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Nyt fra bestyrelsen
Foråret er snart vel overstået og sommeren står for døren. Vi håber på sol og sommer,
men kun liiiiige akkurat så vi kan holde det ud med vores ødemer.

Fra venstre: Kurt Curth, Maj-Britt Hjortholm, Maria Hansen, Jytte Holte, Else Melgaard,
Lise Petersen. Hedvig Møller Larsen mangler på billedet.
Kurt Curth har siden trukket sig fra bestyrelsen.
Foråret har først og fremmest budt på den årlige
Workshop. I kan læse om
weekenden senere i bladet,
men vi vil blot ganske kort
benytte denne lejlighed til
at sige tusind tak til alle, der
deltog - og til jer, der ikke
gjorde, så håber vi, at I kunne
have lyst til at deltage en anden god gang. Vi har næste
år booket os ind på Comwell i
Korsør d. 29.-31. marts 2019,
så du kan allerede nu sætte
kryds i kalenderen. Nærmere
info følger senere på året.

Der sker en masse nye ting i
øjeblikket.
Vi har siden sidst afholdt
generalforsamling og derved
valgt ny bestyrelse, som nu
ser således ud:
Jeg, Maria Brangstrup
Hansen, er valgt til formand,
hvilket jeg er meget beæret
over, og jeg vil gøre, hvad
jeg kan, for at leve op til den
store opgave, der er blevet
lagt i mine hænder. Else
Melgaard er næstformand,
Jytte Holte er kasserer og
Maj-Britt Hjortholm og Lise

Petersen er bestyrelsesmedlemmer. Hedvig Møller Larsen og Kurt Curth blev på
generalforsamlingen valgt
som suppleanter. Du kan
læse referatet fra generalforsamlingen på vores
hjemmeside og på side 6.
Som noget nyt vil vi efter
hvert bestyrelsesmøde
udarbejde et kort og mindre
detaljeret beslutningsreferat
til hjemmesiden, hvor I kan
læse om, hvad vi arbejder
med i bestyrelsen, og hvad vi
har af kommende projekter.
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Vi håber, I er interesserede i
at følge med på denne måde,
og at det bliver en succes.
Meget aktuelt er Persondataforordningen (GDPR) trådt i
kraft. Derfor er det vigtigt for
os at understrege, at vi kun
besidder data på jer, som I
selv har oplyst os, eller som
vi kan slå op på KRAK. Det
drejer sig om navn, adresse,
tlf. nr., e-mail, køn og evt.
ødemform.
Vi har sat os godt ind i forordningen, snakket om vores
håndtering af medlemsoplysninger og kan bekræfte overfor jer alle, at vi lever op til de
nye regler.
Apropos oplysninger, så er
der stadig en del af jer, som vi

stadig mangler mailadresser på. Hvis du ved, at du ikke
har oplyst os din mailadresse, så send meget gerne en
mail til info@dalyfo.dk, gerne
med fulde navn og adresse.
Send hellere en mail for
meget end en for lidt.
Fremadrettet vil al information nemlig udsendes på
mail og ikke med post som
tidligere, så derfor er din mail
vigtig for os at have.
Derudover har vi valgt at
nedlægge foreningens telefon, så fremadrettet kan vi
kun fanges på mail.
Planlægningen af Nordisk
Lymfødemdag 2018, som
afholdes lørdag d. 1. september, er derudover også

så småt ved at gå i gang og i
dén anledning, kunne vi godt
bruge nogle ekstra hænder
til at ”vise flaget” ude i
bybilledet rundt omkring i
landet for at sprede kendskabet til lymfødem. Hvis du har
tid og lyst, bedes du kontakte
os for nærmere planlægning
– og ellers er du selvfølgelig
hjertens velkommen til blot
at møde op på dagen.
Vi vil snarest annoncere,
hvilke byer vi vil stå i og håber
at se så mange af jer som
muligt!
Med ønske om en fantastisk
sommer og på vegne af
bestyrelsen
Maria Hansen, formand for
DALYFO

- Vi har ikke flyttet os nok
Lise Petersen går af efter seks år som formand for DALYFO. Hun er blevet 70 og har ikke
så meget energi som tidligere. Hun har lagt mange kræfter i foreningen, men vi har ikke
rykket os nok gennem årene, mener hun.
Af Lotte Frandsen
For Lise Petersen har de
seks år som formand budt på
meget arbejde med mange
spændende og udfordrende
opgaver. Men hun er desillusioneret over, at foreningen
stadig står over for mange af
de samme udfordringer, som
man har gjort i mange år.
“Vi står næsten der, hvor vi
startede for 25 år siden. Vi
har stadig ikke vederlagsfri
behandling for patienter med
sekundært lymfødem, visse
kommuner tror, man kan
nøjes med to par strømper
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om året, og lægerne ved stadigvæk ikke nok om lymfødem. Vi har gang i mange
ting og deltager i mange arrangementer, men vi er ikke
for alvor kommet videre.”
Lise Petersen fyldte 70 i
november og synes nu, at det
er på tide, at en anden tager
over.
“Formandsposten er tæt på
et fuldtidsarbejde, og man
skal virkelig sætte sig ind i
mange ting. Men jeg bliver
i bestyrelsen som menigt
medlem. Jeg sidder jo med en

masse viden og erfaring, som
man ikke bare kan læse i en
bog. Alt det øser jeg meget
gerne ud af.”
Lise Petersen er meget tilfreds med valget af Maria
Hansen som ny formand.
“Det er dejligt, at der kommer nye unge kræfter til, som
gør tingene på deres måde.
Maria er perfekt til opgaven.
Og til alle medlemmer vil jeg
gerne sige tak for den opbakning, jeg altid har fået.
Den har gjort, at jeg har kunnet klare formandsjobbet.”

NYHED hos Boisen

Boisen åbner forretning i Ålborg
Skipper Clements Gade 3 - 9000 Ålborg

Vi har et stort udvalg af brystproteser, lingeri,
badedragter, kompressionsærmer,
kompressionsstrømper, rejsestrømper, indlæg, bandager,
sundhedssko og blodtryksapparater.

Find vores butikker her:
Ålborg: Skipper Clements Gade 3 - 9000 Ålborg
Århus: M.P. Bruuns Gade 30 - 8000 Århus C
Randers: Trangstræde 15 - 8900 Randers C
Vejle - Klinik - Sjællandsgade 23A - 7100 Vejle
Ålborg - Klinik - Hobrovej 374 - 9200 Ålborg SV
(I vores klinikker er der konsultation efter aftale)
indkoeb@ruthboisen.dk - Tlf.: 33 60 62 62

FRIT LEVERANDØRVALG
I henhold til serviceloven
§112 kan du frit vælge Boisen
som din leverandør, uanset
hvilken aftale din kommune
måtte have indgået med en
anden leverandør.

Vi står altid klar med gratis
professionel råd og vejledning
www.ruthboisen.dk
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Referat fra generalforsamling 2018
Lørdag den 3. marts på Kursuscenter Severin, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart
Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog advokat
Thomas Rask, som blev valgt.
Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig
varslet i forhold til vedtægterne og dermed beslutningsdygtig.
•
Valg af referent:
Bestyrelsen foreslog Lotte
Frandsen, som blev valgt.
Bestyrelsens beretning:
Bestyrelsen havde valgt at
aflægge beretningen i fællesskab:
•

•
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Det år, der er gået, siden
vi sidst holdt generalforsamling, har været et år,
hvor der har været mange
udfordringer. Vi har
måttet lave en ny konstituering i bestyrelsen, idet
Heidi Gall og Lene Jensen
grundet personlige
årsager måtte træde ud
af bestyrelsen. Så var vi
kun fem personer tilbage.
Else Melgaard blev udnævnt til næstformand,
og Maj-Britt Hjortholm
blev menigt medlem.
Jytte Holte fortsatte som
kasserer og Lise Petersen
som formand.
Vi startede året med et
udvidet bestyrelsesmøde,
hvor vi drøftede prioritering af arbejdet i det kommende år. Vi bestemte os
for at fortsætte arbejdet
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Pasgaard og Birthe Hesselhøj Hansen for initiativet. På Lolland samler
Ulla Fink Ulriques også
lymfødemikere til snak
og hygge, men vi håber,
at flere vil tage initiativet
til at samle ligesindede i
lokalområdet.

med at synliggøre DALYFO
og at lave en modernisering af foreningen, blandt
andet har vi arbejdet
med de sociale medier og
hjemmesiden, nyt logo
med mere.

•

Bestyrelsens opgaver blev
fordelt. Der er telefonrådgivning, mail skal
besvares, medlemsregistrering, ansøgning af
midler til foreningsstøtte,
kontakt til sundhedsvæsenet og myndigheder,
vi udarbejder høringssvar i forbindelse med
kommunernes udbud på
strømpeområdet, planlægning af arrangementer, repræsentation i
møder med Kræftens
Bekæmpelse, blot for at
nævne lidt af vore opgaver.
Vi har i årets løb haft en
række aktiviteter. Vi markerede Nordisk Lymfødemdag, og denne dag
markerede vi også foreningens 25-års jubilæum.
Vi holdt møderne i København, Odense og Randers.
Der var mange besøgende
i København, men der var
kun nogle få, der fandt
til Odense og Randers. I
Odense blev der dog fulgt
op med et foredrag af
Antje Benkjer og senere
med en café for lymfødemikere. Vi siger tak til Else

•

Børne- og Unge arbejdet
har Maj-Britt fået ansvaret for. Vi har gjort en
indsats på området via
hjemmesiden. Maj-Britt
har kontakt til en familie,
der gerne vil stille op til
endnu et interview. Der er
fokus på børn med lymfødem på den store konference i Holland. Vi har i
bestyrelsen bestemt, at vi
giver et tilskud til familier,
der rejser dertil med børn.
Der har været afholdt
møde med Bispebjerg om
samarbejde. De har ca.100
børn og unge, der har
lymfødem. Dog har de
fleste af dem andre sygdomme, hvoraf lymfødem
blot er en følgesygdom/
”biting”, og det er derfor
svært at skabe kontakten.
Vi må som DALYFO gerne
have brochure og ny flyer
om børn og unge med
lymfødem til at ligge på
deres borde ved klinikken.
Fremadrettet vil vi gerne
have oprettet en Facebook gruppe for unge med
lymfødem, ligesom der er
en gruppe for børn med

dem samt livskvaliteten
hos lymfødempatienter.
Videncentret afholder
igen i år et seminar.
Denne gang på Bispebjerg
Hospital. Programmet er
tilgængeligt på hjemmesiden og på side 20.

lymfødem. Vi skal have
kontakt til ”Ung Kræft ”.
Næste år er tankerne at
arbejde på et eller flere
arrangementer for børn
og unge, samt have fokus
på dem til næste workshop, så de kan komme
med og deltage.
•
•

DALYFO har et godt samarbejde med Kræftens
Bekæmpelse. Vi har deltaget i patientforeningsmøder og i årsmødet. Der
er lavet samarbejdsaftale
med KB. Lise Petersen er
DALYFO ´s repræsentant
hos Videncentret. Formanden for Videncentret/
DNL Tonny Karlsmark er
sammen med styregruppen og de involverede
læger, behandlere m.fl. i
fuld gang med projektet
om forebyggelse og tidlig
behandling af kræftrelateret lymfødem fra Knæk
Cancer midlerne. Projektet forventes afsluttet
i 2019. Indtil nu har der
været forskellige forberedelser, som skal afsluttes, før man kan påbegynde registreringerne i samarbejde med de gynækologiske afdelinger på
Bispebjerg Hospital,
Rigshospitalet og Skejby
Sygehus, hvor man skal
måle volumen af begge
ben hos kvinder før og
efter, de skal opereres for
kræft i underlivet. I den
forbindelse ønsker man
at få belyst hyppigheden
af lymfødem og hvilke
faktorer, der disponerer
for forekomst af lymfø-

Noget, der har fyldt meget
i bestyrelsens arbejde de
seneste 4 måneders tid,
er online-programmet
WinKAS. WinKAS er et
program, som kan samle
medlemsregistering,
regnskab, kontingentopkrævninger - og ja, faktisk
alt, hvad en forening skal
bruge i det administrative arbejde. WinKAS kan
bl.a. sættes op således, at
det bliver muligt at betale
kontingent via PBS, samtidig med at det er nemt at
filtrere medlemmer efter
fx postnummer, ødemtype, køn eller andet. Som
de fleste af os sikkert
ved og har erfaret selv,
så tager alt nyt tid, men
forhåbentlig kan det nye
system i fremtiden spare
os en masse tid, når først
det kommer ordentligt op
at køre. Ambitionen er, at
kontingentopkrævningen
for 2019 bliver muligt at
betale via PBS, så det ser
vi frem til at introducere
jer for.

•

•

Vi har selvfølgelig også
gjort os nogle tanker
vedrørende fremtiden.
DALYFO sender information ud pr. mail. Bestyrelsen skal arbejde med nye
foldere. Vi vil gerne have
flere lokale frivillige. Vi
skal have et godt og konstruktivt samarbejde med
lipødemikerne. Vi arbejder
fortsat med problematikken omkring bevilling af
strømper i forbindelse
med udbudsordninger i
kommunerne. Der er også
fokus på mænd med lymfødem. Sundhedsvæsenet
er også på vores liste. Vi
håber på en bedre dækning af lymfødemterapeuter rundt omkring. Sidst
men ikke mindst kæmper
vi fortsat for vederlagsfri behandling – også for
sekundært lymfødem.
Har I lyst og energi til at
være en del af bestyrelsen i DALYFO, så meld jer
endelig, når vi når til valg
af nye bestyrelsesmedlemmer. Vi ser frem til et
spændende arbejdsår
med friske kræfter i bestyrelsen.
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Spørgsmål og bemærkninger
til bestyrelsens beretning:
Ulla Fink Ulriques mente ikke,
at visioner for fremtiden
hører hjemme i en beretning.
Maria Hansen svarede, at det
er nogle overvejelser, bestyrelsen har gjort sig, og at de
er relevante at nævne som
en del af beretningen.
Solvejg Nielsen spurgte til,
hvilke oplysninger, der kommer til at ligge i WinKAS og
hvem, der kan tilgå oplysningerne.
Maria Hansen svarede, at
oplysningerne kommer til at
bestå af kontaktinfo og lymfødemtype og intet andet.
Kun bestyrelsen har adgang
til oplysningerne. Revisoren
har adgang til regnskabsmodulet.
Der træder snart en ny persondatalov i kraft. Bestyrelsen skal til møde med en jurist i Kræftens Bekæmpelse
for at høre nærmere om
regler og konsekvenser.
Beretningen blev taget til
efterretning.
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Aflæggelse af årsregnskab:
Kasserer Jytte Holte
gennemgik regnskabet og
diverse uddybende noter.
Der er ikke kommet tilskud
fra Kræftens Bekæmpelse
i 2017, da DALYFO har for
mange penge.
Årets resultat lød på
– 50.903 kroner.
Regnskabet har ikke givet
anledning til nogen forbehold, og revisoren indstiller,
at generalforsamlingen godkender regnskabet.
Spørgsmål og bemærkninger
til regnskabet:
Ulla Fink Ulriques undrede
sig over, at hun ikke havde
fået udleveret regnskabet
inden generalforsamlingen.
Hun kritiserede ophobningen
af kapital. Hun syntes, at
pengene skal bruges til gavn
for medlemmerne og spurgte, hvorfor man hober penge
op.
Kaja Højgaard tilsluttede sig,
at der er for mange passive
penge.

Jytte Holte svarede, at den
pulje, DALYFO får tilskud fra,
bliver skåret fra 10 til 2,8
millioner kroner. Derfor er
det nødvendigt at polstre sig
økonomisk.
Regnskabet blev godkendt.
Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslog, at kontingentet fortsætter uændret på 200 kroner. Det blev
vedtaget.
Behandling af indkomne
forslag:
Der var indkommet tre forslag:
1. Bestyrelsen havde fremsat
ændringsforslag til §§ 5 og 6.
Else Melgaard begrundede
forslaget med, at DALYFO er
en landsforening, og at det
giver god mening, at både
formand og kasserer kan
tegne foreningen. Ændringsforslaget blev vedtaget og
§ 5 lyder nu:

Det er formanden og kassereren, der tegner foreningen
i forening. Bestyrelsen
repræsenterer foreningen
udadtil.
Til § 6 ønskede bestyrelsen
ændret:
Der vælges tre suppleanter
for et år ad gangen
Og tilføjet:
Hvis alle suppleanter i løbet
af året er nødsaget til at
indtræde i bestyrelsen, har
bestyrelsen tilladelse til at
optage nye suppleanter indtil
næste generalforsamling.
Disse eventuelt nytilkomne
suppleanter kan ikke træde
ind i bestyrelsen før, der har
været afholdt generalforsamling.
Maria Hansen begrundede
forslaget med, at der er behov for tre suppleanter, fordi
der brug for flere hænder til
at deltage i arbejdet i foreningen. Derudover er det
vigtigt at have på skrift, at
det er tilladt for bestyrelsen
at indhente suppleanter mel-

lem to generalforsamlinger,
hvis de valgte suppleanter
indtræder i bestyrelsen. Hun
pointerede, at de nye suppleanter ikke har stemmeret.
Ulla Fink Ulriques syntes,
forslaget var udemokratisk
og foreslog, at man i stedet
nedsætter ad hoc arbejdsgrupper.
Nanette Benjaminsen forstod glimrende, at bestyrelsen har brug for flere kræfter
og indstillede, at forslaget
blev vedtaget.
Susanne Kamp tilsluttede sig
også forslaget og tilføjede, at
man skal tage imod de folk,
der vil engagere sig, med
kyshånd.
Bestyrelsens ændringsforslag til §6 blev vedtaget og §6
lyder nu således:
Bestyrelsen vælges på den
årlige generalforsamling og
består af fem personer, der
vælges for to år ad gangen
og kan genvælges.
Bestyrelsen konstituerer sig
selv med formand, næstformand og kasserer.

Der vælges ligeledes tre suppleanter for et år ad gangen.
Disse deltager i bestyrelsesmøder, men har ikke stemmeret.
I bestyrelsen bør det tilstræbes, at der er repræsentanter
fra begge lymfødemformer
og fra flere landsdele.
Det kræver fuldt medlemskab at blive medlem af
bestyrelsen.
Hvis alle suppleanter i løbet
af året er nødsaget til at
indtræde i bestyrelsen, har
bestyrelsen tilladelse til at
optage nye suppleanter indtil
næste generalforsamling.
Disse eventuelt nytilkomne
suppleanter kan ikke træde
ind i bestyrelsen, før der har
været afholdt generalforsamling.
2. Forslag fra Hedvig Møller
Larsen om en strukturændring, hvor man opdeler
DALYFO i to sektioner, en for
primært lymfødem og en for
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sekundært lymfødem med en
fælles formand.
Hedvig Møller Larsen begrundede sit forslag med,
at der er et enormt behov
for øget synlighed der, hvor
patienterne med sekundært
lymfødem bliver produceret.
Alt for få af de professionelle
har hørt om DALYFO, og
det er vigtigt at gøre noget.
Og behandlingen skal være
bestemt af kompetencer og
ikke af personer.
Nanette Benjaminsen mindede om, hvor svært det er at
skaffe bestyrelsesmedlemmer og påpegede, at de to
lymfødemformer kræver
den samme behandling. Hun
syntes bestemt, at man skal
arbejde sammen som hidtil
og så en risiko for, at patienter med primært lymfødem
vil blive sorteper ved en
eventuel deling i to sektioner.
Solvejg Nielsen syntes, man
skal være åben overfor nye
forslag og så mange gode
takter i forslaget.
Ulla Fink Ulriques foreslog,
at man nedsætter en gruppe,
der gennemgår vedtægterne.
Kaja Højgaard syntes godt
om forsaget, fordi det
adresserer faglighed, politik
og synlighed. Hun mente, at
kræft fylder alt for meget i
foreningen og opfordrede
bestyrelsen til at arbejde for
alle medlemmer. Hun opfordrede til at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal arbejde
videre med strukturen.
Forslaget var ikke udformet,
så det kunne bringes til afstemning. Det blev alene
drøftet, og bestyrelsen arbejder videre med forslaget.
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3. Ulla Fink Ulriques trak sit
ændringsforslag til § 10.
Hun pointerede dog, at hun
mente, at det var en udemokratisk uskik at ændre foreningens logo uden om generalforsamlingen.
Valg til bestyrelsen:
Jytte Holte og Maj-Britt
Hjortholm var på valg og blev
genvalgt. Der var ikke andre
kandidater.
Hedvig Møller Larsen og Kurt
Curth blev valgt som suppleanter.
Eventuelt:
Nanette Benjaminsen
beklagede, at bestyrelsen
ikke havde præsenteret sig
inden generalforsamlingen.
Hun kritiserede, at Nordisk
Lymfødem sidste år blev
brugt til at fejre foreningen.
Man skulle hellere bruge
tiden på at gøre opmærksom
på, hvad lymfødem er. Hun
beklagede, at dråberne er
fjernet fra logoet. Hun
ønskede, at Lymfebrevet
fremover kommer fire gange
om året.
Hanna Rübner savnede
nyhedsbrevet. Hun savnede
også en præsentation af

bestyrelsen om fredagen,
hvor folk kom. Hun syntes
også, at Nordisk Lymfødemdag skal foregå ude, hvor
man kan møde folk.
Margareta Haag fra Svensk
Ødemforbund opfordrede til,
at DALYFO deltager i verdens
lymfødemdag 6. marts.
Ulla Fink Ulriques roste
bestyrelsen for dens arbejde.
Hun opfordrede til, at man
officielt opretter lokale
grupper. Hun mente, at man
havde forpasset muligheden
for at få omtale i pressen i
forbindelse med jubilæet.
Hun efterlyste en konference på Christiansborg og et
arrangement 6. marts for at
skabe opmærksomhed.
Kaja Højgaard opfordrede
bestyrelsen til at overveje,
om den vil samarbejde med
lipødemgruppen. Hun stiller
gerne sin arbejdskraft til rådighed, hvad angår lipødem.
Nanette Benjaminsen opfordrede lipødemikerne til at
træde ind i bestyrelsen.
Thomas Rask erklærede
generalforsamlingen for
afsluttet og takkede for god
ro og orden.

Ny suppleant i bestyrelsen blev:
Hedvig Møller Larsen, tidligere sygeplejerske,
nu pensionist. 69 år. Bor i Esbjerg
”Jeg har et stort netværk inden for sundhedsvæsenet, og via
mit arbejde har jeg set, hvilket stort behov der er for oplysning
ude på de afdelinger, hvor lymfødemerne bliver lavet. Behandlerne skal forstå, at lymfødem er en senfølge, de også skal
forholde sig til.
Der er også behov for, at kommunerne bevilliger det udstyr til
patienterne, de reelt har behov for og krav på. Det kan være
afgørende for, om man kan blive på arbejdsmarkedet eller ej.
Kommunernes sagsbehandlere skal have en meget mere individuel tilgang til patienterne.
Endelig skal DALYFO være meget mere synlig. Man kunne
måske indlede et samarbejde med andre patientforeninger, der
også har medlemmer med lymfødem. Man kunne afholde nogle
arrangementer sammen og på den måde forene kræfterne.”

ILF (International Lympfoedema
Framework) afholder konference
i Holland

Mød andre mænd
med lymfødem på
Facebook

ILF (International Lympfoedema Framework) afholder konference i Holland
ILF er en international nonprofit organisation, hvis
hovedformål er udvikling og
evaluering af gratis lymfødembehandling til alle lymfødempatienter i alle lande.
14 lande, herunder Danmark,
har tilsluttet sig et netværk
under ILF. Netværket består i
de enkelte lande af behandlere, forskere, patienter og
industrien.

I Norge er der oprettet en
Facebook-gruppe for mænd
med lymfødem. Formålet er
at lave en gruppe, hvor man
kan udveksle erfaringer.
I øjeblikket har gruppen
36 medlemmer, og danske
mænd er velkomne i gruppen. Man søger om medlemskab hos den norske administrator Per Sand.

Hvert år afholder ILF en
konference. I år finder konferencen sted 6. – 9. juni i
Rotterdam.
Den 9. juni vil der være et
særligt program for børn.
Du kan læse mere på
www. lymfo.org
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Workshop

I år var der hele 16 nye deltagere på årets workshop.
To af dem var Birthe Holst Christensen og Jette Graversen

Birthe Holst Christensen, Hedehusene:
Jeg har primært meldt mig for at møde andre med ben“lymfødem
for at udveksle erfaringer. Til frokosten kom
jeg dog til at sidde sammen med nogle for Diabetesforeningen. Men så fik de lidt at vide om lymfødem. Det anede
de ikke noget om. Senere fandt jeg nogle søde damer at
snakke lymfødem med. Man må selv være åben og opsøgende, for mange kender jo hinanden.

“

Jette Graversen, Frederiksberg:
Jeg mistede min mand for et år siden og er i gang med at
“skabe
mig en ny tilværelse. Jeg har meldt mig ind i DALYFO
for at være sammen med nogle med samme lidelse og
for at møde nye mennesker. Jeg manglede at blive budt
velkommen, og at bestyrelsen præsenterede sig. Og jeg
savnede en mentor. Men så mødte jeg et par søde damer.
Det var et fint arrangement og søde mennesker.

“

Tak til sponsorerne:
Avéne
Decubal
Severin Kursuscenter
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Lymfødemer behandles
med vakuumterapi!

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
 Dårligt blodomløb i ekstremiteterne
(arme, hænder, ben og fødder)

 Nedsat puls i ben

 Kramper

 Nedsat blodforsyning i ben

 Kolde fødder

 Perifert lymfødem (hævelse)

 Trætte ben
 Hævede fødder og ben

 Kredsløbsforstyrrelser i forbindelse
med diabetes

 Nedsat sårheling på fødder og ben

 Diabetiske fodtilstande

Vi tilbyder også

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

180100

 Nedsat returløb af blod i benene

 Misfarvning af huden på ben

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

180100 WittCare_160x225mm_Lymfebrevet.indd 1
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Workshop

- Vis du har lymfødem
eller lipødem.Ti ikke stille
Patienterne skal være stolte af deres kroppe,
aktivt øge kendskabet til lymfødem og lipødem og
handle i stedet for bare at snakke. For kun på den
måde kan man ændre noget.
Det mener Margareta Haag, der er talsperson for
Svensk Ødemforbund.
Af Lotte Frandsen
I Sverige har man i Svensk
Ødemforbund stor succes
med at påvirke både behandlere, producenter af udstyr
og politikere ved regelmæssige møder og en meget aktiv
strategi.
- Vi er kommet langt med at
gøre opmærksom på vores
problemer. Vi bliver taget
alvorligt og er med til at bestemme. For de professionelle har indset, at hvis ikke
patienterne sidder med ved
bordet, nytter behandlingen
ikke. Vi er jo eksperterne på
vores sygdom. Og nu er der
mange flere, der ved, hvad
både lymfødem og lipøden er
end for bare få år siden.
Margareta Haag medgiver, at
den offensive strategi tager
tid og koster mange kræfter.
Men det hjælper.
- Jeg ser mig selv som en
handelsrejsende i lymfødem
og lipødem, når jeg mødes
med for eksempel socialministeren. Vi arbejder politisk og
får resultater. Vi kan ændre
noget, og vi gør det.
Politisk arbejde
Svensk Ødemforbund arbejder med en meget direkte
kontakt til politikerne.

- Vi ringer til dem, skriver
til dem, mødes med dem og
forsøger at påvirke dem. Vi
spørger både dem i regeringen og dem uden for regeringen om, hvad de vil gøre for
os. Og vi holder dem op på
deres løfter og bebrejder
dem, hvis de ikke lever op til
det, de lovede. Man må forsøge at påvirke politikerne,
for det er dem, der sidder
med magten til at ændre
noget.
Medlemmerne er glade for
den offensive stil, og på kort
tid er medlemstallet steget
fra 500 til nu 1300 medlemmer.
- Medlemmerne kan lide, at vi
handler og ikke bare snakker.
At vi ikke er tyste længere. Vi
har erkendt, at det ikke rykker noget bare at holde møde
efter møde. Man må ud og
banke på hos politikerne. Og
de vil jo gerne hjælpe, når de
først kender til problemerne.

Margareta Haag.

og har fået industrien til at
betale. Vi øser ud af brochurerne til alle relevante personer. Flere af vores medlemmer tager brochuren, der
beskriver deres sygdom, med
til egen læge, efterlader den
og får lægen til at læse den
inden næste besøg.
- Derudover har vi små oplysningsvideoer og patienthistorier på vores hjemmeside og på Facebook, og på
de praktiserende lægers
hjemmeside er der et link til
vores hjemmeside. Så kan
både patienter og læger
blive klogere. Og vi udsender
pressemeddelelser til lokalpressen og til den landsdækkende presse, når vi markerer Nordisk Lymfødemdag,
International Dercumdag og
Lipødemmåneden i juni.

Information
En af de andre vigtige elementer i strategien er information, information og atter
information.
- Vi har udarbejdet foldere
med de forskellige diagnoser
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Workshop
På årets workshop var der tre nye udstillere:
BEMER Center Copenhagen
præsenterede en ny behandlingsform, der stimulerer
pumpefunktionen i alle de
små kar, også lymfekarrene,
så der bliver skabt et øget
flow. Det sker ved hjælp af
svingninger, der i en bestemt
rytme og med en bestemt
frekvens overføres til kroppen.
Apparaturet består af et behandlingsunderlag, et bælte
og en styringsenhed. Bæltet
kan man vikle rundt om armen eller benet afhængigt af,
hvor man har sit lymfødem.
BEMER anbefaler, at man
bruger apparatet otte minutter morgen og aften hver
dag for at opnå den fulde
effekt. Apparaturet er nemt
at transportere og nemt at
indstille.
Indtil videre er fire patienter
med lymfødem blevet behandlet efter metoden, som
er ny i Danmark, men som
har eksisteret i Tyskland og
USA i flere år. Ifølge BEMER
er de foreløbige erfaringer
rigtig gode. Alle patienterne
melder om færre smerter,
mindre spænding og uro og
et formindsket volumen af
deres lymfødem.

Wittcare tilbyder vakuumterapi, hvor kroppen udsættes for henholdsvis undertryk og atmosfærisk tryk.
Når man veksler mellem de
to tryk, stimuleres kredsløbet og lymfesystemet. Hos
patienter med lymfødem vil
lymfevæsken blive presset
tilbage i lymfekarrene, og
hævelsen bliver mindre.
Maskinen kan programmeres
med forskelligt tryk og frekvens, så behandlingen bliver
skræddersyet til den enkelte
patient. Man starter behandlingen med et intensivt forløb, indtil man får styr på
hævelsen, derefter trapper
man ned, og de fleste kan
klare sig med en vedligeholdelsesbehandling en gang
om måneden.
Vakuum-terapien har været
i gang i Danmark i to år og
tilbydes nu 22 steder rundt i
landet.

Flere lymfødemterapeuter
benytter nu L-Dex (Lymfatisk
Index), som er en målemetode til tidlig påvisning og vurdering af lymfødem.
Målingen foregår ved, at et
ikke mærkbart elektrisk signal sendes gennem kroppen.
Det elektriske signal sendes
gennem den væske, der
omgiver cellerne. Når mængden af væske øges ved et
lymfødem, bevæger det elektriske signal sig nemmere
gennem vævet. Ved målemetoden kan man måle forskellen i den raske og den påvirkede ekstremitet.
Målingen kan hjælpe med
at opspore tidlige stadier
af lymfødem, og den kan
præcist vurdere effekten af
en behandling hos dem, der
allerede har lymfødem.

Har vi din mailadresse?
Hvis ikke så send den venligst til:
info@dalyfo.dk
med dit fulde navn.
Tak for hjælpen.
16
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Indtryk fra årets workshop
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JOBST® RELAX
– STRØMPER TIL SØVN OG HVILE

THERAPIES. HAND IN HAND.
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Workshop

Stor tilfredshed med workshoppen
Workshop 2018 er nu godt overstået, og vi har fået rigtigt mange positive tilbagemeldinger.
Det var stor ros til Lise Faurschou og Margareta Haag, som leverede peptalk og gav nye ideer
og inspiration. Det bedste ved weekenden var det sociale samvær, gensynsglæde, vidensdeling og erfaringsudveksling. Forsøget med afvikling af generalforsamlingen om lørdagen og
med en ordstyrer udefra blev godt modtaget. De nye navneskilte var et hit, og der var også
cadeau til den nye måde af aflægge bestyrelsens beretning på. Juicebar og underholdningen
fik også flotte kommentarer.
Der er altid noget, der kan gøres bedre, og det vil vi selvfølgeligt bestræbe os på. Vi fik ikke
præsenteret bestyrelsen fra starten, og så skal der selvfølgelig være styr på mentorordningen
med så mange nye deltagere. Det tager vi til efterretning.
Vi har spurgt standene, om de var tilfredse med workshoppen og med tidspunkt og placering.
De har også givet positive tilbagemeldinger. Så alt i alt en meget vellykket weekend.
På gensyn til workshop 2019.
Else Melgaard, næstformand
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Invitation

Lymfødemseminar 2018
Det er med stor glæde, at Dansk Netværk for Lymfødem
(Danish Lymphoedema Framework) inviterer til Lymfødemseminar 2018.

Sted
Bispebjerg Hospitals Uddannelsescenter
Opgang 50, Bispebjerg Bakke 23
2400 København NV
Indgang ved Tuborgvej 235
Registrering
Til og med 15. august 2018: Kr. 900,Efter 15. august 2018
Kr. 1.100,Tilmelding online på www.dnl-dlf.dk
Sprog
Seminaret afholdes på dansk.
Internationale gæsteoplæg afholdes på engelsk.

Sekretariat
CAP Partner
Nordre Fasanvej 113, 2.sal
2000 Frederiksberg
Tlf. 7020 0305
info@cap-partner.eu
www.cap-partner.eu
Links
www.dalyfo.dk
www.videncenterlymfoedem.dk

Organisationskomité
Tonny Karlsmark
Ledende Overlæge, Videncenter for Lymfødem,
Bispebjerg Hospital.
Formand for Dansk Netværk for Lymfødem
Kirsten Hedeager
Fysioterapeuternes Faggruppe
for Lymfødembehandling
Susan Nørregaard
Videncenter for Sårheling
Bispebjerg Hospital
Lise Petersen
Dalyfo

www.dnl-dlf.dk
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Velkommen til lymfødemseminar
Dansk Netværk for Lymfødem inviterer til Lymfødem Seminar 11. oktober på Bispebjerg
Hospital.
Temaet for dette års seminar vil være:
Nye initiativer i diagnosticering og behandling af lymfødem i Danmark og internationalt.
”Vi er glade for at kunne
præsentere nogle spændende og aktuelle temaer på
seminaret, der vil berøre den
kompleksitet, man ofte møder hos patienter med kronisk ødem. Deltagerne vil få
indblik i den nyeste viden om
årsager til lymfødem – herunder udvikling af komplikationer såsom dannelse af
fedtvæv. Seminaret vil endvidere berøre de nyeste tiltag
inden for behandling af lymfødem såvel kirurgisk som
konservativt.

En række ledende danske
specialister samt en international hovedtaler vil præsentere deres viden på seminaret”, siger Tonny Karlsmark
på vegne af organisationskomitéen.
Få tilskud til seminaret
DALYFO yder tilskud på kr.300
til medlemmer af foreningen,
som ønsker at deltage i
Lymfødemseminar 2018. Vi
yder tilskud til et begrænset
antal, så send derfor en mail
til info@dalyfo.dk for at få

bekræftet, at du kan modtage tilskuddet. Derefter
registrerer du dig på www.
dnl-dlf.dk og betaler det
fulde beløb (bemærk, at du
tilmed kan spare penge ved
registrering inden 15. august
2018), hvorefter tilskuddet vil
blive overført til dig i september måned mod fremvisning
af kvittering for registrering.
Programmet kan ses og
tilmelding kan ske på
www.dnl-dlf.dk
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PhysioTouch®
PhysioTouch er et nyt patenteret hjælpemiddel og
behandlingskoncept til blandt andet behandling af
ødemer, lokaliserede betændelsestilstande, arvæv
og fiberskader. Ved hjælp af negative tryk og stræk
aktiveres lymfecirkulationen, hævelse og smerte
reduceres betydeligt og bevægelsesområdet øges.

Patient historie:

rne
Se videoe af
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d
fra behan
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e
d
og lymfø
k
e
b
Youtu .d

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.
Se Youtube-videoerne fra
behandlingen af lymfødem.
Søg på: “ben lymfodem”,
“vanskelige ødemer” eller
“arm lymfodem”, “LymphaTouch Fysiodema”.

YDERLIGERE INFORMATION: INFO@FYSIODEMA.DK
TELEFON 2041 2363 WWW.FYSIODEMA.DK
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Spred budskabet om lymfødem
6. marts var det World
Lymphedema Day. Dagen
markers i 22 lande for at
udbrede kendskabet til lymfødem. Sygdommen antages
at berøre flere hundrede
millioner mennesker verden
over, Alligevel er der få, der
kender tilstanden. Selv i det
danske sundhedssystem kan
man møde uvidende læger.

kan godt være, at det er
“ Det
World Lymphedema Day 6.
marts, men for mig er det
lymfødemdag HVER dag.

“

Lene Bach Larsen

FAKTA
Over 170 millioner har
sekundært lymfødem
Kilde: WHO
Lymfødem afficerer op mod
30 % af dem, der er blevet
behandlet for brystkræft
Kilde: American Cancer Society

Workshop

Stå tidligt op, start dagen med et glas
lunkent vand og skrab din tunge
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Ved at følge de enkle råd sætter man gang i stofskiftet og kommer af med affaldsstoffer ifølge madvejleder Lise Faurschou Hastrup.
Af Lotte Frandsen
Udover de tre råd, som
gælder for alle, er Lise Faurschou Hastrup optaget af,
at man øver sig i at mærke
efter, hvad der er godt for
ens krop.
- Selvom man har den samme
diagnose, har man ikke
nødvendigvis brug for den
samme kost. Vi er alle sammen forskellige. Hver især
skal mærke efter, hvordan
vi trives ved at mærke efter
i kroppen. Så får man de
næringsstoffer, man har
brug for. Det går galt, hvis vi
glemmer den sunde fornuft
og farer fra det ene gode råd
til det andet uden at mærke
efter.
Lymfebrevet 2/2018

Hun mener, at vi skal ændre
fokus fra at være optaget af
alt det, man ikke må få til at
fokusere på det, der er godt
for kroppen.
- Mange af vores mærkningsordninger opremser, hvad
madvaren ikke indeholder i
stedet for at prise de sunde

råvarer. Der står ”uden, fri
for, reduceret, mindre af”
på varedeklarationerne. Det
reducerer maden til at være
kemi. Men mad er noget
sanseligt. Det handler om
livskvalitet. Man skal nyde
maden og ikke gøre den til
videnskab.

JOBST ELVAREX PLUS:
®

®

FREMTIDENS KOMPRESSIONSHANDSKE
Den unikke 3D strikketeknik
gør at materialet følger de
anatomiske konturer. Pålidelig
kompressionsbehandling fra
dag 1.

Det fleksible sømløse materiale
tillader maksimal bevægelse
uden risiko for irritation og er
behageligt at have på.

Anatomisk formede fingre
giver optimal pasform og gør
handsken let at tage af og på.
En løsning som lever op til
forventningerne.

Sømløse fingerafslutninger
Slidstærk og pæn handske.

Anatomisk form
gør at handsken former sig
efter håndens konturer og
fingrenes bevægelser.

Teknologiske “knit-to-shape“
zoner i de følsomme områder
mellem fingrene
giver optimal og sikker behandling.

Lavet af JOBST® Elvarex materiale
I årtier synonymt med pålidelig
kompressionsbehandling.

Den ergonomiske form
ved tommelens grundled giver
god bevægelsesfrihed og bedre
gribeevne. Gør hverdagen lettere.

Overgangszone ved
afslutningen på armen
giver kontrol af kompressionen
En innovativ udvidelse af
JOBST fladstrikssortimentet.

THERAPIES. HAND IN HAND.
www.bsnmedical.dk · www.jobstbestilling.dk

Elvarex_Plus_A4 annons_DK.indd 1

2017-01-05 22:08

25

Mikrokirurgisk behandling kan hjælpe
patienter med lymfødem
Kirurgi og strålebehandling kan beskadige lymfebanerne og føre til ophobning af
lymfe i vævet. På Herlev Hospital syr man lymfekar og små blodkar sammen for at
genskabe flowet af lymfen.
plastikkirurger i Danmark,
der udfører operationen med
at forbinde lymfekar og små
vener.

Elsebeth Siim, plastikkirurg på Herlev Hospital.
Af Lotte Frandsen
Hvis bandagering og fysioterapi ikke har tilstrækkelig
effekt ved arm- og benlymfødem, kan man i nogle tilfælde
have gavn af en operation.
Siden 2013 har plastikkirurger på Herlev Hospital forsøgt at hjælpe patienter af
med deres lymfødem i ben
eller arme ved at sy lymfekar
sammen med små vener, så
lymfevæsken kan løbe fra de
beskadigede lymfekar over i
blodbanen.
- Når man som kræftpatient
bliver opereret i underlivet,
hører det med til nogle af
operationerne, at man fjerner lymfeknuder i bughulen.
Det kan ødelægge passagen
af lymfen fra benet via lysken
og ind i bughulen. Når afløbet
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beskadiges, øges trykket i de
små lymfekar. Lymfekarrene
er ganske tyndvæggede, fine
strukturer, så når trykket i
systemet stiger, går de i stykker. De små klapper inde i
lymfekarrene, der skal sørge
for at væsken løber den
rigtige vej, bliver ødelagt,
og de små fine muskler, der
masserer lymfekarrene, så
væsken kan flyde frit, bliver
stive. Resultatet er, at lymfebanerne ikke kan transportere væsken, som så bliver
stående i vævet. Med tiden
kommer der en betændelsesagtig reaktion, og der dannes
arvæv og senere fedtvæv,
forklarer Elsebeth Siim. Hun
er plastikkirurg på Herlev
Hospital og en af de to

Bestemte patienter har
gavn af operationen
Ikke alle lymfødempatienter
er velegnede til operationen.
For at komme i betragtning,
skal man være normalvægtig,
være ikke-ryger og ødemet
skal helst være relativt nyopdaget, helst inden for et år
eller højst to.
- Vi opererer på strukturer
helt nede omkring en halv
millimeter, så vi kan ikke lave
kirurgi på overvægtige. Og
hvis ødemet har stået på i
lang tid, skal man ikke regne
med at få nogen forbedring
af operationen. Endelig skal
der være væske, man kan
flytte med i vævet. Det gælder om at udvælge patienterne rigtigt, så de får gavn af
operationen, og så vi udnytter resurserne optimamalt.
Inden operationen bliver den
raske og den syge ekstremitet målt, og patienten bliver
skannet for at se, hvor meget
væske og fedt der er i armen
eller benet. Dernæst måler
lægerne, hvor hurtigt lymfen
bevæger sig ved hjælp af et
radioaktivt kontraststof. Og
endelig foretager lægerne en
særlig skanningsunder-

søgelse for at se, hvordan
lymfebanerne ser ud.
- Vi sprøjter er fluorescerende farvestof ind i svømmehuden mellem tæer eller
fingre og ser på, hvordan
lymfebanerne ser ud. Det er
helt afgørende, at lymfekarrene er intakte, for at vi kan
tilbyde en operation.
Lige inden operationen skanner plastikkirurgerne igen
og tegner lymfebanerne op
på patientens hud. Derefter
lægger de en række små
tværsnit over lymfebanerne.
- Det gælder om at finde
meget, meget små blodårer,
for hvis man bruger større
blodårer, løber blodet over
i lymfebanerne i stedet for.
Under operationen sprøjter
vi en lille smule blåt farvestof
ind i huden lige nedenfor der,
hvor vi planlægger at skære.
Det blå farvestof optages
af de ellers glasklare lymfebaner. På den måde kan vi
lokalisere lymfebanerne.
Ofte opererer to kirurger
samtidig under hver sit mikroskop.
- Vi vil gerne lave så mange
sammensyninger som muligt,
for jo flere vi kan lave jo
bedre. Men vi kan bruge seks
timer på at lave op mod ti
sammensyninger.
Når karrene er syet sammen,
og den blåfarvede lymfe
løber over i venen, er operationen vellykket. Operationen
foregår i lokalbedøvelse, og
patienten kommer typisk
hjem efter to dage. Hun skal
tage det med ro i et par uger,
bruge sine vanlige bandager
og kan så gå i gang med sit
almindelige liv. Efterfølgende
går patienten til regelmæs-

sig kontrol. Det er planen at
følge de opererede patienter
i et par år efter operationen.
Gode resultater
Ifølge Elsebeth Siim er der
mange patienter, der har
gavn af behandlingen.
- Vi bilder ikke patienterne
ind, at vi gør dem raske, for
det kan vi ikke. Men vi håber
på, at forandringerne i
vævet bliver stoppet eller
sat tilbage, så udviklingen
af fibrøst væv og arvæv går
langsommere eller måske
slet ikke kommer i gang.
Det vil medføre en mindre
tyngdefornemmelse, færre
smerter og et mindre behov
for kompression.
Det er nemmere at opnå en
god effekt i armene frem for
i benene.
- En del af patienterne med
armlymfødem var i stand til
at lægge kompressionsærmet og kun bruge det, hvis
de skulle i haven, støvsuge eller lave andet fysisk arbejde.
Og andre kunne klare sig
med mindre kompression, for
eksempel gik de fra en klasse
tre til en klasse to, og det er
jo også en forbedring.
Op mod 50 procent af patienterne fik reduceret deres
lymfødem, og ingen fik det
værre. Jo kortere tid lymfødemet havde varet, jo større
blev effekten af operationen.

mens andre har få. Jeg har
oplevet at fjerne én lymfeknude hos en patient med
modermærkekræft, og hun
udviklede lymfødem. Omvendt har jeg ved en anden
operation fjernet 53 lymfeknuder, uden at patienten
fik lymfødem. Det må have
noget med patientens egen
anatomi at gøre, og det har
måske også med patientens
immunsystem at gøre.
- Den dag vi kan finde ud af,
hvilke patienter, der er sarte
og i høj risiko for at få lymfødem, og ved, hvad vi skal
gøre, kan vi forhindre mange
lymfødemer. Men der er vi
desværre ikke endnu. Vi kan
kun opfordre patienterne til
at reagere, så snart de mærker, at noget er anderledes,
og ødemet begynder at vise
sig. Man kan ikke fastsætte
en bestemt tidsramme, men
jo før jo bedre.
Man kan blive henvist til
Plastikkirurgisk Afdeling af
egen læge, fysioterapeuten
eller fra kræftlægen. Her vil
lægerne vurdere, om man er
egnet til operationen.
- Lymfødem er en meget belastende tilstand med mange
gener for patienten Vi håber,
at flere og flere bliver klar
over vores tilbud, for patienterne skal vide, at vi findes.

Patienter er forskellige
Man ved ikke, hvorfor nogle
udvikler lymfødem frem for
andre, selv om de har fået
fjernet det samme antal lymfeknuder.
- Vi fødes forskelligt. Og
nogle har mange lymfebaner,
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Lisbeth Moll.

Operationen stoppede
udviklingen af lymfødemet
Lisbeth Moll fik lavet seks omkørsler. Hun er
ikke blevet rask, men hendes underben er
blevet mindre, og låret er blevet blødere.
Af Lotte Frandsen
Knap tre år efter, at Lisbeth
Moll havde fået fjernet sin
livmoder og 33 lymfeknuder
på grund af kræft, begyndte
lymfødemet i venstre ben.
Hævelsen og tyngdefornemmelsen blev værre og værre,
og hverken kompression eller
bandagering havde nogen effekt. Hun havde svært ved at
passe sit job og var deltidssygemeldt i en periode. Hun
pressede på for at blive
vurderet hos plastikkirurgerne på Herlev Hospital.
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”Heldigvis blev jeg fundet
egnet til operation, for der
var lymfebaner i underbenet,
som stadig fungerede.”
Lisbeth Moll fik lavet seks
omkørsler, og underbenet
blev fire centimeter mindre i
omkreds. Låret er ikke blevet
mindre, men vævet er blevet
blødere, og der står ikke så
meget væske i vævet som
tidligere. Og udviklingen af
lymfødemet er stoppet.
”Efter en god nats søvn med
benet oppe er hævelsen i

underbenet næsten væk.
Men den kommer igen i løbet
af dagen. Og tyngdefornemmelsen i benet er der stadig.
Operationen har været god
for mig, men den fjerner jo
ikke lymfødemet. Det er med
mig 24-7. Jeg tager hensyn til
lymfødemet hver eneste dag
og er meget opmærksom på
at leve sundt både med kost
og træning. Men jeg kan ikke
det samme som før.”

3M™ Coban™ 2
2-lags kompressionssystem

Lymfødem

Intensiv lymfødemterapi

Bevar

mobiliteten
mens ødemet reduceres
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
“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.”

Genbrug venligst. © 3M Health Care 2014. 3M og Coban er varemærker af 3M

– Patient P7, Canada1

“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.”

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

– Patient P5, Canada

3M a/s Health Care
Hannemanns Allé, 2300 København S, Danmark
Tlf.: +45 43 48 01 00 Fax: +45 43 96 85 96 www.3Mhealthcare.dk
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Fysisk træning efter behandling for brystkræft
øger ikke risikoen for lymfødem
Træning af overkroppen og armene er gavnligt og øger ikke risikoen for at udvikle lymfødem og forværrer heller ikke et eksisterende lymfødem. Man anbefaler nu fysisk træning både under og efter endt behandling for brystkræft.

Af Lotte Frandsen

Fotograf Jens Panduro.

30

De officielle anbefalinger
bestod tidligere af en række
restriktioner og advarsler
mod hård fysisk træning
efter en operation for brystkræft. Man troede, at det
øgede risikoen for at udvikle
lymfødem, da bevægelse
øger blodgennemstrømningen og dermed stimulerer
lymfeproduktionen. Men anbefalingerne var ikke bygget
på videnskabelige studier.
I dag findes mindst 20 studier, som uden undtagelse
finder, at fysisk træning ikke
øger risikoen for at udvikle
lymfødem eller forværrer et
eksisterende lymfødem.
For at gøre op med dogmet
om, at man helst skal holde
sig i ro, stiller 22 danske kvinLymfebrevet 2/2018

der, der alle er opererede for
brystkræft, op til dragebådsturnering i Firenze i starten
af juli.
”Vi håber at medvirke til at
mindske usikkerheden om,
hvad man må og ikke må,”
siger en af deltagerne AnneMarie Peck.
Hun savnede selv information om, hvad hun måtte med
armen, inden hun kom med i
projektet.
”Men jeg kan mærke, det gør
mig godt. Jeg har det bedst,
når jeg får motion. Jeg glemmer sygdommen og føler mig
stærk.”
Projektets initiativtager,
cand.scient. san og fysioterapeut Kira Bloomquist har
netop forsvaret sin ph. d.

afhandling om, hvorvidt tung
styrketræning øger risikoen
for at udvikle brystkræftrelateret lymfødem. Hendes
studie viser, at der ikke er nogen grund til at undgå hård
fysisk aktivitet og belastning
med hensyn til udvikling af
lymfødem.
”Jeg håber, at vores deltagelse i Firenze kan være med
til at udbrede den viden, vi
har i dag. Vi skal ikke være
så restriktive med hensyn til
hård fysisk aktivitet, som vi
har været tidligere. Og brystkræftoverlevere skal ikke
mødes med en masse forbud
og restriktioner, men instrueres i at fysisk aktivitet er
godt både fysisk og psykisk.”

Hævede arme eller ben?
Livskvaliteten øges
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:

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

Mobil: 2125 3195

Mobil: 2830 9657

pk@apodan.dk

gya@apodan.dk
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6. – 9. juni
2018

International Lymphoedema
Framework afholder konference i Rotterdam, Holland.

1. september
2018

Nordisk Lymfødemdag.
Nærmere info følger.

11. oktober
2018

Lymfødemseminar, Bispebjerg
Hospital.

29. – 31. marts
2019

Workshop og generalforsamling
i Korsør.
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