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behandlingskoncept til blandt andet behandling af
ødemer, lokaliserede betændelsestilstande, arvæv
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reduceres betydeligt og bevægelsesområdet øges.
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Helle Lyngholms lymfødem
debuterede 16 år efter en
operation for livmoderhalskræft. I de sidste fire år har
hun kæmpet for at få lindret
smerterne ved ødemet.
Nu har hun fundet en løsning
med PhysioTouch, hvor effekten
har vist sig at være imponerende god.
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Se Youtube-videoerne fra
behandlingen af lymfødem.
Søg på: “ben lymfodem”,
“vanskelige ødemer” eller
“arm lymfodem”, “LymphaTouch Fysiodema”.
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LIPØDEM TEMA

Lipødem er en
tung byrde at bære
Selvom millioner af kvinder har lipødem, er det ikke
noget, der snakkes meget om. Når patienterne til
sidst søger lægehjælp, har de ofte kæmpet med tilstanden i årevis og er blevet rådet til at spise mindre
og træne mere.
Af Axel Baumgartner, læge og dr. med, specialist i lipødem

Nogle patienter har siden teenageårene vist, at de
var anderledes på grund af deres tykke ben. Nogle af
dem udvikler endda en spiseforstyrrelse og træner
som besatte i håb om at reducere størrelse af benene
og smerterne, der følger med. Sygdommen forveksles ofte med fedme, fordi den forårsages af en unormal ophobning af fedtceller. Og mange fagpersoner
kender ikke til tilstanden. Det sker fortsat, at lipødem
ikke bliver opdaget eller bliver fejldiagnosticeret
som fedme og udelukkende et kosmetisk problem.
Men symptomerne på lipødem er langt mere alvorlige end ren kosmetik.

Fakta om lipødem
• Lipødem er en kronisk, arvelig defekt i fedtvævet. Lidelsen rammer oftest kvinder
• Typisk samler fedtet sig omkring hofter og
lår, mens overkroppen kan være normal
• Benene er ømme, trætte og føles tunge
• Lipødem rammer næsten kun kvinder, og
derfor går eksperterne ud fra, at sygdommen skyldes hormonelle ubalancer
• Lipødemfedtet kan ikke fjernes ved diæt eller træning
• Behandlingen består af kompression, bandagering og fedtsugning
Kilder: homephysio.ie, dalyfo.dk
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”Lipødem kan hverken spises eller trænes væk, ligesom vanddrivende midler heller ikke hjælper. Den eneste hjælp, vi i øjeblikket kan få, er manuel lymfedrænage, kompressionsstrømper
og lymfepresse, som lindrer det smertefulde tryk i benene.
Det, som vi ved virkelig hjælper, er fedtsugning af de ramte områder, men det er i øjeblikket
meget svært at få bevilliget i Danmark, fordi hospitaler som for eksempel Herlev Hospital bevilliger efter BMI, og alle med lipødem har for højt BMI som følge af sygdommen.
Da sygdommen er progressiv, ved vi, at alting bare bliver værre med invaliditet til følge, så for
vores og samfundets skyld burde vi få fjernet underhudsfedtet ved fedtsugning så tidligt som
muligt. Det er det, vi i lipødemgruppen kæmper for at få ret til.”

Hvad er lipødem?
Lipødem er en tilstand, som næsten udelukkende
forekommer hos kvinder. Det er en kronisk, fremadskridende sygdom, som er karakteriseret af en
afgrænset forøgelse af fedtvævet lige under huden,
smerter, ødem og blodudtrædninger. Selv om lipødem
kan forekomme hos overvægtige kvinder, er vægten
hos mange patienter normal i de tidlige stadier. Den
åbenlyse forskel mellem an slank overkrop og tykke
ben kan ikke fjerned gennem vægttab eller træning
og medfører ofte store psykologiske problemer.
Hos de fleste patienter opstår sygdommen i tilslutning til puberteten, men den kan også optræde senere, specielt i forbindelse med hormonelle forandringer så som graviditet og overgangsalder. Tilstanden
varer liver ud og udvikler sig gradvist. Årsagen er
ukendt, men man antager, at hormoner og arv spiller
en vigtig rolle. For mange af de berørte bliver deres
symptomer værre med alderen.
Tre stadier af lipødem
Man skelner mellem tre stadier af lipødem. I begyndelsen er huden glat, men det underliggende fedtvæv bliver tykkere. I stadie to kan man mærke små
knuder under huden, og overfladen bliver ujævn. I
stadie tre kan patienten have enorme mængder ømt
fedtvæv under huden, især på indersiden af lårene
og omkring knæene.
Kliniske symptomer
Samtidig med at benene vokser, føles de tunge og
stramme, og benene føles ømme ved berøring. Tilstanden forværres om aftenen, hvis patienten har
stået meget op i løbet af dagen, og når det er varmt.
Et andet symptom er tilbagevendende blodudtrædninger og blå mærker. Men også begrænset bevægelsesfrihed på grund af fedtvævet og sår på indersiden
af lårene, hvor vævet gnider mod hinanden, har stor
indflydelse på patientens livskvalitet.

Kaja Højgaard, bestyrelsesmedlem i Dansk Dercum og Lipødemforening

1.

STADIE

Behandling – hvad kan vi gøre?
Symptomerne forårsaget af ødembehandlingen af lipødemet kan reduceres ved lymfedrænage udført manuelt eller med udstyr og brug af kompressionsstrømper.
Det afhjælper tilstanden, men helbreder ikke.
Siden man har indført fedtsugning, kan man for første gang fjerne den overflødige mængde af fedt under
huden. Nye metoder ved fedtsugningen med blandt
andet brug af ultratynde sonder har revolutioneret
behandlingen af lipødem. Nu kan man normalisere
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kroppens udseende og proportioner og fjerne fysiske
og psykiske gener.
For selv om konservative metoder som drænage og
kompression kan reducere ødemet, kan en fedtsugning korrigere kropsformen og give en langvarig
bedring. Nogle gange forsvinder også smerterne og
blodudtrædningerne fuldstændigt, dog uden helbredelse. Men en fedtsugning kan forbedre patientens
livskvalitet markant både psykisk og fysisk.
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”Det har hjulpet mig rigtigt meget at få en diagnose”
I ti år, inden hun fik sin diagnose, følte Lene Niknazmanesh sig tyk og grim. De mange slankekure hjalp
ikke, og hun anede ikke, at hun led af en sygdom, der
hed lipødem. Det blev opdaget ved et tilfælde.
Af Lotte Frandsen

Lene Niknazmanesh ville gerne have et par langskaftede støvler. Hun gik ind til Shava, fordi hendes ben
var for tykke til almindelige støvler.
”Da jeg hev op i bukserne, sagde ekspedienten til
mig, at jeg havde lipødem. Jeg vidste ikke, hvad det
var. I årevis har jeg prøvet at tabe mig og slået mig
selv oveni hovedet med, at jeg var tyk og havde grimme ben.”
Det var et afgørende vendepunkt for Lene Niknazmanesh at få sin diagnose.
”Det blev meget nemmere at leve med lipødemet, efter jeg fik diagnosen og blev klar over, at det ikke er
min egen skyld. Det hjalp mig meget. Nu var jeg ikke
bare en tyk kvinde uden rygrad til at tabe sig. Jeg fik
fred for den evige dårlige samvittighed.”
Mange begrænsninger
Lene Niknazmanesh har levet med sit lipødem i næsten
20 år nu og oplever mange begrænsninger i sin hverdag. Det startede, da hun var sidst i 30’erne, og i dag
er hun 56.

”Jeg tænker på mine ben det meste af tiden. De er
tunge og ømme, og jeg bliver hurtigt træt. Det er
svært at dyrke motion, og jeg har måttet holde op
med mit flexjob, fordi benene gjorde ondt. Smerterne ødelægger også min nattesøvn.”
Det er også svært at finde tøj, når underkroppen er
flere størrelser større end overkroppen. Men det er
vigtigt ikke at skjule sig, mener Lene Niknazmanesh,
der er formand for Dansk Dercum og Lipødem Forening.
”Mange med lipødem gemmer sig i store bukser. Men
jeg elsker at gå i kjole, selv om folk kigger på mine
tykke ben. Vi skal ikke gemme os.”
Frustrerende uvidenhed
Der er stadig stor uvidenhed om lipødem blandt
sundhedspersonalet.
”Det er enormt frustrerende. Jeg har selv måttet have
brochurer med til min egen læge, så han kunne læse
om sygdommen.”
Lene Niknazmaneshs datter på 24 år lider også af
lipødem.
”Det værste er næsten, at jeg giver det videre til hende. Så jeg gør alt, hvad jeg kan for at sprede kendskabet til lipødem, så hun ikke skal vente i årevis på
diagnosen og få at vide, at hun bare skal tabe sig. For
det kan vi ikke. Så havde vi gjort det.”

Juni er international lipødemmåned.
Det markerer man i Svensk Ødemforbund
I Stockholm går lipødemekere på gaden for at gøre
opmærksom på sygdommen. Alt for mange er nemlig uvidende om sygdommen, og mange bliver fejldiagnosticerede.
Af Lotte Frandsen

Alt for mange, der lider af lipødem, kan fortælle den
samme dårlige historie: Lægerne har et ringe kendskab til sygdommen, og mange bliver fejldiagnosticerede med fedme. Selv mange af kvinderne ved ikke,
at det faktisk er en sygdom. I Sverige håber man gennem kampagner som den årlige demonstration at nå
ud til både sundhedspersonale og beslutningstagere, da behandlingstilbuddene til patientgruppen er
mangelfulde.
- Når patienterne ikke får behandling, betyder det,
at mange bliver langtidssygemeldt og ryger ud af arbejdsmarkedet i stedet for at kunne leve et aktivt liv,
siger Margarete Haag fra Svensk Ødemforbund.
I år er det anden gang, man markerer lipødemmå-
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neden ved en demonstration, og det giver resultat.
Aftonbladet publicerede en artikelserie om lipødem,
medlemstallet i foreningen steg, og der er en rapport
undervejs. Årets tema var ”Lipødem – vi har brug for
behandling. Og det er meget aktuelt, mener Margareta Haag.
- Næsten alle, vi kommer i kontakt med, har problemer med at få lægen til at lytte eller tage imod
informationsmateriale. Og mange bliver stadig fejldiagnosticerede. Dertil kommer, at det er dyrt for
samfundet at alle disse kvinder bliver så syge, at de
ikke kan arbejde.
Demonstrationen fik mange forbipasserende til at
stoppe op og stille spørgsmål, og mange tog informationsmateriale med sig.
- Jeg tror, det er utrolig vigtigt at være ude på denne
her måde. Mange af lipødemikerne har lidt i stilhed
i mange år og skammet sig. Pludselig hører de ordet
lipødem, og det går op for dem, at de ikke gør noget
galt, men lider af en sygdom.
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Hævede arme eller ben?
Armstrømper i

Livskvaliteten øges

nye farver

i takt med at ødemet mindskes

”Konsistensen
af ødemet blev blødere, omfanget
og tyngdefornemmelsen føltes meget mindre. Det
har været en positiv oplevelse at anvende Lympha Press.
Faktisk den eneste positive oplevelse i de 2,5 år
jeg har haft lymfødem.”

Læs hele
patienthistorien (nr. 5)
på
www.lymphapress.dk

Lympha Press kompressionspumper kan bevilges til hjemmebrug,
efter en individuel vurdering af dine behov.
For mere information kontakt:

JOBST Elvarex armstrømper
®

®

Spørg efter de flotte farver næste gang du skal have ny strømpe!
Rød

Mørkeblå

Sjælland og Øerne: Produktchef Pernille Krogh
Jylland & Fyn: Konsulent Gitte Yding

Mobil: 2125 3195

Mobil: 2830 9657

pk@apodan.dk

gya@apodan.dk

VII Nordic Congress
of Lymphology
Helsinki, Finland 6.-8. september 2018
Sidste år skulle vi have afholdt Den Nordiske Kongres
i København, men vi var desværre nødt til at aflyse,
da der var alt for få tilmeldte ved skæringsdatoen. Vi
overlod vores aftaler til den finske organisationskomité, og heldigvis var der stor opbakning i Helsinki.
Mere end 200 engagerede og interesserede lymfødemterapeuter samt nogle få læger og sygeplejersker
mødtes i det skønne sensommervejr i Helsinki.
Af Kirsten Hedeager

Det blev meget interessante dage, som blev indledt
med velkomst af den tidligere finske præsident Tarja
Halonen. Hun var lidt vanskelig at forstå, men det
var helt tydeligt, hun havde gode erfaringer med
fysioterapeuter og ikke mindst med lymfødemterapeuter. Hun sluttede af med at ønske os gode dage!
Og det blev det.
Vi var ti danske deltagere, lymfødemterapeuter fra
forskellige hospitaler og det private samt ansatte ved
SAHVA Mediq og medarbejdere fra Specialbandager.
Vi blev ført up-to-date på alle væsentlige områder,
nye ting fra forskningen og på det erfaringsbaserede.
Michael Oberlin fra Földi klinikken talte om de
mange, komplekse sammenhænge, der kan være
omkring både at stille diagnosen og planlægge behandling af lymfødem.
Robert Damstra fra Holland talte om den hollandske
model, hvor man går meget ind for, at patienten
skal klare sig selv, men alligevel have nær kontakt
til behandleren. Han talte ligeledes om et EU-projekt,
VascERN (Working group on Primary lymphedema).
Kristiane Gordon, Sct. George Hospital, London talte
om sammenhængen mellem fedt og lymfe samt forskellige lymfatiske syndromer.
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Alex Baumgartner, Hanse Klinik, Lübeck talte om
fedtsugning til lipødempatienter. En gennemgang
af hvordan undersøgelsen og derefter senere operationen foregår, samt fordele og ulemper ved denne
behandlingsform.

VII Nordic
Congress of
Lymphology
Helsinki,
Finland
2018

Karen Herbst, Arizona, USA er specialist i behandling
af Morbus Dercum og lipødem, som hun forklarede
de forskellige kendetegn for. Hun fortalte endvidere
om det nære samarbejde, hun har med den svenske
gruppe.
Jean Paul Belgrado fra Belgien fortalte om, hvordan
han ved brug af infrarød fluorescens teknologi kan
forbedre både diagnosticering og behandling af lymfødem. Påvirkningen af lymfeflowet med manuel
lymfedrænage kan ses på disse optagelser.
Der var flere indlæg om, hvordan fysioterapeuter
kan påvirke og behandle bindevævet i kroppen, og
om at dette har en meget stor betydning for at den,
der har været i behandling for kræft, kan få meget
mere velvære og livsglæde og ikke mindst færre
spændinger og smerter. Fysioterapi kan afhjælpe generne på flere fronter. Der er tydeligvis større bevågenhed fra fysioterapeuters side i vores nabolande,
og jeg håber inderligt, at vi i Danmark også en dag
vil blive betragtet som en vigtig faktor allerede i den
tidlige fase af et kræft- behandlingsforløb. Jeg føler
mig overbevist om, at det kunne være med til at forhindre og i hvert fald mindske gener og senfølger for
den ramte.
Helsinki er et skønt sted! Vi så det ved den skønneste sensommer temperatur og havde god tid både før
og efter kongressen. Er du interesseret i design og
moderne kunst er Helsinki et must!

”

Jean Paul Belgrado fra Belgien fortalte om,
hvordan han ved brug af infrarød fluorescens
teknologi kan forbedre både diagnosticering
og behandling af lymfødem.
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Norske Hilde Hov har fået
transplanteret lymfeknuder
fra armhulen til lysken
Der er endnu ingen danske patienter, der har
fået foretaget operationen. Men i Norge er flere
patienter blevet opereret. En af dem er Hilde Hov.
Af Lotte Frandsen

Er sekundært lymfødem
også arveligt?
Man har længe vidst, at primært lymfødem er arveligt. Og man har længe vidst, at faktorer som kirurgi,
strålebehandling og fedme øger risikoen for at udvikle sekundært lymfødem. Men nu har en gruppe
amerikanske forskere sat sig for at undersøge, om
der også skulle være en genetisk faktor, der gør, at
visse patienter har en øget risiko for at udvikle sekundært lymfødem.
Gennem ti år har de fulgt 188 kvinder, der alle var
opererede for brystkræft og fundet den samme genmutation hos en stor del af dem, der udviklede sekundært lymfødem. Man regner med, at det aktuelle
gen har betydning for udvikling af lymfesystemet.
Så måske skyldes udvikling af sekundært lymfødem
ikke alene senfølger til cancerbehandling.

Hvor tidligt skal man
operere for lymfødem?
Når man behandler lymfødem, forsøger man altid
med konservative metoder så som drænage, bandagering og kompression som første valg, inden man
tilbyder patienterne en eventuel operation. Men nu
mener nogle forskere, at man ikke skal være så tilbage-
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holdende. De mener, at de resterende, velfungerende
lymfekar risikerer at blive så overbelastede, at vævet
bliver ødelagt og dermed uegnet til den type operation, hvor man forbinder lymfekar med små vener.
Og et enkelt studie med transplantation af lymfeknuder har vist, at operationen blev mest vellykket hos
den gruppe af kvinder, der blev opereret allerede
mens deres lymfødem var i fase et.

Vækstfaktorer reparerer
ødelagte lymfebaner
En gruppe forskere har haft held med at gendanne
ødelagte lymfekar ved at sprøjte specifikke vækstfaktorer ind i de ødelagte områder. Foreløbig er forsøgene kun udført på dyr.
Man ved, at defekter i det gen, der koder for vækstfaktoren, kan medføre primært lymfødem.
Selv om man har kendt til lymfødem i over 100 år, er
det først i nyere tid, man er begyndt at forstå mekanismerne bag tilstanden. Men der forskes i området,
og forskerne er optimistiske, når det drejer sig om
at finde behandlingsmetoder og måske endda helt at
kunne kurere sekundært lymfødem i en overskuelig
fremtid.

Hilde Hov, 50 år, blev i april 2014 opereret for
brystkræft og udviklede hurtigt derefter lymfødem i armen, brystet og i siden. Hun kontaktede
selv den kirurg, der udfører lymfeknudetransplantationerne. Normalt foretages transplantationen i forbindelse med en rekonstruktion af
brystet.
”Det er en eksperimentel behandling, og jeg kom
til at stå på ventelisten i fire år. Det optimale er at
blive opereret efter højst to år med lymfødem.”
Selve operationen varede op mod fire timer og
foregik i fuld narkose. Derefter var Hilde Hov
indlagt en uge med dræn. Da hun blev udskrevet,
ventede tre måneder med daglig drænage for at
stimulere lymfeflowet og bandagering. Samtidig
gik Hilde Hov med kompression hele tiden.
”Nu er der gået et par måneder siden min operation, og ødemet i brystet og siden er næsten væk.
Jeg kan ikke mærke den store forskel i armen,
men jeg tror, det bliver bedre over tid. Det har jeg
hele tiden troet på.”

Måske vil man transplantere
lymfeknuder i fremtiden
I erkendelse af at lymfedrænage og kompression
kun hjælper patienter med mildt til moderat lymfødem, har forskerne nu fokus på at udvikle kirurgiske behandlingsmetoder. En af metoderne
er transplantation af lymfeknuder.
Af Rikke Falsing Vestergaard og Tine Engberg Damsgaard

Forskere verden over har de seneste par år beskrevet og udviklet flere typer af kirurgisk behandling
af lymfødem, som man tidligere har behandlet
med kompression og specialiseret fysioterapi. En
af de relativt nye metoder er transplantation af patientens egne lymfeknuder.
Operationen udføres ved, at en lille vævsblok, som
indeholder en gruppe velfungerende lymfeknuder, udtages og flyttes til det område, hvor der er
fjernet lymfeknuder fra. Det er håbet, at der med
tiden dannes nye lymfebaner. Der er kun en meget
lille risiko for, at man fremkalder et nyt lymfødem
i det område, hvor lymfeknuder tages fra, især hvis
patienterne udvælges rigtigt.
Indtil videre er resultaterne sparsomme, og der er
ikke opereret nogen patienter i Danmark endnu.

i

BOKS
I forbindelse med at der i højere grad fokus
på at behandle senfølger efter cancerbehandling, er der forskellige steder i Europa,
USA og Australien etableret centre, hvor
man tilbyder alle former for kirurgisk og
konservativ lymfødembehandling (kompression og drænage).
I Danmark har man etableret tre nationale
senfølgeenheder, hvor man blandt andet
vil kunne forske i effekten af nye kirurgiske behandlingsmetoder af lymfødem.
I Danmark er der to muligheder for kirurgisk behandling af lymfødem: På Herlev
Hospital forbinder man vener og lymfekar,
og på Odense Universitetshospital tilbydes
lymfødemsugning efter svensk forbillede.

Kilde: British Medical Journal
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Vejen til bedre livskvalitet
Vi tager hånd
om dig...

Nu butik i Aalborg

Skipper Clements Gade 3 - 9000 Aalborg C
Tlf.: 33 60 62 62 - www.ruthboisen.dk

Physiomed
Ph ysi om ed er et tysk
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DEEP OSCILLATION
Unikt apparat til behandling af lymfødem og fibrose
Nu bevilliget til borgere i flere kommuner!
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Oscillation har eksisteret
gode resultater i udlandet
til Danmark.

Intramedic A/S
Vi er et kompetent firma
med over 20 års erfaring i
forhandling af
medikotek nisk udst yr.
Ønsker du yderli gere
information eller
dokumentation på
apparatet er du
velkommen til at kontakte

• Reducerer ødem og fibrose
• Reducerer ødem og fibrose
• Virker på både primær og sekundær lymfødem
• Reducerer smerte og fremmer helingsprocesser
• Mulighed for hjemmebehandling med det håndholdte
apparat

os.

• Meget effektivt, skånsomt og nemt at benytte
• Intet tryk eller varmedannelse ved behandling

Åbningstider:
Mandag - Fredag: 10:00 - 17:30
Lørdag: 10:00 - 14:00

Tel: 70 23 61 62
Email:info@intramedic.dk
www.intramedic.dk

• Benytter et elektrostatisk felt til at skabe dybe
oscillationer (svingninger) i vævet
• Klinisk valideret og patenteret teknologi
• Videnskabelig dokumenteret effekt

Workshop 2018

Comwell Korsør

Workshop 2018

Workshop 2018

Program for
DALYFO’s
Workshop 2019
Comwell Korsør,
Ørnumvej 6, 4220 Korsør
d. 29.-31. marts

Fredag

(Tjek ind muligt fra kl. 14.00)

Lørdag		

Søndag (Tjek ud senest kl. 11.00)

Fredag

Tjek ind muligt fra kl. 14.00

07.00 – 09.00 Morgenmad

07.30 – 09.00 Morgenmad

16.00

Velkomst efterfulgt af stande

16.00 – 18.00 Stande med fremvisning af hjælpemidler og andre relevante produkter. Der
vil være kaffe og kage.

09.00 – 10.30 Kristiana Gordon, læge, Afdeling
for Dermatologi og Lymfovaskulær
medicin, St. George’s University
Hospitals (oplæg på engelsk)

09.00 – 10.30 Smuk i din egen krop
v/Christina Wedel, stylist

18.30 – 19.45 Middag inkl. 1 glas vand/vin/øl

10.45 – 12.15 Generalforsamling 2019

12.30 – 13.30 Frokost

20.00 – 21.30 Tonny Karlsmark, overlæge
Dermato-Venerologisk Afdeling og
Videnscenter for Sårheling, Bispebjerg
Hospital, samt formand for Dansk
Netværk for Lymfødem

12.30 – 13.30 Frokost

13.30 –

Qigong
Qigong er kinesiske helsebevægelser, som fokuserer på at få afspændt og styrket kroppen, så Livskraften,
som vi kalder Qi, kan nære krop og sind. Qigong kaldes også for meditation i bevægelse.
Alle øvelser kan tilpasses individuelt og en væsentlig ingrediens er smilet. Både det på læben, men også
det, vi fornemmer i kroppen, når vi udfører disse blide og rolige stræk samt flydende bevægelser.
Qigong er ganske uhøjtidelig, og ALLE kan være med. Vibeke Fraling, Qigong master

i

11.00 – 12.30 Genvej til begejstring
v/Thomas Mygind
Farvel og tak for i år

14.00 – 17.00 Valgfrie aktiviteter á 50 minutters
varighed. Tjek særskilt holdliste.
• Qigong v/ Vibeke Fraling
• Selvdrænage og –bandagering
v/Antje Benkjer
• Line dance v/ Pia Andersen,
Roskilde Square og Line Dance Club
• Mulighed for at tage i svømmehal for
egen regning eller tage en gåtur ved
Korsør Nor
18.00 – 20.00 Middag inkl. 1 glas vand/vin/øl
20.00 – 21.30 En hemmelighed

TILMELDINGSBLANKET
WORKSHOPPEN 2019
☐ Jeg ønsker at deltage i DALYFO’s Workshop 2019, som finder sted d. 29.-31. marts 2019 på
Comwell i Korsør.
Denne blanket skal – for at være gældende – udfyldes og være os i hænde senest den 15. januar
2019 via en mail til info@dalyfo.dk.
OM DIG:
Navn:
Adresse:
Tlf.nr.:

E-mail:

☐ Jeg har primært lymfødem
☐ Jeg har armlymfødem

☐ Jeg har sekundært lymfødem
☐ Jeg har benlymfødem

☐ Jeg har lipødem

☐ Det er første gang jeg deltager i Workshoppen.
☐ Som ny deltager ønsker jeg en mentor på workshoppen (anbefalet)
AKTIV EFTERMIDDAG: Hold á 50 min. lørdag d. 30. marts kl. 14 – 17 .
☐ Jeg ønsker at deltage i Qigong v/ Vibeke Fraling
☐ Jeg ønsker at deltage i Line dance v/ Pia Andersen, Roskilde Square og Line Dance Club
☐ Jeg ønsker at deltage i selvdrænage og –bandagering v/ Antje Benkjer
Det er mulig at deltage i alle 3 aktiviteter, da holdene er forskudt. Dog er der også mulighed for at
du kan prioritere tid til at tage en tur i svømmehal for egen regning eller gå en tur ved Korsør Nor.
VÆRELSER:
☐ Jeg ønsker enkeltværelse (kr. 1.250 pr. person. Enkeltværelser tildeles i dén rækkefølge, vi
modtager tilmeldingerne)
☐ Hvis alle enkeltværelser er optagede, vil jeg gerne bo i dobbeltværelse.
☐ Jeg ønsker dobbeltværelse. (kr. 1000 pr. person)
Angiv evt. navn på ønsket værelseskammerat: _____________________

TILMELDING
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LÆS MERE OG HOLD DIG ORIENTERET PÅ WWW.DALYFO.DK, HVOR DER OGSÅ ER FLERE OPLYSNINGER OM, HVORDAN DU TILMELDER DIG. VI HÅBER, DU HAR LYST TIL AT DELTAGE
I DENNE SPÆNDENDE WEEKEND. PRISEN ER 1.250 KRONER FOR ET ENKELTVÆRELSE OG 1000 KRONER FOR ET DOBBELTVÆRELSE PER PERSON. TILMELDING SENEST 15.01.2019

Beløbet skal betales senest 7 dage fra dagen, hvor du modtager en samlet mail med bekræftelse på
din plads og betalingsoplysninger. Mailen vil først blive sendt ud efter tilmeldingsfristen. Der kan
betales med MobilePay eller via netbank. Samtidig er rettidigt betalt kontingent for 2019 en
forudsætning for at du kan deltage i Workshoppen – altså skal både kontingent og deltagergebyr
være betalt inden for tidsfristerne.
Deltagerantallet er begrænset og derfor tildeles pladser efter først-til-mølle-princippet. Ved
tilmelding indenfor tidsfristen vil deltagere, der ikke før har deltaget i workshoppen have
førsteprioritet.
SPECIELLE HENSYN:
Vegetar:
☐ Jeg ønsker ren vegetarkost
☐ Jeg ønsker vegetarkost inkl. fisk og fjerkræ
Allergier:
☐ Gluten
☐ Nødder ☐ Andet: ________________________
Mobilitet: ☐ Jeg er dårligt gående ☐ Jeg bruger kørestol
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NYT FRA BESTYRELSEN

GENERALFORSAMLING
Desværre har Kurt Curt og Hedvig Larsen besluttet at
stoppe i bestyrelsen, og det bevirker, at der er meget
at se til i bestyrelsen, og vi håber, at der er nogen, der
har tid og lyst til at stille op til bestyrelsen eller som
suppleanter på generalforsamlingen til foråret.
Vi bruger alle muligheder for at få fat i børn og unge
med lymfødem, men det har vist sig ikke at være
helt nemt, men heldigvis har vi Maj-Britt Hjortholm
i bestyrelsen, som arbejder ihærdigt på at finde nye
muligheder.

”

Vi har fået MobilePay, og det betyder blandt andet, at
det er nemmere for nye medlemmer at betale startkontingent, og vi har også mærket en stigende interesse for at blive medlem at DALYFO, og det er vi rigtig
glade for.

Nyt fra bestyrelsen
Efter en sommer, som viser sig nu at være den varmeste i mands minde (næsten), håber vi, at I alle trods
alt har haft en dejlig sommer med de problemer, der
er med at bære kompression dagligt.
Vi har fulgt med i debatten i vores Facebookgruppe,
om hvordan man kan takle de problemer, som hver
enkelt har haft, og gode råd er givet videre, og det
skal I have tak for.
Som I måske allerede nu har bemærket, så har vi fået
en ny grafiker til at stå for Lymfebladet. I skrivende
stund ved vi ikke selv, hvordan det kommer til at se
ud, men vi håber og tror på, at bladet får et løft, og at
det bliver taget godt imod.
Den 1. september afholdt vi Nordisk Lymfødemdag
2018 i Roskilde og Aalborg, hvor vi viste vores nye
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beach flags frem for at gøre opmærksom på vores
tilstedeværelse, samtidig med at vi uddelte vores
nytrykte flyer omhandlende ”5 ting…”, som patienter
og sundhedsfagligt personale bør vide om lymfødem.
Referatet samt billeder findes andetsteds i bladet.
Derudover har jeg, Jytte Holte, som den eneste deltaget i Nordisk Møde i Stockholm. Det bliver ligeledes
beskrevet mere inde i bladet, og ellers kan konferencen findes på Svenska Ödemforbundet’s hjemmeside.
Vi har fået MobilePay, og det betyder blandt andet, at
det er nemmere for nye medlemmer at betale startkontingent, og vi har også mærket en stigende interesse for at blive medlem at DALYFO, og det er vi rigtig
glade for. Vores startpakker til nye medlemmer bliver
nu fremsendt pr. mail, og det fungerer rigtig fint.

Hen over efteråret holder vi lymfødemaftener både
øst og vest for Storebælt. Vi har også lokale DALYFOgrupper i Nykøbing Falster og Odense, som også
løbende holder aftener evt. med bestemte temaer.
Disse lokalgrupper er dannet af lokale, frivillige
medlemmer af DALYFO, som er tovholdere på arrangementer i lige netop deres lokalområde. Hvis det er
noget for dig at hjælpe os med arrangementer tæt på
dit hjem, så send os hjertens gerne en mail. Hold dig
generelt opdateret på hvornår arrangementer finder
sted på vores hjemmeside.
Vi vil også slå et slag for vores kommende Workshop,
som vil finde sted d. 29.-31. marts 2019 på Comwell i
Korsør. Det foreløbige program findes inde i bladet,
mens tilmeldingsblanketten findes på hjemmesiden.
Derudover er der i bladet også indkaldelse til Generalforsamling 2019, som bliver holdt ifm. Workshoppen, så vi håber meget, at mange vil tilmelde sig til
denne weekend.

Indkaldelse til DALYFO’s
Generalforsamling 2019
Sted: Comwell Korsør,
Ørnumvej 6, 4220 Korsør
Dato: Lørdag d. 30. marts 2019
kl. 10.45-12.15

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Aflæggelse af årsregnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af eventuelt indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen
· Maria Hansen, formand – på valg
· Else Melgaard, næstformand – på valg
· Jytte Holte, kasserer – ikke på valg
· Maj-Britt Hjortholm – ikke på valg
· Lise Petersen – på valg
· Kurt Curth – udtrådt af bestyrelsen
· Hedvig Møller Larsen – udtrådt
af bestyrelsen
· Eventuelt
Indkomne forslag, der ønskes behandlet på
Generalforsamlingen, skal være os i hænde
via info@dalyfo.dk senest d. 1. februar 2019.
Gældende vedtægter kan findes på vores
hjemmeside www.dalyfo.dk under fanen ”Om
DALYFO”.
Vi håber at se dig!
De bedste hilsner
Bestyrelsen i DALYFO

På vegne af bestyrelsen i DALYFO,
Jytte Holte, kasserer

Arrangør:
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noget af udstyret af og hurtigt skulle have det på igen,
når jeg var tilbage på mit kontor. Jeg har oplevet at
køre til Sjælland med bandager på, og midtvejs gjorde det så ondt, at jeg måtte stoppe bilen, og tårerne
trillede ned af kinderne. Så skal man være sikker på,
at det er det rigtige, man gør – og sådanne situationer
viser, at det er nødvendigt med skype møder.
Hudpleje er vigtigt, man skal faktisk være god ved sig
selv. Det har jeg nok ikke været for god til. Det ”fede”
er, at der er nogen, der frivilligt gør noget for at hjælpe en. Det er dejligt. Man kan satse, og man mister
ikke noget, men får en chance for at få det bedre.
Efter 1 ½ måned var der ikke sket det store i forhold
reduktion af målene, så jeg skiftede over til Juzo
Compression Wrap, hvor man kan
få et højere arbejdstryk. Denne
bandage er lettere. Den fylder ikke
så meget, og dette i kombination
med, at der nu begyndte at ske noget med målene på mit ben, gjorde, at jeg ikke længere behøvede at
tænke over hvilket tøj, jeg kunne
tage på.

Kan strømpefirmaer gøre en forskel?
Ja, er svaret – det kan de faktisk godt!

Mit barnebarn får sådan nogle smarte kompressionsstrømper fra Juzo, og derved kom jeg i kontakt
med Juzo. Jeg mødtes i København med Robert Van
Zanten og Vicky Gudesen, hvor Robert præsenterede et Self Mangagement Project. Konceptet er hårdt
arbejde. Det er ikke noget, man kommer sovende til.
Jeg har primært lymfødem i benene. Da mit lymfødem er massivt, og jeg først er tilbudt behandling
som 47-årig, havde jeg brug for lidt betænkningstid
og turde ikke sige ja, før jeg havde mit lokale sygehus
med på banen, idet produkterne, som jeg har brugt,
ikke får fat i tæerne.
Erfaringer med Juzo’s produkter v. Else Melgaard der i denne artikel
udtaler sig som privatperson

Regionshospital Nordjylland, Thisted ved lymfeterapeut Karin Boel var positiv, og vi lagde en plan om
bandagering af tæer og forfod med Coban 2.
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Den 9. januar 2017 startede jeg. Der skulle tages billeder hver morgen af mine ben. Det var min mand,
Jørns, arbejde. Heldigvis syntes han, det var sjovt. I
begyndelsen, de første 2 uger, brugte jeg Juzo SoftCompres og Juzo ACS bandager. Derefter brugte jeg
kun Juzo ACS bandager. Jeg målte omfangsmål hver
morgen og skrev dagbog. Mandag og torsdag fik jeg
manuel lymfedrænage, og jeg skypede med Robert
og Vicky to gange i ugen. Det kan godt lyde af meget, men jeg tror ikke, man kan gennemføre uden en
”backinggroup”.
Det viste sig hurtigt, at de dage, hvor jeg cyklede, gik
stavgang, var til kor eller andet, det var de bedste
dage med størst effekt. Men med fuldtidsjob var det
lidt af en udfordring. Jeg havde enormt svært ved at
få fodtøj på. Jeg kunne jo ikke repræsentere mit arbejde og ligne en ”Michelin mand”. Der var sved på
panden, når jeg lige skulle af sted til et møde og have

Undervejs skete der det, at jeg
pludselig havde svært ved at stå og
holde balancen. Puden med væske
under mine fødder forsvandt, og
pludselig kunne jeg have hele foden på gulvet, og det gav ”søsyge”.
Jeg har altid været vant til at have
væske under fødderne, og derfor
var det en mærkelig, uvant fornemmelse. Jeg har tidligere haft
rosen adskillige gange, hvilket har resulteret i hudforandring på den ene fod. Det er nu næsten væk.
Man kan blive helt glad for de forskellige bandager.
Når noget ikke virkede eller føltes forkert, så brugte
jeg telefonen, beskrev problemet, tog billeder, og så
drøftede vi det på skype møde om aftenen. Jeg har
givet feedback på produkterne og følt, jeg er blevet
hørt.

jeg kan se på min forfod, at der sker noget for hver
dag.
Jeg havde ikke forestillet mig, at projektet skulle tage
så lang tid, men med jævnlige møder og kontakt så
får man energien til at fortsætte. Jeg håber, at mit ønske om at fortsætte nogle flere år på arbejdsmarkedet kan være muligt med ”mine nye ben”. Dog er jeg
stadig nødt til at få manuel lymfedrænage, for at jeg
kan få fuld effekt af kompressionen. Jeg er privilegeret med en dygtig lymfeterapeut. Jeg har ikke haft
rosen under forløbet, og det håber jeg at kunne undgå i fremtiden. Jeg tror også, jeg har haft min andel.
Hvis jeg skal efterrationalisere, så tror jeg aldrig, jeg
havde turdet prøve at skifte til andre strømper, hvis
ikke jeg havde fået denne unikke
mulighed. Det koster jo en bevilling hver gang, og når man har
strømper, man er tilfreds med, så
ved man, hvad man har, men ikke
hvad man får. Selv om lymfeterapeuter og andre har sagt, at det var
bedre med fladstrikkede strømper,
så er det Self Management Projektet, der har overbevist mig.
Projektet er ikke slut. Jeg har nu
søgt strømper hos kommunen.
Min ”backinggroup” er der fortsat.
De følger mig, er behjælpelige og
er kun et opkald væk. Jeg er også
i gang med at søge nyt ortopædisk
fortøj, da jeg ikke kan passe mine
støvler, hvis ikke jeg tager bandager på – mine ben er blevet markant mindre. Så alle, der kender mig, synes jeg har
fået nogle flotte ben.
Så konklusionen er: Strømpefirmaer kan gøre en forskel.
Jeg håber, at det, at jeg har været med i et Self Management Projekt, kan komme andre lymfødemikere til
gode. Jeg har i hvert fald gjort mit bedste for at give
feedback på de forskellige produkter.

Endelig nåede vi derhen, hvor målene ikke ændrede
sig ret meget, og så fik jeg tåkapper og fladstrikkede
strømper. Her skulle der også nogle forsøg til, før vi
kom i mål. For første gang i mit liv har jeg fået et par
tåkapper, som tager noget af væsken i mine tæer, og

Side 21

Referat fra

Nordisk Lymfødemdag
2018
Nordisk Lymfødemdag blev i år markeret lørdag d. 1.
september kl. 10.00-14.00 i Roskilde og Aalborg. Vi
havde reklameret for arrangementet i lokalaviser,
lokalradioen i Roskilde, rehabiliteringscentre, Kræftens Bekæmpelses rådgivningscentre, Facebook og
hjemmeside i håb om, at en masse nysgerrige ville
komme forbi.

trafik forbi vores stand. Til at hjælpe os havde vi bl.a.
besøg af Sahva, som kunne hjælpe med spørgsmål
vedr. kompression og andre hjælpemidler som fx
IPC pumper. Derudover kom lymfødemterapeuterne
Helle Willaume med klinik i Roskilde, Synnøve fra
Dansk Lymfødem Klinik i Skodsborg og Gitte Rishaug
med klinik i Søborg også forbi for at hjælpe med at
fortælle om mulighederne for lymfødembehandling.
Vest for Storebælt stod Maj-Britt og Else fra bestyrelVi takker jer alle for jeres store hjælp. Vi supplerede
sen på torvet ved Frøspringvandet i gågaden i Aalhinanden godt med vores forskellige viden, så forbiborg. Vi havde besøg af Boisen ved Poul Andreasen.
passerende kunne få den rådgivning, de havde brug
Poul svarede på spørgsmål vedrørende kompression
for. Problematikkerne er meget forskellige, så det
og om hvilke muligheder der er for
var fantastisk, at vi kunne supplere
løse diverse problemer. Poul havhinanden.
de forskellige prøver med på komMange forbipasserende kendte ikke
pressionsmateriale og blikfanget
til lymfødem – og skulle i første om”Mange
forbipasserende
var et par smarte strømper.
gang have hjælp til at udtale ordet
kendte ikke til lymfødem –
Et af vores medlemmer, Jonna
– men heldigvis var interessen for
og skulle i første omgang
Lindgaard Nielsen, havde taget tuat lære nyt stor, så vi fik nogle gode
have hjælp til at udtale ordet
ren fra Bjerringbro for at hjælpe
snakke. Medlemmer af foreningen
– men heldigvis var interesos med at udbrede kendskabet til
kom også forbi for at bakke op om
sen for at lære nyt stor, så vi
lymfødem.
vores arbejde.
fik nogle gode snakke”
Der var en del besøg i løbet af da-

”

gen. En ung mand kom forbi blot
for at takke for det arbejde, der
bliver gjort for at oplyse om lymfødem. Han havde mistet sin mor på grund af cancer,
men hendes største problem havde været lymfødem.
Der var nogen, der var kørt fast i systemet og kom for
at få gode råd. Andre ville gerne have oplysninger,
og vi håber, at dagen også giver nye medlemmer til
foreningen. Vi havde også besøg af fysioterapeuter,
som interesserer sig for lymfødem.

Nordisk Lymfødemdag blev øst for Storebælt markeret på Stændertorvet i Roskilde, hvor Lise, Jytte og
Maria repræsenterede bestyrelsen. Vi stod lige ud
til gågaden på den ene side og med lørdagens torvemarked på den anden side, hvilket skabte en hel del
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I begge byer fik vi delt en masse af
vores nye oplysningsmateriale ud.
Det er en A5 flyer, som nævner fem
ting man selv bør vide om lymfødem og fem ting de
sundhedsfaglige personer bør vide. Der blev taget
godt imod flyeren, som på en simpel og overskuelig
måde beskriver de væsentligste ting.
Vi har alt i alt haft en succesfuld Nordisk Lymfødemdag og det er en dag som denne, hvor vi bliver
mindet om, hvilket arbejde der ligger foran os ift. at
sprede kendskabet til lymfødem. Der er brug for det!
De bedste hilsner
Bestyrelsen i DALYFO
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Lymfødemer behandles
med vakuumterapi!
Benstrømper i

nye farver

Hvad er vakuumterapi?
Vakuumterapi foregår i en cylinderformet maskine, hvori der
dannes vakuum. Hele underkroppen placeres inde i cylinderen,
og en lukkemekanisme strammes om livet, således at den er helt
lufttæt. Herefter vælges et program ud fra personens diagnose.
Terapien foretager cykliske trykændringer, der giver en rytmisk
udvidelse, og sammentrækning af blodkar og lymfebaner.
Hele behandlingen varer 25-40 minutter.

Se referencer
og find nærmeste
vakuumklinik på
www.wittcare.dk

SYMPTOMER FOR OPSTART AF VAKUUMTERAPI
9 Dårligt blodomløb i ekstremiteterne
(arme, hænder, ben og fødder)

9 Nedsat puls i ben

9 Kramper

9 Nedsat blodforsyning i ben

9 Kolde fødder

9 Perifert lymfødem (hævelse)

9 Trætte ben
9 Hævede fødder og ben

9 Kredsløbsforstyrrelser i forbindelse
med diabetes

9 Nedsat sårheling på fødder og ben

9 Diabetiske fodtilstande

Vi tilbyder også

vakuumterapi-arm
en effektiv behandling
for smerter og hævelse i
arme, nakke og skuldre

180100

9 Nedsat returløb af blod i benene

9 Misfarvning af huden på ben

JOBST® Elvarex® benstrømper
Spørg efter de flotte farver næste gang du skal have ny strømpe!
Denim

Gødstrupvej 60·7400 Herning·Tlf. 70 25 23 35·info@wittcare.com·www.wittcare.dk
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Grafitgrå

Henna

LYMFØDEMAFTEN
at få mænd med i foreningen, og vi bakkede op om,
at det vist var ens for os alle - ikke at de ikke findes,
men at mænd er meget tilbageholdende.

DALYFO’s deltagelse i Nordisk
Lymfødemkonference i Stockholm
Den 7. – 9. september 2018

Det faglige program startede lørdag morgen, her bød
Margareta Haag velkommen i Stockholm. Der var
mødt fire fra Færøerne, to fra Norge og Danmark
var repræsenteret med en. Sverige var som værter
repræsenteret med hele bestyrelsen.
Af Jytte Holte
Foto: K. Hendahl, SÖF

Margareta Haag har været i Svenska Ödemforbundet (SÖF) siden
2012 og startede med at fortælle, at
deres forening omfatter alle ødemer: Lipødem, lymfødem, Dercum
og venøse ødemer.
SÖF har 1030 medlemmer, og medlemskab koster 300 kr. årligt. I
Sverige anmoder man om at blive
medlem og kan blive valgt fra, hvis
man ikke vil oplyse sin ødemtype.
Det er bestyrelsen, der beslutter,
hvem der må blive medlem. Sverige en fin statistik over ødemformer.

”Derudover fortalte de, at
det er nemmere at få behandling i store kommuner
end i mindre kommuner, da
der ikke er det samme økonomiske grundlag. Der er en
egenbetaling på 2500 norske
kroner om året, derefter er
behandlingen gratis”

Margareta fortalte tillige, at cancer i Sverige har
større overlevelse end de andre nordiske lande, og
at Cancerfonden i Sverige får 600 millioner kroner,
som går til forskning og nogle til patientforeninger.
SÖF har fået 100.000 kr.
Det er en stor opgave at påvirke politikerne i Sverige.
Margareta Haag gør et stort arbejde for at påvirke
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politikerne og få ensrettet behandling og kompression over hele landet, men det bliver styret af Landstinget med små undergrupper, og Sverige er et stort
land med mange kommuner. Der er seks regioner i
Sverige, og Margaretha sidder med i to. Der er derudover ved at blive oprettet et Center for Lipødem
i Stockholm. Industrien hjælper foreningen med at
trykke pjecer o.a. samt betaler udgifterne hertil.
SÖF holder ikke Nordisk Lymfødemdag i september mere, men i
stedet International Lymfødemdag
den 3. marts.
Margareta afsluttede med at fortælle, at de havde fået udfærdiget
en Dercum-pjece, som ville blive
offentlig tilgængelig søndag.

Færøerne:
Edbjørg Djurhuus kunne berette,
at deres lipødemgruppe er blevet
nedlagt, og at de i stedet er blevet oprettet som en gruppe under
Kræftens Bekæmpelse på Færøerne. Gruppen hedder nu Lip- og Lymfødem.
Foreningen har p.t. 554 medlemmer, og der bevilges
fire par kompressionsstrømper om året, men det er
til gengæld småt med behandlingsmuligheder.
Norge – har fået nyt navn NLLF:
Per Strand og Merete Walla fortalte, at det var svært

Der er i Norge 19 lokalforeninger og i alt 1700 medlemmer, og prisen for medlemskab er 350 norske
kroner årligt. Derudover koster det 100 norske kroner for familiemedlemmer, og NNLF får deres midler fra staten.
Derudover omtalte de børnelejren og fortalte, at det er
svært at få fat i familierne med børn med lymfødem.
Der skal være en politisk høring i december.
Derudover fortalte de, at det er nemmere at få behandling i store kommuner end i mindre kommuner,
da der ikke er det samme økonomiske grundlag. Der
er en egenbetaling på 2500 norske kroner om året,
derefter er behandlingen gratis.
Man ønsker at oprette et udvalg specielt med mænd
med lymfødem, da de er meget anonyme. Der er 56
mænd i foreningen, hvor den ene har lipødem, resten sekundært lymfødem ud af den samlede medlemsgruppe på 1700.
Per Strand fortalte tillige, at de i Tyskland opererer
prostatapatienter ved at tage en lymfeknude ud og
undersøge, mens man er i narkose, så man ikke unødigt skal have fjernet raske lymfeknuder. Det store
problem er, at man ikke oplyser om risikoen for at få
ødemer ved kræftoperationer.
Til sidst gennemgik Margareta et brev til Nordisk Ministerråd, som vil blive fremsendt til underskrift til
formændene i foreningerne.
Lørdag aften var der en fin middag på Gondolen,
en restaurant som er højt hævet over Stockholm, og
der deltog vi alle samt Margaret Sneddon og Karen
Herbst, som skulle holde foredrag om søndagen på
konferencen. Denne konference blev optaget og kan
ses på SÖF’s hjemmeside, når den er redigeret, ligesom den svenske film om egenbehandling også kan
ses på deres hjemmeside – denne er en meget fin instruktion og kan anbefales at se.
Jeg synes, det var en fin weekend med mange nye input og nye informationer. Danmark skal forsøge at
få direkte indflydelse i regionerne og den vej rundt
få indflydelse på behandlinger og kompressionsprodukter.

DALYFO Inviterer
til Lymfødemaften
i Hillerød
– fagligt indhold og
hyggeligt samvær
Tid: Onsdag d. 28. november 2018
kl. 19.00 – 21.00
Sted: Kræftrådgivningen,
Østergade 14, 3400 Hillerød

Sæt kryds i kalenderen hvis du vil være med til
en hyggelig aften for medlemmer af DALYFO
og andre interesserede. Vi bestræber og på, at
den første time kommer til at gå med fagligt
indhold, mens den sidste time er til fri snak
og hygge. Vi holder dig opdateret i vores kalender på forsiden af www.dalyfo.dk samt på
Facebook, når vi forhåbentlig snart får det
fagligt indhold planlagt. Der vil blive serveret
kaffe, te og lidt godt til ganen.
Deltagelse er gratis, og tilmelding sker ved
at sende en mail til dalyfombh@hotmail.
com med navn og oplyse om, hvorvidt du er
medlem af DALYFO. Afhængigt af det faglige
indhold kan der forekomme begrænset antal
pladser, så det er efter ”først-til-mølle”-princippet. Derfor ser vi gerne, at du melder fra,
såfremt du er forhindret i at komme.
Vi håber at se dig!

i

Der er for nyligt holdt lignende Lymfødemaftener i Odense og Aalborg. Husk
at du altid kan holde dig orienteret om
vores arrangementer på www.dalyfo.dk
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Mens der er lavet mange studier om sikkerheden
og fordelene ved at træne, når man har brystkræftrelateret lymfødem, er der stort set ikke lavet
undersøgelser om de eventuelt gavnlige effekter
af træning, hvis man har benlymfødem. Og man
har heller ikke undersøgt, om det er bedst at træne
med eller uden kompressionsstrømper.
Det vil lymfødemterapeut Merete Celano Wittenkamp nu undersøge som led i sin masteruddannelse i folkesundhed.
”Som lymfødemterapeut ved jeg ikke nok om,
hvordan jeg skal vejlede mine patienter med benlymfødem i forhold til fysisk aktivitet. Jeg har mange patienter med benlymfødem, der har det hårdt.
Og der findes ikke rigtig nogle studier på området,
og man ved heller ikke, om det er nødvendigt at
have strømpen på i den begrænsede tid, træningen
varer.”
Forsøgspersonerne skal intervaltræne på en kondicykel i to omgange. Den ene gang med kompressionsstrømper og den anden uden. Før og efter
træningen får patienterne målt omfanget af benene med et almindeligt målebånd, bliver skannet
for at måle en eventuel vægtforskel, og endelig får
patienterne målt, hvor meget væske de har i underhuden.
”Belastningen på intervallerne svarer til at cykle
op ad en lang, stejl bakke, men kun i et minut ad
gangen. Og inden vi laver selve testen, har deltagerne fået lavet en konditionstest, så belastningen
bliver individuelt tilpasset. Der er ingen, der bliver
presset over evne.”
Merete Celano Wittenkamp har på nuværende
tidspunkt otte deltagere, og hun regner med at
være klar med resultaterne først i det nye år.
”Der er ikke rigtig andre, der har gjort det her, så
jeg er meget spændt på, hvad resultaterne vil vise.
Og jeg er næsten mere spændt på, hvad deltagerne
fortæller. Jeg håber jo, at de oplever færre smerter
og får en mindre tyngdefornemmelse.”
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Intensiv lymfødemterapi

I juni afholdt ILF (International Lymphoedema
Framework) sin ottende konference. Det foregik i
Rotterdam. 600 eksperter fra 44 var samlet til tre
dage til et videnskabeligt program med over 120
præsentationer.
Som noget nyt var den sidste dag Patienternes Dag.
Her blev der blandt andet arrangeret et løb for at
sætte fokus på, hvor vigtigt det er at træne, hvis
man har lymfødem. Dagen blev afsluttet med en
catwalk, hvor lymfødempatienter præsenterede
forskelligt kompressionsudstyr.
Næste år afholdes ILF-konferencen i Chicago, USA
12. – 15. juni.
Tonny Karlsmark, professor i hudsygdomme på
Bispebjerg Hospital og formand for DLF (Danish
Lymphoedema Framework) siden 2010, blev valgt
ind i ILF-komiteen.

Lymfødem

Af Lotte Frandsen

3M™ Coban™ 2
2-lags kompressionssystem

600 eksperter til ILF-konference

Bevar

mobiliteten
mens ødemet reduceres

ILF
ILF blev etableret i 2009. Netværkets formål er at
forbedre behandlingen af lymfødem over hele verden ved at dele viden og erfaringer.
Læs mere på: lympho.org

Et banebrydende gennembrud for patienter og behandler
• Klinisk effektiv reduktion af volume, med kun 2 ugentlige bandageringer
• Høj komfort, mobilitet og funktion giver patienten mulighed for at opretholde en normal hverdag
• Mindsker tidsforbruget til bandagering for både patient og behandler

Amerikanske læger skal oplyse
om risikoen for lymfødem
Op mod 10 millioner amerikanere lider af lymfødem. Ligesom i Danmark oplever patienterne problemer med at få stillet en diagnose. Lægerne ved
ikke nok om sygdommen, og patienterne kommer
for sent i gang med behandlingen.
Men nu sker der noget. Den 2. oktober i år underskrev guvernøren i staten New York, Andrew
Cuomo, en lov, der er den første af sin art i USA.
Loven foreskriver, at alle patienter, der er i høj risiko for at udvikle lymfødem, skal informeres om
tilstanden, og lægerne skal undervises i diagnose
og behandling.
I en spørgeskemaundersøgelse har man spurgt
en række patienter om, hvad de gerne ville have
vidst om lymfødem inden de udviklede tilstanden.
Langt de fleste svarede, at de gerne ville have vidst
mere om kompression, om infektionsrisikoen og
om, at de ikke er alene med lymfødem, men at der
findes andre i samme situation, som er parate til at
hjælpe og støtte.

“Jeg følte bare, at mit ben var så let, så jeg glemte helt, at
jeg havde bandagen på. Det var nemmere at lave ting.
Jeg vil aldrig tilbage til den gamle bandage.”
– Patient P7, Canada1

Genbrug venligst. © 3M Health Care 2011. 3M og Coban er varemærker af 3M

Får patienter med benlymfødem
gavn af at træne?

“Det har virkelig overrasket mig. Da jeg fik bandagen af
forleden dag, sagde jeg: “Se - jeg har knoer på min hånd!”
Dem har jeg ikke set i 15 år.”
– Patient P5, Canada

3M a/s
Health Care

Ms. G, tidligere brystkræftpatient og
lymfødempatient, viser fleksibiliteten
og funktionen af
3M™ Coban™ 2 kompressionssystem.

Fabriksparken 15
DK-2600 Glostrup
Tlf.: +45 43 48 01 00
Fax: +45 43 96 85 96
www.3mhealthcare.dk

12129-Coban 2 annonce.indd 1
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Er du opereret for
brystkræft?
Vi tilbyder en række ydelser specialdesignet til at
hjælpe dig til en nemmere hverdag.
Hos os kan du få taget mål til dine kompressionsstrømper, handsker eller veste til behandling af
lymfødem.
Udover kompression, tilbyder vi b.la. brystproteser,
lingeri, badetøj, parykker, hovedbeklædninger,
makeup, støttestrømper og meget mere.

Bestil en tid til personlig og professionel
vejledning på Svaneklinik.dk.
Svaneklinik
Lyngby hovedgade 27-29, 2 sal
2800 Kongens Lyngby
Telefon: 45870110
Mail: kontakt@svaneklinik.dk

Svaneklinik

- omsorgsfuld kompetence

KALENDER OG DIGITALE MEDIER

28. NOVEMBER

Lymfødemaften i Hillerød, se invitationen side 27

29.–31. MARTS

Workshop og general-forsamling i Korsør

Besøg os på Facebook og
på vores hjemmeside
Lipødemgruppen
(Søg på lipødem)

Dansk Lymfødemforening
(Søg på Dansk Lymfødemforening)

Børn- og Ungegruppen
(Søg på Børn med lymfødem)

www.dalyfo.dk
Du kan finde mere information på info@dalyfo.dk og ovenstående sociale medier.
Du kan også maile til Maria Hansen (formand) på dalyfombh@hotmail.com
DALYFO lokalafdeling på Lolland-Falster:
Ulla Fink Ulriques: 23 24 84 23 eller danula-design@c.dk

