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Fire tips for å få lyst

leder:

Er du en av dem som ikke kjenner lysten komme
krypende av seg selv? Da er du deﬁnitivt ikke alene.
Det er ingen hemmelighet at mange kvinner
opplever manglende lyst på sex.

Takk for tilliten!
Her sitter jeg og skal skrive min første leder.
Det første jeg vil si er: Tusen takk for at
landsmøtet ga meg den tilliten det faktisk
er og skulle lede forbundet det neste året.
Jeg er ydmyk og stolt. Takk for at dere tror
på meg. Jeg er ny og ukjent for de aller
ﬂeste, men likevel ønsket dere at jeg skulle
overta roret.

Fire tips til hvordan du kan få tilbake litt mer lyst på det gode:
1

2

3

4

Bruker du P-piller kan
det være lurt å bytte
til et annet merke,
eller prøve en annen
prevensjonsmetode.
Noen p-pillemerker
setter ned lysten, og kan
i tillegg gjøre skjeden
tørr. Metoder som
hormonspiral, p-ring,
p-plaster og p-stav gir
mindre doser hormoner
og kan derfor være en
god løsning.

Kle deg sexy
for deg selv!
Bra selvfølelse er
viktig. Gi deg selv
komplimenter og se
bort fra det som
kunne vært bedre.
Våg å by på deg selv!
Legg vekk de superkomfortable menstrusene og gå til
innkjøp av noe nytt
og lekkert under
klærne.

Når du føler kribling
der nede så tenk etter
hva det var som
tente deg. Var det en
stemning, en lukt, en
tanke eller en følelse?
Finner du nøkkelen er
det lettere å bruke den
seinere når du
skal ﬁnne tilbake til
tenningen.

Onaner!
Når du får orgasme gir
dette mersmak og det
er lettere å ﬁnne tilbake
til tenningen når man
husker hvor utrolig
deilig orgasme er.
Orgasme gir rett og
slett lyst på mer!

Vi har nettopp lagt bak oss vårt første møte
i det nye sentralstyret. For meg er alle i
styret helt nye mennesker, og jeg var utrolig
spent. Det nye sentralstyret er en ﬂott, engasjert og herlig gjeng, og jeg er sikker på at
vi kommer til å samarbeide godt. Vi har
også fått med oss en hane i ﬂokken, og det
neste året vil menn og lymfødem være en
viktig sak for styret å jobbe med.

Norsk lymfødem- og
lipødemforbund
Kontakttelefon:
920 92 819.
(Legg igjen beskjed)
Kontoret er betjent
onsdag - fredag 9-14.30.
Sekretær Edita Daulova,
tlf.: 2305 4577
Besøksadresse:
Grenseveien 99, 3.etasje,
Helsfyr Oslo.

Kom innom en av våre butikker, eller besøk vår nettbutikk kondomeriet.no for mer inspirasjon.
BERGEN • BODØ • OSLO • KRISTIANSAND • SANDNES • SANDVIKA • SKI • STRØMMEN • TROMSØ • TRONDHEIM

Men vi har ﬂere viktige saker å jobbe med
det neste året og en av disse er utvilsomt
arbeidet med å få ﬂere behandlere. Vi
ønsker å få til ett bedre, og tettere samarbeid med faggruppen av fysioteraputer
som jobber med onkologi og lymfologi. Ett
godt samarbeid her vil kunne gi gode, og
viktige resultater.
En annen viktig sak er å jobbe for at alle
skal ha det samme, gode tilbudet når det
kommer til kompresjonsplagg. Det bør ikke
være forskjell på hvor du bor i landet. Alle
bør ha det samme tilbudet. At det skal være
opp til hvert helseforetak å bestemme slår
feil ut for veldig mange. Og sist, men ikke
minst har vi vår politiske kamp. Ingenting er
gjort med et knips når vi skal jobbe inn mot
myndigheter og fagpersoner så her jobber
vi for å skape ﬂest mulige kontaktpunkter
på tvers av partigrenser.
Lipødem skal i fokus. Media, og mediafokus
blir en viktig sak for oss å jobbe med. Det

samme gjelder sosiale medier. Vi må bli
mer synlige, og vi ønsker mediafokus på
lipødem, sykdommen som blir fornektet.
I juni markeres den internasjonale lipødem
måneden. Jeg håper ﬂere lokallag ønsker å
være med å spre viktig informasjon.
September vil lymfødem stå i fokus. I
oktober er det tillitvalgskonferansen, og i år
ønsker vi at lokallagene skal få bestemme
hva som skal bli tema. Det er lokallagene
som vet hvor skoen trykker. Målet er også å
bli ett større forbund det neste året.
Vi jobber også med nye, spennende ting
som jeg tror vil bety mye for medlemmene
våre. Det er samtidig viktig og ikke sette oss
for store mål. Det er viktigere å komme i
mål med noe enn å ha masse halvgjort.
Dere medlemmer er for meg, og sentralstyret utrolig viktige. Jeg ønsker å spille på
lag med dere, høre på dere, samarbeide
med dere. Ta kontakt, og til dere i lokallagene, så håper jeg på ett veldig godt
samarbeid.
Heidi
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Sentralstyret

red:

God sommer til alle!
«Det er sommer, det er sol og det er søndag» synges det i en
gamme,l god revyvise. Den er riktignok dansk, men er gyldig også
her til lands.
For med sommeren kommer også gode nyheter fra vårt nyvalgte
styre. Nå jobbes det aktivt for å få i stand Fagdager - over hele
landet. Det er både nye medlemmer som skal verves, leger som
skal informeres og eksisterende medlemmer får oppdatering. Og
nå har planleggingen startet, så får vi se hva høsten vil bringe av
resultater.
Målsettingen med fagdagene er ﬂere, men den viktigste er å rekruttere nye medlemmer
- noe som igjen vil gi oss større slagkraft når vi markerer oss politisk.
Store ord, synes kanskje noen, men vi setter oss høye mål. NLLF er en solid pasientorganisasjon med hele 30 år bak seg. Vi er kunnskapsrik, har medlemmer som kjenner
sin diagnose, og vi har ﬂinke fagfolk som er med oss. Vi trenger nå sommeren på oss for
å planlegge videre.
Styret ønsker også å gjøre en innsats for legene. Mange av fastlegene har ikke kunnskap
nok om lymfødem eller lipødem. Det også mange sykehus som mangler denne kunnskapen og det gjør at pasienten i verste fall må google sin egen diagnose. Ja, du leste rett.
Vi har snakket med medlemmer som etter ﬂere innleggelser på sykehus brukte Google til
å diagnosere seg selv. Det verste var at også legene måtte bruke Google...
I høst hadde NRK programmet «Hva feiler det deg?» hvor leger konkurrerer med lekfolk
om korrekte diagnoser. Da lipødem var oppe, måtte legene melde pass, og den ene utbrøt i beste sendetid: - Jeg tror jeg må oppdatere min egen fagkunnskap.
Dette er tragisk, men viser at NLLF har en stor oppgave foran seg, blant pasienter og
fastleger
Trampoline er blitt en populær treningsmetode, og vi har gått i dypet og funnet fagstoff
om emnet. For noen år siden ble man i Lymfeposten advart mot for mye trampoline, men
det ser ut til at dette har forandret seg. Over hele linjen er det kun positive ting man
hører om trening på trampoline.
Lymfeposten følger kompresjonsstrømpe anbudet. VI har vært i kontakt med Sykehusinnkjøp, som har bestemt seg for hvem som blir de neste års leverandører. Nå er det karenstid og de ønsker ikke gå ut med resultatet før eventuelle klager er kommet. Tragisk var
det at nykommeren i år, Juzo, ble utelatt da de ikke leverte anbud i tide.
Til slutt gjenstår det bare å avslutte der jeg begynte, denne gang med siste linje i den
glade danske revyvisen. Den passer også: «Smil og vær i solskins- og søndagshumør»

Leder Heidi Rosander
Lund tlf 917 98 273

Nestleder Hilde Melhus
tlf 454 62 609

Økonomi Merete Walla
tlf 482 98 705

Styremedlem Elin Madsen
Tlf.: 977 40 531

Styremedlem og
lokalansvarlig Olga-Marie
(Lillegull) Bekkelund
tlf 901 11 040

Ha en riktig god sommer alle sammen. Vi sees ved neste utgivelse.
Redaktør

Norsk Lymfødem- og lipødemforbunds medlemsblad

Styremedlem Anne Fehn
Tlf.: 97689592
Varamedlem

Sommeren er rett rundt
hjørnet og medi Norway
melder at de lanserer nye
friske farger og «fashion elements», samt funksjonssoner for mediven 550
allerede i begynnelsen av
juni.
Hvem har sagt at man ikke kan ha fine
sommerben med medisinske kompresjonsstrømper? Her er sommerens nye farger og
mønstre for Fashion elements.
Dette året har Medi fått hjelp av de som
bruker produktene til daglig for å få frem
nye farger og mønstre. Det nye designet ble
utviklet i forbindelse med en konkurranse
arrangert av medi Tyskland. Av de 160 inn-

sendte bidragene var det mønsteret
«Flowers» som stakk av med seieren, og et
nytt Fashion element ble til. Både farger og
mønstre går i sommerens tegn, og kombinerer funksjon og design på en helt ny
måte.

KAN BESTILLES
Fashion elements kan bestilles i alle tilgjengelige utførelser av mediven 550 ben,
uten ekstra kostnad. De nye fargene og Fashion elements legges til i vmedni Norways
utvalg av farger og mønstre, og gir deg som
bruker flere muligheter enn noen gang
innenfor deres flatstrikkede sortiment.

FLEKSIBEL STRETCH
En annen god nyhet er tilvalget funksjonssoner for kne i mediven 550 ben. Funk-

Mye nytt og fargerikt å velge mellom
denne sommeren fra medi Norway

Redaktør: Niels Høegh
Redaksjonskomité: Karin Aaslaug Trøan, Gøril Tandberg
Smestad og Heidi Rosander Lund.

Anbudet om kompresjonsutstyr er i mål

E-post til redaksjonen:
lymfeposten@nllf.no

Så er spillet over for denne gang. Det er sendt ut brev til
samtlige deltagere i anbudsrunden for kompresjonsplagg.
Ennå er man fremdeles i en såkalt karens periode hvor man
har anledning til å klage om man føler seg forbigått, men
selve tildelingene er gjort.

Forsidebildet: Jul er tiden for hele familien.

Karen Christine Borsholm,
tlf 404 85 723
Varamedlem
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Friske nyheter i ﬂatstrikket
sortiment fra mediven

sjonssonen innebærer at når man bøyer
benet, drar det unike materialet seg
sammen istedenfor å samles i knehasen.
Samtidig får strømpene en fleksibel stretch
over kneskålen. Brukerkomforten vil derfor
øke både når man sitter, står og beveger
seg.
Funksjonssone for albue er også utviklet for
mediven 550 arm. Medi Norway anbefaler
tilvalget for pasienter som holder albuene i
samme posisjon over lengre tid, for eksempel når man jobber ved en PC.
Den siste og aller minste nyheten fra medi
er avlastning for lilletå i mediven 550 ben.
Dersom man er plaget med liktorn er man
ofte sensibel for trykk på utsiden av foten.
Med den nye avlastningssonen for lilletå i
mediven 550 minimeres trykket og passformen forbedres. Dersom man har Hallux
Valgus finnes det allerede tilsvarende
avlastning på innsiden av foten.

Per Strand
tlf 481 50 713
Varamedlem

Tor Einar Pedersen som er ansvarlig for
anbudet fra Sykehusinnkjøps side sier til
Lymfeposten at han ennå ikke ønsker å
kommentere anbudsrunden siden tildelingen er for ny og ikke endelig.
I dette ligger det at om noen føler seg

forbigått ligger det klagemuligheter.
Vi vil tro at deltagere er det 3 store,
AlfaCare, Medi Norway og BSN, samt utfordreren Juzo. Vi vet at ved et uhell ble
anbudet fra Juzo ikke levert i tide og de er
ute av spillet. Trist, men slik er reglene.

De som gjenstår kjemper om nattstrømper, som er en viktig, men ikke den
største delen, samt alt annet innen kompresjonsutstyr. Skal vi tippe vil vi tro at
AlfaCare ligger godt an med sine
Mobiderm. Men også Medi Norway er
sterk på dette produktet. Hvem som har
fått tilslagene, må vi bare vente på svar fra
Sykehusinnkjøp. Vi vil informere og
komme tilbake til vinnerne og taperne i
neste nummer av Lymfeposten som
kommer i september.
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Dette er et viktig vedtak og gir NLLF
mulighet til å styrke både kompetanse og
det politiske arbeidet, noe som igjen gjør
oss til et sterkere forbund.
MANNLIG LYMFØDEMGRUPPE
Stavanger var i det hele svært aktiv under
møtet, og et av medlemmene derfra, Per
Strand, fremla et meget godt forslag om å
starte en egen gruppe for menn med
lymfødem. Gruppen er allerede godt i gang
på Facebook med hele 39 medlemmer og
flere kommer stadig til. Hensikten er å informere fastleger, sykehus og andre gjennom forbundet om risikoen for lymfødem,
også hos menn.
Lymfeposten kommer nærmere tilbake til
dette i egen artikkel. Samtidig ble det bestemt å lage informasjonsmateriell både
spesielt mot menn og å intensivere dette
arbeidet generellt mot potensielle nye
medlemmer av begge kjønn.

Honorar for styret ble et diskusjonstema da
dette kom opp. Norge er et langstrakt land
hvor medlemmene kommer fra hele Norge.
Dette betyr at krevende møter ofte tar
lengre tid enn avtalt og det er mye merarbeid for styremedlemmene. Det ble
vedtatt at styremedlemmenes honorar
skulle økes for å gjøre det litt lettere å gjennomføre møter.

Landsmøte med
spenning og glede
Landsmøte i Norsk
lymfødem- og lipødemforbund ble avholdt i Drammen
14.- 15. april med godt oppmøte. Møtet ble preget av
nytt valg, men også av friske
diskusjoner og mange synspunkter.
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Regnskap ble gjennomgått og leder
Johanne-Marie Godtlibsen ga oss den gode
nyhet at forbundet går med overskudd og
at det var en betydelig nyrekruttering i
2017. Tilstede på landsmøte stilte 33
stemmeberettigede fra hele landet samt 7
andre. Elisabeth Solberg ble valg til
møteleder og styrte landsmøte med kyndig
hånd fra start til mål.

NLLF ENDELIG VEDTATT FORMELT
Et av forslagene som ble stemt over, var
endelig å få på plass navnet på forbundet.
Da det NLLF ble vedtatt på forrige landsmøte, ble det kun endret som “markedsnavn” og ikke som det korrekte navnet registrert i Brønnøysundregisteret. Dette ble
endelig vedtatt på årets landsmøte og heretter er det nye navnet nå Norsk

Årsmøtet i NLLF: Godt oppmøte og stor
oppmerksomhet om innlegg fra deltagere.

lymfødem- og lipødemforbund (NLLF).
navnendringen for lokallagene ble utsatt til
årsmøte 2019.
STAVANGER MARKERTE SEG
Leder fra Stavanger Elisabeth I. Mørkeseth
presenterte et godt gjennomarbeidet forslag
om å styrke faglig kopetanse om lymfødem
og lipødem der det bl.a. het: NLLF vil intensivere arbeidet med å påpeke mangel på
kompetanse om lymfødem og lipødem i
Norge ovenfor våre helsemyndigheter.
Dette forslaget ble enstemming vedtatt og
det ble samtidig bestemt å søke samarbeide
med andre organisasjoner som har interesse for disse sykdommene.

VIRKSOMHETSPLANEN 2018-2019
Det ble vedtatt en aktiv og bra virksomhetsplan for de neste årene.
1. Utøve rådgivende, opplysende og
hjelpende virksomhet
2. Arbeide for at de med lymfødem/
lipødem skal få best mulig livskvalitet
og ivareta menn med lymfødem/
lipødem og opprette et mannsutvalg.
3. Spre kunnskap om lymfødem og
lipødem. Jobbe for at alle helseforetakene får samme mulighet til
kompetansemateriell og oppfordre
lokale foreninger til å følge dette opp i
sine kommuner.
4. Videreutvikle organisasjonen
5. Bedre organisasjonens økonomi
Det ble også vedtatt en ny kontingentgruppe som heter UNG, for personer opp
til 26 år med kr 200.

Per Strand hold et glimrende innlegg om
menn og lymfødem og ﬁkk fullt gjennomslag på at NLLF skulle intensivere sin satsning mot menn med lymfødem.

og satt Johanne-Marie A. Godtlibsen pågjenvalg, men hun ønsket å trekke seg som
leder og heller jobbe mer mot likepersonordningen og Funkis. Ny leder ble Heidi
Rosander Lund.
Det nye styret inneholder Heidi Rosander
lund som leder, Merete Walla som økonomiansvarlig, Elin Madsen og Anne Fehn,
styremedlemmer og Per Strand og Karen
Borsholm ble valgt til varapersoner.

VALG MED SPENNING
Valgkomiteen hadde gjort sine innstillinger
www.nllf.no 7

Mariell Klungtveit og Elisabeth Ianke Mørkeseth, dyktige ledere i likepersonsutvalget

Berit Anne Tanem, leder i Nord-Trøndelag LLF.

Johanne-Marie Astorsdatter Godtlibsen

Gavekort og heder
under landsmøtet
Det ble rundhåndet utdelt
både heder, ære og gavekort
under landsmøtet. Det var
nestleder Hilde Melhus som
stod for utdelingene.
Både Mariell Klungtveit og Elisabeth Ianke
Mørkeseth fikk påskjønnelse for flott insats
i likepersonsutvalget . I NLLFs store vervekonkurranse kom Nord-Trønderlag lokallag best ut med over 10% økning i
medlemsmassen. En stor gratulasjon til
Nord-Trønderlag og leder i laget Berit
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Anne Tanem som representerte under
landsmøtet i Drammen.

TRAKK SEG I SISTE LITEN
Johanne-Marie Astorsdatter Godtlibsen
trakk seg i siste liten som leder før valget
på tross av valgkomiteens innstilling. Stor
arbeidspress og sykdom gjorde at Johanne
konkluderte med at det ville bli for stort
press på henne ved å fortsette. Heidi
Rosander Lund ble valgt, men Johanne har
lovet å tre støttende til for den nyvalgte
leder. Også en sliten Johanne ble behørlig
takket med gavekort for en flott job i or-

ganisasjonen.
En stor takk ble også rettet til landsmøtets
meget dyktige ordstyrer, Elisabeth Soelberg, som loset møte i havn på en profesjonell og gjennomført dyktig måte. Soelberg er også æresmedlem i forbundet.
Avtroppende varamedlemmer Ragna
Karlsen og Arnhild Moheim smilte stort da
også de ble takket av med flott gavekort på
blomster.
Alt i alt var det en meget hyggelig og sosialt
vellykket helg på Scandic Ambassadeur i
Drammen.
Elisabeth Soelberg, æresmedlem og fortreffelig ordstyrer

Ragna Karlsen og Arnhild Moheim - avtroppende vara
www.nllf.no 9

På landsmøte i april ble ny leder i NLLF valgt. Det var
Heidi Rosander Lund, et relativt nyskrevet blad i NLLFs
historie. Bli litt mer kjent med henne:

Stor, sterk
og vakker!
-Media, sier Heidi når vi spør
henne om hva hun er ﬂink til.
Og media har vært med
henne hele livet. Lokalradio,
radio Ung og Norges Godtemplarungdom, allerede
som fjortenåring. Hun har
satt lydspor etter seg i Kristiansandsområdet i mer enn
30 år, og sånn sett er det en
viktig egenskap hun besitter
når hun nå tar fatt på vervet
som leder i NLLF.

-Jeg skjønner ikke at jeg turte, jeg som var
så stille og sjenert. Men radio ble det fra jeg
var 14 år gammel. Da startet jeg i Radio
Ung, og var også aktiv i avholdsorganisasjonen NGU samtidig. Jeg var speider i 10
år fra 7-17 år, men det var altså radio jeg
skulle drive med, og det var radio som ble
arbeidsplassen min i mange år. Med noen
få avbrekk, jobbet jeg med lokalradio i
ulike radiostasjoner fra jeg var ferdig med
gymnaset i 1989 og helt frem til 2016, sier
Heidi til Lymfeposten.

GIFT OG SNART BESTEMOR
Hun er gift med Holmestrandsgutten
Trond, og feirer sølvbryllup nå i
sommer.
-Sammen har vi Celina på snart 24
år som utdanner seg til sykepleier,
er samboer, og i november får hun
barn, sier Heidi gledesstrålende.
-Jeg gleder meg så til å bli bestemor. «̧ Det vakreste i livet» kalles
det ofte det å bli besteforeldre. Jeg
er helt i ekstase, og tror jeg
kommet til å bli verdens beste
mormor. En bestemor som er tilstede, og en bestemor med masse
kjærlighet og tid, smiler hun.
Barnebarn er viktig for
Heidi. Hun er i dag ute
av arbeidslivet på
grunn av utfordringene beina
gir henne.

Som mange andre med lymfødem og
lipødem sliter hun med smerter og hevelser. Mye av dette tar hun igjen i blogging.
Hun deler bloggen sin med svært mange
andre. Hun ligger i toppsjiktet på blogg.no
og det betyr mange følgere.
-Min blogg heter «En størrelse for stor», og
handler om mitt liv - en størrelse for stor,
på godt og vondt , forteller hun.

STOR MEDIAKOMPETANSE
Men tilbake til media. Vår nyvalgte leder i
NLLF har omfattende kompetanse innen
media. Hun har vært programmedarbeider
med ansvar for ulike type programmer.
Vært morgenvert, formiddagsvert og
ettermiddagsvert.
- Jobber man i lokalradio må man være
som poteten, man må kunne brukes til alt.
Man er aldri nok ansatte til og kunne jobbe
med hver sine spesialfelt. Jeg avviklet sendingene selv, så litt teknisk innsikt har jeg
også. Jeg har vært så heldig å få oppleve så
mye i disse årene i radioen, jeg har møtt så
mange flotte mennesker underveis og jeg
har lært mye hele veien. Bak spaker og
mikrofon, det er nok der jeg trives aller
best.

LIVET FORANDRET SEG
I 2002 ble livet brått forandret for Heidi.
Hun fikk livmorhalskreft. Hun takker i dag
sin gynekolog Birgitte Bønnelykke for å ha
fulgt henne tett gjennom hele den vonde
tiden.
-Overlege Steinsvåg ved kvinneavdelingen
ved Sørlandet Sykehus kalte meg for sin
solskinnshistorie. Gynekolog Bønnelykke
fulgte meg tett etter at jeg første gang kom
til henne med enorme blødninger som
hadde vart en stund.

Heidi forteller videre at første gangen viste
prøvene celleforandring, uten at det ble
regnet som viktig. Likevel slapp ikke
gynekologen henne, og siden blødningene
ikke ville gi seg ble nye prøver ble tatt, og
prøvene viste kreft i stadie 0. Overlegen
hennes ønsket at hun ble operert av den
beste på feltet, og i desember 2002 ble hun
operert av Clas Tropez ved Radiumhospitalet.

UVITENDE OM LYMFØDEM
Og her begynner den vanlige historien.
Under operasjonen ble det også fjernet
lymfeknuter men ingen på Radiumhospitalet fortalte Heidi at hun kunne utvikle
lymfødem etter fjerning av lknuter. På
kvinneklinikken ved Sørlandet Sykehus
fortalte de heller ingenting enda beina ble
større og større for hver kontroll hun var
på.
-Fastlegen min sa det var vann i kroppen,
og ga meg vanndrivende, sier Heidi oppgitt.
Det tok henne mange timer foran pc før
hun forstod at det var lymfødem hun hadde.
Og hun bebreider legestanden for at de ikke
hadde nok kunnskap om lymfødem. Hadde

,,

-Fastlegen min sa
det var vann i
kroppen, og ga
meg vanndrivende

de kommet på banen tidligere hadde ikke
beina hennes vært slik de er nå.
-Nå er de svære som tømmerstokker, og de
ble etter hvert en stor utfordring i
hverdagen. Hovne, svære, tunge, og vonde.
-Selv om jeg alltid har vært en størrelse for
stor i tillegg, så er ikke overvekt all årsak.
Det hjelper ikke å bære på en overvekt,
men hovedgrunnen er lipolymfødem. For
jeg har jo lipødem også. En svensk
fysioteraput jeg traff hos min fysioteraput
ga meg den beskjeden for 2 år siden. Min
nye fysioteraput som jeg også har vært hos
før ga meg samme beskjeden her om
dagen, sier Heidi en smule oppgitt.

EN JOBB Å GJØRE
Heidi er ikke erfaren i foreningsarbeid og
har adri hatt et lederverv. Likevel sa hun ja
til å bli ny leder i forbundet. Fordi hun har
et brennende engasjement for saken og

ønsker å jobbe for at sykdommene skal bli
mer kjent. Heidi er klar over at det er en
stor jobb som må gjøres for å spre informasjon for at leger og fagfolk skal ta sykdommene mer på alvor.
-Jeg håper å kunne bruke min mediaerfaring til å få satt mer fokus på sykdommene våre, spesielt lipødem. Men også likt
behandlingstilbud over hele landet er viktig.
-Jeg er heldig og får alt jeg trenger av
kompresjonsmateriell og hjelpemidler som
f. eks pulsator. Jeg får behandling hver uke.
Men det er viktig at alle andre skal ha det
samme gode tilbudet uavhengig av hvor
man bor i landet, og hvilket helseforetak
som bestemmer der man bor, sier Hedi og
understreker at dette er en sak styret nå har
satt fortgang i.
-Flere behandlere er en del av dette bildet,
men vi må også jobbe for å få lymfologi inn
som en del av den ordinære fysioterapeututdannelsen, sier Heidi.

TAKLE HVERDAGEN
Hun er ellers opptatt av livskvalitet. Av hele
mennesket. Av at det er viktig å ha en god
hverdag, og at man må forsone seg med sin
situasjon.
-Sykdommene våre gir oss store utfordringer på alle plan, og jeg vet hvor viktig aksept er for å kunne få en bedre hverdag.
Lære å leve med sykdommen, lære å leve
med hovne bein, og en smertefull kropp.
Det å klare å se seg selv som like flott selv
om kroppen er som den er, å få fokuset
bort fra sykdommen og klare å se glede i
andre ting, er utrolig viktig. Vi må skyve
sykdommen lengst mulig bort for å få en
bedre hverdag.

ALLTID VÆRT STOR
Liødem er også viktig for vår nyvalgte leder.
Det er ingen diagnose på dette, og ved å
bruke media skal vi prøve på å få lipødem
høyere opp i bevistheten på leger og tenker
andre.
-Det er en sykdom som blir fornektet, og
jeg tror at med en god mediastrategi vil vi
klare å få oppmerksomhet. Media er en utrolig viktig arena å prøve og komme inn på.
Heidi har egen erfaring i så måte.
-Jeg har alltid vært en størrelse eller flere for
stor. I tillegg til at jeg nok alltid har hatt
lipødem, og med et lymfødem som slo for
fullt ut etter kreftoperasjonen, så har jeg alltid vært overvektig. Jeg er kanskje en av de
få som aldri har gått på diett men har prøvd
hver mandag i alle år og starte ett nytt og
bedre liv. Spist mindre, startet med å trene,
og som alle andre, så har målene vært
hårete, og jeg har kjent på følelsen av og

,,

-Sykdommene våre
gir oss utfordringer
på alle plan. Det er
viktig å ha en god
hverdag.
mislykkes hver eneste gang. Jeg har rett og
slett aldri likt kroppen min, sier Heidi.
-Jeg har i altfor mange år gått rundt og
pratet meg selv ned, følt meg som en
vandrende flodhest, og trodd at jeg var den
styggeste og tjukkeste i hele landet, sier
Hedi.
Hun var så langt nede, fortvilet, og så lei at
hun bestemte seg for slankeoperasjon for 4
år siden. På forkurset sykehuset avholdt
endret hun mening. Det ble for drastisk for
henne, og hun våget ikke å gjennomføre.
-Jeg var redd for hvordan livet ville bli
etterpå. Noe skjedde da jeg tok avgjørelsen.
Kampen mot kiloene skulle jeg klare selv.
Jeg satte meg mål som var realistiske. Jeg
startet å trene. Jeg fikk startet opp en egen
treningsgruppe for overvektige, og fra to
treninger i uken, trener jeg nå 4-5 ganger.
-Mest intervalltrening på tredemølle, men
også styrke. Livet mitt ble endret den dagen
for 4 år siden. I dag har jeg god helse, er 50
kg lettere, og livet smiler. Jeg mestrer! Jeg vil
aldri vil bli slank, men det er jeg helt fortrolig med.

SINDIG SØRLENDING
Foruten trening, er Heidi glad i å være ute i
skog og mark. Hun har en mann som er
ivrig sportsfisker og er med på felles turer.
Ellers er vår nyvagte leder opptatt av
interiør og liker å ha det pent både rundt
seg og på kroppen. Klær og velvære er en
stor interesse og Heidi er klar over at noen
til og med kaller henne jålete.
-Men det spiller ingen rolle om det stemmer,
det er i tilfelle jålete på en positiv måte. Jeg
liker å være kvinne, sier NLLFs nye leder.
Som i tillegg ser på seg selv som en rolig og
sindig sørlending.
-Jeg er god på å samarbeide, jeg er god til å
lytte. Utfordringen min i det nye styret blir
nok det å delegere. Med store oppgaver, og
arbeidsmengder, så må jeg bli flink på nettopp dette. Vi sørlendinger kan være litt sta,
men jeg er ikke den som tror jeg vet best.
Jeg er grundig og jeg misliker baksnakking,
og misliker at noen velger bakveier istedenfor å konfrontere den det gjelder, avslutter
Heidi.
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Hopping på
trampoline og
lymfødem
Hopping på trampoline er bra for cellene og stimulerer
aktiviteten til lymfesystemet (en avgjørende del av
immunforsvaret). Hopping på trampoline 3–5 ganger i
uken i minst 10–15 minutter av gangen er svært fordelaktig.* Det er effektivt selv med minimale hopp fordi det
bruker akselerasjon og deselerasjon ved hvert hopp til å
åpne og lukke énveisklaffer mellom lymfesystemet og
cellene.

Lymfevæske omgir alle cellene i kroppen.
Under binding trekkes giftstoffer og
metabolsk avfall ut av cellene og inn i
lymfevæsken mens oksygen og næringsstoffer (som tidligere har blitt overført fra
blodet gjennom kapillarene) trekkes inn i
cellene fra lymfevæsken. I lymfesystemet
finnes det lymfocytter, for eksempel hvite
blodceller, som ødelegger metabolsk avfall,
bakterier og døde celler. Hopping på
trampoline holder lymfesystemet i bevegelse og utilstoppet slik at lymfocytter er frie
til å gjøre jobben sin. Det som er enda
viktigere er at hopping gjør dette uten å belaste hoften, knær eller ankler eller å lage
splinter i leggene. Det kan gjøres daglig
eller flere ganger om dagen uten å gi belastningsskader fra overbruk.

HVA ER LYMFESYSTEMET, OG
HVORDAN HJELPER DET MEG?
Lymfesystemet fungerer som et sekundært
omløpssystem der det samarbeider med
hvite blodceller i lymfeknuter for å beskytte
kroppen fra å bli infisert av kreftceller,
sopp, virus eller bakterier.
Lymfesystemet er et system av tynne rør
som finnes i hele kroppen. Disse rørene
kalles lymfekar.
I motsetning til blodomløpet er ikke lymfesystemet lukket og det har ingen sentral
pumpe. Det er ikke under trykk og beveger
seg bare på grunn av mosjon eller muskelsammentrekninger.
Når lymfesystemet er tilstoppet, får ikke
cellene nok oksygen, noe som påvirker hele
kroppens evne til å kvitte seg med sine egne
avfallsstoffer.
Bare to minutter med hopping på
trampoline, spyler hele lymfesystemet
samtidig som cellene og lymfeknutene
renses og styrkes. En annen fordel for
kroppen er at de hvite blodcellene triples på
denne korte tiden og nivået forblir forhøyet
i en time. Disse spesialiserte cellene spiller
en stor rolle i kroppens forsvar mot
sykdom.
Etter de første to minuttene med hopping
vil to ekstra minutter øke etterspørselen
etter hvite blodceller fordi prosessen med å
rense, styrke og spyle vekk døde celler og
andre kreftfremkallende stoffer, gjentas.
Når du begynner å hoppe regelmessig på
trampoline, er det best å øke tiden og intensiteten gradvis fordi kroppen, inkludert
skjelettet og indre organer, tilpasser seg den
økte gravitasjonsbelastningen og blir
sterkere.

12 grunner til å
hoppe for livet
1. Hopping på trampoline øker G-kraften (gravitasjonsbelastning) på kroppen og
det styrker musklene og skjelettet.
2. Hopping på trampoline bistår i lymfesirkulasjon ved å stimulere millioner av
énveisklaffer i lymfesystemet. Lymfesystemet fungerer som kroppens indre
støvsuger.
3. Hopping på trampoline sirkulerer mer oksygen til vev, og der det er oksygen kan
det ikke være sykdom.
4. Hopping på trampoline sørger for en bedre balanse mellom oksygenet som
vevene trenger og oksygenet som gjøres tilgjengelig.
5. Hopping på trampoline øker lungekapasiteten
6. Hopping på trampoline øker den røde benmargens evne til å produsere røde
blodceller.
7. Hopping på trampoline øker hvileforbrenningen slik at du forbrenner ﬂere
kalorier ﬂere timer etter trening.
8. Hopping på trampoline forbedrer sirkulasjonen. Det fremmer parallell sirkulasjon
(dannelsen av nye forgreininger av blodkar som leverer blod til hjertet) ved å øke
antallet kapillarer i musklene og å redusere avstanden mellom kapillarene og
målcellene.
9. Hopping på trampoline styrker hjertet og andre muskler i kroppen slik at de
fungerer mer effektivt.
10. Hopping på trampoline forbedrer koordinasjonen mellom proprioseptorene i
leddene, overføringen av nerveimpulser til og fra hjernen og muskelﬁbrenes re
aksjonsevne.
11. Hopping på trampoline forbedrer hjernens evne til å reagere på balanseorganet i
det indre øret og forbedrer dermed balansen.
12. Hopping på trampoline i mer enn 20 minutter ved en moderat intensitet øker
antallet mitokondrier i muskelcellene, noe som er avgjørende for utholdenheten.
13. Kroppen vår blir tilstoppet av avfallsstoffer i takt med planeten vår. Vi er hverken
hjelpeløse eller håpløse i denne farlige tilstanden. VI kan også utføre tiltak for å
redusere, fjerne og rense giftstoffer fra blodet, vevene og organene i kroppen vår.
Én av ﬂere effektive metoder for å få fjernet giftstoffer er å rense lymfesystemet

Blant lymfesystemets mange funksjoner er
dets evne til å ta med seg avfallsstoffer fra
cellene og blodomløpet til de organene i
kroppen som fjerner slikt. Systemet består
av vener og kapillarer med énveisklaffer,
som inneholder en gjennomsiktig væske
som kalles lymfevæske. Denne væsken
omgir også cellene i kroppen og samler
opp avfallsstoffer fra cellene før det føres
inn i lymfesystemet. Lymfevæsken fører avfallsstoffene med seg i en énveisbane mot
hjertet og passerer gjennom mange filtre
(lymfeknuter) der spesielle hvite blodceller
angriper og fjerner fremmede molekyler.
Når lymfevæsken nærmer seg hjertet,
returneres den til omløpet og fortsetter
videre for å bli renset ytterligere for avfallsstoffer av leveren og nyrene. Lymfekarene
er ikke tilknyttet blodomløpet, og i motsetning til blod som pumpes av hjertet, er
lymfevæsken avhengig av kroppens beveg-

else og trening for å bevege seg gjennom
lymfesystemet. Kraftig spyling av systemet
renser lymfeknuter, bidrar til frisk gjennomsiktig lymfevæske og styrker immunforsvaret. Stillestående, sakteflytende og
tykk lymfevæske kommer av en sløv kropp
full av giftstoffer og med et svekket
immunforsvar.
Når lymfevæsken forblir langsom, blir
lymfeknutene tilstoppet og mister evnen til
å filtrere. Uten rutinemessig utskylling av
lymfevæsken, blir partikler fanget i
kroppen og skaper en overbelastning av
giftstoffer som bidrar til sykdom.

TO MINUTTER BARE
Bare to minutter med hopping på
trampoline spyler hele lymfesystemet
samtidig cellene og lymfeknutene renses og
styrkes. En annen fordel for kroppen er at
de hvite blodcellene triples på denne korte

trening:
Doreen Puglisi

Grunnlegger og
leder av Pink Ribbon
Programmet i USA.

Doreen har master i øvelsesfysiolog og
etablerte hennes profesjonelle, deretter
personlige, erfaring med kreft om til et
vellykket rehabiliteringsprogram for
brystkreftoverlevende.
Pink Ribbon Programmet hun opprettet
har trent og sertiﬁsert mer enn 800 instruktører i USA, Australia og Europa for å
hjelpe kvinner å gjenopprette mobilitet,
styrke og bevegelse etter brystkreftoperasjon. Hun besøker Europa minst en
gang i året, og leder workshops og jobber
med universitet for å opprettholde
læringsstandarder.
I tillegg til en Master har hun erfaring fra
24 år som bedriftseier, akademisk lærer
og Pilates instruktør, noe som gir henne
et unikt perspektiv på både teori og
praksis.
http://www.pinkribbonprogram.com/

tiden og nivået forblir forhøyet i en time.
Disse spesialiserte cellene spiller en stor
rolle i kroppens forsvar mot sykdom.
Etter det første to minuttene med hopping
vil to ekstra minutter øke etterspørselen
etter hvite blodceller fordi prosessen med å
rense, styrke og spyle vekk døde celler og
andre kreftfrekallende stoffer, gjentas.
Terapeutisk hopping på trampoline har vist
seg å redusere kreftsvulster og å forbedre
og helbrede en rekke andre lidelser (3).
Når du begynner å hoppe regelmessig på
trampoline, er det best å øke tiden og intensiteten gradvis fordi kroppen, inkludert
skjelettet og indre organer, tilpasser seg den
økte gravitasjonsbelastningen og blir
sterkere.
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Forskjellen på en
treningstrampoline
og en hagetrampoline

Deltok på fysioterapikongress. Leder for Norsk fysioterapeuter’s faggruppe i onkologi og lymfologi, Ingrid Andersen.

Treningstrampoliner («rebounder» på engelsk), som noen
ganger bare kalles minitrampoliner, bruker de samme
grunnleggende hoppebevegelsene, og er laget av tilsvarende materialer, men brukes
til helt andre formål enn vanlige
trampoliner.
Hagetrampoliner kan brukes til trening,
men er laget for rekreasjon. Treningstrampoliner er imidlertid designet
spesielt for slike treningsopplegg som
trampolineaerobic.
Treningsmål
Den store størrelsen på
hagetrampoliner gjør den perfekt egnet
til turntrening og å øve på triks som
salto og stiften. Treningstrampoliner er
ikke store nok til at man kan gjøre triks
på dem. De brukes i stedet til aerobictrening. Du kan hoppe opp og ned på
treningstrampolinen, øve på å hoppe på
og av i et tilpasset bokshopp eller innlemme aerobicelementer ved å holde
manualer mens du løper på stedet på
treningstrampolinen.
Størrelse og funksjon
En treningstrampoline er både smalere
og nærmere bakken enn en standard
trampoline. Treningstrampoliner
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varierer i størrelse, men er som regel
rundt 60–120 cm i diameter og er hevet
bare 30–60 cm over bakken.
Hagetrampoliner er som regel hevet 90–
120 cm over bakken og kan ha en
bredde på 1,8 m eller mer. Denne store
størrelsesforskjellen gjør at treningstrampoliner er perfekte å ha med på
reise og på treningstimer på treningsstudio. Hagetrampoliner kan imidlertid
ikke ﬂyttes så lett.
Sikkerhet
Både treningstrampoliner og
hagetrampoliner har en risiko for hodeskader, og the American Academy of
Pediatrics fraråder at barn får leke på
noen av dem. Treningstrampoliner er
imidlertid generelt tryggere fordi de er
lavere og har mindre plass til å gjøre
farlige triks, for eksempel saltoer, noe
som reduserer faren for fall.
Tilpasning
Både treningstrampoliner og
hagetrampoliner kan tilpasses, men tilbehør til treningstrampoliner er
designet spesielt for trening. Du kan for
eksempel kjøpe et stabiliserende
håndtak som gjør treningstrampolinen
mer stabil samtidig som du får et
håndtak å holde i under aerobictrening.
Tilbehør for hagetrampoliner er vanligvis designet for å gjøre trampolinene
tryggere og omfatter elementer som
nett og puter til å dekke fjærene med.

Fysioterapikongress
i februar 2018
I februar dette året ble det
avholdt fysioterapikongress i
Lillestrøm. Spesialist i
onkologi og lymfologi Kristin
Ruder holdt et foredrag om
diagnostisering av lipødem.
T EKST

OG FOTO

K ARIN A ASLAUG T RØAN .

På samme kongress var leder for norsk
fysioterapeutforbund’s faggruppe i
onkologi og lymfologi, Ingrid Andersen.
Hun arbeider i tillegg til sitt lederverv i
NFF, som spesialist fysioterapeut ved
Helgeland Rehabilitering i Sømna, Nordland.
Ingrid Andersen mener det er viktig å
skrive om den kroniske lidelsen lipødem
som særlig rammer kvinner etter puberteten.
Lipødem er en arvelig, kronisk feil i fettvevsdistrubisjonen på lår, beina og rundt
hoftene. I noen tilfeller er også armene berørt. Lipødem kjennetegnes ved økning av

underhudsfettvevet, hevelser og store
smerter i bena. Eksperter går ut fra at det
skyldes hormonelle årsaker.
Sykdommen viser seg som regel i slutten av
puberteten eller under graviditet. Lipødem
er ikke fett av overvekt, men tvert imot en
synlig forandring i fettcellene som gir
unormal fettansamling i legger og lår.

DIAGNOSTISERING
-Det som er vanskelig når det gjelder
lipødem, er diagnostiseringen. Fastlegene
vet altfor lite om sykdommen og er ofte i
tvil når de skal fastsette en diagnose, sier
Ingrid Andersen. Det som er viktig ved
diagnostiseringen er samtale, undersøkelse
av kroppen og noen ganger kan man supplere med ultralydundersøkelse.
Hvis leger er i tvil, kan de ta kontakt med
fysioterapeuter med spesialkompetanse i
lymfødembehandling. Vi kan være med på
diagnostiseringen, men jeg understreker at
det først og fremst er legespesialister som

setter diagnosen, sier fysioterapeuten.
Det som legene skal se etter er tre stadier.
1. Volumøkning i vevet, beina og symmetri,
begynnende palpasjonsømhet i vevet.
2. Vevsforandringer, knuteaktige felt, ømhet.
3. Økt vev, spesielt medialt for kne, økende
vevssmerte, tyngdefølelse.
-Når diagnosen er satt bør pasienten få innsikt i årsak og behandling, og gitt informasjon om sykdommen. Det er første steg,
sier Ingrid Andersen. Pasienten bør få treningsveiledning og informasjon om riktig
kosthold. Det bør settes i gang behandling
slik at man kan redusere og begrense utviklingen, og redusere smertene. Man bør
opprettholde og forbedre kondisjonen, bevegelighet og styrke. Kompresjon bør bli et
tilbud, og gitt av en fysioterapeut med
kompetanse og etter mål og størrelse på
hevelsen. Det kan i denne fasen være viktig
for pasienten med et trening og behandlingsopphold ved et rehabiliteringssenter,
mener Ingrid Andersen.

SETTE EN DIAGNOSE
Fysioterapeut Ingrid Andersen er i dag glad
for at sykehusene i de større byene i Norge
har muligheter for å få satt en sikker
lipødemdiagnose. Der jobber det leger som
er spesialister, og ved fritt sykehusvalg er
det nok å bli henvist dit av sin fastlege.

DE SYKEHUSENE SOM PR.
I DAG DIAGNOSTISERER:
Oslo: OUS, Aker Universitetssykehus
Sirkulasjonsfysiologisk avdeling.
Dr. C.E. Slagsvold
Bergen: Haraldsplass Diakonale Sykehus.
Dr. Glambek ved
Trondheim: St. Olav’s Hospital.
Plastikkkirurgisk poliklinikk-bevegelsessenteret ved Dr. Ausen
Tromsø: UNN
Dr. Louis de Weerd

FOKUS PÅ VELVÆRE
Fysioterapeuter med spesialkompetanse og
lege skal bekrefte diagnosen.
Ingrid Andersen kan opplyse at ved flere
sykehus blir det i dag tilbudt kirurgi, hvor
det medmenneskelige, kosmetiske og
feministiske blir ivaretatt. Det er i dag satt
større fokus på at pasientene skal føle seg
vel og tilfreds i forbindelse med de inngrepene som blir gjort, i en ellers følelsesmessig og utfordrende livssituasjon.
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Det er i utgangspunktet dessverre bare en lege som aktiv gjennomfører kirurgiske inngrep som kan hjelpe mot hovne armer og
ben. Det er “vår” lege. Lars Johan Sandberg. Den gode nyheten er
at han er i gang i ny jobb på Rikshospitalet. Han ﬂytter til Oslo og
vil med dette kunne utvide sin gruppe med pasienter som passer
inn for en såkalt lymfødemisk bypass.

Snart treffer du kirurg Lars Johan Sandbeg på Rikshospitalet.

LÆRE BORT TIL ANDRE

Lymfenes forkjemper
Vi inviterte Lars Johan til en
prat på Lymfepostens kontor, og møtte en opplagt og
sporty kirurg klar for Rikshospitalet fra juni. Du merker
at han er en som brenner for
sitt fag. Lars er plastikk kirurg med utdannelse fra USA
og Sverige, men har valgt
Norge som sin plass å bo og
virke i.

Lars Johnan er i ferd med å avslutte en
studie som gir han en Ph. D grad (doktorgrad) som omhandler lymfødem. Har har
jobbet i flere år ved Telemark Sykehus, men
har nå fått jobb på Rikshospitalet. For
norske lymfødemikere er dette godt nytt.
Stiger Lars Johan i gradene, stiger også
norske lymfødempasienter i gradene. Og
det trengs. Norske lymfødemikere ligger
langt nede på den medisinske rangstigen
dessverre.

FLERE ÅRSAKER
- Du kan si at jeg har norske aner. Min far
kommer fra Kogsvingerdområdet og jeg
har en bror i Oslo. Og så er min kjæreste
norsk, smiler han. Det var under medisinstudiene i Sverige han traff mange gode
kolleger fra Norge og det ble naturlig for
ham gjøre sin turnus her. Å lære platikk kirurgi av de beste i USA har også alltid vært
en drøm, og den gikk i oppfyllelse da han
fikkmuligheten til å dra til USA for å lære
mer innen plastikkkirurgi og ikke minst
lymfødem. Etter USA og en lærerik tid
kom han tilbake til Norge og Radiumhospitalet før det ble Telemark Sykehus.
16 www.nllf.no

-Jeg ser på lymfødem som en stor tallerken
om vi skal gi et bilde på dette. Jeg er i ferd
med å gjøre en bit, og jeg har mer enn nok
med denne biten, sier Sandberg når han
skal forklare litt om hva han holder på med.
Enkelt forklart går metoden ut på å finne
nye baner for lymfevæske hos pasienter
med lymfødem. Pasientene som nå blir
operert inngår i hans studie. Om lag en
tredel av brystkreftopererte som må fjerne
lymfeknutene i armhulen, blir rammet av
lymfødem, og brystkreftpasienter utgjør
hovedtyngden av de aktuelle pasientene
som får tilbud om behandling og som inngår i studien.

Sverige. Etter å ha jobbet i USA og sett eksempler på hvordan lymfødem utvikler seg
når man ikke har tilgang til bandasjer, er
han glad for tryggheten det norske systemet tilbyr.
- Jeg tror at alle elementer innen arbeid
med lymfødem er forskjellige byggesteiner
som sammen gir et bedre liv for pasienten.
Det er også viktig at det finnes tilgang på
den type behandling jeg forsker på og at
den ikke utelukker mennesker som ikke
har råd til å gjøre slike oprasjoner. Derfor er
jeg glad for å begynne på Rikshospitalet.
Det betyr at flere pasienter kan få mulighet
til behandling.
-En av fordelene er at jeg også har min
veileder der. Det er sjefen for plastikk- og
rekonstruktiv kirurgi, Kim Alexander
Tønseth. Han og Rikshospitalet har hele
tiden stått bak min forskning. Jeg ser det
slik at lymfødem får et bedre utgangspunkt
enn før ved å jobbe på Rikshospitalet. Det
er bra for både dere og oss.

-Lymfødembehandling består av flere deler
og står på flere type pilarer, sier Sandberg.
Med det mener han å forklare at hans del er
en type pillar og at dess flere typer pillarer
man har, dess bedre liv for lymfødempasienten.
-Man blir ikke frisk av min behandling,
men man går fra et nivå til et annet nivå og
så er det viktig å ha kompresjonsbehandling for å få full effekt av behandlingen.Her
er det viktig å få med at samarbeidet med
lymfødemterapeuter er utrolig vktig.
- De er også en av pillarene, sier han.
- Når du gjør en lymfødem bypass. Er det det
da nødvendig med kompresjonsbandasje
hele døgnet?
- Nei det er ikke nødvendig med bandasje
døgnet rundt etter min operasjon. Det er
mer Håkan Brorsons opplegg der han gjør
fettsugning som krever dette. For min del
er kompresjonsbandasjer en del av behandlingen. Det vi ser er at mange pasienter blir
kvitt sprenget og ubehaget etter operasjonen og det er da lymfødeterapeutene
er utrolig viktig å ha, sier Lars Johan
Lars Johan roser det norske systemet hvor
det gis kompresjonsbandasjer gratis til
pasienter. Slik er det for eksempel ikke i

-Hva er planen videre med forskningen?
-Jeg ønsker jo å gjøre meg ferdig og så
starte opplæring av flere kirurger slik at vi
får på plass et større program innenfor
lymfødem bypass. Jeg er overbevist om at
dette er en viktig byggestein som kan gi
pasienter et bedre liv. Så for fremtiden og
forskning gjøre sin bit. Det skjer jo en del
spennende ting innenfor genterapi, smiler
Lars og lover å holde oss informert om
temaet.
-Helt konkret hva innenfor lymfødem er det
du kan gjøre?
-Jeg jobber mye med armer og ben. Og det
er sannelig ikke lite bare det. Men det
finnes også pasienter som har genitaliaødem,
og noe av dette kan også behandles med
min teknikk, men det er vanskelig å få resultater på det. Ansikt er det også gjort noe
lymfødemkirurgi på men jeg er opplært på
ben og armer. Og her ligger det en fordel av
at jeg har studert og jobbet med dette i
USA. Jeg kan reise tilbake for videre opplæring, og de kan komme hit for å bygge
opp. Å holde kontakt med de man har
jobbet sammen med før og være en del av
et større fagmiljø gjør det lettere å holde seg
oppdatert innen det siste av forskningen.
- Det er ikke så enkelt som å lukke boken
og si: Nå er jeg ferdig opplært. Det skjer
mye nytt og spennende innen forskning,
sier han.
-Hvor kommer lymfødem fra?
-Det er nok mange forskjellige oppfatninger, men for min del er det pasienter
med sekundær lymfødem, de som for ek-
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-Jeg ønsker å starte opplæring av ﬂere
kirurger slik at vi får på plass et større
program innenfor lymfødem bypass.

sempel har fjernet lymfeknuter i armhulen.
Da starter det oppe i armen og går nedover
langsomt ut mot fingertuppene. Det vi ser
er at det i de fleste tilfeller sprer seg nedover, selv om det ikke er en hundreprosentsregel. Ofte har en lymfødempasient
vært igjennom så mange andre tøffe ting i
forkant at man ikke merker selve
lymfødemspredningen før det er kommet
for langt.

GÅTT IGJENNOM MYE
Lars Sandberg har truffet mange pasienter
som ikke har forstått at det var lymfødem
på et tidlig stadium fordi hovenhet ikke har
vært noe problem før det omtrent har eksplodert.
-Og dessverre er det ofte mangelfull informasjon om lymfødem som fører til denne

uvitenheten, så her har NLLF en viktig sak
å jobbe med, mener Lars Johan.
Å informere kreftpasienter før operasjonen
om sjansen for lymfødem burde være en
selvfølge, men er det ikke.
-Selv leger burde blitt oppdatert på dette
slik at de også kunne informere sine
pasienter om risikoen for lymfødem, sier
Sandberg og mener at informasjon i regi av
NLLF burde samkjøres med Kreftforeningen. Han selv stiller gjerne opp, om så
på en innsamlingsaksjon, for å støtte saken.
-Jeg er med så lenge jeg har tid til det. Jeg
brenner for lymfødem. Kan jeg være med
dere og delta på informasjonsseminarer
skal jeg stille opp.
Sier Lars Johan Sandberg, svensken som
gjør nordmann av seg for å hjelpe Norges
lymfødemikere til et bedre liv.
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Det er et stort fokus på senvirkninger etter kreft. Lymfødem er en av disse, og endelig er det
fokus på senskader innen forskning. Birgit Brusletto, doktorgradsstipendiat fakultet for
helse- og sosialvitenskap Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag, er en av de som forsker på dette og
leverer her del 2 til Lymfeposten.

Etter kreften:

Strevsomme reiser
tilbake til arbeid
Etter å ha snakket med mennesker som er kommet tilbake til vedvarende arbeid etter omfattende behandlinger for kreft, ble resultatene fra denne studien publisert i mars 2018. I
vår studie, utviklet vi en prosessmodell som består av fem faser som beskriver veien tilbake til arbeid etter kreft. Disse fasene var av ulik varighet og intensitet for hver og en,
men alle opplevde utfordringer og strevsomme tider underveis. Denne modellen kan
kanskje hjelpe andre og en selv til å forstå hvor i løypa man er, og da kan det være lettere å
ﬁnne skritt for skritt på veien videre. For å se hele veien tilbake til jobben er ikke alltid like
lett gjennom alle faser.
Det ble tydelig at deltakerne forlot sin
verden av normalitet den dagen diagnosen
var et faktum. Plutselig befant de seg i en
«kreftverden», som de sakte men sikkert,
måtte distansere seg fra og aktivt tilpasse
seg mot en «ny normalitet» og jobbhverdag
(Se figur).

FASE 1 – AVREISE TIL
KREFTVERDENEN
Når kreften rammer, er det ofte brutalt

fordi en ikke har følt seg «syk» på forhånd.
Plutselig blir en kul oppdaget, eller en prøve
avslører en tilstand som fortsatt har skygger
av «død» omspunnet rundt seg; Kreft. Fase
1 representerer derfor en sjokkfase. En fase
hvor en plutselig skal forholde seg til at
sjansen er til stede for å dø av dette. Å møte
spørsmålet fra sin 12 år gamle datter:
«Mamma skal du dø, nå?» kan være tøft og
skremmende å få, selv om man er blitt godt
voksen og «vet» at man er dødelig. Det kan

bli annerledes når en må se døden i hvitøyet. I denne fasen, kan en plutselig finne
seg selv godt plantet inn i kreftverdenen, og
det som er fokus her, er hvilke behandlinger skal jeg gjennom, og hvilke sjanser
har jeg for - punkt 1: å overleve, punkt 2:
hvor frisk blir jeg, og kan jeg jobbe etterpå?
I denne fasen, er som regel ikke jobben
viktigst å tenke på, og en kan bli alene med
tanker og vonde følelser. Varighet og intensitet er avhengig av hva som antas å skje

videre, situasjonen en er i og hva en har
opplevd fra før.

FASE 2 – KAMP FOR LIVET
Første skritt mot ny normalitet er behandlingsfasen. Operasjoner, stråling og cellegiftkurer. Om man ikke har vært syk av
kreften, kan en oppleve sterkere sykdomsfølelse i denne fasen. Her kommer bivirkninger og effekter av behandling også til
syne, og må håndteres. Det kjempes for å
bli frisk fra kreften, og en kan finne håp og
styrke gjennom og sammen med familie,
barn, nære og kjære. For noen er også dette
en fase hvor en kan føle seg ganske alene i
«kampen», og hvor en ønsker å beskytte
sine kjære fra belastningene som behandlingene kan gi. Det kan gi en ekstra belast-

ning for den det gjelder. I denne fasen er
også ofte jobben mer distansert – men
mange forsøker å holde kontakt også med
arbeidsplassen. Det kan være lurt for forberedelse til neste fase.

FASE 3 – KAMP FOR VEIEN TILBAKE TIL NY NORMALITET
På et eller annet tidspunkt blir det aktuelt å
tenke, planlegge og snakke om jobben
igjen. Alle våre deltakere hadde lyst til å begynne å jobbe når de begynte. Men når er
det «riktig» å planlegge å begynne å jobbe
igjen? Vi har et system i Norge med
sykemeldinger og en frist på 12 måneder
før en går ned i lønn, uavhengig om en kan
jobbe litt eller ingenting i den perioden.
Dette kan oppleves som et press for mange,

siden kreftbehandling ofte er langvarig og
gir effekter utover denne tiden. Denne
fasen har vi kalt «kamp for veien tilbake»,
fordi alle vi snakket med sier de begynte for
tidlig. De var veldig slitne i begynnelsen
alle sammen, og de hadde ulike andre effekter og bivirkninger etter behandlingene.
En sa: «Jeg fant en styrke jeg ikke visste jeg
hadde. Jeg har ikke den styrken nå. Men jeg
vet at om jeg får kreft på ny, så skal jeg
finne den igjen.» Selv om de opplevde stor
grad av slitenhet og særlig i starten, så var
også jobben verdifull og god å ha dersom
de kunne få være litt fleksible med hensyn
til tid og/eller arbeidsoppgaver. De som
kunne jobbe i sitt eget tempo, og hadde en
form for fleksibilitet fant stor verdi i begynne å jobbe – til tross for at de var c
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ble virkeliggjort og hvor verdier i livet ble
satt enda høyere enn før. For andre ble det
også en tøffere hverdag, som satte krav til
dem på andre måter enn før, og hvor de
opplevde en redusert livskvalitet i forhold
til før. Uansett, de kunne aldri vende helt
tilbake til sin «gamle» normalitet, men
måtte finne seg til rette i en ny. Det gjorde
de også. Men den veien tok for noen opptil
10 år.

Vi vet at kvinner oftere blir ufør etter lengre sykefravær enn menn, men vi vet for lite om
de kvinnene som klarer å komme seg tilbake i arbeid.

bb slitne og hadde mange utfordringer
med å returnere til arbeid. Vi tror at tilpasning til arbeidet bidrar til at skrittene mot
ny normalitet blir raskere ved å begynne å
jobbe, fordi det å være en del av «det
normale liv», gjør at en distanserer seg fra
opplevelsen av å være «syk». Men, det er
viktig å finne en balanse hvor jobbmengde,
innhold og det sosiale i arbeidslivet gir
mening og energi. Det kan starte en positiv
utvikling mot ny normalitet. Noen ganger
kan det også være påkrevet og riktig – å
finne en helt ny vei tilbake til jobb. Det kan
bety en helt ny utdanning, eller en ny retning i livet.

FASE 4 – ETABLERING AV EN NY
NORMALITET
Etter å ha vært gjennom kreftbehandlinger,
prioriterte våre deltakere litt annerledes enn
før. I tillegg til å leve mer i nuet, valgte de
aktivt bort mennesker eller aktiviteter som
ikke ga dem påfyll og energi. Noen valgte
også å ta nye sjanser ved å bytte jobb og
følge sine drømmer, mens andre søkte seg
til mindre krevende jobber enn de hadde
før. Denne fasen tok derfor for noen flere
år, hvor tilpasninger til eksisterende eller ny
jobb, utdanning og veien videre var hoved20 www.nllf.no

fokus. Noen byttet jobb, opptil flere ganger
mens andre gikk gradvis tilbake til samme
jobb som tidligere. Stikkord for alle var å
finne meningsfylt arbeid i hverdagen.
Ingen rapporterte særlig nytte av NAV, men
de fant nye muligheter gjennom tidligere
nettverk, kollegaer og/eller arbeidsgivere.
«Gi aldri opp», sa en. «Nihold på jobben!»

FASE 5 – VEDVARENDE ARBEID
Noen kom tilbake til samme jobb, mens
andre fant en helt ny vei. Hvilken vei som
er riktig for den enkelte, ligger antagelig
gjemt i en selv, og kan ligge nærmere enn
en tror. Det viktigste er å lete etter veien og
orientere seg ut fra de forutsetninger som
den nye situasjonen gir, og å se omkring
seg; bruke nettverk, familie og/eller
kollegaer. Alt er kanskje ikke helt det
samme som før. «Du blir aldri den samme
igjen», sa den ene. Og det var nok på godt
og vondt. Våre deltakere rapporterte at de
hadde lært mye, men at de satt igjen med
en vedvarende sårbarhet også. For hver
kontroll, kom frykten om ny «avreise» til
kreftverdenen. Samtidig så alle positivt på
fremtiden og valgte «det beste alternativet»
når usikkerheten kom tilbake. For noen ble
kreften et vendepunkt i livet, der drømmer

Så hva skal egentlig til for å lykkes med å
returnere til et vedvarende og godt arbeidsliv? Vi tror først og fremst på å finne mening og energi, og å se etter og holde
muligheter åpne. Begynn gjerne gradvis i
jobben om mulig. Hold kontakten med
jobben og prøv å finne balanse mellom hva
en orker og hva arbeidsgiver kan tilby.
Kanskje må en vurdere å finne en helt ny
vei dersom tidligere arbeid ikke er mulig å
gå tilbake til. I fase 1 og 2, er det kanskje
ikke alltid lett å se eller tenke på jobb eller
langt frem. Det er helt ok. Vær i nuet, og
løft blikket gradvis som veien gåes. Og gi
ikke opp. Det finnes en vei, om den ikke er
synlig med en gang.

Gode råd til deg som skal ut å ﬂy i sommer
Snart står ferien for døren og mange er ute å
reiser. Lymfødem og lange ﬂyreiser er ikke alltid
like god match, og her er noen tips til deg som
skal reise med ﬂy.

Vurder å legge litt ekstra kompresjon på beinet eller armen før
ﬂyturen, f, eks et par korte strekkbandasjer eller en gammel tåstrømpe innerst. Pass på hvis du har trykkfølsomme steder og
klipp hull i den gamle strømpen der det måtte passe. En gammel
tåkappe kan gjøre nytte om du har og kan klippe hull i denne.

Sørg for å bestill plass, og bestill mot midtgangen slik at du kan
strekke ut lymfødemarmen eller beinet og bevege det. Med plass
mot midtgangen er det også lettere å reise seg når du trenger det.

Bruk gjerne trekkingsandaler istedetfor vanlige sko på ﬂyturen
hvis du må heve foten litt. De er også mer behangelig å ha på i
lengre tid.

I ﬂyet er det hundre prosent tørr luft. Det betyr at den beste
drikke er rent vann. Det er lett å bli dehydrert. På lange ﬂyturer
kjenner du gjerne at du kan bli tørr på huden. Det er igjen pga
ﬂyluften er helt tørr. Vann er den beste tørstedrikk og gjr at du må
bevege deg fordi du skal på toalettet.

Medbring bandasjer eller nattstrømper hvis du har en og prøv å
bandasjere beinet eller armen (eller bare en del) første natt eller
to etter ankomst.
Men viktigst av alt: Sørg for å reise deg opp og røre deg ofte. Det er
altfor lett å legge seg til i stoleń for å sove. Det er ikke lurt.

forskning:
Birgit Brusletto,
Stipendiat ved Høgskolen i
Sørøst-Norge, Institutt for
helse-, sosial- og velferdsfag
Ny studie på
kreftpasienter som
skal tilbake i
arbeidslivet:
Birgit Brusletto har
gjennomført
dybdeintervjuer
med personer i alderen 42-59 år som har hatt ulike typer
arbeid, ulik type kreft og som har vært i
arbeid fra 3 til 15 år etter behandling/diagnose. Målet er å større få innblikk i hva som skal til for å komme
tilbake til et vedvarende og godt
arbeidsliv etter alvorlig kreftbehandling.
Prosjektet blir bistått av en rådgivningsgruppe som både har profesjonell og
egen erfaring med kreft og arbeidsliv.
Veiledere i prosjektet er førsteamanuensis Hege Forbech Vinje og
professor Steffen Torp, begge ansatt i
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Resultatene blir publisert i 2018.

Stå med føttene sammen og knel
sammen. Fokus på å holde knærne
sammen og sparke i klumpen med
lymfebenet. Denne øvelsen bidrar til å
kontrollere væsken oppover. Gjenta ti
ganger eller mer. Denne øvelsen kan
enkelt gjøres midt i passasjen.

Løft knærne så høyt som mulig. Gjenta.
God øvelse for midtgangen av ﬂyet.

Den klassiske venepumpeøvelsen, hvor du vekselvis løfter hælen og tærne.

Løft ett ben opp mens du prøver med begge
hender å skyve det ned.
Hold den i 5-10 sekunder, og gjenta deretter

Opp på tå og tilbake igjen. Gjenta. Bra
øvelse du kan gjøre i mditgangen
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Heidis
lymfelogg:

Den store
skammen

Det er mange som ikke helt kan skjønne hvorfor jeg ikke er i
jobb. Jeg som trener så mye som jeg gjør, jeg som er så aktiv
som jeg er, hvorfor jobber jeg ikke? Jeg som smiler, jeg som
er så positiv, jeg som virker så fornøyd med livet, hvorfor er
ikke jeg i jobb? Er det fordi jeg ikke gidder? Er jeg arbeidssky?

klart å akseptere, og fordi jeg ikke lar utfordringene styre livet mitt. Beina er like
vonde, like hovne, og like store. De utfordrer meg hele dagen. Hele kroppen blir
utfordret, hver eneste dag.

Du verden så mange det er som tror at jeg
ikke gidder å jobbe. Det er så utrolig sårende når enkelte lager sine egne historier
om min situasjon. Må jeg gå rundt med
svære lapper rundt halsen som forteller at
jeg er syk? Har andre egentlig noe med
hvorfor jeg ikke jobber ? Har ikke jeg lov til
å være fornøyd og positiv selv om jeg står
utenfor arbeidslivet?

For meg er det en stor sorg og ikke være en
del av arbeidslivet, så til dere som alltid må
ha en mening om andre: Dropp det, eller gå
en dag i mine, eller andres sko! Hadde dere
kjent på kroppen det jeg føler, eller det
andre syke føler, så hadde dere ikke sagt et
ord. Det er ingen grunn til å misunne meg
fordi jeg ikke jobber. Dagene er ingen dans
på roser, og det er vel nettopp alle utfordringene som har gjort at jeg pr. i dag ikke er
i arbeid. Hvorfor skal enkelte få meg til å
føle meg så mye verre enn det jeg allerede
gjør? Hvorfor skal noen få meg til å føle
meg som en snylter fordi jeg ser så frisk ut,
og fordi jeg er så aktiv? Hvorfor har noen
lov til å lage sin egen sannhet ? Hvorfor skal
jeg være nødt til å forsvare meg selv hele
tiden?

DET ER EN SORG
Jeg møter stadig mennesker som undrer,
og som har sine meninger. Hele kroppsspråket deres forteller hva de mener. Senest
i går møtte jeg en av disse som ikke kan
skjønne hvorfor jeg ikke jobber. « Du har
ork til å trene, men jobbe kan du ikke» Det
ble slengt som en kanon rett i ansiktet mitt.
Hva er galt med folk? Hele kroppen deres
forteller meg at de er skeptiske uansett hva
jeg svarer. Hele kroppen forteller at de ikke
tror meg. Hvorfor må jeg hele tiden forsvare meg, og spesielt til mennesker som
absolutt ikke har noe med hva som skjer i
livet mitt, og hvorfor ting er som de er!
Jeg synes det er tungt nok jeg, og ikke
kunne være med å bidra til samfunnet. Jeg
synes det er tungt nok at jeg ikke er en del
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av et fellesskap om ikke andre skal gjøre det
verre for meg! Det er en sorg og ikke lengre
kunne drive med det jeg elsker å drive med.
Det er en grunn til at jeg ikke fungerer i
arbeidslivet, og hvem som helst kan få gå i
mine sko om de ønsker det. Jeg bytter
gjerne plass når som helst. Bytt bein med
meg, og kropp med meg et døgn, så hadde
kanskje pipa fått en annen lyd.
Hvorfor skal noen bry seg på ufin måte?
Mennesker som ikke kjenner meg en gang
lager sine egne historier, og gjør seg opp
sine egne meninger om ting de ikke aner
noe som helst om. Også personer som jeg
kjenner har meninger om at jeg ikke er i
jobb. Er de klar over hvor sårende det er?
Enkelte har ikke skjønt at det er en grunn
til alt, og at det er leger, og spesialister som
har tatt avgjørelsen om min arbeidssituasjon. Hvorfor skal da noen leke Gud,
og tro at de vet best?
Joda, jeg trener masse, og det gjør jeg fordi
trening er viktig for helsen min, og
situasjonen min, og jeg prøver å gjøre
dagene mine så gode som mulig. Skal ikke
jeg ha rett til å trene bare fordi jeg ikke
jobber? Jeg har ikke gode dager fordi jeg
ikke jobber. Jeg har gode dager fordi jeg har

INGEN DANS PÅ ROSER
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FØLER MEG LITEN

For meg er det
en stor sorg og
ikke være en del av
arbeidslivet, så til dere
som alltid må ha en
mening om andre:
Dropp det, eller gå en
dag i mine, eller
andres sko!

" Hva driver du med for tiden ? Jobber du
fortsatt i radioen? " Jeg kjenner at hjertet
begynner å pumpe litt ekstra når jeg får
disse spørsmålene. Jeg kjenner at kroppen
blir stresset, og jeg har egentlig mest lyst til
å forsvinne ned i dette berømte hullet. Hva
skal jeg svare når jeg til stadighet blir spurt
om jobbsituasjonen? Joda, jeg vet at jeg skal

svare ærlig, og oppriktig, og det er jeg alltid,
men av og til er sannheten så innmari vond
å fortelle. Av og til får sannheten meg til å
føle meg så liten, så lite verdt, og veldig
utenfor. Samtidig så føler jeg denne enorme
skammen.
Jeg er innmari fornøyd med livet. Jeg føler

Hovne føtter er en av grunnene til at man føler seg lite verdt.

jeg er på en innmari god plass, og det betyr
at både humøret, og smilet, og den gode
følelsen er mye mer på plass enn før.
Likevel bærer jeg på en sorg, en sorg som
ikke så mange skjønner, og som enkelte er
med på å gjøre enda verre. Tømmerstokkbeina gir meg store utfordringer. Beina er
så tunge, så vonde, og så hovne. Lipødemet
gjør også til at kroppen utfordres på andre
måter. Jeg er fortsatt en størrelse, eller to for
stor, men likevel er det utrolig godt å kunne
si at livet er ålreit. Jeg tror det handler om
at jeg har lært meg å akseptere utfordringene mine, og jeg har lært meg å leve
med de. Man kan sette seg ned, og skylde
på alle andre, og man kan sette seg ned og
synes veldig synd på seg selv, det har jeg
gjort utallige ganger. Livet blir ikke noe
lettere om man velger det alternativet. Det å
ha fokus på de gode tingene, og det å ha
fokus på det man kan gjøre, og det man
kan klare, det er viktig. Det å flytte fokus
har vært veldig viktig for meg.

DE KAN TRO HVA DE VIL
Jeg burde sikkert ikke føle på skam, men
likevel gjør jeg det av og til. Jeg vet så innmari godt at verden er full av mennesker
som gjør seg opp sine egne meninger uavhengig av sannheten. De mener det de
mener, og meningene, de forteller de høyt
og tydelig. Det er sårt, og det er så innmari
vondt når folk man møter gjør seg opp
meninger ut i fra hva de ser, men det er
ikke alt man kan se utenpå. Det er en
grunn til at jeg trener. Det er en grunn til at
jeg trener så mye som jeg gjør, men vit at
det koster, og det koster mange ganger
veldig mye. Likevel er det viktig for de utfordringene jeg har at jeg er i aktivitet. Mer
enn det trenger ikke ysgjerrige, altvitende
personer å vite, og tror de jeg er utenfor
arbeidslivet fordi jeg ikke gidder, så får de
tro akkurat det. Jeg kjenner sannheten, og
så lenge jeg kjenner sannheten, så er det
nok i massevis.
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Trening med en byrde:

Sport for lipødempasienter
«Du må trene!» Dette rådet
har lipødempasienter fått
høre hele livet. Lettere sagt
enn gjort for noen med en
tung byrde som lipødem. For
lipødempasienter er sportsaktiviteter ensbetydende
med smerter i kroppen,
skamfølelse ved å vise seg
fram og frykt for å bli latterliggjort.
AV

DR.

MED .

A. B AUMGARTNER , H ANSE -K LINIK

Enda så vanskelig det er å få til, kan jeg ikke
få sagt hvor viktig det er å sette i gang.
Lipødem kan holde deg tilbake i så stor
grad som du lar den få lov. Selv om trening
ikke er en kur, spiller det en viktig rolle i å
kontrollere sykdommen.
Noen av lipødempasientene mine synes at
det er motiverende å følge bestemte opplegg for vektnedgang med ukentlige møter
og veiinger og drøftelser. Det er alltid lettere
å ta kampen sammen med noen enn alene.
Du må imidlertid være klar over at slike
opplegg for vektnedgang har liten, hvis
noen, effekt på mengden av det forstørrede
lipødemvevet. Eventuell vektnedgang
kommer hovedsakelig til å påvirke områder
uten lipødem.
Men manglende evne til å gå ned i vekt

samt følelsen av å ikke være attraktiv får
noen ganger pasienter til å gå inn i en sirkel
av trøstespising, som ofte fører til fedme
som ikke har noe med lipødem å gjøre.
Disse pasientene bør redusere mengden
fettvev som ikke har med lipødem å gjøre,
gjennom kosthold og trening. Spesielt hvis
de tenker på å få utført fettsuging, må
vekten reduseres før operasjonen. Dessuten
kommer vektnedgang til å redusere
risikoen for hjerte- og karsykdommer, diabetes og å sørge for mindre belastning på
leddene og ha potensielle fordeler for
mobilitet. Sist, men ikke minst kommer de
psykiske fordelene ved fysisk aktivitet, for
eksempel frigivelse av endorfin og
serotonin, til å bidra til å bekjempe negative
følelser som du har fått på grunn av
lipødemet.

HVILKEN TRENINGSTYPE
Men hvilke aktiviteter anbefales? Alle aktiviteter i vann, for eksempel vannaerobic
og svømming, ser ut til å ha størst fordel
hos lipødempasienter fordi det fjerner belastningen fra ledd og muskler, reduserer
smerter og forbedrer blod- og lymfegjennomstrømningen. Hvis du ikke kan
svømme, er selv det å bare gå i vann god
trening, og trykket fra vannet på kroppen
har positiv virkning.
Store barrierer for lipødempasienter kan

trening:
A. Baumgartner
Dr. med
Hanse-Klinik GmbH, St.-Jürgen
Ring 66, 23564 Lübeck, Tyskland,
www.hanse-klinik.com;
Tlf.: 0049-451-502720
E-post: info@hanse-klinik.com

være at de føler seg usikre og flaue, kombinert med at det kan være vanskelig å
finne treningstøy og badetøy som passer.
Det kan hende det hjelper å ha på en
sarong til du er i bassenget og å melde deg
på kjønnsadskilte timer og å spørre en venn
eller slektning om å være med deg første
gangen du er med på en time.

START I HVERDAGEN DIN
Men jeg tror at det viktigste er å begynne i
det små. De fleste pasienter forbinder ordet
«trening» med høyintensitetstrening på et
treningsstudio, og blir motløse med en
gang. Men dette trenger ikke nødvendigvis
å involvere offentlige treningstimer.
Pasienter kan begynne i det små med trening hjemme, stoløvelser, gå i stedet for å ta
bussen, ta trappa i stedet for heisen, parkere
lenger vekk, gå til parken eller på en tursti
eller til og med å ta en tur på kjøpesenteret
for å tusle litt der.

Likepersonstelefon
Våre likepersoner er hele tiden á jour når det gjelder fysioterapeuter og behandlingssteder. Likedan forsøker de til enhver tid å
følge med på nyheter om hva som ﬁnnes av hjelpemidler hos ulike
leverandører.
Likepersoner bistår dersom du har problemer når det gjelder:
• Behandling,
• Kontakt med offentlige etater og liknende.

Likepersonstelefon:

6987 7555
Vi trenger fortsatt ﬂere likepersoner
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For deg som har behov for å snakke med en likeperson om
lymfødem/lipødem er det trygt å vite:
• Alle våre likepersoner har gjennomgått likepersonkurs
• Alle har taushetsplikt.
• Vær klar over at det ikke nødvendigvis passer likepersonen å snakke i
telefonen akkurat når du ringer, men legger du igjen beskjed/
telefonnummer, blir du oppringt straks det blir en anledning.
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Å være i samme båt
Likeperson – mestring, glede og utfordringer
Et vanlig bilde på
likepersonsarbeid(LPA) er «å
være i samme båt». Det gjør
godt å møte andre som har
en liknende livssituasjon, og
som lettere forstår hvor
skoen trykker.
J OHANNE -M ARIE A. G ODTLIEBSEN
T ELEFONLIKEPERSON , AKTIVITETSLIKEPERSON
F UNKISANSVARLIG I NLLF

I tilknytning til landsmøtet
ble det dagen før avhold
likepersonskonferanse på
Scandic Ambassadør.
Avtroppende leder Johanne-Marie
Gotliebsen har flere ganger uttrykt
viktgheten av å delta på disse konferansene og hvilket viktig arbeid
likepersoner gjør. Noe av dette beskrives i
artikkelen på siden foran. På konferansen
gjennomgikk deltagerne regelverket for
likepersoner og lære å rapportere.
Helse coach Elisabeth Brochmann Refring holdt resten av kurset og snakket om
å finne de riktige nøklene for å oppdage
og forsterke våre egne ressurser. Brochmann Refring mener at mennesker

OG

Mange gir uttrykk for lettelse det er endelig
å treffe noen som forstår dem, en de kan
samtale med på en naturlig måte uten å
måtte begynne på nytt hver gang. En mor
beskrev det slik «Det var som å komme ut
av en mørk tunnel», etter sitt første
likepersonstreff med andre foreldre.
Det er viktig at en likeperson har fått bearbeidet sin egen sykdomshistorie, har evne
til å vise omsorg og omtanke og tar seg tid
til å lytte. En må kunne bidra med egne erfaringer slik at den andre kan ha glede og
nytte av det. LPA skal gi et annet tilbud og
dekke et annet behov enn det fagpersonell
kan bidra med, men ikke være en erstatning for det profesjonelle hjelpeapparatet.

taktet av pårørende til en ung jente som
hadde fått diagnosen lipødem som følge av
en spontan samtale med meg. Slike tilbakemeldinger gjør meg så glad, da føler
jeg at jeg har bidratt til at en person kan få
en bedre hverdag.

FLERE NYE ENDRINGER
HVORFOR KURSE
LIKEPERSONENE?
På Likepersonskonferansen 13. april hadde
helsecoach Elisabeth Brockmann Refring et
meget inspirerende og lærerikt foredrag.
Hun fikk med seg engasjerte kursdeltakere
som definerte hva en LPA kan være, alt i fra
«en til en samtaler» til bassengtrening. Det
er ikke alltid at en slik aktivitet lar seg organisere, min erfaring er at jeg kan bli kontaktet på butikk, legekontor etc av en som
ønsker å snakke. Såfremt jeg har anledning
gjør jeg det, men er påpasselig med å overholde taushetsløftet. Sist uke ble jeg kon-

kjører seg ofte fast i et mønster av tanker
og vaner som ikke gir de beste forutsetninger for god helse, vekst og trivsel.
Under konferansen snakket hun om
veien inn til et balansert og rikere liv.
Konferansen ble avsluttet med oppsummering og plenumsdiskusjon.
Slike konferanser er viktig å delta på,
det gir deltageren et bedre grunnlag
for å jobbe som likeperson og større
forståelse av arbeiet som gjøres
i likepersonsordnigen.

Til høyre: Helse coach
Elisabeth Brochmann
Refring

VÅR PLASTIKKIRURG DR. STEFAN EMMES
HAR SPESIALISERT SEG PÅ FETTFJERNING
AV LIPØDEMFETT

SYNLIGHET
Vi likepersoner må bli mer synlige – for at
«mitt område» skal få vite av meg, har jeg
laget et personlig visittkort med kontaktinformasjon. Dette legger jeg ved det
materialet jeg gir til venner, Vardesenteret,
apotek, legekontor, helsestasjoner,
jordmødre osv. Brosjyrer/blad får jeg hos
Edita på kontoret, bare ta kontakt så sender
hun til dere.

Likepersonskonferanse.

Det å kurse nye og fungerende likepersoner
er meget viktig, noe vi har erfart i NLLF det
siste året. Selv fikk en min grunnutdanning
i 2008 gjennom et annet forbund, siden da
har jeg deltatt på flere erfaringskurs, noe
som er en meget viktig arena å møtes på. Vi
drar veksler på hverandres erfaringer og
blir oppdatert på hvilket regelverk som
gjelder. Bare de siste 3 årene har det skjedd
mye endringer innenfor likepersonstjenesten, og det er kommet klarere linjer på
hva som kan defineres som LPA. For at
NLLF skal få en enda bedre likepersonstjeneste MÅ alle likepersoner kurses og opp-

dateres på hva det innebærer å være
likeperson. Likepersonene må ha mest
mulig kunnskaper for å bli trygg i sin rolle,
men dog ikke være et leksikon.

SKAL BLI LETTERE
Forbundet får midler fra Bufdir utfra hvor
mye aktiviteter likepersonene har
rapportert inn, og da MÅ ALLE vite hva
som skal rapporteres og hvordan dette
gjøres. LPA gjelder kun det som utføres i
Norge og ikke det en gjør på helsereiser i
utlandet.
Likepersonsutvalget jobber med å få til et
system som gjør det lettere å rapportere inn
aktivitetene, og dette kommer det nærmere
beskjed om. Inntil videre MÅ ALLE skrive
ned og dokumentere for seg selv, hva en har
utført av aktiviteter.

Som eneste private klinikk i Norge tilbyr vi fettsuging av
lipødemfett med PAL fra Microaire og lokalbedøvelse med TLA teknikk.
Med denne metoden har dr. Emmes 10 års erfaring. Vi hjelper
også med henvisning for rask utredning av lipødem til en
privat praktiserende karkirurg i Bergen.

Kontakt oss på tlf.: 5511 7670, Nesttunbrekka 95,
5221 Nesttun, eller via våre nettsider www.plastkir.no

www.nllf.no 27

HELFO har strammet inn sine refusjonsregler og i den forbindelse har enkelte pasienter ikke
fått tilbake det de mener de har hatt krav på etter utenlandsopphold.
Vi har spurt Nazanin Heydar på Costa Blanca Fysioterapi, som er en klinikk mange av våre
medlemmer bruker, om hvordan de har tolket regelverket til Helfo og om hvorfor det har
fremkommet kritikk fra pasienter som ikke har fått full refusjon.

Refusjonskrav, HELFO og
Costa Blanka Fysioterapi
-En del pasienter som har mottatt behandling i Spania og sendte sin refusjonsøknad
til Helfo etter oktober 2017, har ikke fått
full refusjon for sine utlegg. Jeg vil bemerke
at dette gjaldt pasienter til mange klinikker
rundt i hele Spania og ikke bare Costa
Blanca Physiotherapi. Helfo Utlandet
hadde kommet frem til en ny praktisering
og tolkning av lovverket. Dette kom overraskede på alle fysioterapiklinikker i
Spania, sier Nazanin til Lymfeposten.

BREV FRA HELFO
I desember 2017 fikk noen pasienter brev
fra Helfo med etterlysning av ytterligere informasjon, spesifisert faktura, samt epikriser og journalnotater. I samme brev
fremkom det en del uttalelser og spørsmål
som pasientene fant vanskelig å svare på.
I samarbeid med andre klinikker i området
som var i samme situasjon som CBP, tok
Nazanins advokat kontakt med Helfo
angånde innholdet i brevet og viste til
lovens rammer. Etter dette ble utsending av
dette brevet umiddelbart stoppet, sier
Nazanin til Lymfeposten.
I januar i år fikk pasientene som allerede
hadde ventet lenge på refusjon et nytt brev.
-Jeg vil bemerke at behandlingstid på
søknad på refusjon er vanligvis 3 mnd.
Helfo hadde allerede oversteget behandlingstiden for mange pasienter og i brevet
etterlyste Helfo igjen spesifisert faktura,
epikrise og journalnotater. Men nå hadde
Helfo fjernet de øvrige uttalelsene fra forrige brev etter henvendelsen fra advokaten
vår, sier Nazarin.
Har Helfo vært på besøk hos dere?
-Helfo var i Spania i 2012 og hadde et møte
for alle klinikker i området. CBP invitert
Helfo på et besøk nå i januar, men mottok
ikke respons. Vi synes at det er viktig for
Helfo å kunne se på nært hold hvilke tilbud
som tilbys i Spania, snakke med pasienter,
høre enkeltvise meninger og det viktigste av
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Nazanin B. og Eyman Heydar er ektepar og forretningsdrivende. Her utenfor klinikken
sin i Albir

alt hvor effektivt disse behandlingene er for
den enkelste.
Har Costa Blanca physioterapi fysioterapeuter med autorisasjon og i tilfelle de har
det, hvordan avklares dette mot Norge?
-Før januar 2018, sendte vi dokumentasjoner på autorisasjon til Helfo på våre
fysioterapeuter. Fra denne dato endret
Helfo praksis og gikk over til å bruke IMI
systemet for å sjekke autorisasjoner. Det har
vært mange problemer rundt dette kommunikasjonsystemet. Som en konsekvens
av dette har Helfo kommet frem til at halvparten av fysioterapeutene i alle klinikker i
Spania har fått avslått autorisasjoner gjennom dette systemet.
-Jeg personlig var en av dem. Pasienter som
var hos meg i begynnelsen av 2018 fikk avslag på sin refusjon, grunnet min manglende autorisasjon. Dette var svært overraskende på meg, da jeg har vært autorisert
fysioterapeut i Spania siden 2011. Jeg kontaktet Helfo umiddelbar og presenterte alle
mine papirer, selv om Helfo har kopi av
min autorisasjon fra tidligere. De nektet
blankt å forholde seg til mine dokumenta-

sjoner. Jeg ba til og med å avvente behandling av refusjonssøknader til jeg hadde fått
avklart situasjonen. Men dette ble ikke hørt
heller. Vi har lagt mye ekstra arbeid i dette
både gjennom advokat i Norge og Spania.
Vi har hatt omfattende kommunikasjon
med spanske myndigheter, hvor de også utrykket forbauselse ovenfor min situasjonen
og Helfos fremgangsmåte, da alle mine papirer er helt riktig registrert i Spania.

LANGE LISTER
-Spørsmålet er om det HELFO nå gjør vil
spare den norske stat for kroner og øre i det
lange løpet?
-Mitt svar er "NEI" fordi de som kommer
til behandling i Spania er pasienter som har
behov for behandling for å kunne utsette
progresjon av sykdommens symptomer og
opprettholde fysiske tilstand. Her er det
ikke snakk om bare et opprettholdende behandlingsopplegg. Hvorfor ikke samme behandling i Norge? Jo, fordi fysioterapeutene
i Norge har ikke kapasitet. De har fulle
lister med mange måneders ventetid.
Samtidig at noen steder i Norge finnes ikke
mulighet til lymfebehandling for

pasientene i sine hjemkommuner,
mener Nazanin
Tar Costa Blanca kontakt med Helfo
når det gjelder enkelte pasienter som
blir tilbudt ekstra behandling?
- Jeg er ikke sikkert hva du mener
med tilbud om ekstra behandling. Behandlingsopplegget er et intensivt
tilbud, da det nemlig er intensiteten
som gir effekt, en kombinasjon av
daglig fysioterapi behandling, og
gruppetrening på land eller i vann.
Det er ikke behov å ta kontakt med
Helfo, da vi følger lover og forskrifter.
Loven sier pasienter bør ha henvisning fra legen, dette kravet har falt
bort fra 01.01.2018. Loven sier igjen at
behandlingene bør være vesentlig for
pasientens sykdom og funksjonsevne.
Loven gir fysioterapeutene kompetanse nok til å kunne bestemme hva
slags, hvor mange og hvor lenge behandlingene skal være. Forskriften sier
at det gis stønad for mottatt fysioterapi
behandlingen i EU/EØS etter folketrygdloven eller behandlingen ville bekoste i Norge. Det er nemlig derfor vi
bruker takstsystemet for refusjon fra
Norge, for å gjøre refusjonen lettere
for Helfo og pasientene.

Gode råd fra
Costa Blanka
Fysioterapi
- Utfyllende dokumentasjoner fra
lege på medisinsk behovet for
behandling og hvilken betydning
dette har for pasientens funksjonsevne, selv om henvisningskravet
har falt ut.
• Costa Blanca Physiotherpy har sitt
egen legeerklæringsskjema.
• Fra 15.01.2018 for å kunne få plass
hos oss, er det pålagt å ha legeerklæringen med.
• Skjemaet ﬁnner man på
hjemmesiden vår sammen med
søknadskjema, dette bør fylles ut
av fastlegen.
Om Helfo har overprøvd henvisninger, vil en god dokumentasjon fra
fastlegen eller spesialist være godt
innenfor dagens lovverk. Klag på avslaget du eventuelt har fått, oppfordrer Costa Blanca Fysioterapi.

Seksjonssjef i HELFO Kjetil Bjørnstad:

-Ja vi har strammet
inn regelverket
Vi kontaktet seksjonssjef
Kjetil Bjørnstad i Helfo utland
om HELFOS innstramming i
hvor mye folketrygden refunderer av fysioterapiutgifter
i EØS-området.
-Helfo ser ikke hen til hvor bruker har fått
behandling. Det er bare bruker som er part i
saken, og det er bare brukers helsesituasjon
og behandlingshistorikk som er relevant i
vurderingene, sier Bjørnstad i HELFO.
-Vi kan ikke uttale oss om de forskjellige behandlingsinstitusjonene, og har ikke
hjemmel til å svartliste brukere eller behandlingsinstitusjon. Hvert enkelt krav blir behandlet individuelt, sier Bjørnstad.
Han bekrefter imidlertid riktigheten av at
Helfo i noen grad har strammet inn i hvor
mye som folketrygden refunderer av
fysioterapiutgifter påløpt i EØS-området.
-Regelverket har ikke endret seg, men vår
praksis er strammet noe inn. Innstrammingen skyldes at Helfo er blitt oppmerksom på at vår tidligere praksis har
medført at enkelte brukere, som har mottatt
fysioterapibehandling i et annet EØS-land,
har fått dekket utgifter til behandling utover
det som tilsvarer behandlingen de har krav
på i den offentlige primærhelsetjenesten i
Norge, forklarer han.
Han mener innstrammingen medfører at
refusjonen som utbetales nå, er mer i tråd
med regelverket og orienteringen på Helsenorge.no.

HELFO VURDERER
Private fysioterapeuter som gir behandling i
et annet EØS-land, kan selv vurdere hvilken
behandling de ønsker å utføre på sine
pasienter, og hvilken pris de tar for behandlingen.
-Helfo vurderer om bruker har krav på refusjon fra folketrygden for utgiftene til
fysioterapibehandlingen ut fra dokumentasjonen vi mottar. Brukerne har kun krav på å
få dekket tilsvarende behandlingen de får
dekket av primærhelsetjenesten i Norge, sier
Bjørnstad og sier at Helfo vurderer
søknadene individuelt, og at de må ha
dokumentasjon fra brukeren på at alle vilkårene etter folketrygdloven § 5-24a, jf. § 5-

8, med tilhørende forskrift og rundskriv er
oppfylt.
Helfo har som hovedregel gått bort fra å innhente autorisasjoner fra fysioterapeuter i et
annet EØS-land, men benytter i dag IMI
(Internal Market Information System – European Commission) for å få avklart om
fysioterapeut er autorisert og har rett til å behandle pasienter i behandlingslandet. Helfo
mottar nå via IMI svar på om behandleren
er autorisert direkte fra autorisasjonsmyndigheten i behandlingslandet.

HELFO presiserer:
Det Helfo skal refundere etter folketrygdloven § 5-24a, jf. § 5-8, er behandling
som er av vesentlig betydning for
pasientens sykdom og funksjonsevne,
men begrenset til tilsvarende behandling
som i primærhelsetjenesten i Norge
tilbyr. Dette betyr at en bruker som reiser
til Spania for å få fysioterapibehandling,
ikke skal få refundert mer behandling
enn det pasienten ville fått av kommunene i Norge.
Det er viktig å presisere at det er en forskjell på behandlingshyppighet som
tilbys av primærhelsetjenesten (kommunene) og hva som tilbys av spesialisthelsetjenesten. Ordningen med refusjon
av helseutgifter i EØS-området skal kun
dekke tilsvarende behandling en ville fått
av primærhelsetjenesten i kommunene.
Begrensningen i rett til refusjon av utgifter til helsehjelp i et annet EØS-land er
hjemlet i forskrift til folketrygdloven § 524a.
I forskrift § 2 Hovedvilkår, står følgende:
«Stønad ytes bare for helsehjelp som
medlemmet ville fått stønad eller bidrag
til etter folketrygdloven eller fått bekostet
i den offentlige helse- og omsorgstjenesten dersom den aktuelle helsehjelpen
var mottatt i Norge.
Med mindre det er gjort unntak eller
tilpasninger i forskriften her gjelder de
samme vilkår som for tilsvarende helsehjelp på det offentliges bekostning i
Norge.»
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Bli med til
Finnskogtoppen

LYTT TIL KROPPENS SIGNALER –
I SUSET FRA SKOGENE...
To timer fra Oslo ﬁnner du Finnskogtoppen. Et
sted som gir deg mer energi, økt fysisk og
psykisk velvære, god og sunn mat, spennende
kurs og mange behandlingstilbud.

FOR DIN SUNNHET
Hos oss står helse og velvære i sentrum. Vi
ønsker å inspirere deg til et sunt og godt liv –
også når du har kommet hjem. Vår ﬁlosoﬁ er
kombinasjonen av trening, mental ro, sunn og
ren mat som vil gi deg mer energi til livet.

DET VIKTIGE KOSTHOLDET
I all beskjedenhet – vi får mye ros for maten.
Basis i et balansert kosthold er variasjon og
regelmessighet. Hvert individ er unikt og har
ulike behov når det gjelder både næring og
energi. Derfor er Finnskogtoppens kosthold
utarbeidet slik at de som ønsker å spise
vegetarisk kan gjøre det – og de som ønsker
kjøtt og ﬁsk gjør det.

BEHANDLINGSTUR FINNSKOGTOPPEN
19 - 31.8 2018

•

KUN 15 PLASSER

Fyll ut skjemaet, bruk blokkbokstaver og send det til: ruder@online.no.
Evt pr post til Kristin Ruder, Tønsberg Lymfødemklinikk, Barlindveien 2,
3118 Tønsberg
NAVN: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FØDT: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ADRESSE: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Her har du mulighet til å skape din egen
tallerken, fargerik og velsmakende.
Frokost: 08.30 – 10.00. Lunsj: 12.30 – 14.00
Middag: 17.30 – 18.45 (lørdag 18.00-20.00)

TELEFON: . . . . . . . . . . . . . . . . . E-POST: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BEHANDLINGSBEHOV
ARM

BEN

ANNET

SEKUNDÆRT

FÅR REGELMESSIG LYMFØDEMBEHANDLING
GÅR TIL FYSIOTERAPEUT:

JA

PRIMÆRT
NEI

BEHANDLER: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

HAR DU DELTATT PÅ NLLF SIN BEHANDLINGSREISE TIDLIGERE:
I TILFELLET, NÅR:

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

PRIS FOR 12 DAGER INKL ALLE MÅLTIDER: KR 12.500,-.
REISEKOSTNADER DEKKES AV DELTAKEREN SELV. TA MED EGEN
HENVISNING TIL FYSIOTERAPEUTEN. BINDENDE PÅMELDING. FINNSKOGTOPPEN LIGGER CA 150 KM FRA OSLO. TOG OG BUSS ER MULIG.

Så har vi den gledelige
nyheten å si at Styret har satt
fortgang i å etablere en guppe
som skal jobbe for «Menn og
lymfødem».
Ansvarlig for gruppen er varamedlem
til styret, Per Lund. Han har selv gjennomgått kreftoperasjon med
påfølgende lymfødem, og etter å ha
havnet på sykehuset ﬂere ganger
måtte han selv google seg til sin
diagnose. På Facebook er gruppen
“Menn med lymfødem” i stadig vekst
og Per Strand selv er blitt intervjuet av
lokalavisen i Stavanger. Vi oppfordrer
alle menn som har lymfødem eller
som støtter saken til å kontakte Per for
å melde sin interesse i å være med i
denne gruppen.
Per Strand kan kontaktes på telefon
481 50 713.

PLANLAGT GRUPPE FRA 01.10 - 31.10.2018

DELTAKERE
Dette er et innenlandsopplegg for NLLFs
medlemmer. Det er et tilbud til de som trenger
komplett fysikalsk behandling. De med
primært lymfødem vil blir prioritert, og de som
ikke har et godt intensivbehandlingstilbud i
nærmiljøet og/heller ikke har vært med tidligere. De som mistet behandlingsturen i 2017
blir prioritert. Det er ikke reservert plass for
ledsagere.
Du kommer på egenhånd til Finnskogtoppen.

BEHANDLINGSOPPLEGGET
POSTNR./STED: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Menn og
lymfødem

Du vil få en time manuell lymfebehandling og
bandasjering hver dag i 10 dager. I tillegg vil
det bli satt av tid til veiledet egeninnsats og
personlig oppfølging. Likemannsarbeid er en
viktig del av oppholdet og det legges stor vekt
på erfaringsutveksling om det å leve med
lymfødem, samt informasjon om nye hjelpemidler og behandlingsformer. Fysisk aktivitet
er en viktig del av oppholdet. Sammen med
fysioterapeutene vil du ﬁnne aktiviteter som
passer din fysiske form og interesse.
Ansvarlig fysioterapeut Kristin Ruder

Vi tilbyr valgfrihet og kvalitet
Hos oss har du muligheten til å få en parykk helt
skreddersydd etter dine behov
Frihet med hensyn til farge, fasong og lengde

”Vi gir deg selvfølelsen tilbake”

”Norges eldste kvalitetsleverandør
av parykker og hårerstatninger
for kvinner og menn”

I TILLEGG KAN FINNSKOGTOPPEN
TILBY DEG:
Full pensjon og fri benyttelse av kaffe-, te-, og
fruktbar, i tillegg til alle fasiliteter så som basseng, boblebad, kneipbad, dampbad og badstue, samt dagens aktivitetsprogram med instruktør. Det er et stort utvalg av
behandlinger; massasje, hud- og fotpleie og
spabehandlinger. Disse må bestilles i god tid
før ankomst.
For oppholdet betaler du kun kr. 12.500,- +
reise.

Ruhs as • Thomas Heftyes gate 56
0267 Oslo • 23 28 38 78
ruhs.no •#ruhsparykker
hairtalk.no • #hairtalkextensions
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Du finner oss over hele Norge!
Norsk lymfødem- og lipødemforbunds lokallag
AUST-AGDER
Leder: Helga Larsen, helga-l2@online.no,
tlf.: 94276801, Rykeneveien 429, 4824 Bjorbekk
Nestleder: Sven A. Sørensen
Sekretær/Kasserer: Alf Walter Larsen
Styremedlem: Liv Reiersølmoen
Styremedlem: Kjell Anton Larsen
Varamedlem: Olav Reiersølmoen
HAUGESUND
Leder Sonja Christine Aubert ,
lymfoedem.haugesund.leder@gmail.com
tlf.: 93088105, Austmannavegen 9 C,
5537 Haugesund
Økonomiansvarlig: Aud Karin Førland
Sekretær: Grace Koch Hansen
Varamedlem: Eldbjørg Tveit Katla
HORDALAND
Leder: Merete Mellingen
merete.mellingen@gmail.com, tlf.: 97699383
Dalavegen 132, 5131 Nyborg
Kasserer: Birthe Hopland
Styremedlem: Arny Småland
Styremedlem: Turid Drange
Varamedlem: Siren Johansen

RANA
Leder :Sylvi Orø Mikkelsen, post@sybro.no,
tlf.: 91566414 Kariåsvn. 2A, 8610 Mo i Rana
Kasserer: Undis M Pedersen
Varamedlem: Tanja Andersen
Styremedlem: Eva Løvendal Skjolde
RINGERIKE
Leder: Bente Krogstad, bente.krogstad@gmail.com
tlf.: 48263636, Harehaugveien 1, 3514 Hønefoss
Styremedlem: Trude Skarheim Karlsen
Styremedlem: Marit Fagerås
Varamedlem: Kari Danielsen
Varamedlem: Kari Elton
STAVANGER
Leder: Elisabeth Ianke Mørkeseth elisabethim@icloud.com, tlf.: 48075521
Tarjodd Bondesvei 11, 4032 Stavanger
Styremedlem: Tone Margrete Johnsen
Styremedlem: Mariell Klungtveit
Styremedlem: Gerd Lise Kahrs Knutsen
Varamedlem: Linda Solito de Solis

HÅLOGALAND
Leder: Olga-Marie Bekkelund, olg-bekk@online.no
tlf.: 90111040, Samagt 59, 9403 Harstad
Økonomiansvarlig: Monica Samuelsen
Styremedlem: Britt Jacobsen
Varamedlem: Evelyn Kristiansen

SUNNMØRE
Leder: Reidun Vinje, r.vinje66@gmail.com
tlf.: 416 68 619, 6052 Giske
Nestleder: Cathrin Myhre Hansen
Kasserer: Torunn Absalonsen
Styremedlem: Unn Asta Nilsen
Styremedlem: Gunn Grimstad Molnes
Styremedlem: Evy Walderhaug

LOFOTEN
Leder: Vivian Stensvik, per.olufsen@live.no
tlf.: 93832504, Misværveien 2, 8312 Henningsvær
Styremedlem: Solfrid Lindberg Håkonsen
Styremedlem: Liselotte Henriksen
Kasserer: Per-Arne Olufsen
Varamedlem: Marit Nilsen

SØR-HELGELAND
Leder: Merete Skauvik
merete.skauvik@outlook.com
tlf.: 95243450, Nordøyveien 11, 8909 Brønnøysund
Nestleder: Merete Walla
Styremedlem: Hanne Solberg
Varamedlem: Liv Kristiansen

NORD-TRØNDELAG
Leder: Berit Anne Tanem,
beritannes@hotmail.com,
tlf.: 90637185 Måssåbergvn. 23, 7710 Sparbu
Kasserer: Ruth Wodahl
Sekretær: May Grethe Kojan
Styremedlem: Hilde Melhus
OPPLAND
Leder: Aina Haug Kløvrud, a-m-kloe@online.no
tlf.: 45297382, Einavegen 1885, 2843 Eina
Sekretær: Liv Marit Førde Gran
Kasserer: Marit Ødegaard
Styremedlem: Hilde Johanne Solvang
Styremedlem: Nina Kjølen
Varamedlem: Rachel Engevold
OSLO/AKERSHUS
Leder: Arnhild Moheim, o.a.lymfoedemf@outlook.com, tlf.: 90142556
Rugdeveien 49B, 2069 Jessheim
Styremedlem: Karin Aakermann
Styremedlem: Unni Andreassen
Styremedlem: Marita Heiberg
Styremedlem: Eva Tufte
Varamedlem: Torunn Ekornholmen
Varamedlem: Laila Hermann

SØR-TRØNDELAG
Leder: Oddny Merete Bye, o-mbye@online.no
tlf.: 92200734, Togstadjårvegen 169, 7327
Svorkmo
Sekretær: Kari Enger
Kasserer: Astri Eide
Styremedlem: Sonja Nicoline Ertzaas
Styremedlem: May Enger
Varamedlem: Ann-Kristin Vikan
TROMS
Leder: Sissel Maivor Walle troms@nllf.no,
tlf.: 45234691 Kirkemogata 27, 9360 Bardu
Økonomiansvarlig: Tove Hanssen
Sekretær: Venke Anita Pettersen
Varamedlem: Moma Lisa Andersen
VESTERÅLEN
Leder: Oddveig Bjørlo Mikalsen
oddvei-m@online.no, tlf.: 48116552,
Tjønnvollveien 6, 8404 Sortland
Kasserer: Christina Sotlien Svendsen
Sekretær: Ingrid Knoph
Styremedlem: Eva Kjønø Johansen
Varamedlem: Lise Rasmussen

VESTFOLD
Leder: Claire Buer
clairebuer23@gmail.com, tlf.: 33385361
Årøyveien 23b, 3135 Torød
Kasserer: Mona Wike
Styremedlem: Gunn Helen Holte
Styremedlem: Catrine Johnsen
Styremedlem: Charlotte Espe Kirsebom
Styremedlem: Monica Tournaire-Nordbye
VEST-FINNMARK
Leder: Laila Olaussen
loalta@online.no, tlf.: 90904970,
Sønnvismoen 55, 9517 Alta
Kasserer/sekretær: Bjørg Kristensen
Styremedlem: Kjersti B. Jakobsen
Styremedlem: Kariann Hætta
Varamedlem: Tone Elisabeth Poulsen
ØSTFOLD
Leder: Gunn Leiro, sleiro@online.no,
tlf.: 90103042, Skogliveien 58, 712 Grålum
Økonomiansvarlig: Nina Malm Omberg
Styremedlem: Beate Steen Nilsen
Styremedlem: Angjørg Løkke
Styremedlem: Kirsten Hauge Hystad
Varamedlem: Charlotte S. Halvorsen
BUSKERUD
Kontaktperson: Kari Danielsen
danielsen.kari@gmail.com, tlf.: 41924886
Loveien 22, 3514 Hønefoss
SENTRALSTYRET
(Felles e-post til samtlige:sentralstyret@nllf.no)

JOBST® RELAX
– KOMPRESJON FOR SØVN OG HVILE

Leder: Heidi Rosander Lund
e-post: leder@nllf.no
Nestleder: Hilde Melhus
e-post: hilde.melhus@gmail.no
Økonomiansvarlig: Merete Walla
e-post: okonomi@lymfoedem.no
Styremedlem/lokallagsansvarlig:
Olga-Marie (Lillegull) Bekkelund
e-post: olg-bekk@online.no
Styremedlem: Elin Madsen
e-post: elin.madsen@bkkfiber.no
Styremedlem: Anne Fehn
e-post: anne.fehn@live.no
Varamedlem: Per Strand
e-post: per.strand2@lyse.net
Varamedlem: Karen Borsholm
e-post: karen.borsholm@gmail.com
Valgkomite for sentralstyret:
Gøril Tandberg, Leder
e-post: gtsmestad@gmail.com
Niels Høegh
Bente Mariell Klungtveit
Varamedlem: Arnhild Moheim

THERAPIES. HAND IN HAND.
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Reis bort alene
og bare tenk
på deg selv
Vår medarbeider Karin Trøan
bestemte seg for å reise bort
en hel måned i januar til
varmere strøk og kun tenke
på seg selv. Ingen kurbad,
ingen fysioterapi, bare en tur
hvor det å være alene og
nyte livet stod i høysetet.
“Jeg er lymfødemiker og som
andre sliter jeg med mitt. Når
vinteren kommer er det også ekstra krevende å bo nord i landet og jeg
kunne tenke meg å prøve noe helt annet.
Som sagt så gjort. I januar bestilte jeg meg
et opphold i Palma, hvor jeg betalte alt selv.
Det var ingen fysioterapi og jeg ordner det
meste av maten slev. Hotellet hadde oppvarmet innendørs svømmebasseng, i tilegg
til utendørsbasseng, samt trimrom, noe
som var viktig for meg og min daglige trening. Men jeg hadde ingen tilgang til
fysioterapi.

reise
brev

Som lymfødemiker er det viktig med middelhavsmat, mye frukt og grønnsaker,
minus salt og sukker. Da passer et opphold

26. april avholdt foreningen
medlemsmøte i lokale til
Medisinsk Senter i Steinkjer.

Promenaden i Palma. Her kan du
spasere rundt å kun tenke dine egne
tanker.

i Palma bra. Det er lett å få tak i de “gode”
matvarene, ferske og sunne og friske
grønnsaker hver eneste dag. Det gjør godt i
hele kroppen.
Det er også viktig å holde seg i aktivitet og
det å gå lange turer er fint for sirkulasjonen.
Palma har både turterreng og byliv og for
meg var det en glede å nyte det beste av
begge deler hver dag. At klimaet også innbyr til å nyte er et pluss.
Dette er en tur jeg absolutt kan anbefale
andre. Men det er klart, slike turer koster
og det er sikkert ikke alle som har råd til å
gjennomføre slike turer. For min del
prioriterte jeg sterkt min egen helse og bare
meg. En tur bør inneholde reise tur/retur
Gardermoen, hotellopphold og transfer
til/fra flyplassen.

spise. Det går også an å få kjøpt alle måltider
på hotellet og mange av de eldste gjør det.

ANBEFALES
Jeg anbefaler en slik tur på det sterkeste til
de som har muligheten til å gjennomføre
sen slik tur. Både økonomi og helse spiller
inn selvfølgelig, men det å være en måed

Spesialfysioterapeut Wilma von de Veen,
som arbeider ved St. Olavs Hospital i
Trondheim, holdt en god innføring og informasjon om lymfødem, og spesielt
lipødem ettersom vi nå har fått mange nye
medlemmer som har denne sykdommen.
Wilma viste mange bilder samt henviste til
ulike nettsider for at vi selv skulle kunne
sette oss enda mer inn i emnet.
Etter innledningen, samtidig med kaffe/te
og hjemmebakt, ble det anledning til å stille
spørsmål og utdype emner medlemmer
ønsket å vite mer om.

På bildet ser vi en del av de 14 fremmøtte, Wilma von de Veen sitter lengst i fra kamera.
En del medlemmer ønsket ikke å være synlig og trakk seg unna da bildet ble tatt.

FINE LEILIGHETER
Det er forskjellige tilbud/ting å være med
på og det meste er bussreiser med guide til
forskjellige steder på Mallorca. Slike reiser
kan oppfattes dyre og unødvendige, men er
individuelt planlagt. Jeg bodde i en
hotelleilighet, med kjøkken, stue, bad,
separat soverom og balkong. Man bor bra og
man kan ordne all mat selv. Slik blir det billigere enn om man måtte gå ut hver dag å

«Mitt» hotell i Palma.

borte den kaldeste tiden i Norge og spasere
rundt i et behagelig klima uten å tenke på
fysioterapi, sykdom, nød og elendighet gjør
noe med en.
Alt i alt var det en trivelig opplevelse og
anbefales til de som har lyst til å gjøre det
samme.

Årsmøte i
NLLF Stavanger
20 medlemmer var tilstede da
Stavanger lymfødem- og lipødemforbund avholdt årsmøte.. Tilstede var
også fysioterapeut Silje Løge Norberg
med gode råd og tips. Hun snakket
mye om hvordan man selv kan drive
drenasje ved hjelp av leddpumper i
tær, ankel, kne, hofte og skulder.
Bildet: Det nye styret i Stavanger
lymfødem- og lipødemforening: Fra
venstre Mariell Klungtveit, Linda
Solito de Solis, Gerd Lise Kahrs
Knutsen, Elisabeth Ianke Mørkeseth
og Tone Johnsen.
34 www.nllf.no

Vi er så heldige at vår fysioterapeut Eli
Foosnæs holder til der og alltid er behjelpelig når vi har behov for et møtested,
selv om det betyr at hun må avsette denne
kvelden for å være tilstede å sørge for å
åpne og stenge dører bl.a.
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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.

fø d
L æ r å l e v e m e d ly m

em

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

Lymfødem i hverdagen
– 2 ukers kurs

Kurs 4-18
Kurs 18a-18
Kurs 42b-18

Kurs 14b-18
Kurs 23b-18
Kurs 32b-18
Kurs 49b-18

26. jan – 2. febr
4.–11. mai
19.–26. okt

På dette kurset har vi fokus på å lære hva du
kan gjøre selv når du har fått lymfødem. Du
vil blant annet lære om lymfesystemet, fysisk
aktivitet, hjelpemidler og egenbehandling. Kurset
inneholder i tillegg intensiv daglig behandling
av fysioterapeuter med spesialkompetanse
i lymfødembehandling.

www.dialecta.no Foto: Oda Hveem

LETT Å SPISE SUNT

NLLF Nord-Trønderlag med vellykket medlemsmøte

6.–20. april
8.–22. juni
10.–24. aug
7.–19. des

Fordypningskurs etter deltakelse på «Lær å leve
med lymfødem». Hovedfokus på dette kurset er
hvordan du fungerer best mulig med ditt lymfødem
i hverdagen, rettet mot fysisk aktivitet og ernæring.
Inkl. lymfødembehandling på hverdager.

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

Nytt perspektiv på livet
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Returadresse: Norsk lymfødem- og lipødemforbund, Postboks 6304, 0604 Oslo

Effektiv kompresjonsbehandling
for lymfødem

Frihet til å føle
deg bedre
Alle lymfødem er ulike, og stadig ﬂere
velger å bruke inelastisk kompresjon
som et tilleggsverktøy i sin lymfødembehandling.
Ved å kombinere den inelastiske
spesialbandasjen circaid med de
velkjente mediven kompresjonsstrømpene vil du enkelt kunne administrere ditt lymfødem i både akuttfaser
og vedlikeholdsperioder etter hvert
som lymfødemet varierer.

Kompresjonen i spesialbandasjen
justeres enkelt i hver stropp, og du kan
selv etterjustere med målekortet ved
behov. Ved å kombinere disse to
behandlingsformene vil man få en
effektiv, behagelig og tidsbesparende
behandling av lymfødemet, og ikke
minst mer frihet for deg som pasient!

www.medinorway.no

medi. I feel better.

