/ingen forskning på dette. En reviewartikkel omhandlet temaet i forbindelse med brystkreft og med fokus på vektreduksjon ved hjelp av
redusert kaloriinntak, mindre inntak av salt, og
fettredusert kost.
Han informerte om ulike matvarer og varedeklarasjoner, og også om hvorfor frukt, grønnsaker og
bær er så sunt. Mye av disse inneholder store mengder antioksidanter som styrker immunforsvaret.
Vi måtte også være obs på skjult fett: karbona-
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... fortsatt fra forrige side

dedeig har 6% fett, ”familideig” har 18% fett,
medisterdeig 25% fett.
Ut i fra det Kristian Austreim hadde snakket om
samt egne erfaringer mente Ole Berg at det beste
for å holde lymfødemet i sjakk ville være et sunt
kosthold med passe mengde mosjon, og anbefalte
oss å bestille heftet ”Nøkkelråd for sunt kosthold”
fra Helsedirektoratet. Dette blir tilsendt gratis til
de som ber om det.
Marit Hareid orienterte om ulike former for hjelpemidler og demonstrerte en del av produktene. Av
kompresjonstrømper fører de Sigvaris. Utvalget
på arm-strømper er ikke så bredt, men på benstrømper finnes det så mange varianter at det i
mange tilfeller ikke er nødvendig å bestille målplagg. Mediq Norge er leverandør til både institusjoner, bandasjister og apotek.
Jeg snakket med en del av deltakerne både under
kurset og middagen om kvelden for de av oss som
overnattet, og fikk inntrykk av at alle var godt
fornøyd med dagen. Engasjementet var stort hele
tiden med mange avbrytelser og spørsmål til foredragsholderne – noe de satte stor pris på.
Jeg er ingen ivrig fotograf – så selv med kamera i
mobiltelefonen kom jeg ikke på å ta bilder av forsamlingen. Nå skal det sies at med noen få unntak
var vi en samling eldre slitte lymfødemikere, så
det er kanskje like greit med den artige illustrasjonen til Oddny Friestad, – uten foto? n
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NYTT .... LOKALNYTT .... LOKALNYTT

Oslo/Akershus
stiftet 16. april 1997

To aktiviteter som sto på møteplanen for 2. halvår
– Lymfødemskole lørdag 13. oktober og moteoppvisning 22. oktober – måtte avlyses pga for liten
oppslutning.

Yogakurs
Vi var 15 damer i alle aldre som meldte oss på, da
Oslo/Akershus Lymfødemforening arrangerte yogakurs for sine medlemmer. Fem ganger skulle vi
møtes, i en og en halv time hver gang
Jeg var spent på hva jeg egentlig hadde meldt meg
på. At Siv Guri Varlo var fysioterapeut som jobber
med lymfødembehandling til daglig visste jeg,
men at hun i tillegg er en dyktig yogainstruktør
ble jeg klar over på kurset. Hun møtte oss i døra
med et smil. Lokalene var lyse med store vinduer
og masse levende lys.
Vi startet hver gang med å finne roen gjennom
stillhet liggende på en matte på gulvet. Så forklarte Siv Guri hva vi skulle gjøre, samtidig som hun
viste oss øvelsene. Vi fikk beskjed om å være snille
med kroppene våre og ikke presse oss.
Noen av øvelsene synes jeg er vanskelig å få til,
men vi får også beskjed om ikke å se hva andre
gjør, men å konsentrere oss om egen kropp. Dette
er mental trening som vi kan ta med oss – i tillegg
til at vi får brukt kroppen til øvelser i hverfall jeg
aldri har gjort før.
Siv Guri er kjempeflink, og kommer med gode
råd underveis. Vi gjør ulike øvelser og stillinger
– stående, sittende og liggende. Men det aller beste
er avlutningen hvor vi igjen ligger på matta og
slapper helt av i hele kroppen til nydelig musikk.
Jeg går hjem med en god følelse i kroppen etter å
ha beveget deler av kroppen jeg vanligvis ikke
bruker.
Unni Andreassen

Haugesund
stiftet 17. november 1997

Aktiviteter høsten 2012
Høsttreffet på FørSilkeBris er hvert år oppstart
på høstens aktiviteter. Torsdag 30. august møttes
14 damer til en lekker middag og hadde noen festlige timer sammen.
Asbjørg Jakobsens velkommen-til-bords tale moret
vi oss kongelig over, bildet forteller.

Fra v.: Aud Karin Førland, Asbjørg Jakobsen,
Jenny Ebne
Hun sluttet slik: ”Lymfesesongen er herved åpnet
og vi lever i håpet om at alle skal møtes på Hemmingstad i høst – og dit kommer Rolf Davidsen
først”.
18. september kom Rolf Davidsen Helseagentur
til Hemmingstad Kultursenter og vi fikk en hel
kveld med strømper og bandasjer. Mye var nytt.
fortsettes neste side
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Haugesund
stiftet 17. november 1997

... fortsatt fra forrige side
Flatstrikkede strømper var kommet i nye mønstre
og friske farger. Han forklarte hvorfor flatstrikkede er bedre for lymfødemet enn rundstrikkede og
vi så på nye bandasjer som lukkes med borrelås.
Veldig enkle i bruk og finnes i mange modeller,
standardstørrelser, men fås også individuelt tilpasset.
JoViPak nattstrømpe var også med. Den har flere
av ”våre” kjøpt og bruker med godt resultat. Så
herlig enkelt i forhold til bandasjering.
I de 15 årene vår foreningen har bestått, har Rolf
Davidsen alltid hjulpet oss på en måte som vi er
svært takknemlig for, og som Asbjørg utrykte i
sin takk sammen med en blomsterbukett til Rolf.
En koselig og lærerik kveld, i Peisestuen denne
gangen, med Asbjørgs hjemmelagede pizzaboller,
eplekake og kaffe.
16. oktober var medlemsmøtet i Systuen. Vårt
faste møtested Hemmingstad Kultursenter hadde
10 års jubileum lørdag 27. oktober, med deltakelse
av alle som bruker huset. Det meste av medlemsmøtet vårt gikk med til forberedelse av vår ”stand”
som Grace ville ta seg av.
Lørdag 27. oktober ”på stand”. Kultursenteret
består av flere bygninger med gårdsplass, hager

og grøntanlegg. Aktiviteter av alle slag holder til
her, kor, teatergrupper, dans, barnegrupper og foreninger. Mange besøkte utstillingene og overraskende mange ville se og høre om lymfødem. Ordfører Steen besøkte vår stand, ba om informasjon
og vi fikk en ganske lang og hyggelig samtale.
Bassengtreningen for høsten startet 11. september og avsluttes– 18. desember.
Oppstart etter nyttår er 8. januar. Vi har plass til
flere faste deltakere. Ta kontakt med Astrid Hovden
Aune, tlf 957 73 923.
Vi ønsker God Jul og Godt Nytt År med takk for
samarbeidet i året som gikk.
Hilsen styret i Haugesund

Sør-Trøndelag
stiftet 8. oktober 1997

Tema: kosthold og trening
Sør-Trøndelag Lymfødemforening avholdt medlemsmøte i Helseringens lokaler i Trondheim torsdag 11. oktober, der 11 medlemmer deltok.
Vi fikk høre et foredrag av fysioterapeut Tor Åge
Berg om kosthold og trening ved lymfødem.
Mye interessant å høre, og myten om at trening
skal være farlig for oss lymfødemikere ble grundig avsannet – så lenge treningen er tilpasset.
Etter foredraget var det enkel servering, og Vær AS
var til stede med salg av høstens trenings- og
ytterklær for store damer.
Mange av oss fikk handlet.
Kvelden ble avsluttet med utlodning, og vi retter
en stor takk til Byåsen Helseartikler som bidro
med gevinster!
For styret, Oddny Merete Bye og Astri Eide
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Rana

stiftet 1. mars 2005

Deep Oscillation på Helsehuset
Til vårt styremøte i januar 2012 var det kommet
inn en søknad fra fysioterapeut Laila Mørk-Johansen, der hun søkte om støtte til innkjøp av elektroterapiapparatet Deep Oscillation. Dette behandlingsapparatet hadde hun opplevd brukt på en behandlingsriese arrangert av NLF, der hun var med
som behandlende fysioterapeut. Apparatet viste
seg der å ha ei god virkning i lymfødembehandlingen og hun ønsket å skaffe et slikt til behandling av sine pasienter her hjemme. Oscilliatoren
hadde en prislapp på kr 18 125.
Vår lokalforening hadde nylig avviklet et lotteri,
med Irene V. i spissen, og fått inn den nette sum
av kr 9 050 som vi hadde tenkt skulle gå til velferdstiltak for medlemmene i vår forening. Etter
søknaden gjorde styret et enstemmig vedtak om
at vi i tillegg til lotteripengene ville ta kr 950 av
budsjettet og dermed runde av til kr 10 000 – som
ble bevilget til Helsehuset Fysioterapi, der begge
”våre” fysioterapeuter jobber.

Fysioterapeut Laila Mørk-Johansen i full sving
med Deep Oscillation.

En slik bevilgning kommer alle våre medlemmer
til gode.

Tur til Kilboghavn
Lørdag 6. oktober gikk turen til Hilstad i Kilboghavn, hvor vi besøkte Else Mari og Albert på Polarcirkelen Kystferie. Dette er en tur vi har ”snakket om” i årevis og omsider fått til å arrangere.
Heldigvis, for stedet var så absolutt verd et besøk!
Vi var 13 stk som dro av gårde, som vanlig med
vår egen fantastiske Undis P. som sjåfør i innleid
buss. Med kaffe på kanner og litt kaffebrød i boks
var spenningen og humøret på topp, som vanlig
når vi legger ut på tur. Dessverre var dette den
eneste dagen i den uka at sola hadde bestemt seg
for å ”ta pause”, men det fikk ikke ødelagt turgleden for oss! Som kjent ble Helgelandskysten i
2012 kåret til landets vakreste kyst. En innbarka
lofotværing må jo få nevne at Lofoten kom på 2.
plass – men Helgelandskysten er nok riktig valgt.
den er bare nydelig!
Bare så synd at den planlagte båtturen som Albert
skulle ta oss med på, dessverre måtte skrinlegges
grunnet været, men det var så masse vakkert å se
fra landeveien, at det tok vi med godt humør.
Vi ble tatt hjertelig imot av Albert som tok oss med
på en liten omvisning i nærområdet, et fantastisk
trivelig sted der ute ved havet. Et lite besøk på
Bruktbutikken ble det også tid til, til stor glede
for enkelte – der var det en god del spennende
ting å finne ...
Inne på Kafeen ble vi godt mottatt av Else Mari
og sønn. De sto for matlaging og servering av den
nydeligste kveita undertegnede noen gang har
smakt – den var bare helt fantastisk. Dessert, kaffe
og vafler kom også på bordet og vi fikk god tid til
å nyte både maten og opplevelsen, med både spøk
og alvor og masse erfaringsutvekslinger.
Det ble planlagt at vi skal gjenta turen på våren
en gang! Da med båttur ut til ei øy som Else Mari
og Albert disponerer.
Tusen takk for oss – vi kommer tilbake!
Sylvi Orø Mikkelsen
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Norsk Lymfødemforening – tillitsvalgte lokalt
Østfold Lymfødemforening

Oslo/Akershus Lymfødemforening

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

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

Ringerike Lymfødemforening
Leder Kari Danielsen, tlf 3213 2515
Loveien 22, 3514 Hønefoss.
E-post: danielsen.kari@gmail.com
Kasserer Gudbjørg Syversen
Sekretær Kari Elton
Styremedlem Reidun Amundsen

Vestfold Lymfødemforening
Leder Monica Tournaire-Nordbye, tlf 900 11 239
Griffenfeldsgt. 2, 3116 Tønsberg.
E-post: monicanordbye@gmail.com
Kasserer Mona Wike
Sekretær Maren Büchmann
Styremedlem Anita Hegge
Styremedlem Kristin Ruder

Telemark Lymfødemforening
Leder Tora Veslestaul, tlf 3507 3788
Øyfjell, 3890 Vinje. E-post: toravesl@yahoo.no
Nestleder Inger-Anne Gundersen
Kasserer/sekretær Henriette Aas Sandvik
Varamedlem Rønnaug Bjarmo
Varamedlem Reidun Alfredsen

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 Monica Bye
Varamedlem Ragnhild Løvås

Hordaland Lymfødemforening
Leder Vigdis Alice Angell, tlf 5501 5563
Sætervegen 66, 5236 Rådal.
E-post: vigdis-alice@hotmail.com
Kasserer Kjell Pettersen
Styremedlem Arny Småland
Styremedlem Turid Drange
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Buskerud Lymfødemforening
Leder Ingrid Skolleborg Hilsen, tlf 934 01 931
Dalenveien 121, 3031 Drammen.
E-post: ingridskolleborg@yahoo.no
Kasserer Beate Jagland
Sekretær Bjørg Moen
Styremedlem Harriet Refsdal
Varamedlem Bjørg Thorsland

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

Haugesund Lymfødemforening
Leder Asbjørg Jakobsen, tlf 5222 8770
Øygarden 20, 4262 Avaldsnes.
E-post: asbjorg1@hotmail.com
Kasserer Aud Karin Førland
Styremedlem Astrid Hovden Aune
Styremedlem Gudny Østerhus
Varamedlem Herdis Pedersen

Sunnmøre Lymfødemforening
Leder Evy Walderhaug, tlf 7018 2485
Ytterland 21, 6050 Valderøya.
E-post: evywalderhaug@gmail.com
Kasserer Torunn Absalonsen
Styremedlem Unn Asta Nilsen
Styremedlem Lilly Grimstad
Styremedlem Gunn Grimstad Molnes
Varamedlem Liv Oddny Bjørke
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Sør-Trøndelag Lymfødemforening
Leder Oddny Merete Bye, tlf 922 00 734
Togstadjåren, 7327 Svorkmo.
E-post: o-mbye@online.no
Kasserer Wenche Skjelbred
Sekretær Astri Eide
Styremedlem Sonja N. Ertzaas
Varamedlem Kari Enger
Varamedlem Elisabeth Arentz Hole

Vesterålen Lymfødemforening
Leder Eva Kjønø Johansen, tlf 915 69 962
Raveien 12 A, 8400 Sortland.
E-post: frkjohansen@me.com
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

Nord-Trøndelag Lymfødemforening
Leder Thorvald S. Lyngstad, tlf 7407 9126
Movegen 10, 7653 Verdal.
E-post: thorlyng@vktv.no
Kasserer Turid Holtan Holmen
Styremedlem Gudlaug Bosnes

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

Vest-Finnmark Lymfødemforening
Leder Laila Olaussen, tlf 909 04 970
Sønnvismoen 55, 9517 Alta.
E-post: loalta@online.no
Kasserer/sekretær Tone Elisabeth Poulsen,
e-post: toneelis@live.no
Styremedlem Thor Hilmar Øines
Varamedlem Marianne Viken

Norsk Lymfødemforenings sentralstyre
Elisabeth Soelberg, leder
7770 Flatanger, tlf 7428 8117, e-post: nlf@lymfoedem.no
Tove Mette Schjalm, nestleder
Fjellstua, Pilgrimen, 2450 Rena, tlf 6244 0264, e-post: tschjalm@online.no
Torunn Meosli, økonomiansvarlig
Naustholmen 19, 8900 Brønnøysund, tlf 414 40 988, e-post: okonomi@lymfoedem.no
Randi Fritzvold, sekretær
Gravdalsveien 11 B, 0756 Oslo, tlf 905 31 377, e-post: kontoret@lymfoedem.no
Eva Evju, ansvarlig for medlemsregister
Ovenbakken 13 C, 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
Oddny Merete Bye, styremedlem
Togstadjåren, 7327 Svorkmo, tlf 922 00 734, e-post: o-mbye@online.no
Anniken B. Olsen, varamedlem
Eikeliveien 36, 1400 Ski, tlf 988 51 433, e-post: anikko@online.no
Karin Aakermann, varamedlem
Munkerudstubben 7 G, 1165 Oslo, tlf 922 14 501, e-post: karin@aakermann.com
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RETURADRESSE:

Norsk Lymfødemforening
v/ Eva Evju, Ovenbakken 13 C
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 fortsatt flere likemenn

Innmeldingsblankett

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

Innmelding kan også skje via www.lymfoedem.no eller til adresselister@lymfoedem.no

Årskontingent: Hovedmedlem kr 350 – 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

