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Så har det altså gå! mer enn 3 måneder siden forrige
gang jeg skulle skrive noen ord "l Lederens hjørne.
Hvor har det bli! av alle dagene i mellom? Mange
pensjonister føler at dagene kommer og går i et
stadig hur"gere tempo, og "dsfristene for å skrive
innlegg i Lymfeposten svekker så absolu! ikke den
følelsen.
Sentralstyret kom sammen fredag 24. oktober for
kveldsmøte hvor en del saker ble behandlet, samt at
vi forberedte materiell "l "llitsvalgtkonferansen
lørdag og søndag. 12 av lokalforeningene var påmeldt.
Mange kjente #es, men også noen nye ansikter. Veldig bra. Dere kan lese mer
om konferansen i de!e nummeret av Lymfeposten.
Sentralstyret arbeider med flere store saker, noe som gjør at vi i år er nødt "l
å bruke nok ei helg "l møteak"vitet, 22. og 23. november.
E!erhvert som jeg blir mer kjent med organisasjonens indre liv ser jeg at vi
har mange oppgaver å ta fa! på. Målse$ngen for ethvert styre må være å
arbeide for at NLF både innad og utad skal fungere best mulig, slik at de
midlene vi forvalter skal bidra "l en god og akseptabel hverdag for våre
medlemmer og andre som er lymfødemikere.
Til slu!, selv om det føles li! rart (de!e skrives 27. oktober), vil jeg ønske alle
og enhver ei god jul sammen med familie og venner, og at det nye året blir
bedre for alle på vår jord. Sammenlignet med hva mange mennesker rundt
omkring i verden sliter med, blir vår "lstand som lymfødemikere "l å leve
med, tross alt.
Thorvald, på vegne av sentralstyret i NLF
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Den nye redaksjonen
Skrevet av Marit Helene Kløve
E#er en del uro og gjennomtrekk i
Lymfepostens redaksjon har vi nå få#
en nyetablert redaksjon bestående av
fire damer, to fra Østlandet og to fra
Vestlandet. Vi har imidler!d ingen
fysioterapeuter i den nye redaksjonen
og det har vi et sterkt ønske om å få så
snart som mulig. Vi oppfordrer
fysioterapeutene !l å melde seg !l
redaksjonen for å gjøre en innsats for
Lymfeposten.
Anniken Olsen er den nye lederen. Hun
har fra 2011 vært ansvarlig for annonser "l
Lymfeposten. Det er også hun som har
holdt hjulene i gang i Lymfeposten i det
siste. Hun er meget god på den tekniske
siden, og det er hun som har kontakten
med trykkeriet. Utenom å ha hovedansvaret for Lymfeposten har hun også
ansvar for juniorsiden/juniormailen.
Dessuten er hun med og arrangerer
sommerleirer for barn i Gurvika. Hun har
også flere års erfaring som medlem av
sentralstyret. Anniken er utdannet friskvernskonsulent og jobber som personlig
assistent og miljøarbeider i Ski kommune.
Øverst på Annikens ønskeliste for 2015
står:
- Flere fagfolk "l å bidra med innlegg i
Lymfeposten, f.eks. fysioterapeuter, leger,
journalister og ellers alle som er glad i å
skrive og som kan bidra med interessante
ar"kler. De trenger ikke binde seg "l fast
plass i redaksjonen, men gjerne være
frilans.

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

Lederen, Anniken, på si! første møte i den nye redaksjonen. Foto: Marit Helene Kløve.
Gøril Tandberg Smestad har vært medlem
av redaksjonen fra høsten 2012. Da det
var fare for at Lymfeposten, som hun følte
var veldig vik"g for Lymfødemforeningen,
skulle legges ned, meldte hun seg på for å
gjøre en innsats. Hun er nå pensjonist,
men har i hele sin yrkeskarriere drevet
kafé og kiosker på Frognerbadet og drevet
si! eget cateringfirma. Hun har derfor
ingen journalis"sk erfaring, men har
skrevet noen ar"kler i Lymfeposten.

Marit Helene Kløve er pensjonert førsteamanuensis med flere språk i fagkretsen,
bl. a. norsk. I si! yrkesak"ve liv underviste
hun i norsk for utenlandske studenter og
universitetsansa!e. Hun har vært korrekturleser for Lymfeposten i li! over et år.
Hun har også skrevet noen rapporter for
Lymfeposten gjennom årene. I deler av
2011 og 2012 var hun først nestleder,
dere!er leder i sentralstyret før hun må!e
slu!e pga sykdom. Nå er hun styremedlem i Hordaland lokallag og altså nå
redaksjonsmedlem i Lymfeposten.

medi

CircAid

Harmony armstrømpe og hanske

kompresjonsprodukter

Har du mulighet "l å bidra med en ar"kkel
eller flere i 2015, send en hilsen "l Lymfeposten@lymfoedem.no
Gro Lindebjerg har vært med i redaksjonen siden januar 2013. Hun er utdannet
lærer/spesialpedagog og skri'lig arbeid
har preget hele hennes yrkeskarriere. Hun
ble rekru!ert "l redaksjonelt arbeid i en
periode hvor Lymfeposten var truet av
nedleggelse på grunn av mangel på redaksjonsarbeidere. En medlemsorganisasjon
uten et medlemsblad opplevde hun som
uholdbart og gikk med for å gjøre en innsats i e! år. Hun har nå snart delta! i
redaksjonen i 2 år.
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Lympha Press
pulsatorer og mansje er

Her ser vi Gøril "l venstre, Marit Helene i midten og Gro "l høyre. Alle fire liker å ta
bilder for lymfeposten, og de!e bildet er ta! av lederen. Som dere ser, er det god plass
"l en fysioterapeut eller flere!

Medi Norway AS
postboks 238
4291 Kopervik

tlf 52 84 45 00
fax 52 84 45 09

JoViPak
Belisse kompresjons BH
post@medinorway.no
www.medinorway.no
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Etter ”tunge motbakker” går ”livet nå på skinner” for Erlend Garåsen
I år 2011 ble Erlend igjen rammet av alvorlig sykdom. Han
fikk påvist kre' i blæren og må!e "lbake på operasjonsbordet. Operasjonen var alvorlig og omfa!ende, blant annet
ble flere muskelgrupper ku!et, og Erlend må!e trene seg
opp igjen ved hjelp av gåstol.
To uker e!er operasjonen ble han igjen rammet. En vene i
lysken sprakk. Han mistet 3 liter blod, svimte av, og han ble i
hui og hast kjørt "l operasjonsbordet. På ny! ble han
sengeliggende. Han var svak og fikk intravenøs næring. Men
sykdomshistorien stoppet ikke her. Erlend ble a!er en gang
rammet. Bare en uke senere fikk han blodpropp, ny operasjon og ny! sykehusopphold.
Til tross for en lang og komplisert sykdomshistorie klarte
Erlend å finne kre'er og mo"vasjon for opptrening på
Godthaab Helse og Rehabilitering. Han sa!e seg delmål fra
starten, eksempelvis å klare å komme seg opp en trapp uten
hjelp. Han imponerte personalet, så vel som seg selv i disse
ukene. Målre!et og hard trening skulle "l for at Erlend kunne
dra "l Armenia og Georgia halvannen uke e!er at han ble
skrevet ut fra senteret. Personalet var skep"sk "l Erlends
plan om utenlandstur, bortse! fra operasjonslegen.
På Rallarvegen langs Bergensbanen. Foto: Kris"n Hagstad.

På vei "l Hamlagrø¸ fra Evanger. Foto: Eirik Strand.

Tekst: Gro Lindebjerg
Erlend mø#e Lymfepostens redaksjon sist sommer, og to av
redaksjonsarbeiderne mø#e ham under hans siste etappe
på Bergensbanen. Erlends historie gjorde et sterkt inntrykk
på oss, og vi ønsker derfor å dele denne med Lymfepostens
lesere, med !llatelse av Erlend.
Erlend er 38 år gammel, fra Larvik, arbeider i dag som webutvikler på Universitetet i Oslo og går skinnelangs i fri"d og
helger.

Sykdomshistorie
Erlend har to "lfeller av alvorlig sykdom bak seg. Som 15åring fikk han påvist Wegeners granulomatose, en meget
sjelden bindevevssykdom. Den rammer blodårer og kan lage
autoimmun betennelse utenfor blodårene, noe som kan gi
fatale utslag. Erlend ble sterkt rammet i åndedre!et og var
nærmest ute av stand "l å u(øre handlinger, ha et sosialt liv
og gå på skole fordi pustekapasiteten var sterkt redusert. Det
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opplevdes som å puste gjennom et sugerør, ifølge Erlend.
Tilstanden var ikke mulig å operere. Han "lbrakte lange
perioder på Rikshospitalet i flere år. Erlend hadde sine
tyngste år gjennom denne perioden og tenkte på de!e "dspunkt at han aldri ville komme "l å gå en #elltur mer.
På 90-tallet ble Erlend laseroperert, med moderat forbedring. I år 2000 var han nær ved å dø da størknet
slim/sekret som lå i lu'røret plutselig blokkerte lu'veiene,
slik at han ikke fikk puste og var sikker på at hans siste "me
var kommet. Han klarte å komme seg ut på gaten midt på
na!en før han falt om. Tilfeldighetene ville det slik at noen
naboer fant han forkommen på gaten, og ambulanse var i
nærheten.
Denne episoden var så alvorlig at Erlend fikk en ny laseroperasjon de!e året og ble operert på ny! året e!er. E!er disse
to laseroperasjonene fikk Erlend "lnærmet normal pust "lbake og kunne begynne å bevege seg fysisk igjen. Jeg fikk
livet "lbake, u!alte Erlend.

Fremme på Jernbanestasjonen i Bergen. Foto: Marit Helene Kløve.
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Behandlingsopphold for primærlymfødemikere

Lymfødem
E!er Erlends mange operasjoner er også hans lymfesystem
skadet. Han har utviklet lymfødem. Han er spesielt rammet
av lymfødem i beina og er bli! god på selvbandasjering.

- Et hjertesukk fra Charlotte Espe og Lydia Lineikro

Skinnelangs

Vi er to jenter med primærlymfødem, hvor den ene av
oss fikk konstatert ødem for å#e år siden og den andre
for to år siden. Å få diagnosen primærlymfødem kom
som ”julekvelden på kjerringa” for oss begge, og har
vært vanskelig å akseptere. De#e har i perioder gi# oss
bekymringer, frustrasjoner, sinne og sorg. Vi har !l
!der vært skikkelige frustrerte og sinte pga denne
”skavanken” som må være med oss resten av livet.
Vi hadde i hvert fall ikke bes!lt de#e!

I løpet av høsten 2012 går Erlend og en venninne
Rallarvegen fra Haugastøl "l Finse, 28 km på 7 "mer. Under
denne turen dukker ideen opp om å bli førstemann "l å gå
langs alle opera"ve og nedlagte jernbanestrekninger over
hele landet. Erlend har all"d ha! en forkjærlighet for tog og
jernbaner, sam"dig som han er svært glad i å gå tur i skog og
mark og "l #ells. Han bestemmer seg for å "lbakelegge 5000
km "l fots langs samtlige jernbanestrekninger i landet.
I "llegg "l sin egen interesse for prosjektet, ønsker han å
fremme fo!urisme og jernbane. Han ønsker også å s"mulere
andre som har gjennomgå! alvorlige operasjoner "l økt
ak"vitet.
Våren 2013 startet Erlend si! skinnelangsprosjekt. I august
hadde han "lbakelagt tusen kilometer langs jernbaneskinner
og fullført hele Bergensbanen.
Erlend opplyser oss om at det o'e går fine turs"er i
nærheten av jernbanespor, og det er her han som o'est går.
Den mest krevende turen langs Bergensbanen var fra
Evanger "l Hamlagrø. Her hadde de problemer med å finne
hy!en de skulle overna!e på og gikk i 18 "mer uten å finne
den. De sov ute. De hadde ta! feil av dalføret.
Den mest spennende turen Erlend har "lbakelagt hi$l er
Hardangerbanen. Fire nedlagte tuneller, den lengste på 1,1
km, ble spennende å vandre i. Med hodelykt i mørket ble de
"lbakelagte også.
Erlend u!rykker at han har et femårsperspek"v på å fullføre
hele prosjektet langs norske jernbaner på 5000 km. På
mange av etappene får han selskap av venner og andre som

På vei "l Gullhorgabu, Samnanger. Foto: Eirik Strand
ønsker å gå sammen med ham, så det er fri! frem for de
som ønsker tur sammen med en kjentmann hva angår norsk
jernbanehistorie.
Du kan følge Erlend på hans hjemmeside Skinnelangs.no
Vi i redaksjonen vil takke Erlend for intervju og samtaler
skinnelangs og ønsker ham hell og lykke langs jernbanesporene i det ganske land.

Vi har i perioden fra 3.-17. oktober ha! gleden av å være med
på kurset ”Lær å leve med lymfødem” på Montebellosenteret. På kurset har vi vært 32 deltakere, hvor kun tre av
oss har primærlymfødem. Vi synes de!e er et foruroligende
lavt antall. Vi føler oss i hvert fall utrolig privilegerte for å ha
få! denne muligheten, da vi vet at de!e senteret i utgangspunktet er for kre'pasienter og ingen av oss hadde få! plass
på kurset ved første inntak. Vi vet at det var 18 personer på
venteliste e!er første inntak, og ved forespørsel fikk vi vite at
det ikke var noen prioritert rekkefølge på ventelisten, utover
at deltakere med sekundærlymfødem gikk foran de med
primært. Det er således sannsynlig at andre med primærlymfødem har stå! på ventelisten, men ikke få! plass. For oss
tre har de!e oppholdet bli! mulig på grunn av et samarbeid/
en avtale dr. Slagsvold har ha! med Montebellosenteret. Slik
vi har forstå!, er de!e det siste kurset vi primærlymfødemikere har muligheten "l å være med på, da avtalen utløper i år. De!e syns vi er utrolig trist!!! Hvorfor må det være
slik? Hvilke muligheter har vi nå?
Hovedfokuset i kurset ”Lær å leve med lymfødem” er intensivbehandling med bandasjering. Vi har bli! behandlet av
dyk"ge fysioterapeuter som har lang erfaring innenfor
fagfeltet. I løpet av kurset har vi i "llegg lært selvbehandling
(drenering), selvbandasjering, mentalt å leve med lymfødem,
og det har vært godt "lre!elagt for ulike fysiske ak"viteter og
avkobling i en ellers travel hverdag. Kjøkkenet på Montebellosenteret er også i en særklasse. Hvert mål"d har vært en
glede: sunn mat, med lite sal"nnhold, og ideer om hvordan
krydre maten uten salt og sukker. Det å dele erfaringer med
andre ”strømpeavhengige”, eller som vi to med
primærlymfødem har lært å kalle oss – ”en eksklusiv
champagne”, har vært veldig ny$g.

Å være deltaker på de!e kurset har vært fantas"sk. På Montebellosenteret er alt "lre!elagt ned "l minste detalj for at vi
som deltakere skal få best mulig utby!e av kurset. Så fort du
går inn døra på senteret blir du mø! med varme og omsorg
og mennesker som er der for deg og ønsker å gi deg et best
mulig opphold. Det er en spesiell atmosfære i huset, og
omgivelsene er vakre.
E!er 14 dager med intensivbehandling kan vi begge se godt
merkbare resultater. Ødemene våre har bli! redusert og vevet
har bli! mykere, samt at bevegeligheten har bli! bedre. Vi har
lært ulike teknikker som skal hjelpe oss å holde ødemet i
sjakk, men bandasjering og behandling er ikke godt nok på
sikt. Vi trenger et sted hvor det er mulighet for å få lengre
intensivbehandling! Primærlymfødem er lite utbredt, og vi
forventer ikke å få et eget behandlingsopplegg, men vi har et
like stort behov for å få intensivbehandling som de med
sekundærlymfødem. Lymfødemforeninger i det langstrakte
land oppfordres !l å jobbe for at vi primærlymfødemikere
får !lbud om et likeverdig behandlingsopphold som det
Montebellosenteret !lbyr.

God Jul
og Godt
Nyttår!
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OPPSLAGSTAVLEN
Redaksjonen beklager at navn
på noen referenter/forfattere
var utelatt i Lymfeposten nr 3:
Re$ghetstelefon: 966 22 760
Åpnings"der torsdag 10-14
FFOs Re$ghetssenter er et rådgivnings- og
kompetansesenter i re$ghetsspørsmål som
gjelder personer med funksjonshemning og
kronisk sykdom.

NLFs konferanse om lymfødem 16. juni 2014
– Ved Elisabeth Soelberg.
Anbudet på kompresjonsplagg og andre hjelpemidler "l lymfødempasienter
– Ved Thorvald Lyngstad.
Sammenfatning av Haris Mesics innlegg
– Ved fysioterapeut Heidi Tjugum.

Spørsmålene kan gjelde velferdsre$gheter.
Vi er jurister med erfaring innen velferdsre!ens
område og senteret har "llatelse "l å drive
re!shjelpsvirksomhet.

Vi beklager også at e!ernavnet "l Haris Mesic
ble feil skrevet i det siste referatet.

Våre hovedoppgaver er å:
• Besvare og registrere henvendelser fra funksjonshemmede og kronisk syke, pårørende og
andre på telefon eller e-post. (NB! Vi har ikke
kapasitet "l å ta imot personlig oppmøte).
• Utarbeide dokumentasjon om brukernes
re!s"lstand i praksis.
• Holde kurs og foredrag.

Ny lov om
u
vedtatt i St føretrygd er
o
i kraft 1. j rtinget og trer
anuar 201
5

h#p://www.ﬀo.no/Re&ghetssenteret/

Blir du berø
rt?

- send noen
ord "l
Lymfeposte
n@lymfoed
em.no

Husk!

Se! av da
to

Landsmø
tet

18 april.
- bes"ll g
jerne flyb
ille!er i
god "d. B
illigere ☺

www.lymfoe
dem.no
10
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Lymfødembehandling i Helse Nord RHF
Referat fra konferansen 16. juni.
Ved Elisabeth Soelberg.
Fotograf: Johnny Baardsen

Elisabeth Soelberg.
Fysioterapeut med kompetanse i
komple! fysikalsk lymfødembehandling
(KFL), Helga Parr, Universitetssykehuset
i Nord-Norge, Tromsø HF, fortalte om
behandlingssituasjonen for lymfødemikere i Finnmark, Troms og Nordland.
Det er få fysioterapeuter som har godkjent utdanning i KFL, særlig i Helse
Finnmark med 8 fysioterapeuter - og
det er lang reise for behandling. Alle
kan imidler"d "lby 14 dager intensivbehandling.

Ved mistanke om primært lymfødem
eller lipødem, sendes pasienter via
søknad fra fastlege "l lymfangioscin"grafi på Nucleærmedisinsk avdeling ved
sykehuset. De!e gjelder for alle med
mistanke om primært lymfødem innen
Helse Nord. Overlegen ved Nucleærmedisinsk avdeling kan ikke diagnos"sere lymfødem, men fysioterapeutene
kan gjøre det ut fra kliniske undersøkelser og bilder, i samarbeid med
overlegen.
På UNN Tromsø og i Finnmark gis
lymfødembehandling på lik linje "l
sekundære og primære lymfødemikere.
På rehabiliteringssentre i Troms og
Nordland gis ikke "lbud om behandling
av primære lymfødem. Ved Kurbadet i
Tromsø kan pasienter få lymfødembehandling som "lleggs"lbud dersom
de er innlagt for en annen diagnose.
Siste ny! ved UNN Tromsø er at plas"kkirurg Louis de Weerd skal lære fe!-

I Helse Nordland er det 25 fysioterapeuter med KFL-kompetanse, noen
er ansa! i sykehus, rehabiliteringsins"tusjoner eller kommuner og har
flere oppgaver i "llegg "l lymfødembehandling. Mange gir "lbud om 2-3
ukers intensivbehandling.
Helse UNN Tromsø: Alle pasienter som
får #ernet lymfeknuter ved kre'operasjon får grundig informasjon om
lymfødem og begynnende tegn på
lymfødem. De får beskjed om å

12
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suging av lipødem. Han får opplæring av
en svensk plas"kkirurg. Foreløpig er det
fire pasienter på listen. Helga Parr s"lte
spørsmål ved om fysioterapeuter med
KFL-kompetanse har kapasitet "l å følge
opp disse pasientene.
Fire barn med medfødt lymfødem får
poliklinisk behandling ved UNN Tromsø.
Fysioterapeutene har laget en «foreldreskole» der de underviser foreldrene - og e!er hvert også barna –
om lymfødem og lærer dem opp "l å
behandle og bandasjere hjemme.
Dersom de kommer fra andre kommuner, kan hele familien bo på barneavdelingen eller pasienthotellet i
opplæringsperioden.
Målet for fysioterapeutene ved UNN
Tromsø er at nye lymfødempasienter
skal ha så kort vente"d som mulig.
Noen ganger kan de få "me "l undersøkelse få dager e!er henvisning.
Pasientene fordeles så mellom de to
fysioterapeutene som har 50 %
poliklinisk s"lling hver og tas inn "l 2
ukers intensivbehandling og dere!er
"lpasning av kompresjonsplagg.
De får også opplæring i egenbehandling
og bandasjering. Vedlikeholdsbehandling u(øres av lokale fysioterapeuter
med noe kjennskap "l lymfødem og

Fysioterapeutene i Helse Nord er godt
fornøyd med bes"lling av kompresjonsplagg fra Enhetene for behandlingshjelpemidler. Helse Nordland (Bodø
og omegn) har to fysioterapeuter
som jobber med å bes"lle kompresjonsplagg. De andre helseforetakene
lar fysioterapeutene bes"lle selv.
Noen lymfødempasienter får også
bes"lle selv, såfremt målene er de
samme.
UNN Tromsøs innsats for å spre
kunnskap om lymfødem
De siste 20 årene har fysioterapeutene
ved UNN Tromsø ha! en Kre'uke med
forelesninger for tredjeårsstudentene
på fysioterapistudiet ved UIT om kre'
og teore"sk og prak"sk undervisning
om lymfesystemet og behandling av
lymfødem. De holder også internkurs
om lymfødem for fysioterapeuter i

turnus og nyansa!e ved fysioterapiavdelingen på sykehuset.
Fysioterapeutene ved UNN Tromsø har
utviklet et 3 dagers kurs i lymfødembehandling for fysioterapeuter fra hele
regionen. De!e er et basiskurs som har
få! godkjent 20 "mer av Norsk
Fysioterapeu(orbund. Det er avholdt 3
slike kurs med "l sammen 75 deltakere
fra Troms og Finnmark og noen få fra
Nordland. Fysioterapeuter fra andre
kommuner kan hospitere på sykehuset
for opplæring og behandling av
lymfødem, med eller uten pasient.
Kursene har skapt interesse for lymfødembehandling blant fysioterapeuter.
Fysioterapeutene ved UNN Tromsø
hadde 1-en- "me undervisning om
lymfesystemet og lymfødem for siste
års studenter på medisinstudiet på Universitetet i Tromsø for 3-4 år siden, 7
grupper i alt. E!er e! år var det slu!,
universitetet hadde ikke råd "l å fort-

se!e med de!e. Det er beklagelig at
medisinstudentene ikke får denne
undervisningen. De!e må være en oppgave for Norsk Lymfødemforening på
nasjonalt plan.
Årsaken "l fysioterapeutenes kursvirksomhet er en brennende interesse for
lymfødembehandling, det store
behovet for å øke kunnskap om
lymfødembehandling i nord og at
Universitetssykehuset Nord-Norge har
undervisningsplikt i )t Helse Nord.
Helga Parr u!rykte stor bekymring for
rekru!eringen av fysioterapeuter med
kompetanse i KFL i Helse Nord og
spesielt ved UNN Tromsø siden to
erfarne fysioterapeuter der snart når
pensjonsalder. I hele Nord-Norge antar
man at det er ca 1000 lymfødemikere,
mange vet ikke at de har lymfødem.
Hva med behandlings"lbud?
Hva med behandlingsins"tusjoner?
Her er arbeidsoppgaver for Norsk
Lymfødemforening!

fø d
L æ r å l e v e m e d ly m
Montebellosenteret ligger i
flotte omgivelser like ovenfor
Lillehammer og framstår
med god hotellstandard
uten institusjonspreg.
Montebellosenteret legger
stor vekt på skjønnhet, kunst
og opplevelser. Samtidig har
vi et sunt og godt kjøkken
og delikate rom.

em

Montebellosenteret arrangerer kurs
for alle som har et kreftrelatert lymfødem
«Lær å leve med lymfødem»

Fysisk aktivitet og lymfødem

– 2 ukers kurs

– 2 ukers kurs

Kurs 2
9.-23. jan.
Kurs 37
11.-25. sept.
Kurset er en blanding av foredrag, hjelp til
selvhjelp, manuell lymfødembehandling og
øvelser. Deltakere lærer å bandasjere seg selv
og hvordan de kan forebygge videreutvikling av
lymfødemet. Samlivspartnere inviteres med den
siste kursuken til et eget faglig program.

Kurs 11b 13.-27. mars
Kurs 23b 5.-19. juni
Kurs 33b 14.-28. aug.
Kurs 49b 4.-18. des.
For deg som har vært på kurset «Lær å leve med
lymfødem» tilbys dette fordypningskurs. Kurset
handler om fysisk aktivitet og behandling av
lymfødemet. Det vektlegges mer tid på veiledet
egeninnsats.
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www.dialecta.no Foto: Kirsti Hovde og Oda Hveem

Situasjonen er ikke stort bedre med 9
fysioterapeuter med KFL-kompetanse i
Helse UNN Tromsø (Troms fylke og
Vesterålen). Tre har ikke dri's"lskudd.
Ved UNN Tromsø arbeider 3 fysioterapeuter, hvorav 2 har 50 % poliklinisk
"lbud om lymfødembehandling. De kan
også "lby 2 ukers intensivbehandling.

kontakte fysioterapeutene ved
Universitetssykehuset eller en annen
fysioterapeut for å starte lymfødembehandling, dersom problemet dukker
opp. Det er godt samarbeid mellom
onkologer og fysioterapeuter ved sykehuset.

behandling av de!e dersom det er
lang vei "l fysioterapeut med KFLkompetanse.

Kurstedvegen 5, 2610 Mesnali
Tlf 62 35 11 00 post@montebello-senteret.no
www.montebellosenteret.no

Helga Parr.
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Sammenfatning av Carl-Erik Slagsvolds foredrag
på Norsk Lymfødemforenings fagdag i juni
Av Heidi Tjugum, fotograf Lill Gro Tjensvold
Hevelse i bena – hva kan det være?
Carl-Erik Slagsvold er overlege ved Sirkulasjonsfysiologisk
seksjon, Oslo universitetssykehus – Aker. Slagsvold har drevet
med lymfødemdiagnos"kk i mange år, og beskje'iger seg
også med angiologi (sirkulasjonsforstyrrelser) og karkirurgi.
Blodsystemet
Slagsvold ga i første omgang en kort anatomisk presentasjon
av blodsystemet. Oksygenrikt blod pumpes ut i pulsårene
(arteriene) og ut i kroppen, pulsårene blir suksessivt mindre
og mindre jo lenger ut i kroppen en kommer, inn"l en
kommer ut i vevet. I vevet er det slik at blodet ender opp i
hårrørsårer (kapillærer). Ute i vevet skjer det som er formålet
med blodsirkulasjonen: å "lføre cellene næringsstoﬀer og surstoﬀ. Ved å kikke nærmere på det som skjer ute i vevet ses
hårrørsårer og lymfekar (bilde). Lymfekaret er reabsorpsjonssystemet og skal suge opp overskuddsvæsken som filtreres ut
fra hårrørsårene sammen med næringsstoﬀ og surstoﬀ.
Lymfekar finnes overalt i hele kroppen. Dere!er bringes
lymfevæsken, som går parallelt med hårrørsårene, via lymfeknuter "l magen (cisterna chyli) og videre opp i en stor
lymfebane i brystet (ductus thoracicus) og «tømmes» "lbake
"l blodet øverst ved venstre skulder (terminus). Nærings- og
oksygenfa$g blod går fra hårrørsårene i vevet og samles i
små samleårer (vener), videre i større vener og "lbake "l
nyrer, lever og lunger bl.a. for å få surstoﬀ og for å renses før
det pumpes ut i kroppen igjen.

lymfebaner, underutviklede lymfebaner, utvidede lymfebaner,
manglende lymfeklaﬀer.
Klassifisering av primære lymfødem relateres "l debut og
deles inn som følger:
Kongeni! lymfødem - medfødt lymfødem.
Det finnes noen få arvelige varianter. Milroys sykdom er
sjelden, og her har man iden"fisert genet (VEGFR-3) som utløser lymfødem. Noen ganger fødes spebarn med umodent
lymfesystem som normaliserer seg spontant i løpet av rela"vt
kort "d. Her er det mulig å avvente og observere over en "d.
Precox – oppstår i en alder mellom 2-25 år, typisk jenter i
pubertet som får ensidig eller dobbeltsidig hevelse.
Tarda – lymfødem som oppstår senere i livet, 35 år eller enda
senere enn de!e.
De!e systemet er brukt i mange år og er ifølge Slagsvold en
kuns"g og utdatert klinisk inndeling. Det som er mer vesentlig
er at lymfødem som oppstår "dlig, under fødsel eller rundt
pubertet, o'e skyldes misdannelser i lymfebanene.
Lymfødem som oppstår rundt 35-årsalder og senere kan
skyldes en lymfepumpesvikt der hvor lymfebanene er
normale.
Sekundære lymfødem, forårsakes av skade av lymfebaner og
kan oppstå e!er strålebehandling, opera"v #erning av lymfeknuter ved brystkre', postopera"vt e!er andre inngrep, e!er
infeksjon (typisk rosen), filariasis (tropiske strøk) eller e!er
traumer som ulykker og andre skader. Det kan være le! å
tenke at diagnosen er enkel å s"lle, for eksempel at hevelse
e!er strålebehandling må være lymfødem, men de!e er ikke
nødvendigvis "lfelle.
Når det gjelder prosentvis anslag av fordeling utgjør primære
lymfødem 20-30% og sekundære lymfødem 70-80% av alle
lymfødem. Slagsvold viser "l tall fra en engelsk prevalensstudie som gir et anslag over hvor mange som lever med
lymfødem på et gi! "dspunkt (prevalens er 1,3/1000 har
hevelse i bena). Dersom disse tallene overføres "l norske forhold vil det si at ca 7000 lever med lymfødem i Norge.

Lymfødem/ lymfehevelse deles inn i primære og sekundære
lymfødem.
Primære lymfødem er spontane eller medfødte lymfehevelser. Årsaker "l disse lymfødemene kan være manglende

vis av en infeksjon, så kan det føre "l at væske lekker ut i
vevet (permeabilitet). For det tredje blir det noen ganger
problemer med proteinbalansen inne i og utenfor åren, og
dersom denne blir påvirket, kan væske trekkes ut av årene og
pasienten får hevelse (osmolalitet).

Hevelse i bena – hva kan det være?
Det er mange andre årsaker "l hevelse i bena enn lymfehevelse. Her tar Slagsvold forsamlingen med "lbake "l kretsløpet
og hårrørsårene, og hva som skjer ute blant cellene i vevet
der skaden o'e er. Alt som øker filtrasjon av væske ut av
hårrørsårene kan bidra "l hevelse, hvilket kan være andre forhold enn redusert reabsorpsjon (lymfehevelse). De!e gjelder
for det første ved at økt trykkforhold inne i åren kan bidra "l
økt filtrasjon som igjen gir hevelse. For det andre kan veggen i
åren være porøs, og dersom porøsiteten påvirkes, eksempel-

Skjema"sk skisserer Slagsvold at hevelse i bena kan være
1) Lymfa"sk. Beskrevet ovenfor under lymfødem.
2) Systemisk. Det er mange generelle sykdommer som kan gi
hevelse i bena. Sykelig overvekt, hjertesvikt, nyresvikt, leversvikt, og en mengde medisiner kan gi hevelser i bena. Disse
hevelsene kan fremstå som lymfehevelser og er vanskelige å
skille fra lymfehevelser rent klinisk. Medikamentanamnese
kan være sentral ved vurdering av lymfehevelser (evt. annen
hevelse), og medikamenter kan være med "l å forverre en
allerede eksisterende lymfehevelse.
3) Lokalt. Lokale årsaker som for eksempel medfødte forstyrrelser i blodsirkulasjonen, lipødem, infeksjoner, te!e pulsårer,
hormonforstyrrelser og andre skader kan gi hevelser som
også fremstår som lymfehevelser. Lipødem er unormal
deponering av fe! i underhuden med en ikke helt sikker årsak
(e"ologi). De fleste med lipødem er veldig ømme i bena ved
trykk og berøring. Lipødemet er mer stabilt enn et lymfødem
som kan forverres i løpet av dagen. Typisk for lipødem er at
overkroppen ser normal ut, og at det ved bekken og ben oppstår unormaliteter. I "llegg stopper lipødemet nede ved
ankelen pga at det ikke er underhudsfe! på foten. Det er
mulig å ha en kombinasjon av lipødem og lymfødem som
kalles lipolymfødem. Antagelsen er at de!e skyldes at den
unormale fe!deponering i underhuden kan klemme av lymfeårene slik at man får en sekundær lymfehevelse oppå
lipødemet.

4) Venøst. Eksempler her er åreknuter, venøs trombose,
tumorer, graviditet med mer. Hevelser forårsaket av åreknuter
kan fremstå som lymfehevelser dersom man kun ser på
undersøkelser og funn i klinisk praksis, og her ses en del feildiagnos"kk der lymfødem og venøse ødem forveksles.
Fra vevet pumpes blodet opp i bena ved hjelp av avklemming
fra muskulatur som ligger rundt venene, og veneklaﬀer
sørger for at blodet ikke renner "lbake i venen. Det er to
systemer av vener, de som går dypt i muskulaturen (vik"gst
for funksjonen av tømming) og de som går under overflaten
(ses som blå tegninger i huden). Venene er konstruert slik at
størrelsen på klaﬀen passer i åren og forhindrer at blodet
renner bakstrøms. Når man får åreknuter vider åren seg ut
slik at klaﬀen/ven"len blir for liten i forhold "l diameteren i
åren og den vil kunne lekke, noen ganger ødelegges også
klaﬀebladet. Når denne pasienten går og musklene klemmer
på åren, vil noe av blodet renne både opp og ned. De!e
medfører at trykket øker nede i ekstremiteten, væske presses
ut av årene og det oppstår hevelse. Denne hevelsen kan være
vanskelig å skille fra lymfehevelse. Særlig det at åreknuter
ikke all"d er synbare gjør det vanskelig å skille fra andre
hevelser pasienten har eller kan ha. Klassifisering av åreknuter er overfladisk eller dyp, eller en kombinasjon av
overfladisk og dyp. Det er vanlig med medfødte svakheter i
åreveggen. Blodpropper kan ødelegge klaﬀene inne i samleårene, hvilket medfører stor hevelse og ikke nødvendigvis
åreknuter som er synbare.
Når det gjelder åreknuter, er det vik"g med korrekt diagnose
da det er slik at åreknuter kan opereres, enten via overfladisk
åreknute-sanering (stripping, skolling, laser, lim, skum) eller
ved rekonstruksjon av indre, dype årer. En del pasienter
kommer "l undersøkelse og har vært feilbehandlet med
lymfødembehandling og kompresjon over "d, særlig gjelder
de!e for pasienter der det antas at pasienten har et primært
lymfødem. U(ordringen "l behandlere og andre er å s"lle en
korrekt diagnose når det gjelder disse pasientene slik at de
kan få op"mal hjelp.

Sammenfatning av Haris Mesnics innlegg
Norsk Lymfødemforening 16.06.2014
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Hjertelig takk "l Heidi Tjugum
for det flo!e sammendraget
av Haris Mesics foredrag i Lymfeposten nr 3 2014
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Konferanse for tillitsvalgte
Scandic Helsfyr hotell, 25.-26. oktober 2014
Alle lokallagene i NLF ble invitert !l å sende to !llitsvalgte !l
å delta på konferansen på NLFs bekostning. Foruten sentralstyremedlemmene og to representanter fra Lymfeposten (én
representant lørdag og en annen søndag) var 11 av lokallagene representerte med 1-2 representanter hver, nemlig
Aust-Agder, Haugesund, Lofoten, Nord-Trøndelag, Oslo/
Akershus, Ringerike, Stavanger, Sunnmøre, Sør-Trøndelag,
Telemark og Vesterålen.

Seniorrådgiver Jørn Rosland og rådgiver Tove Eriksen fra
FUNKIS hadde en flo! Power Point-presentasjon om hva et
kurs er, hvordan man melder inn og avslu!er kurs, (Anita
Kaldahl – kursansvarlig i NLF var "lstede og ba oss innstendig
om ikke å melde avslutning på kursene selv, men la det gå

Seniorrådgiver

Jørn har ansvar for Funkis' utbetalinger av VO-midler,
kursvirksomhet og kurslederopplæring.
Jørn treﬀes på tlf. 06315, direktenr. 93 04 55 53 og e-post
jorn.rosland@funkis.no

Rådgiver

Tove har ansvar for ferdigmelding av kurs, utarbeiding og
distribusjon av opplæringsmateriell og utvikling av studieplaner og prosjekter.
Tove treﬀes på tlf. 06315, direktenr. 47 45 94 73 og e-post
tove@funkis.no

Lørdag 25. oktober
Tekst og bilder: Marit Helene Kløve
FUNKIS
Før lunsj var temaet kurs i regi av Studieforbundet FUNKIS.
FUNKIS har 20-årsjubileum i år. De har 67 medlemsorganisasjoner og ca 315000 medlemmer inklusivt oss i NLF. FUNKIS
er uavhengig av FFO.

Et godt råd fra Jørn og Tove når vi er inne på FUNKIS-sidene:
Når det er et forstørrelsesglass på linjen: BRUK DET!
Hvis vi trenger y!erligere hjelp, kan vi ringe eller skrive e-post
"l Jørn og/eller Tove.

Wenche Vigen: ”Mi# liv med lymfødemikere”
Referat og bilde v/ Marit Helene Kløve

gjennom sentralstyret) hvor mange deltakere og hvor mange
"mer det må være osv. osv. Satsen deres er 100 kroner pr.
"me. (Jørn sa spøkefullt at han si!er på kontoret hele dagen
og deler ut penger... ) Minimumsantall deltakere på et kurs er
5, men hvis det er store geografiske avstander er 2 deltakere
nok. Dersom det bare er 1 deltaker, må man ha en lærer. Et
kurs må vare minst 8 "mer. En påbegynt "me regnes som en
hel "me. Innholdet i kursene trenger ikke ha noe å gjøre med
lidelsene våre. NLFs lokallag kan arrangere kurs i språk (f.eks.
spansk før behandlingsreise), slektsforskning, matlaging,
håndarbeid, boksing, osv. De!e var innholdet i første avdeling
av foredraget i MEGET korte trekk. Dere finner detaljerte opplysninger ved å gå inn på FUNKIS sine ne!sider.
E!er en kort pause geleidet Jørn Rosland og Tove Eriksen oss
på en meget pedagogisk måte gjennom hele prosessen på
deltakernes egne datamaskiner. Jørn gikk rundt og hjalp hver
enkelt, mens Tove viste på skjermen hvordan det skulle gjøres
skri! for skri! (dvs tastetrykk for tastetrykk).

E!er lunsj hadde Wenche Vigen et meget interessant foredrag om si! yrke og liv som fysioterapeut med Komple!
Fysikalsk Lymfødembehandling (KFL) som spesialitet. Hun var
den første i Norge som fikk denne "lleggsutdanningen,
nærmere bestemt for 30 år siden, ved Føldiklinikken i
Tyskland. Oppholdet ble dekket av Kre'foreningen.
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Norsk Lymfødemklinikk
I 1989 fly!et Wenche "l Oslo hvor hun sammen med Kris"n
Haugen og Helen M. Olsen startet Norsk Lymfødemklinikk i
1991, samme år som Montebellosenteret åpnet. Der var også
Dr. Petlund ak"v. Klinikken har all"d ha! en blå dør, og da de
nylig fly!et klinikken "l Lovisenberg, malte de også her inngangsdøren sin i samme blåfarge.
Behandlingsturer
Wenche, Kris"n og Helen var også ini"a"vtakere "l behandlingsturer "l Tenerife, Gran Canaria og Lanzarote, hvor vi
pasienter får intensiv behandling i 2 uker : svømming, vassing, bassengtrening, foredrag, og ikke minst: lymfedrenasje
om morgenen og bandasjering om kvelden, begge deler 5
dager i uken. De hadde også "lre!elegging med behandling
for barn der de tok i bruk solsenger. Det var 20-årsfeiring for
disse turene i #or, og de er fortsa! meget populære. Nå er
det ifølge Wenche ”nye koster” som tar seg av turene. Vi
pasienter er særdeles glade for ini"a"vet, og for at disse
turene fortsa! arrangeres!

Inspirasjonskilder
Det var spesielt to personer som inspirerte Wenche "l å begynne med lymfødembehandling. Den ene var en dame ved
navn Edith som bodde på Meråker der Wenche Vigen bodde
for 30 år siden. Edith hadde en kjempediger underarm.
Hun var dessuten sterkt plaget av rosen. I 1985 hadde hun
lest om Føldiklinikken i ukebladet Hjemmet. Hun kontaktet
Kre'foreningen, Wenche ble koblet inn, og med stø!e fra
Kre'foreningen reiste de to damene "l klinikken i Tyskland.
Edith kunne hverken engelsk eller tysk, men hun var en
modig dame med stort pågangsmot.
Oppholdet ved Føldiklinikken var veldig givende. Det var 70
studenter ved klinikken da Wenche og Edith kom dit. Edith
fikk lymfødembehandling, og underarmen hennes ble
redusert med 21 cm. Wenche fikk spesialutdannelse i KFL.
Dessverre døde Edith et år e!erpå, men Wenche sier at Edith
skal ha mye av æren for at det ble sa! i gang lymødembehandling i Norge.
Ar"kkelen som Edith hadde lest i Hjemmet handlet om en
ung, norsk gu! som hadde vært utsa! for en ulykke og som
utviklet lymfødem e!er skadene han fikk. Gu!ens mor var
tysk, og han hadde en tante som bodde i Tyskland. Tanten
ordnet det slik at gu!en fikk komme "l behandling på
Føldiklinikken. Gjennom denne ar"kkelen ble altså lymfødembehandling gjort kjent for norske lesere. I radioprogrammet
”Fins det flere veier "l god helse?” i NRK ble det sendt program om lymfedrenasje der Wenche og dr. Petlund deltok.
E!er de!e kom det mange telefonoppringninger, så hun
brukte mye "d i telefonen de neste årene. Senere ble gu!en
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som det sto om i Hjemmet Wenche Vigens pasient, e!er
at hun sammen med noen kolleger, bl. a. Kris"n Haugen og
Helen M. Olsen hadde dannet en faggruppe i 1986.

Her ser vi Wenche Vigen med blomsterbuke!en sin like e!er
foredraget.
Forholdet !l kolleger og pasienter
Wenche fortalte også mye om hvordan det har vært å jobbe
med pasientene i alle disse årene. Siden lymfødem er en livsvarig "lstand, har jo fysioterapeutene de samme pasientene i
mange år, som regel, og blir godt kjent med dem. Det er mye
glede i arbeidet, godt arbeidsmiljø, sier hun, mange posi"ve
pasienter, gode samtaler, ikke minst når noen er bli! alvorlig
syke og stor sorg når de mister en pasient. Wenche oppfordrer sterkt NLF "l å rekru!ere flere fysioterapeuter med
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KFL, spesielt menn. Det er stort frafall fordi ikke alle klarer å
bare drive med lymfedrenasje.
Før og nå
Før var lymfødemene o'e større enn nå fordi pasientene ikke
hadde få! behandling "dlig nok. En posi"v side er at kre'pasienter lever lengre nå og kunnskapen hos helsepersonell
er bedre. Interne! er en stor hjelp når det gjelder å finne
informasjon om sykdommen og hvordan man får behandling.
Nå finnes det mange gode "lbud for lymfødempasienter. Vi
vet mer om kosthold og trening, og fysioterapeutene reiser
på konferanser og følger godt med i den forskningen som
foregår. Wenche nevner bl. a. at LASER har god eﬀekt på
strålefibrose, det foregår stamcelleforskning, og man har
funnet en målemetode for størrelse på lymfødem som kalles
L-Dex. Den fører "l at man kan starte behandling før utbrudd.
Nylig har Carl Erik Markhus ta! en doktorgrad om primærlymfødem, og fysioterapeuten Kris"n Borch har gjort en analyse når det gjelder fysisk ak"vitet. Resultatene av den siste
undersøkelsen viser i meget korte trekk at et meget lavt fysisk
nivå på ak"vitet er dødelig, mens moderat nivå på fysisk
ak"vitet er best.
Wenche Vigen ble behørig takket for si! interessante foredrag med en fin buke! blomster fra NLF.
Søndag 26. oktober
Referent: Anniken Olsen
Søndagen startet med sentralstyrets leder Torvald Lyngstad
som informerte om sentralstyrets oppgaver, u(ordringer og
ferdige prosjekter det siste halve året.

Lymfødem-behandling på klinikk eller hjemme med:

DEEP OSCILLATION

Deep Oscillation gir behagelig
og skånsom behandling for
regenerasjon, skade- og
smertelindring.

Økonomiansvarlig Merete Walla har dessverre vært syk siden
deltagelse på Nordisk konferanse på Færøyene. Referatet
derfra vil derfor komme i nr. 1 2015.

BÅTTUR MED PULSATOR SOMMEREN 2014

Nå er medlemstallet for første gang over 1600.

En solskinnshistorie

Nestleder Randi Fritzvold hadde en flo! og inspirerende
presentasjon om dialogmøtet e!er konferansen 16. juni 2014.
Søknader er sendt og prosessen med å bygge et kompetansesenter for Lymfødem er i gang.

Tekst: Monica
Tournaire-Nordbye
Illustrasjon: Maren
Büchmann

E!er oppfordring fra et medlem av det svake kjønn , (eller var
det det sterke kjønn . . . – det kjønnet som er svakt for det
sterke ☺) ble det diskutert li! om hvordan man skal få mannfolka på banen, både i foreningen, på konferanser og i Lymfeposten.

Lymfødem har jeg ha!
siden 2003. I våres
foreslo min kjæreste å kjøpe en større
båt, slik at vi kunne nyte sommeren på
vannet. Jeg nølte li!, for jeg tenkte på
pulsatoren, som jeg nå de siste årene
bruker morgen og kveld. Ikke bare bare
med overna$ng i båt, tenkte jeg..
Ikke lenge e!er ideen om å gå "l anskaﬀelse av større båt, en Sea Ray 32
fot, hadde Geir klekket ut en løsning.
Å tappe båtba!eriene var en dårlig idé
med hensyn "l å få start på motoren.
Og ikke ønsket vi å være avhengige av
landstrøm hver dag heller.., nei; vi ville
være mest mulig uavhengige og kanskje
kunne være noen dager i strekk uten å
må!e være i kontakt med fastlandet.
Et mobilt solcellepanel ble anskaﬀet,
samt et ekstra bærbart ba!eri. Solcellepanelet ble sa! i solen så o'e vi
var i ro, og det forsynte ba!eriet med

Alf W. Larsen, Aust – Agder, fortalte om Arendalsuka, der han
og Helga Larsen, samt Liv og Sven var i kontakt med stort og
små! hele uka. Resultatet var mange gode samtaler og brev
"l sentrale poli"kere. Brevet blir sendt rundt "l lokallagsledere for innspill "l videre kontakt med media.
Lokallagene informerte om hva de har av ak"viteter og møter.
Godt å høre at mange er ak"ve med bassengtrening både i
samarbeid med Brystkre'foreningen og alene.
Møtet ble avslu!et med middag, og praten gikk livlig rundt
bordene. Kjempebra å se så godt oppmøte og trivelige folk vi
har i NLF ☺

STIPEND TIL
FYSIOTERAPEUTER
NLF har også i år øremerket midler "l utdanningss"pend for fysioterapeuter som tar e!erutdanning
innen Komple! Fysikalsk Lymfødembehandling.

Kriterier for s!pend

nok strøm for mine to daglige økter
med pulsatoren. Jeg u(ørte mine behandlinger i s"kk-kabinen, mens vi
hadde ”soverommet” i akterkabinen.
Utstyret lot jeg ligge i s"kk-kabinen.
Sommeren har vært fantas"sk, og jeg

Kongressen fant sted i byen Halle som
ligger på veien mellom Berlin og Leipzig.
Vi var i år igjen tre fysioterapeuter fra
Norge med spesialkompetanse i KFL
(Komple! Fysikalsk Lymfødembehandling) som meldte oss på denne kongressen:

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

Oddrun Nedregård, Ålesund
Anneri Thielemann, Drammen
Kris"n Ruder, Tønsberg

”Alle var der”: det vil si at de bruker
denne arenaen "l godt samarbeid på
alle plan. Imponerende!

Fysiopartner AS | Grenseveien 80 | NO-0663 Oslo | T: 23 05 11 60
salg@fysiopartner.com | www.fysiopartner.no

Kongressen hadde som vanlig mange
gode foredrag og workshops. I år var det
også spesielle gjesteforelesere fra
Ungarn under mo!oet: ”Lymfefamilien
utvider seg”.

Vi får bekre'else hvert år på at vi ligger
langt fremme i den faglige sammenheng
i Norge, allikevel er det all"d små,
spennende nyheter å plukke opp.

De sirkulasjonsfremmende
egenskapene gjør den svært
effektiv mot lymfødem.

18

LYMFEPOSTEN 4 /14

Søknad sendes nlf@lymfoedem.no innen
20. februar 2015.

Alt er mulig, selv med lymfødem! ☺ ☺ ☺

Rapport fra den 38. årlige kongressen i
Tyskland for fysioterapeuter og leger
som har interessefelt innenfor onkologi
og lymfologi
Det var mange innlegg om:
1. Hud og lymfe
2. Lipødem
3. Diﬀerensialdiagnos"kk
4. Lymfødem innenfor onkologien
5. Komple! Fysikalsk Lymfødembehandling
(KFL) innenfor sportsfysioterapien
6. KFL e!er ortopediske inngrep
…. og mange andre spennende innlegg.

– dokumentasjon av hvor og når utdannelsen er
ta!, bestå! eksamen.
– medlem av NLF. Man kan registrere seg på
www.lymfoedem.no
– er privatprak"serende.

har ikke vært begrenset på noen måte
av mi! lymfødem. Fantas"sk å få
muligheten "l å være i det våte element med mine behandlingsru"ner.

Referent Kris"n Ruder,
spesialist i onkologi og lymfologi

Det er også hyggelig med faglige
samtaler oss i mellom og å treﬀe
kolleger fra Tyskland.
Neste års kongress er i Schwartzwald:
gå inn på www.dglymph.de
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ILF-konferansen 2014
Tekst og foto: Randi Fritzvold

Behandling av lymfødem var selvfølgelig tema i mange foredrag og da med fokus på best mulig individuelt "lpasset
behandling. Flere var oppta! av hvor vik"g en "dlig og rik"g
diagnose er for at behandlingen skal ha eﬀekt. Like vik"g er
det å gi pasienten og helsepersonell kunnskap om lymfødem
for å unngå utvikling av vanskelige ødem. I Nederland har det
over en "årsperiode vært arbeidet med å lage gode retningslinjer for diagnos"sering, behandling og oppfølging av ulike
typer ødem. Disse retningslinjene er nå under revidering og
skal overse!es "l flere språk.

ILFs 5. konferanse ble arrangert 5. – 7. juni i Glasgow,
nærmere bestemt på University of Glasgow. Universitetsområdet ga konferansen en flo# historisk og faglig ramme.
Nærmere 400 delegater fra hele verden var samlet i Glasgow disse dagene for å lære mer om lymfødem og behandling av lymfødem. NLF var representert med leder Thorvald
Lyngstad og nestleder Randi Fritzvold. Vi hadde tre hek!ske
og lærerike dager.
Interna"onal Lymphoedema Framework (ILF) arbeider nasjonalt og internasjonalt for å spre kunnskap om lymfødem.
ILFs internasjonale ledelse består av en gruppe på 11
personer med Professor Neil Piller i spissen. Her er
Skandinavia representert med danske Susan Nørregaard.
Susan har vært sentral i oppre!elsen av det danske ILF som
kom på plass i 2010. ILF arbeider for å øke det internasjonale,
tverrfaglige samarbeidet mellom alle aktører som er oppta!
av lymfødem, for på denne måten å bedre "lbudet "l
pasientene. Forbedring av lymfødembehandlingen er en dynamisk prosess som trenger forskning og implementering av
ny viten i behandlingen. I ethvert ILF-prosjekt har pasienten
og hennes/hans "lbud hovedfokuset.
Et av prosjektene ILF arbeider med er Limprint. Limprint er et
registreringsverktøy hvor alle lymfødempasienter skal kunne
bli registrert av sin behandler. Lymfødemdataene i Limprint
skal gi informasjon "l myndighetene om at vi lymfødemikere

ILF-konferansen 2014 var et møtested for alle som er oppta!
av lymfødem. Det var deltakere fra Europa, Asia, Afrika, USA
og Canada. Deltakerne var pasienter, fysioterapeuter, sykepleiere, leger, forskere og produsenter av ulike hjelpemidler.
Det var sa! av god plass "l uts"lling av hjelpemidler og
forskningsarbeider som ble presentert i form av postere.
Imponerende var de unge jentene fra Nederland som har
bidra! med sine historier "l boka «Impressed by You». Sterkt
inntrykk gjorde presentasjonene av arbeidet som gjøres i
Afrika. U(ordringene her er å skaﬀe pasientene rent, varmt

finnes. Arbeidet består nå i å overse!e Limprint "l ulike
språk. U(ordringen er å få skjemaet så robust, at uanse!
hvilket språk det er oversa! "l, kan svaret som registreres
tolkes i et sentralt register.

I e! av foredragene ble det fortalt om pasienter som e!er
eget ønske og mo"vasjon, via mail og Skype-kontakt med behandler, tok ansvar for egen behandling. Pasientene hadde
"lgang på ne!sider med behandlingsopplegg og treningsprogram hvor ak"vitet ble registrert og te! fulgt av behandleren.
Pasientene som beny!et denne muligheten hadde lang eller
dyr reise "l behandling, ønsket å få mer "d hjemme og å få
bedre trivsel i hverdagen.
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Et annen foredrag omhandlet publisering av forskningsresultater. Mye forskning er gjort og publisert om lymfødem,
men det er ikke all"d le! å finne tak i den. ILF har nå fokus
på å gjøre forskningspublikasjoner mer søkbare ved å beny!e
gode søkeord og å publisere i de rik"ge "dsskri'ene.

Thorvald på konferansemiddagen sammen med delegater
fra Japan og Nederland.
vann og såpe for å kunne bedre hygienen og minske infeksjonsfaren. Inntrykk gjorde også historiene fra India, hvor et
par gode sko, utviklet spesielt for ben med lymfødem, gir
mulighet "l bevegelse og dermed ny livskvalitet for
pasientene.
Mer om konferansen finnes på: www.ilfconference.org

God Jul!

Inngangen "l University of Glasgow

Foredragene under konferansen tok opp mange ulike temaer.
De var fra nyere forskning, behandling, u(ordringer for
lymfødemikere i ulike land, nye behandlingshjelpemidler og
ulike samarbeidsformer mellom behandler og pasient. Jeg
deltok på flere foredrag som omhandlet kommunikasjon og
bruk av ulike kommunikasjonsmåter i behandling, "l opplysning og i formidling av forskningsresultater.

Randi på mo!akelse i City Chambers.

Det ble også vist eksempler på ulike opplysningskampanjer
med informasjon om lymfødem på bussen, i bu"kken og på
andre oﬀentlige steder og dessuten hvordan Twi!er og Facebook ble brukt "l informasjonsspredning.
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Utgivelsesplan 2015

Utgave

Utgivelse

Redaksjonell frist

Nr. 1

Mars

8. februar

Nr. 2

Juni

10. mai

Nr. 3

September

1. september

Nr. 4

Desember

13. november

Har du ar"kler "l Lymfeposten, send dem "l lymfeposten@lymfoedem.no innen redaksjonell frist
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KONKURRANSE
PREMIE – VINN EN
OVERRASKELSE I POSTEN

Gurvika sommeren 2015

Send de 8 løsningsordene i
oppgaven nedenfor !l
Junior@lymfoedem.no eller
sms: 988 51 433

Juniorsiden nr. 4
Laget av Me#e, Marius,
Jonas og Anniken

Fruktjuletre

Gåte
OPPGAVE: Finn 8 ord
X X P A K K E

R O H H X

S N Ø V L L L

WS C B I

M U I

V N O T Q

J U L I

V P Å U G Y Æ C I
J

Bruk en kålrot som fot. Lag et hull og pu! nedi stammen – en
gulrot. Jo større gulrot, jo større blir treet. Fest gulroten i
kålroten med tannpirkere rundt, så står den stødig. Du kan
gjerne folde en aluminiumsfolie løst rundt slik at du får en
kjegleform.
Skjær kiwi i tykke, runde skiver. Fest dem "l bunnen med
tannpirkere. Da er det bare å fylle på med fruktbåter nedenfra: de største nederst, mindre og mindre biter oppover.
Fyll inn hull med noe grønt. Helt "l slu!, - del opp en stjernefrukt (Shorn) "l stjerne på toppen.

Frøken spurte Ole om han kunne si
hva baby heter i flertall.
Ole: Tvillinger.

E"er vellykkete barne- og ungdomsleirer sommeren 2013 og 2014 ønsker
Norsk Lymfødemforening å invitere barn og unge med lymfødem !l
en ukes sommerleir 26. juni – 3. juli 2015.

Hvor mange dager er det i året ? – 365 er for mange....

De#e trenger du:
• Kiwi
• Druer
• Jordbær
• Blåbær
• Grønn sitronmelisse
• Tannpirkere
• Kålrot
• Gulrot
• Stjernefrukt (Shorn)

Smil

Barne- og ungdomsleir 26. juni – 3. juli

C Æ L T S C

P H B

Q S M P V

V M Æ E P Æ U P S I

H X

Å M R G R Ø T

C E B J

V I

V P V Q I

U R Q C J

Æ

C Ø Å I U V K I R K E K
H C B S R N E

Nye sokker hver dag
Bjarne skulle ut og reise, og fikk
beskjed om å ta på seg nye sokker
hver dag.
Den 7. dagen kunne han ikke få på
seg skoene...

L O I

R W

En milionærsønn hadde sin første
skoledag i første klasse og så
forbauset ut over klasserommet:
"Skal vi si!e på trebenker?"
"Ja", sa læreren.
"Og de!e kalles første klasse?!"

Målet med oppholdet er å bli kjent med andre barn
og unge med lymfødem, være sammen om ulike
ak"viteter, få god lymfødembehandling og økt kunnskap om lymfødem. Leiren arrangeres på Gurvika i
Nevlunghavn som har vært vårt leirsted to ganger
"dligere. Her har vi mulighet for bading i saltvannsbasseng og på egen strand, og det er et fint uteområde med kort avstand "l gode turveier. Gurvika
har robåter "l utlån, så fisking er en populær
ak"vitet her. I "llegg legger vi opp "l turer i felleskap
rundt i nærområdet. Nevlunghavn, Helgeroa og
Stavern ligger en kort biltur unna.

Behandling består av felles vanntrening, fysioterapi
og bandasjering for de som trenger det.
Fysioterapeuter med spesialkompetanse i
lymfødembehandling deltar på leiren.

Vi ønsker barn og unge sammen med sine
familier velkommen !l leir sommeren 2015!
Fullstendig informasjon om leiren og påmeldingsfrist
kommer i Lymfeposten 1/ 2015 og på
www.lymfoedem.no.
Hilsen reiseutvalget
Anniken, Randi og Sølvi

Har du noen vitser, tips, tegning, tips om god mat? Send gjerne inn
til oss på junior@lymfoedem.no eller sms: junior, og så vitsene, !l 988 51 433
Juniorsidens logo er tegnet av Marius 9 år 4818 Fævik og grafisk u#ormer er fotograf Alf Vidar Snæland.
Svar på gåte: 7 dager. Mandag, "rsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag, søndag
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Råd & Vink
Av Tone Gue!ler

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

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

”Å gjøre li" hver dag, på den
rik!ge måten, er vik!gere enn
kjempeøkter en gang i blant.”

Hjelp !l selvhjelp - gode øvelser
Spør din fysioterapeut hvilke øvelser du kan gjøre
for å holde din lymfødemrammede kropp så bevegelig
som mulig. Å gjøre li! hver dag, på den rik"ge måten,
er vik"gere enn kjempeøkter en gang i blant.

Ne#et hjelper også
Det finnes mengder av instruksjonsvideoer for
lymfødemikere på YouTube for deg som vil drive med
’lymfegymnas"kk’. Dessverre er det ikke så mye med
norsk språk, men søk for eksempel på lymphedema
YouTube eller lymphedema exercise lower
extremi"es/upper extremi"es - så finner du mange
videoer, og ser nok "l å forstå hva som skal gjøres.

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

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

me god avslutning.
med
Slitesterk og stabil hanske.
Sli

Venepumpeøvelser
for oss med
lymfødem

kompresjonsterapi.

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

En dansk fysioterapeut,
Jahne Voss har laget en
veldig tydelig og god
instruksjonsvideo med
venepumpeøvelser,
rik"g en godbit for
benlymfødemikere.
Søk på Jahne Voss.

gir optimal
ptimal komfort
og sikker terapi.

Du forstår du er lymfødemiker …
… når drømmen du husker neste morgen er den som
hadde noe å gjøre med forskjellige kompresjonsstrømpemerker
… når det er vik"gere å ha et par kompresjonsstrømper
rene og klare "l bruk enn noe ny! og lekkert i klesveien
… når du reiser med innsjekket bagasje også på weekendreiser fordi du skal ha med deg to ekstra kompresjonsstrømper og en na!strømpe.

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

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

Lymfeyoga
En norsk fysioterapeut, Torill Olsøy, holder kurs i
lymfeyoga, en modifisert form for Hathayoga spesielt
egnet for lymfødemikere. Hun har holdt kurs i lokallag
og har også en liten video på YouTube som kan oppfriske hukommelsen for interesserte. Søk på lymfeyoga
og Torill Olsøy.

er med på å skape god kontroll
på kompresjonen.

1
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Lokalnytt
Aust-Agder

Lokalnytt
Hordaland

Tekst: Helga Larsen. Foto: Alf Walter Larsen

S"'et 20. mars 2007
ARENDALSUKA 2014
E!er at det å holde en poli"sk samling en
gang på sensommeren i Sverige (Almedalsveckan) hadde vist seg å bli veldig
populært, ble det ta! ini"a"v "l en "lsvarende samling i Norge.
E!er flere omganger med forslag fra 2008
og fremover pekte Arendal seg ut som den
naturlige arena for de!e, og i 2012 startet
suksessen ARENDALSUKA opp. De!e ballet
fort på seg og e!er 2012 og 2013 med stor
ak"vitet skulle så årets uke planlegges og
gjennomføres.
Ny! av året var at NLF fikk "lbud om å stå
på FFO sin stand for å vise frem sin sak.
Flere andre organisasjoner under FFO fikk
samme "lbudet, så vi må!e dele på
bruken, og derfor ble det bare noen "mer
vi kunne ha stå! der. Imidler"d fikk vi en
mye bedre anledning "l å vise oss frem, for
e! av våre medlemmer ordnet det slik at et
av de poli"ske par"ene som hadde to telt,
lot oss bruke det ene av dem. Derfor kunne
vi stå på stand hver dag hele uka.
I et forferdelig regnvær den første
morgenen rigget vi oss "l med bord og
stoler, plakatholder og skilter. Som dere vil

Haugesund

se av bildene hadde vår leder og nestleder
informasjon å by på sammen med kaﬀe,
kjeks og twist. Det var stor ak"vitet alle
dagene og regnbygene la ingen demper på
stemningen. Det må ha vært minst 1000
stykker forbi vår stand og de fleste av dem
ble huket tak i av våre folk med ordene:
«vet du hva lymfødem er for noe?» for så
å bli informert muntlig og ved "ldeling av
brosjyrer. Det ble opptakten "l mange
hyggelige samtaler, og mange fortalte at
nok flere av dem de kjente kunne ha de!e
uten å vite om det. Mange kunne fortelle
om legebesøk uten å få hjelp og var veldig
takknemlig for den gode informasjonen de
fikk. Vi sto på stand fra kl. 11.00 "l kl.
17.00 hver dag, og disse hyggelige dagene
har vært den mest givende uka vi har ha! i
foreningen noen gang.
Det vrimlet jo av lokale og sentrale poli"kere rundt oss, og under så uformelle
omstendigheter passet vi på å gripe anledningen "l å få en god prat. Alle var posi"ve
og lydhøre når vi la frem vår sak, og vi fikk
kontakter som skal følges opp via par"enes
talsmenn i Helse- og Sosialkomiteen på
Stor"nget.

Medlemsmøte i Hordaland Lymfødemforening 30.10.14
Denne gangen hadde vi besøk av klimaforsker Helge Drange. Ikke akkurat noe som
har med lymfødem å gjøre, men trendy
som vi er synes vi de!e er meget aktuelt.
Vi vet jo alle hvilke herjinger det har vært i
Hardanger og Sogn de siste dagene.
Tema for foredraget var Håp eller håpløst?
Vi fikk konstatert at jordens klima er i endring! Hovedårsaken er klimautslipp som er
menneskeskapte. De!e fører "l at avlingene slår feil, og da feiler også matvareproduksjonen. En alvorlig situasjon.
2014 har vært et eksepsjonelt varmt år.
Det har ikke vært så varmt siden viking"den. Vi kan forvente å få et klima som er
helt ulikt det vi er vant "l, med mye nedbør….

Vi var på flere konferanser og samlinger
angående helse, og på en av dem med bl.a.
helseministeren "l stede, fikk vår leder
noen minu!ers tale"d for å fremme vår sak.
Vi hadde en alle "ders uke og s"ller gjerne
opp igjen neste år.

Av Grace Koch Hansen

S"'et 17. november 1997
Haugesund og omegn Lymfødemforening
inviterte "l velferdstur med bil og båt "l
Borgøy i Tysvær torsdag 21. august.
Borgøy er en liten og sjarmerende øy, en
sjøbygd som har greid å bevare li! av
sjarmen rundt det tradisjonelle fiskerlivet,
midt i hjertet av Haugalandet, og med bare
ni fastboende.
Borgøy er også kunstmaleren Lars
Hertervigs fødested. Her er det vi finner de

På vei ut "l spasertur på øya.
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Tekst og foto: Merete T. Mellingen

S"'et 22. oktober 1991
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karakteris"ske, krokete furuene som han
malte igjen og igjen.
12 damer fordelt på kjørelag fra Karmøy,
Bømlo, Sveio, Tysvær og Haugesund mø!es
på Steinsvik kai hvor båten MS Rotvær tok
oss over "l Hi!arvågen på Borgøy. Aashild
He!ervik, som er daglig leder, tok i mot oss
på kaien og hilste på hver enkelt. Ville vi
spise før vi så oss rundt på øya? Ja, det ville
vi, re! fra jobb og lang kjøretur, vi var
sultne! Noen skri! på kaien og vi var inne i
sjøhuset "l en fantas"sk stor middag.
Borgøykomler med "lbehør (de beste
komlene vi noen gang har smakt), så gode
at det var nødvendig å legge inn den
planlagte spaserturen på øya før vi kunne
nyte dessert og kaﬀe.
Et langbord i et innholdsrikt sjøhus med
gamle bruks"ng fra fiskebåter, med garn og
tønner og kopier av kunstnerens malerier
innimellom, det er et godt sted for å prate
sammen – lenge – fortelle historier, skrøner
og li! alvor. Det ble siste båt "l fastlandet,
avskjed på parkeringsplassen og en vakker
kjøretur hjem.

Årets velferdstur er sam"dig starten for
høstens ak"viteter. Selv om det i begynnelsen av august ble sendt ut brev "l alle
medlemmer, med bl a oversikt over høstens
ak"viteter, er det veldig fint å få en diskusjon om emner som ønskes ta! opp på
kommende medlemsmøter.
Bassengtreningen startet vi "rsdag 26.
august med 8 deltakere. Funkis-kurs
(KursAdmin) for hele Rogaland Funkis
holdes 5. og 6. september i Haugesund
med 2 deltakere fra oss (Margareth og
Grace). Høstens vanlige medlemsmøter
holdes 26. september, 21. oktober og 18.
november. I desember har vi ikke medlemsmøte; da er bassengtreningen eneste
ak"vitet og den avslu!es 16. desember.

E!er møtet var det god "d "l prat rundt
bordet. Vi lu'et li! nye tema for medlemsmøtene så de!e ser spennende ut…
Håper flere vil se!e av "d "l kommende
møter.

Det ble mange kjente og kjære sanger som
f.eks. "Du skal få en dag i mårå" som mange
kunne og sang med på, men også noen mer
ukjente. Mange fine historier ble fortalt
med innlevelse - sammen var de to flo!e
skuespillere. Det ble en koselig og god
stemning.
Kari D. takket for den flo!e underholdningen og overrakte blomster "l Torgeir og
Frøydis "l stor applaus.

Så var "den for kaﬀe og li! å spise - alle
koste seg og det var høy stemning.
Loddsalg ble det også med mange fine
gevinster, og mange vant på sine lodd og
fikk gevinst med hjem.
Bodil i Brystkre'foreningen takket for en
flo! kveld og ønsket alle vel hjem.
De!e ble en kveld som vi vil huske lenge.

Ringerike Av Kari B. Elton
S"'et 25. november 1998
Sammen med Brystkre'foreningen
arrangerte vi vårt årlige høstmøte på
Benterudstua onsdag 10. september.
Lokalene var flo! pyntet i høs(arger da
Bodil Lien i Brystkre'foreningen ønsket alle
velkommen "l kulturkveld i anledning 100årsmarkering av folkedikteren Alf Prøysen.
Torgeir Hanssen og hans kone Frøydis
fortalte og sang om "Alf - helt enkelt, hans
oppvekst og liv”.

Stavanger
Spisestedet på kaien.

Norge ligger på andre plass re! bak
De Arabiske Emirater når det gjelder
CO2-utslipp. Vi burde være i førersetet
når det gjelder å utvikle fornybar energi.
Her har vi et stort ansvar….
Et meget interessant foredrag!!

Tekst: Elisabeth Ianke Mørkeseth. Foto: Sven Paulsen

S"'et 11. juni 1991
MEDLEMSMØTE I STAVANGER
LYMFØDEMFORENING
24. september hadde vi medlemsmøte i
Stavanger Lymfødemforening. Tema denne
gangen var kompresjonsprodukter fra BSN
medical AB, blant oss lymfødemikere
bedre kjent som Jobst.
Vi hadde besøk av Lise Baklid.
Hun har besøkt oss før og har
all"d noe ny! med seg og
noen vik"ge poeng som vi
kanskje har hørt, men glemt.
Visste du for eksempel at
strømpene skal tørkes liggende? Det er jo
forståelig, slik er det jo med alle strikkede
produkter, men jeg har hengt opp
strømper i alle år. Dermed har de kanskje
bli! li! for lange og li! for trange?

Lise begynte med en gjennomgang av den
nye avtalen og de ulike produktene. Her
var det også en del ny!, for eksempel en
tynnere armstrømpe for oss som ikke har
behov for sterk kompresjon på armen.
Ekstra sus ble det e!er orienteringen da
hun samlet alle rundt et høyt bord der hun
hadde s"lt ut alt hun hadde med seg. Vi
fikk anledning "l å ta og føle på
produktene og spørre om alt vi lurte på.
Noen hadde også med seg strømper de
ville vise fram, og Lise Baklid forklarte og
oppklarte. Noen av fysioterapeutene
hadde bedt nye lymfødemikere om å gå på
de!e møtet. Det tror vi i styret var veldig
bra for både dem og for oss. Det var en
god måte å rekru!ere nye medlemmer på.
Mange fant også ny$ge produkter "l hjelp

når strømper skal på og av. Flere har nok
bes"lt både gode gummihansker og
påtrekkerpose i spinnakerduk. Den siste er
god å ha for eksempel e!er en "me på
bassengtrening, når beina er godt oppblø!e og strømpene omtrent umulige å få
på. Takk for besøket, Lise!
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Rapport fra ”The 6th Nordic Congress of Lymphology in Stockholm,
Sweden, September 11 - 13, 2014”
forsket seg frem "l. De har nå funnet fire typer congenita
(medfødte) primære lymfødem, hvorav tre "dligere.
Hans foreløpige oppsummering e!er denne forskningen er:
• Vik"gheten omkring familiehistorikk/arvelighet/sykdommer
• Iden"fisering av genmaterialet – arveanlegg/genotype leder "l spesifikk diagnose (hvilken type primært
lymfødem) og karakteris"kker av fenotype (fremtoningspreg: samspillet mellom arvelige egenskaper og
miljøfaktorer)
• U(orskning med blant annet lymfscin"grafi kan bidra "l
bedre å forstå mekanismene bak lymfødem
• Mekanismene kan ha relevans for mange typer primære
lymfødem – uten kjent genmateriale – i "llegg "l
sekundære lymfødem
• Forståelse av mekanismene og underliggende molekylære
feil (feilutvikling) bør fremme nye behandlingsmetoder
Med andre ord: Målet er at forskningen skal kunne finne ut
en mer spesifikk årsak "l lymfødem – gene"sk – slik at den
da både kan behandles medisinsk (medikamentell behandling) – i "llegg "l komple! fysikalsk lymfødembehandling.

Fra venstre: Fysioterapeutene Kris"n Haugen, Wenche Vigen, Tove Valebjørg, Ann Nesser, Siv Guri Varlo og Helen M. Olsen

Av fysioterapeutene Kris"n Haugen, Helen M. Olsen, Siv Guri
Varlo og Wenche Vigen, Norsk Lymfødemklinikk
For andre gang arrangerte Sverige Nordisk kongress i
lymfologi. På Djurgården – nærmere bestemt i et gammelt
og mørkt teaterlokale på Grøna Lund (!voli) - var vi alle
samlet. Morsomt å tenke på at det var i disse lokalene
Beatles hadde vært oppvarmingsband for Lill-Babs for en del
år!der !lbake!

• «Nye aspekter på behandling av lymfødem» (underlivskre'
hos kvinner)
• «Genital sesjon» (underlivskre' hos menn)
• «Kirurgisk sesjon» (fe!suging, lymfeknutetransplantasjoner og nye forbindelser (anastomoser) mellom blod- og
lymfeårer).

Siden 2002 har denne kongressen vært arrangert i de Nordiske land, e!er at Skandinavisk Forum for Lymfologi i Norge
tok ini"a"v "l de!e. Deltakere på kongressen var flere leger,
onkologiske fysioterapeuter, fysioterapeuter med spesialitet i
lymfødembehandling, sykepleiere, ergoterapeuter, enkelte
lymfødemikere, samt uts"llere. I alt var det 186 deltakere på
kongressen. Foruten vertslandet Sverige var det Norge som
hadde flest deltakere med sine 25 fysioterapeuter. Estland
hadde i "llegg to terapeuter som deltok for første gang.

Hoveda!raksjonen under kongressen, for vår del, var denne
gang Dr. Peter Mor"mer, professor i dermatologi (hudlege)
ved St. George’s University of London. Dr. Mor"mer har vi
vært i kontakt med siden begynnelsen av 90-tallet, da vi hospiterte på lymfødemklinikken hans på St. George’s Hospital.
Han har siden 1982 arbeidet ved St. George’s Hospital i
London hvor han driver lymfødemklinikk. I "llegg driver han
en lymfødemklinikk ved The Royal Marsden Hospital i Surrey.
I årenes løp har han publisert over 240 ar"kler (PubMed) – og
hans virksomhet har i hovedsak vært pasientarbeidet med
kroniske ødem, lymfødem, lymferelaterte sykdommer og
lipødem.

Hovedtemaene i år var inndelt i 4 kategorier:
• «Barne-sesjon» (medfødt feilutvikling i åresystemene
(blodåre- og/eller lymfesystem)

Dr. Mor"mer og hans team forsker på gener, og de kan nå se
"lbake på 15 års arbeid med forskning på primære lymfødem.
En nyhet for oss var inndelingen/klassifiseringen de har
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Dr. Mor"mer hadde i "llegg en «spørsmål- og svarsesjon»
omkring diagnosene lipødem (øket mengde fe!celler i vevet)
og lipolymfødem (en kombinasjon av opphoping av fe!celler i
vevet og en mekanisk eller dynamisk svikt i lymfesystemet).
Han og teamet hans har gjort studier på disse diagnosene.
Formålet med disse studiene har vært å finne bevis for og å
stø!e/underbygge en arvelig årsak "l lipødem i "llegg "l å utforske samspillet mellom arvelige egenskaper og miljøfaktorer.
Noen av de mange spørsmålene han s"ller seg er: Er lipødem
overvekt («overfe!»)? Er det en hormonell- eller vevsfeilutvikling som forårsaker økningen av fe!celler i vevet? Hva
forårsaker lymfødemkomponenten? Er fe!komponenten en
mulig årsak "l det mangelfulle lymfesystemet hos disse
pasientene? Er lipolymfødem en gene"sk feilutvikling?
I lys av alle spørsmålene er den største u(ordringen å finne
en undersøkelsesmetode for å s"lle en diagnose omkring
lipødem/lipolymfødem, forteller Dr. Mor"mer.
(www.lipoedem.co.uk)
Vi har fra "dligere kongresser skrevet om forskningen "l
Dr. Håkan Brorson og hans arbeid med fe!suging på
lymfødempasienter – både arm- og beinlymfødem. Med
overskri'en «from lymph to fat» har han fulgt sine pasienter i
en årrekke, med svært gode lang"dsresultater. Også på denne
kongressen var han delak"g med flere forelesninger om sin
mangeårige forskning og vitenskapelige arbeid.

Dr. Brorson arbeider i team med fysioterapeuter og arbeidsterapeuter ved Malmø Universitetssykehus, og også de la
frem sin oppfølging og posi"ve dokumentasjon fra disse
studiene. «Livskvalitet e!er fe!suging» (Pia Klernäs), var
blant annet e! av temaene. I "llegg «Kontrollert kompresjonsterapi e!er fe!suging på beinlymfødem – hvordan ha
kontroll over "d?» (Karin Ohlin)
De to siste forelesningene på kongressen var viet en oppdatering av operasjonsmetodene for:
• transplantasjon av lymfeknuter hos pasienter med
armlymfødem e!er brystkre' - Dr. Anne Saarikko, Finland
• nye forbindelser (anastomoser) mellom blod- og lymfeårer
(«preliminary results») – Dr. Ann-Charlo! Docherty-Skogh,
Sverige
Begge disse operasjonsmetodene hører inn under eksperimentell kirurgi og lymfa"sk supermikrokirurgi. I noen
"lfeller er det prøvd ut en kombinasjon av de to metodene,
som har gi! oppsiktsvekkende gode resultater. Det er mange
kriterier som må være oppfylt for å kunne gjennomføre slike
operasjoner og det er utarbeidet 1 – 3 standarder.
I studiene som ble lagt frem på denne kongressen var det
u(ørt operasjoner på lymfødem, som var fra 3 - 11 år gamle.
De store lymfødemene kan ikke opereres på grunn av fe!komponenten. Kvinner med moderate lymfødem, mest u!alt
på leggen, egner seg godt. Det kan ikke opereres på ubehandlede lymfødem. Pasienten må ha ha! behandling og brukt
kompresjonsstrømper over "d.
Japan og Finland er langt fremme med eksperimentell kirurgi.
Det samme er Tyskland og Sverige som nå prøver ut transplantasjon av lymfeknuter, kombinert med veks(aktor på
mennesker.
Vi viser "l rapporter fra "dligere kongresser, Nordisk
Lymfologikongress i Helsinki, Finland 2.- 4. sept. 2010 og
Internasjonal Lymfologikongress i Roma sept. 2013, hvor det
er beskrevet li! mer u(ørlig om operasjonsmetodene og
resultatene med langvarige studier på veks(aktoren og dens
betydning for dannelse og vekst av lymfekar i normalt vev og
kre'vev.
Som "dligere Nordiske kongresser var også denne berikende,
ny$g og inspirerende for oss. Vi har fokusert på enkelte forelesninger, for de har vært av spesiell interesse. Vi henviser "l
ne!et dersom mer informasjon og resultater er ønskelige.
All honnør "l Sverige for denne kongressen! Vi er misunnelige
for alle legene, fysioterapeutene og s"pendiatene de har som
er interessert i lymfødemproblema"kken – både innen
kirurgi, forskning og diverse studier. ☺
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Norsk Lymfødemforening
– tillitsvalgte lokalt
Øs'old Lymfødemforening

Hordaland Lymfødemforening

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

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

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

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

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

Telemark Lymfødemforening

Aust-Agder Lymfødemforening

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

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

Stavanger Lymfødemforening

Haugesund Lymfødemforening

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

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

Nord-Trøndelag Lymfødemforening

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

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

Sør-Trøndelag Lymfødemforening

Rana Lymfødemforening

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

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

Vesterålen Lymfødemforening

Vest-Finnmark Lymfødemforening

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Likepersonstelefon 6987 7555
Vi trenger fortsa# flere likepersoner

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

