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Nu kom maj – du søde milde. 
Derfor kan vi ønske alle vore 
medlemmer en god, varm og 
solrig sommer.
Vi har overstået workshop-
pen i Nyborg, og vi har fået 
fire nye bestyrelsesmedlem-
mer – to fra Jylland og to fra 
Hovedstaden.
Vi mødtes alle på Kursuscen- 
ter Severin i Middelfart til det 
første bestyrelsesmøde med 
de nye. 
Vi konstituerede os og besty-
relsen ser nu således ud:

foRMaND – lise Petersen, 
Gilleleje
NÆSTfoRMaND – Heidi Gall, 
København S
KaSSERER – Jytte Holte, 
Værløse
MEDlEMMER – Maria Brang-
strup Hansen, frederiksberg 
og Else Melgaard, Thisted
SUPPlEaNTER – lene Er-
landson Jensen, Randers og 
Maj-Britt Hjortholm, Hjørring

Vi har gennemgået evalu-
eringsskemaerne fra work-
shoppen, og bestyrelsen kan 
glæde sig over de mange 
positive tilbagemeldinger.

Der var mange opgaver 
på dagsordenen til besty-
relsesmødet, men de blev 
fordelt, og de nye medlem-
mer tog nogle af de opgaver, 
som længe har været på 
bestyrelsens liste over to do.
I vil opdage ændringer på fa-
cebook, og i løbet af somme-

nyt fra bestyrelsen
ren vil Dalyfos hjemmeside 
www.dalyfo.dk blive opda-
teret, så den er mere bruger-
venlig. Det skal være med til 
at synliggøre Dalyfo, og det 
er målet for fremtiden.
Vi fik også fastsat dato og 
sted for workshop 2018.
Det bliver Kursuscenter Se- 
verin i Middelfart. Datoen er 
2. – 4.marts 2018. Temaet 
skal være ”Kroppen som 
hylster”
Dalyfo har 25-års jubilæum 
i år. Det skal selvfølgelig 
markeres. for at tilgodese 
alle vores medlemmer i hele 
landet har vi besluttet at 
markere jubilæet på ”Den 
Nordiske lymfødemdag”. I 
den anledning vil vi markere 
dagen i flere danske byer. 
Derfor efterlyser vi frivillige, 
som vil hjælpe bestyrelsen 
med at arrangere det i deres 
nærområde.
Nordisk lymfødemdag er/
markeres den 1. september 
2017.

SoMMERHIlSNER
Bestyrelsen DAlYfo 

Kære medlemmer
Bestyrelsen vil gerne have jeres 
hjælp til to ting:

•  Vi har gang i mange ting i 
bestyrelsen og vil meget gerne 
have jeres mailadresse, så vi kan 
komme i kontakt med jer. Send 
gerne en mail med oplysningerne 
til info@dalyfo.dk 

•  Vi vil gerne i kontakt med børn 
og unge med lymfødem. Så hvis 
du kender nogle, så fortæl dem 
om Dalyfo. Vi er til for allE 
uanset alder, køn og årsag til 
ødemet

Du kan evt. kontakte Charlotte 
Melgaard: Tlf. 29 61 71 59
eller: charmamel@gmail.com

Fra venstre: Maj-Britt Hjortholm, Lene Jensen, Else Melgard,
Heidi Gall, Lise Petersen, Maria Hansen, Jytte Holte.
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Referat fra DAlYfo’s generalforsamling 
26. marts 2017 på Signatur Hotel Storebælt i Nyborg

Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslog Inge 
Norup, som blev valgt. Hun 
startede med at konstatere, 
at generalforsamlingen var 
lovlig varslet i henhold til 
vedtægterne og dermed 
beslutningsdygtig.

Valg af referent:
Bestyrelsen foreslog lotte 
frandsen, som blev valgt. 

Bestyrelsen beretning:
Beretningen blev fremlagt af 
lise Petersen og kan læses 
på side 9. 

Kommentarer til beretnin-
gen:
Solveig Nielsen pointerede, 
at selv om der bliver talt 
mest om sekundært lymfø-

dem som en senfølge efter 
en kræftsygdom, rummer 
Dalyfo også patienter 
med primært lymfødem og 
lipødem. Disse patienter er 
ikke glemt, men Kræftens 
Bekæmpelse yder et stort 
økonomisk tilskud til forenin-
gen.
Videre ville Solveig Nielsen 
gerne høre mere om det pla- 
stikkort, som lise Petersen 
omtalte.
lise Petersen svarede, at 
inspirationen kommer fra 
Sverige. Det er ment som 
en hjælp til patienter med 
lymfødem, så de kan vise det 
til sundhedspersonalet og 
eksempelvis undgå at få ta-
get blodprøver i armen med 
lymfødem.
Merete Thorsén sagde, at 
plastikkortet var en rigtig god 
idé. Hun har tidligere måttet 
slås med laboranter og andet 
sundhedspersonale for ikke 
at få taget blodprøver i lymf- 
ødemarmen. 
Kaja Højgaard pointerede, 
at selv om lipødemgruppen 
er nedlagt, er medlemmerne 
stadig en del af Dalyfo. De 
har derudover overtaget en 
skrantende patientforening 
for patienter med Morbus 
Dercum.
Beretningen blev godkendt.

Aflæggelse af årsregnskab:
Kasserer Jytte Holte 
gennemgik regnskabet og 
diverse uddybende noter. 

Der er ikke kommet tilskud 
fra Kræftens Bekæmpelse 
i 2016, da Dalyfo har for 
mange penge. Årets resul-
tat lød på  – 47.825 kroner. 
Tilgodehavende tilskud er fra 
Sundheds – og Ældremini- 
steriet. Tilskuddet er bevil-
liget i 2016 og udbetales i 
2017.
Regnskabet har ikke givet 
anledning til nogen forbe-
hold, og revisoren indstiller, 
at generalforsamlingen god-
kender regnskabet.
Regnskabet blev godkendt.

fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslog, at kon-
tingentet fortsat er på 200 
kroner. Det blev vedtaget.

Godkendelse af forslag til 
ændring af DAlYfos  ved- 
tægter § 6 og § 16 
§ 6:
Bestyrelsen trækker ænd- 
ringsforslaget til § 6 tilbage 
i sin nuværende form. Man 
ønsker dog bibeholdt, at sup-
pleanter vælges for ét år ad 
gangen. 
Merete Thorsén foreslog, 
at man vælger en 1. og en 2. 
suppleant.
Inge Norup mente ikke, at det 
var nødvendigt. 
Nanette Benjaminsen mente, 
at det var bedst, at supple- 
anterne er ligestillede, så 
den med de relevante kom-
petencer kan træde ind, hvis 
der er forfald i bestyrelsen. 

Formanden Lise Petersen 
bød velkommen til årets 
generalforsamling.
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Der var enighed om, at lade 
suppleanterne være lige- 
stillede.
Ændringsforslaget blev ved-
taget.
§16:
Den foreslåede tilføjelse er 
en juridisk udformning, som 
alle foreninger skal have. Der 
tilføjes: foreningen hæfter 
kun for sine forpligtelser med 
den af foreningen til enhver 
tid tilhørende formue. Der 
påhviler ikke foreningens 
medlemmer eller bestyrelsen 
nogen personlig hæftelse. 
Ændringsforslaget blev ved-
taget.

Behandling af indkomne 
forslag
lise Petersen havde mod-
taget et forslag til ændring 
af foreningens § 1 fra Kaja 
Højgaard, Merete Østberg, 
lene Niknazmanesh, Ida 
Petersen og Helle Bomgaard. 
De foreslår at ændre fore-
ningens navn til Dansk Ødem 
forening (DØf). Kaja Høj-
gaard beklagede, at medlem-
merne ikke har haft lejlighed 

til at læse ændringsforslaget 
inden generalforsamlingen. 
Begrundelsen for forslaget 
er, at foreningen for nu-
værende fremstår som en 
forening kun for lymføde-
mikere og med meget fokus 
på sekundært lymfødem 
efter et kræftbehandlings-
forløb. lipødemikerne føler 
sig forsømt og mener, at 
man ved at ændre navnet 
vil invitere alle ødemikere 
indenfor og dermed opnå 
en øget medlemstilslutning, 
øget gennemslagskraft og 
mere viden om de forskellige 
former for ødem. Den sven-
ske lymfødemforening har 
gjort det.
Kaja Højgaard uddybede 
forslaget. Hun pointerede, 
at der bliver fokuseret alt for 
meget på kræft, og at lipøde-
mikerne også har behov og 
ønsker, der bør tilgodeses.
Merete Thorsén udtrykte 
stor forståelse for forslaget, 
men påpegede, at det drejer 
sig om en væsentlig ændring, 
og at man ikke kan behandle 
et forslag, der ikke har været 

lagt frem for foreningens 
medlemmer. Hun henstillede 
til, at bestyrelsen arbejder 
videre med forslaget, som 
så kan blive taget op til af-
stemning på generalforsam-
lingen næste år. 
Kaja Højgaard sagde, at for-
slaget er rettidigt indsendt.
Inge Norup påpegede, at 
forslaget indebærer en 
vedtægtsændring og derfor 
må tages op på enten en ek-
straordinær generalforsam-
ling eller på generalforsam-
lingen næste år. Indkomne 
forslag kan ikke nå at komme 
ud til medlemmerne, men 
kan diskuteres på general-
forsamlingen, og man kan 
beslutte, hvordan man vil gå 
videre med forslaget.
Ulla Ulriques mente, at der 
var tale om en procedurefejl 
fra bestyrelsens side, og at 
man godt kunne stemme om 
forslaget, men at det kræver 
en ekstraordinær general-
forsamling, fordi det er en 
væsentlig ændring. Hun ud-
talte sig imod forslaget, som 
hun mener, vil svække fore-

Bestyrelsesmedlem Jytte Holte.
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ningen.  Hun foreslog, at man 
i stedet laver Dansk Ødem 
forbund, hvor man sam- 
arbejder og dermed opnår 
større gennemslagskraft. 
Nanette Benjaminsen mente, 
at navnet Dalyfo nu er ble-
vet kendt og derfor ikke skal 
ændres. Derudover påpegede 
hun, at lipødemikerne er 
velkomne til at træde ind i 
bestyrelsen og få indflydelse 
derigennem. Hun opfordrede 
til et øget samarbejde under 
navnet Dalyfo.
Kaja Højgaard beklagede, at 
det er meget svært for andre 
ødemikere end dem med 
sekundært lymfødem efter 
en behandling for kræft at 
blive hørt.

Solveig Nielsen sagde, at 
navnet Dalyfo er med til at 
åbne mange døre og derfor 
skal bibeholdes. 
lene Jensen mente, at alle 
med ødem har samme pro- 
blem uanset årsagen, og 
at foreningen fortsat skal 
hedde Dalyfo, fordi navnet 
er kendt.
Per Bæhrentzen opfordrede 
til, at man i formålsparagraf- 
fen tydeliggør, at foreningen 
er for alle typer lymfødem og 
lipødem. 
Inge Norup foreslog, at  be- 
styrelsen samarbejder med 
Dansk Dercum forening og 
får sendt et eventuelt ænd- 
ringsforslag ud til næste års 
generalforsamling.

Valg til bestyrelsen
lise Petersen -  genvalgt
Jytte Holte -  ikke på valg
Else Melgaard - genvalgt
Maria Brangstrup Hansen - 
nyvalgt
Heidi Gall – nyvalgt

Valg af suppleanter
Maj-Britt Hjortholm – nyvalgt
lene Jensen – nyvalgt

Eventuelt
Solvejg Nielsen spurgte til 
plastikkortet, som lymf- 
ødemikere kan have på sig, 

og som oplyser om deres 
lymfødem. 
Merete Thorsén oplyste, 
at kortet ikke skal officielt 
registreres nogen steder. Det 
er udelukkende ment som 
en hjælp til patienten, og at 
sundhedspersonalet skal 
respektere oplysningerne. 
Nanette Benjaminsen op-
fordrede til, at man arbejder 
videre på at få danske børn til 
at deltage i lejeren for børn i 
Norge. Hun mener, at lym-
febrevet bør udkomme fire 
gange om året, så det passer 
til arrangementerne. Hun 
opfordrede til en øget omtale 
af behandlingsturen i sep-
tember, så man ikke risikerer, 
at den bliver aflyst igen på 
grund af for ringe tilslutning.
lise Petersen opfordrede til, 
at man uddeler brochuren 
om turen i sit netværk. 

lise Petersen sluttede med 
at takke Hanna Rübner og 
annagrete Kristensen, som 
træder ud af bestyrelsen, for 
deres store indsats gennem 
årene. 
Inge Norup erklærede gene- 
ralforsamlingen for afsluttet.

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

Ge
nb

ru
g 

ve
nl

ig
st

. ©
 3

M
 H

ea
lth

 C
ar

e 
20

14
. 3

M
 o

g 
Co

ba
n 

er
 v

ar
em

æ
rk

er
 a

f 3
M

“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

“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

• 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

Et banebrydende gennembrud for patienter og behandler

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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Bestyrelsens beretning – 2016-17

“Det år, der er gået, siden vi 
sidst holdt generalforsam-
ling, har været et år, hvor der 
har været mange udfordrin- 
ger på grund af sygdom i 
bestyrelsen.
Vi har måttet lave en omkon-
stituering i bestyrelsen, idet 
Jytte Holte har overtaget 
kassererjobbet pga. Mari-
anne loofts sygdom. Else 
Melgaard overtog derfor 
næstformandsposten.  Den 
ene af vore suppleanter 
Susanne Holch Mogensen 
udtrådte af bestyrelsen kort 
tid efter sidste generalfor-
samling pga. sygdom. Sup-
pleant annagrethe Kristen- 
sen ønskede ikke at indtræde 
i bestyrelsen, da hun også 
har været sygemeldt. 

Aktiviteter i foreningen
Vi har i årets løb haft en 
række aktiviteter.
I juni måned havde Saras 
mor, Charlotte Melgaard, 
taget initiativ til at arrangere 
en ”Strømpefest” i Zoologisk 
Have i København. Det var 
starten til at samle børn og 
unge med lymfødem. Ud over 

Sara og hendes familie kom 
der to andre familier til ar-
rangementet. lise fra Da-
lyfo deltog, og Dalyfo var 
sponsor for oplevelsen. Det 
var en god oplevelse både for 
børn og voksne. 
I september holdt vi Nordisk 
lymfødemdag i både Hjør-
ring og Ringsted. 
arrangementet i Hjørring ved 
indgangen til Metropol Cen-
tret blev godt besøgt. apo-
dan demonstrerede lympha 
Press. Der var mange inte- 
resserede, som lagde turen 
forbi standen. Vi havde hjælp 
fra vore medlemmer, og DBo 
medlemmer kom også forbi 
og var aktive.
I Ringsted havde vi fået en 
plads på Torvet, hvor Pernille 
Krogh fra apodan viste 
kompressionspumper, og 
Susanne Thane fra Banda- 
Gisten fossling viste kom-
pressionsmateriale m.v. Stine 
Bahne fra Medi og Synnøve 
Parvic fra Skodsborg lymf- 
ødemklinik talte med forbi-
passerende.
I september måned havde 
den norske lymfødemfore- 

Velkommen til DAlYfo´s årlige generalforsamling 2017.

ning inviteret de nordiske 
lande til Nordisk lymfødem-
konference i Bergen. Dalyfo 
deltog og havde en inspire- 
rende oplevelse, og vi fik 
input til vores videre arbejde 
i Dalyfo. I Sverige har man 
en aftale om, at der altid 
gøres opmærksom på SÖf, 
når man får diagnosticeret 
lymfødem. Det, håber vi også, 
kan blive muligt i Danmark. 
Vi har taget stilling til, at vi vil 
markere den internationale 
lymfødemdag i marts. Denne 
gang blev det til en omtale i 
Nyhedsbrevet, men det kan 
gøres på mange måder.  Vi fik 
også ideer til, hvordan vi kan 
blive mere synlige. I Sverige 
har man et lille plastikkort, 
hvorpå der står, hvor man 
har ødem. Er det noget vi 
vil have i Danmark? Nord-
mændene nævnte i deres 
fremlæggelse, at de ligesom 
Sverige også vil have fokus 
på lipødem. Vi skal have en 
snak med vore lipødemikere 
og høre, hvad de gerne vil.  Vi 
drøftede børn/ungearbejde, 
kan vi lave mere samarbejde? 
I Norge holder man en bør-
nelejr i Gurvika hvert år. Den 
norske lymfødemforening 
har åbnet mulighed for, at 
danske børn kan deltage. 
Vi håber derfor, at der er 
tilslutning fra danske børn og 
deres familier. Dalyfo giver 
et tilskud til opholdet til de 
børn, der deltager, hvis de er 
medlem af Dalyfo.
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var få tilmeldte, valgte vi at 
aflyse. 
Som nævnt sidste år har 
Videncentret fået næsten 
fem millioner kroner fra 
Knæk Cancer midlerne i 2014. 
Midlerne er gået til et stort 
anlagt projekt fra Dansk 
Netværk for lymfødem om 
tidlig opsporing og behand- 
ling af cancer-relateret 
lymfødem. Projektet består 
af flere mindre projekter, 
som skal gennemføres, inden 
det munder ud i et udkast til 
nationale retningslinjer for 
behandling af sekundært 
lymfødem. 
formanden for Videncentret/
DNl Tonny Karlsmark er 
sammen med styregruppen 
og de involverede læger, be-
handlere m.fl. i fuld gang med 
projektet, som forventes af- 
sluttet i 2019. Indtil nu har 
der været forskellige for- 
beredelser, som skal afslut- 
tes, før man kan påbegynde 
registreringerne i samarbej- 
de 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 hyp-
pigheden af lymfødem og 
hvilke faktorer, der dispone- 
rer for forekomst af lymf- 
ødem samt livskvaliteten hos 
lymfødempatienter.
Videncentret afholdt i okto- 
ber et seminar med fokus 
på udfordringen i den gode 
lymfødembehandling. Daly-
fo deltog sammen med 160 
læger, lymfødembehandlere 
og danske patienter. Uden-

landske og danske eksperter 
fortalte om den gode be- 
handling. Seminaret blev 
holdt på Mungo Park i Kol- 
ding og mange leverandører 
af kompressionsmateriale og 
andet relevant materiale til 
lymfødemikere deltog med 
stande.
I oktober var Dalyfo tillige 
inviteret i Børssalen i Køben-
havn, hvor altinget og Roche 
havde arrangeret en lands- 
konference med titlen Kræft 
360 gr. formålet var at tegne 
et billede af kræftsituationen 
i Danmark. Statsministeren, 
formanden for danske 
regioner, sundheds- og 
ældreminiester, Per larsen 
og flere andre fortalte om 
deres visioner for fremtidens 
sundhedsvæsen og kræftbe-
handling.
Konferencen var opdelt i 
scener, 360 gr. Scenen, De-
batscenen og Interview- 
scenen, hvor Dalyfo havde 
fået ca. to minutters taletid 
sammen med andre patient-
foreninger. Dalyfo havde 
valgt ønsket om: Ensartet 
behandling til sekundære 
lymfødemikere i alle landets 
regioner, tidlig opsporing og 
behandling af uddannede 
lymfeterapeuter samt 
kompressionsstrømper med 
nødvendigt tilbehør bevilget 
efter behov. I dag er det sags-
behandleren i kommunen, 
der træffer valget.
alle Dalyfos aktiviteter kan 
i øvrigt ses i Årshjulet, som 
ligger i kursusmappen.

Vi fik også inspiration til 
behandlingsture for vores 
medlemmer, og vi er nu så 
heldige, at Helhedshuset 
aKU-oNE i Silkeborg har 
taget initiativ til at arrangere 
behandlingsture for lymføde-
mikere. Den første tur skulle 
have været den 24.02.17 – 
03.03.2017, men der var ikke 
deltagere nok til den første 
tur, så nu er der arrangeret 
en tur igen i september 2017. 
Vi håber, rigtig mange vil få 
glæde af dette ophold. 
Dalyfo har besluttet at 
give et tilskud på kr. 2000 pr. 
person til de medlemmer, der 
ønsker at deltage.
Vi har holdt medlemsmøde 
eller temadag, som vi har 
valgt at kalde det. 
På Sjælland havde vi lånt 
Kræftens Bekæmpelses 
rådgivningscenter på Nørre 
alle, København N. Vi havde 
inviteret sygeplejerske og 
zoneterapeut anne Mette 
Møller til at fortælle om hen-
des behandling af lymfødem.
Sygeplejerske Hedvig Møller 
larsen, som er forfatter til 
bogen ”Kræftfri – men ikke 
rask” kom og fortalte om 
tilblivelsen af bogen. Tre af 
personerne fra bogen deltog 
i mødet og fortalte om deres 
oplevelser med lymfødem.
Vi havde også planlagt et 
møde i Kolding i Sundheds- 
centret ved Kolding Syge-
hus. lymfeterapeut Desire 
Jensen og qigong-instruktør 
lis Meng skulle undervise 
deltagerne. Desværre udkom 
vores medlemsblad først 
dagen før arrangementet, og 
selv om vi havde annonceret i 
Nyhedsbrevet, nåede infor-
mationen ikke ud. Da der kun 
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Samarbejde med andre
 Dalyfo har et godt sam- 
arbejde med Kræftens 
Bekæmpelse.  Vi har i det 
seneste år deltaget i en 
række patientforenings- 
møder i Kræftens 
Bekæmpelse. Her er det 
vigtigt, at vi er repræsen-
teret, så vi gensidigt ved, 
hvad der rører sig.
Dalyfo har endvidere med-
virket til et projekt i Kræftens 
Bekæmpelse, som går ud på 
at kortlægge behandlingstil-
bud til sekundære lymføde-
mikere i Danmark.
Dalyfo er også aktiv i Dansk 
Netværk for lymfødem, hvor 
vores formand er medlem af 
styregruppen. Netværket er 
ved at afslutte et projekt om 
centrale problemstillinger 
i visitation og behandling 
af kronisk ødem i Danmark. 
Styregruppen består af læge 
Tonny Karlsmark, Bispebjerg, 
sårsygeplejerske Susan Nør-
regaard, Bispebjerg, formand 
for danske lymfeterapeuter 
Kirsten Hedeager, Vejle og 
lise Petersen, Dalyfo.

Børn- og ungeprojekt
Dalyfo arbejder sammen 
med Charlotte Melgaard på 
at oprette et forum for børn, 
unge og deres familier med 
lymfødem. Charlotte har 
oprettet en facebook profil 
”Børn med lymfødem”.     

Information fra foreningen
Husk at I kan tilmelde jer 
Nyhedsbrevet på Dalyfos 
hjemmeside www.dalyfo.dk.
Nyhedsbrevet udkommer 
tre gange m året, og der er 
næsten 400 modtagere af 
Nyhedsbrevet.

Der er i 2016 udkommet tre 
lymfebreve, og vi får gode 
tilbagemeldinger på bladet 
og dets indhold, og det er vi 
glade for.
Hjemmesiden bliver opdate- 
ret med nyheder om begiven- 
heder i Dalyfo, nyt om lymf- 
ødem, lipødem og behand- 
ling både nationalt og inter-
nationalt, arrangementer og 
kurser og debat. 
Vi planlægger i det kommen-
de år at få tilrettet vores 
hjemmeside, så den kommer 
til at stå mere moderne, hvis 
der er nogen, som har gode 
ideer og tips, hører vi gerne 
fra jer.
På grund af sygdom i besty-
relsen mangler vi hjælp til at 
redigere hjemmesiden eller 
muligvis udarbejdelse en ny 
hjemmeside. 
Det vil blive prioriteret højt i 
det næste arbejdsår i samar-
bejde med journalist lotte 
frandsen.
        
Udvikling af DAlYfo
Som det fremgår af beret- 
ningen, er der mange spæn-
dende opgaver at løse i Daly-
fo. På sidste års general- 
forsamling opfordrede vi 
Dalyfos medlemmer til at 
melde sig til at hjælpe os med 
konkrete opgaver. Vi fik hjælp 
til flere projekter, og det vil vi 
gerne sige tusind tak for.
Men der er brug for flere 
hænder endnu, hvis vi skal 
kunne sætte flere aktiviteter 
i gang og være repræsente- 
ret alle de steder, hvor det 
er muligt for os at få indfly-
delse.
Derfor valgte vi i bestyrelsen 
at bruge tid på workshoppen 
sidste år til at spørge del- 

tagerne om, hvordan I synes, 
vi skal prioritere foreningens 
kræfter fremover, og hvad 
der skal til for, at I selv kan 
bidrage med noget – stort 
eller småt.
Dalyfos medlemstal er 
nogenlunde stabilt og ligger 
omkring 600 medlemmer 
inklusive behandlere.  Der 
kommer altid nogle udmel- 
dinger, men der er heldigvis 
hele tiden tilgang af nye 
medlemmer.
 lipødemgruppen har op- 
rettet en selvstændig fore- 
ning Dansk Dercum forening, 
hvor Merete louise Østberg 
er formand. I kan gå ind på 
hjemmesiden www.dercum-
foreningen.dk og læse mere 
om foreningen, som vare- 
tager lipødemikernes inter-
esser.
På de seneste workshops 
har guldsmed lars Hansson 
præsenteret sine smykker, 
som han har designet spe-
cielt til Dalyfo. Dalyfo 
modtager ti procent fra 
salget. Igen i år har I mulig- 
hed for at se de unikke 
smykker med dråberne fra 
Dalyfos logo. lars har lavet 
et jubilæumssmykke, som vi 
håber, I har set.
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 
mangler bestyrelsesmedlem-
mer i Jylland og på fyn, så vi i 
fremtiden også har mulighed 
for at lave arrangementer 
i det vestlige Danmark. Vi 
ser frem til et spændende 
arbejdsår med friske kræfter 
i bestyrelsen. 

Bestyrelsen i Dalyfo
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NYHED hos Boisen 
Vi er meget stolte og kan nu fortælle, at    

Helle Kærgaard Madsen er ansat hos Boisen 
fra d. 1. juni 2017.      

Helle har 10 års erfaring fra Sahva, som    
klinikkonsulent. Hun havde  ansvaret, for 
vejledning og undervisning i brug af      kom-
pressionsstrømper og brystproteser. 
Helle har de sidste 2 år, arbejdet som                   
produktspecialist hos JUZO.                           
Her stod hun for rådgivning og vejledning  
af Juzo`s produkter. 
 
Helle vil kører for Boisen i hele det                 
Jysk/fynske område. 

-Hos Boisen taler vi ikke om service - Vi yder service 

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. 

www.ruthboisen.dk 

Hos Boisen forhandler vi kompressionsstrømper fra:                     
JOBST - JOVIPAK - JUZO - MEDI - Sigvaris - Bauerfeind 

Find vores butikker her:                                                                                                                                          
Århus: M.P. Bruuns Gade 30 - 8000 Århus C  
Randers: Trangstræde 15  - 8900 Randers C 
indkoeb@ruthboisen.dk                               
Tlf.: 33 60 62 62 
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nye bestyrelsesmedlemmer

Maj-Britt Hjortholm, 
ny suppleant
•  42 år
•  Bor i Hjørring med sin  
    mand og to børn på 19 og  
    12 år
•  arbejder på aalborg Han- 
    delsskole som special pæ- 
    dagogisk konsulent for 
    unge mennesker med for- 
    skellige problemer
•  fik primært lymfødem i  
    begge ben som 32-årig,  
    blev først diagnosticeret  
    fire år efter.
“Jeg vil bidrage til at øge 
kendskabet til lymfødem og 
til Dalyfo gennem hjemme- 
siden, facebook og medierne. 
Jeg ved, der går mange rundt 
med lymfødem, som savner 
nogen ligestillede at snakke 
med, og som ikke kender til 
vores forening.
og så vil jeg gå ind i arbejdet 
med børn og unge i samar-
bejde med dem, der allerede 
har taget initiativ til det 
arbejde.
Man er velkommen til at 
maile eller ringe til mig, hvis 
man har ideer, har brug for 
en snak eller vil være med til 
at etablere et lokalt miljø for 
lymfødemikere i Nordjylland.
Jeg træffes på: majh@ah.dk 
eller på 28 73 48 38.”

lene Jensen, ny suppleant
•  63 år
•  Bor uden for Randers med 
    sin mand. Har to voksne  
    sønner på 38 og 34
•  førtidspensionist, har  
   tidligere arbejdet som sags- 
   behandler i Randers Kom- 
   mune
•  Har sekundært lymfødem i  
    højre arm siden 2009 efter 
    en brystkræftoperation.
“Jeg vil gerne hjælpe med 
foreningens arrangementer 
i Jylland. 
Jeg har været med i Kræftens 
Bekæmpelses afdeling i 
Randers i tre år, det seneste 
år som kasserer, og der-
igennem har jeg fået et stort 
netværk og indsigt i fore- 
ningsarbejdet.
fra mit arbejde som sags-
behandler i Randers Kom-
mune gennem mange år har 
jeg et stort kendskab til det 
offentlige system og lovgiv-
ningen på vores område, og 
jeg vil meget gerne være 
behjælpelig med at henvise 
lymfødempatienter til der, 
hvor de kan få hjælp.”

Maria Brangstrup Hansen, 
nyt bestyrelsesmedlem
•  24 år
•  Bor på frederiksberg med  
    sin kæreste
•  Studerer medicin
•  Har sekundært lymfødem  
    i venstre ben fra hoften og  
    ned efter modermærke- 
    kræft.
“Jeg vil have fokus på at 
sprede kendskabet til lymf- 
ødem blandt sundhedsper-
sonalet og sprede budskabet 
om Dalyfo specielt gennem 
de sociale medier.”

Heidi Gall, ny næstformand
•  47 år
•  Bor i Sundby med sin mand. 
    Har to børn på 19 og 23
•  arbejder som flexjobber på  
    kontor
•  Har sekundært lymfødem 
    i maven og begge ben efter 
     kræftbehandling.
“Jeg vil udbrede kendskabet 
til Dalyfo til især unge men-
nesker gennem de sociale 
medier. og jeg vil arbejde for, 
at lymfødemikerne får de  
hjælpemidler, man har behov 
for. Det er nødvendigt med 
mere oplysning, så folk 
kender deres rettigheder.” 
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Af Lotte Frandsen

”for tyve år siden var jeg 
og mine kollegaer meget 
forsigtige med at anbefale 
træning til vores lymfødem-
patienter. Rådet dengang var 
som regel at lade være. Men 
nu forskerne vist, at man 
sagtens kan træne, og at det 
oftest har en gavnlig effekt,” 
siger lymfødemterapeut 
antje Benkjer.
En af forskerne er den 
canadiske fysioterapeut 
Susan Harris. Hun udsatte 
tyve kvinder for hård fysisk 
træning ved at lade dem ro i 
en dragebåd, mens de havde 
armstrømper på. Kun hos en 
enkelt af kvinderne blev lymf- 
ødemet værre. og rådet er 
nu, at man helst skal træne. 
for ifølge antje Benkjer er 
der flest fordele og kun få 
ulemper ved at træne.

”fordelen er, at hvis man 
træner sine muskler, bliver de 
større, og det efterlader 
mindre plads til væsken. 
Men omvendt producerer 
en trænet muskel flere af-
faldsstoffer. Derved kommer 
der en øget belastning på 
vene- og lymfesystemet, som 
i forvejen ikke fungerer godt 
nok. Så det er vigtigt, at den 
enkelte mærker efter, hvor- 
dan lymfødemet reagerer.”
antje Benkjer understreger, 
at det er vigtigt for alle at 
starte træningen med at 
åbne op ved at drænere ved 
kravebenet samt i nakken, 
armhulen og lysken. Derefter 
skal man huske vejrtræk- 
ningsøvelserne, for ud over 
hjertet er mellemgulvet 
vores vigtigste pumpe i krop-
pen, som hjælper med at få 
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Må man træne, når man har lymfødem?

Lymfødemterapeut Antje 
Benkjer fra Gudme Fysioterapi.

lymfødemterapeut antje Benkjer fra Gudme fysio- 
terapi er ikke i tvivl. Man må gerne træne, men træ-
ningen skal tilpasses den enkelte, og man bør altid 
starte med selvdrænage, så lymfen kan løbe frit, 
vejrtrækningsøvelser og udstrækning

væsken tilbage i karsyste- 
met. og endelig er det vigtigt 
at lave strækøvelser, især 
hvis man har stramt arvæv 
eller skader i huden efter 
strålebehandling.
”Men først og fremmest skal 
det være sjovt at træne. El-
lers får man det ikke gjort.”
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“Dalyfo blev jo startet af 
en lille gruppe personer, der 
alle var plaget af lymfødem - 
såvel primær som sekundær 
- og i den forbindelse mødtes 
denne gruppe til behandling 
på Skodsborg Kurcenter.
. Deres ønske om at udbrede 
kendskabet til lymfødem har 
gennem årene heldigvis også 
båret frugt, selvom der har 
været mange forhindringer 
på vejen.
lymfødembehandlingen be-
stod i starten udelukkende af 
den traditionelle földi be- 
handling med manuel 
drænage opfulgt af tilpas-
sede kompressionsærmer/
strømper. De senere år er 

DAlYfo 25 års jubilæumsmiddag

der dukket flere supplerende 
muligheder op, så som lym- 
pha press pumpen, lympha 
Touch, Deep oscillation, 
Kinesiotape og akupunktur-
behandling. Mange af vores 
medlemmer har stor glæde 
af disse supplerende mu-
ligheder.
Dalyfo drives stadig på fri- 
villig basis, hvilket naturligvis 
sætter sine begrænsninger, 
men skiftende bestyrelser 
har alle hver især bidraget til 
det, Dalyfo står for i dag.
Dalyfo medlemstal har 
gennem de sidste mange år 
ligget ret stabilt på omkring 
600 personer. Størstedelen 
er trofaste medlemmer, men 

heldigvis kommer der også 
hele tiden nye medlemmer 
til samtidig med, at andre 
træder ud af forskellige 
grunde. Der er vist heller ikke 
mange foreninger, der kan 
prale af, at kontingentet har 
været det samme gennem 
25 år.
Den årligt tilbagevendende 
workshop er den weekend, 
hvor Dalyfos medlemmer 
har mulighed for at mødes 
og udveksle erfaringer med 
ligesindede og modtage 
informationer om evt. nye 
tiltag indenfor lymfødembe-
handling eller forskning. Det 
er også en weekend, hvor 
mange ny venskaber opstår, 

Som det sikkert ikke er undgået jeres opmærksomhed, kan Dalyfo i 
år fejre 25 års jubilæum.

Af formand Lise Petersen
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hvilket ses på tilmeldingerne, 
hvor rigtig mange kommer 
igen år efter år. Ja, der er fak-
tisk stadig medlemmer, der 
har været med helt fra start. 
Vi er dog i bestyrelsen meget 
glade for at se, at der altid er 
gjort meget for at inddrage 
nye deltagere i fælleskabet.
Mens workshoppen altid har 
tiltrukket mange medlemmer, 
så kniber det desværre lidt 
mere med at samle medlem-
mer til medlemmøderne. Vi 
kunne godt tænke os, at I 
som medlemmer vil komme 
med forslag til, hvordan gør 
vi medlemsmøderne mere 
eftertragtede. 
Et nyere tiltag er etable- 

ringen af en Børn- og Un-
gegruppe. Sidste år afholdt 
de en strømpefest i Køben-
havns Zoo for en lille flok 
børn og deres forældre. 
Gruppen efterlyser stadig 
potentielle medlemmer og 
håber på hjælp fra de pro- 
fessionelle behandlere, der 
kan henvise til gruppen.
Et nyere tiltag indenfor 
kommunikationen omkring 
lymfødem er facebook 
gruppen ”for alle os med 
lymfødemer”, der blev startet 
af et af vores unge medlem-
mer for nogle år siden. Det 
har vist sig at være et rigtig 
godt initiativ, hvor mange nye 
henvender sig for at høre om 
andres erfaringer, og mange 
får gode råd til at komme 
videre i systemet.
Dalyfo afholdt for nogle 
år siden behandlingsture til 
Nordtyskland med vægt på 
den traditionelle földi be- 
handling. Det var en stor suc-
ces, men der har desværre 
ikke siden været mulighed 
for opfølgning.
Nu har Helhedshuset aKU-
one, som Dalyfo besøgte 
på et medlemsmøde og siden 
har haft et godt samarbejde 
med, tilbudt at arrangere en 
tur til Sydspanien i septem-
ber. Det bliver en uge med 
fokus på det hele menneske 
med en kombination af mind-
fulness, akupunktur, mas-
sage, kostråd, zoneterapi, 
yoga, træning og gode råd 
til, hvad man kan gøre der-
hjemme i sin hverdag.
Dalyfo vil gerne støtte dette 
arrangement og giver et 
økonomisk tilskud til  med- 
lemmer, der ønsker at del- 
tage.

I mange år blev der talt om 
at lave en film om lymfødem, 
som medlemmerne kunne 
se på en video, men der gik 
så mange år, at den blev 
udgivet på en CD. Der skulle 
bruges ca. kr. 600.000, så det 
var en stor opgave af skaffe 
pengene, men det lykkedes 
i 2010 at få færdiggjort 
projektet, og Dalyfo kunne 
præsentere DVD’en ”lymf- 
ødem - hvad er det”.

25 år er gået, og er der så 
sket noget i løbet af alle disse 
år? Nogen mener nok, at 
det går for langsomt, men i 
betragtning af at alt foregår 
på frivillig basis, mener jeg, vi 
støt og roligt er nået langt.
 Jeg vil da også gerne takke 
alle de medlemmer, der i 
årenes løb har lagt tid og 
kræfter i at føre Dalyfo 
frem til det, vi er i dag. 

Tak også til Kræftens 
Bekæmpelse, der gennem 
alle årene har givet os en 
uundværlig økonomisk 
støtte, den har givet os mu-
ligheden for etablering af de 
mange aktiviteter undervejs.
Det glæder os rigtig meget, 
at Kræftens Bekæmpelse nu 
har sat øget fokus på lymfø-
dem og andre senfølger.

Vi ser optimistisk på frem-
tiden, da vores samarbejde 
med Videncentret på Bispe-
bjerg Hospital, Dansk 
Netværk for lymfødem og 
samarbejdet med de nor-
diske lande fortsat giver 
spændende input og håb 
om en nemmere og bedre 
tilgang til behandling for vore 
medlemmer.

Der blev lyttet opmærksomt 
til formandens tale.
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Nyt tilbehør i fladstrik

medi Danmark ApS

Vejlegårdsvej 59

2665 Vallensbæk Strand

Telefon 7025 5610

Fax 7025 5620

kundeservice@sw.dk

Fordele

• Ingen syninger på selve strømpen
• Kan fås til både ben og arm efter standard samt individuelle mål
• Nedsætter ikke strømpens elasticitet
• Giver en større sikkerhed
• Større gribeeffekt fx til dig som går med stok

www.medidanmark.dk medi. I feel better. 

Skridsikre nopper uden syninger
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Der var stor tilfredshed med 
jubilæumsworkshoppen 
2017. 
Der var et fagligt højt niveau, 
og det var spændende og 
relevante indslag. Super 
informativt indslag fra Jens 
ahm Sørensen, oUH, dog 
“stjal” han for meget tid fra 
emnet om behandlingssitu-
ationen med udgangspunkt i 
Best Practice. 
Deltagerne var rigtigt glade 
for ”Træning Skal-Skal ikke” 
og for mensendieck.
Workshoppen blev afholdt i 
dejlige rammer, og deltager- 
ne nød den flotte natur på 
gåturen. 
Det bedste ved weekenden 
var det sociale samvær og en 

underholdning, der gik rent 
ind. “Gospel er smukt og går 
lige til hjertet”. 
Der var ros og tak til Hanna 
for det flotte armbånd i 
anledning af Dalyfo´s 25 års 
jubilæum. 
Der var også anerkendelse til 
bestyrelsen for det ihærdige 
og vedvarende arbejde for at 
fremme og forbedre forhold- 
ene for lymfødemikerne. 
Der er altid ting, der kan 
gøres bedre, og det er af 
kritikken, man lærer. Vi gør 
vores bedste hver gang, og 
vi siger tak for de mange 
tilbagemeldinger og for 
spændende forslag til næste 
års workshop.
 

Sammendrag af evalueringerne fra workshoppen
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Af Lotte Frandsen

”Vores hypotese er, at vi med 
en tidlig indsats kan hindre, 
at patienten udvikler lymf- 
ødem. Den tidlige kompres-
sion skal støtte den funktion 
af lymfesystemet, der er 
tilbage,” siger Jonas Ray-
mond Duffy fra Videncenter 
for sårheling på Bispebjerg 
Hospital, som står bag pro-
jektet.
Undersøgelsen forventes at 
inkludere 180 - 200 patienter, 
der alle er blevet opereret 
for kræft i underlivet, og som 

har fået fjernet lymfeknuder 
i forbindelse med indgrebet. 
Det foregår som et lodtræk- 
ningsforsøg på de gynækolo-
giske afdelinger på Rigs- 
hospitalet og aarhus Uni-
versitetshospital. Den ene 
gruppe får kompression i 12 
uger umiddelbart efter ope- 
rationen, inden de har ud-
viklet et eventuelt lymfødem, 
mens kontrolgruppen følger 
det normale behandlings-
forløb. Håbet er, at man 
ved en så tidlig indsats kan 
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Hindrer kompression umiddelbart efter operationen lymfødemet i at opstå?
læge Jonas Raymond Duffy vil undersøge, om kvinder, der er opereret for kræft i 
underlivet, kan undgå at udvikle lymfødem, hvis de tilbydes kompressionsbehand- 
ling umiddelbart efter operationen.

Hindrer kompression umiddelbart efter operationen 
lymfødemet i at opstå?

forhindre, at patienterne 
udvikler lymfødem ved at un-
derstøtte lymfedrænagen. 
”Vi ved ikke, om det virker, 
men der er meget lidt evi-
dens på området, og et sted 
skal man starte for at blive 
klogere. Måske har det ikke 
nogen effekt, men så er det 
efterprøvet.”
Under operationen fjerner 
man ikke alle lymfeknuderne 
i området. Den teoretiske 
overvejelse er, at de reste- 
rende, intakte lymfekar og 
lymfeknuder overtager funk-
tionen.
”Nogle kar er lukkede og åb-
ner sig, når der er behov for 
det. Det sammen gælder for 
lymfekar. Man har en lille re-
servekapacitet, som vi håber 
kan tage over, når vævet får 
ro. Kompressionen er også 
med til at forhindre betæn-
delse i vævet.”
først om 3-4 år ved man, og 
der er effekt af den tidlige 
kompression. 
”Hvis det viser sig effektivt, 
bør alle have tilbuddet.”

Jonas Raymond Duffy.

I paneldebatten lørdag formiddag deltog lægerne Jonas Duffy, Jens Ahm Sørensen og Thomas 
Bender; fysioterapeuterne Kirsten Tørsleff og Mette Witt Mikkelsen samt udviklingskonsulent 
hos Kræftens Bekæmpelse Ditte Marie Bruun.
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Af Lotte Frandsen

Behandlingen er stadig på 
forsøgsbasis, og kun 11 
kvinder, der alle har udviklet 
lymfødem efter at have 
fået fjernet lymfeknuder i 
forbindelse med en opera-
tion for brystkræft, har fået 
transplanteret stamceller i 
armhulen. Men alle de ope- 
rerede kvinder oplever en 
mindre tyngdefornemmelse 
og har behov for mindre 
kompression. 
”Vi ved ikke ret meget om 
stamceller endnu, og forsk-
ningen er stadig på begyn- 
derstadiet, specielt hvad 
angår lymfødem. Vi er de 
første i verden, der har for-
søgt at behandle lymfødem-
patienter med stamceller fra 
fedt. Behandlingen helbred-
er ikke lymfødemet, men 
noget tyder på, at det har 
en positiv effekt. og der har 

ikke vist sig nogen problemer 
hos de 11 personer, vi har 
opereret, så det virker som 
en relativ sikker procedure,” 
siger overlæge og professor 
på plastikkirurgisk afdeling 
på odense Universitets- 
hospital, Jens ahm Sørensen, 
der står bag forsøget. 

næste skridt er lodtræk- 
ningsforsøg
Ved stamcellebehandlingen 
høstes cellerne fra kvinder- 
nes eget fedtvæv, og en 
del af fedtvævet trans-
planteres til armhulen for 
at fylde op med væv. I det 
resterende fedtvæv separ-
erer man stamcellerne, som 
så sprøjtes ind i armhulen. 
Håbet er, at lymfebanerne 
gendanner sig på en eller 
anden måde.
”Når man fjerner noget 
ved en operation, skal man 
forsøge at bygge det op igen. 
Det er den relativt simple 
tankegang bag stamcelle-
behandlingen. Vi forventede 
ikke fantastiske resultater, 
men det viser sig, at alle dem, 
vi har opereret, har en sub-
jektiv oplevelse af at have det 
bedre. Vi kan ikke helbrede 
kvinderne, men vi kan se, det 
hjælper.” 
Næste skridt for Jens ahm 
Sørensen og hans kollegaer 
bliver et lodtrækningsforsøg, 
hvor halvdelen af patienterne 
får stamcellebehandlingen, 

og resten ikke får stamceller.
”Vi inviterer lymfødemikere, 
der lige er begyndt at ud-
vikle lymfødem, eller som 
har et meget velbehandlet 
lymfødem. Hvis de først 
har udviklet senfølger med 
betændelsesagtige tilstande 
med fibrøst væv, tror jeg 
ikke, at behandlingen vil 
have nogen effekt. og selv 
om patienterne siger, at de 
har det bedre, er vi nødt til at 
lave et lodtrækningsforsøg 
med rigtig mange patienter 
for at kunne bevise videnska-
beligt, om behandlingen har 
en effekt.”
lodtrækningsforsøget bliver 
også lavet for at gøre behan-
dlingen så sikker som mulig, 
inden den bliver et tilbud til 
patienterne. 
”Når man har en behandling, 
der virker, er der også en 
risiko for, at den skader. En 
uskadelig behandling virker 
som regel ikke. Teoretisk har 
en stamcelle, der går ind og 
bygger noget op også poten-
tialet for at gå den forkerte 
vej og provokere kræften 
til at komme igen. Det er en 
frygt og en risiko, vi har di- 
skuteret rigtig meget. Der er 
en teoretisk risiko, men den 
er meget lille.”
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Stamceller fra fedt transplanteres i armhulen på kvinder opereret for brystkræft 
for at mindske generne af lymfødem. De foreløbige resultater er positive.

Stamceller skal gendanne ødelagte lymfebaner
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Susanne Kampp, 
fyns Hav

   Det er dejligt at være her. 
Jeg behøver ikke starte med 
adam og Eva, når jeg skal 
fortælle, hvorfor jeg har 
sådan nogle strømper på. 
Det er en rar fornemmelse at 
møde andre i samme situa-
tion.
Jeg har fået megen inspira-
tion fra udstillerne ved at se 
deres forskellige produkter. 
og jeg har fået mod på at 
gå mere aktivt ind i mit eget 
behandlingsforløb. 
Jeg har fået en mentor, som 
heldigvis bor tæt på mig. Men 
alle tager godt imod en og vil 
gerne snakke.

Workshop

flere deltog i workshoppen for første gang. 
Her er et par reaktioner:

Maria Brangstrup Hansen, 
frederiksberg

   Det var helt fantastisk. folk 
er så søde. Det fede er, at 
det ikke er pinligt, at man for 
eksempel har behov for at 
lægge benene op eller rette 
på strømperne, Man gør det 
bare. Der er ingen, der kigger 
mærkeligt på en. Hvis man 
for eksempel sidder og retter 
på strømperne ude i den vir-
kelige verden, tror folk, man 
er mærkelig, det er der slet 
ikke noget af her. Det er bare 
nemt og naturligt. alle deler 
en gensidig forståelse for, 
hvad det drejer sig om.
Det er en super god idé  med 
en mentor. og jeg kan mær- 
ke, at bestyrelsen har gjort 
sig umage med at matche os, 
så vi passer sammen.

“ “ “
Ingrid Svenningsen, 
Væggerløse

   Det har været fantastisk 
at være med. Det har været 
en stor oplevelse for mig at 
møde så mange andre søde 
mennesker, der er i samme 
situation som mig. Jeg møder 
ellers aldrig nogen, der 
kender til lymfødem. Det har 
været vidunderligt at komme 
her, hvor der er nogen at dele 
erfaringer med.
Da jeg fik lymfødem et lille 
år efter min operation for 
modermærkekræft, var jeg 
fuldstændig uforstående og 
anede ikke, hvad det var. 
Det har været fint med de  
faglige indlæg, men erfa- 
ringsudvekslingen med de 
andre har været det bedste. 
Heldigvis har vi også snakket 
om andet end sygdom.
Jeg har haft en mentor, og 
det er en rigtig god idé.
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YDERLIGERE INFORMATION: INFO@FYSIODEMA.DK
TELEFON 2041 2363  WWW.FYSIODEMA.DK

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.

Se videoerne  

fra behandling af  

unilateralt arm  

og lymfødem på  

Youtube.dk 
Patient historie:

Helle Lyngholms lymfødem 
debuterede 16 år efter en  
operation for livmoderhals- 
kræft. 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 impo- 
nerende god.

Se Youtube-videoerne fra  
behandlingen af lymfødem. 
Søg på: “ben lymfodem”,  
“vanskelige ødemer” eller 
 “arm lymfodem”, “Lympha-
Touch Fysiodema”.
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JOBST® ELVAREX® PLUS: 
FREMTIDENS KOMPRESSIONSHANDSKE

Sømløse fingerafslutninger 
Slidstærk og pæn handske.

Den ergonomiske form
ved tommelens grundled giver

god bevægelsesfrihed og bedre
gribeevne. Gør hverdagen lettere.

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

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

Teknologiske “knit-to-shape“ 
zoner i de følsomme områder 

mellem fingrene 
 giver optimal og sikker behandling.

Anatomisk formede fingre 
giver optimal pasform og gør 

handsken let at tage af og på. 
En løsning som lever op til 

forventningerne.

Det fleksible sømløse materiale 
tillader maksimal bevægelse 
uden risiko for irritation og er 

behageligt at have på.

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

Lavet af JOBST® Elvarex materiale
I årtier synonymt med pålidelig 

kompressionsbehandling.

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

Elvarex_Plus_A4 annons_DK.indd   1 2017-01-05   22:08
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Af Kaja Højgaard

Så er der fuld gang i 
lipødemgruppen igen. Nu 
indenfor rammerne af Dansk 
Dercum og lipødemforening. 
Det betyder ikke, at vi har 
meldt os ud af Dalyfo. Tvær-
timod opfordrer vi vores 
medlemmer til at melde sig 
ind i Dalyfo, som vi forven-
ter et tæt samarbejde med. 
Så tæt at vi faktisk havde et 
forslag til Dalyfos generalfor-
samling om at samle os alle 
ødemikere under et nyt navn, 
Dansk Ødem forening. Vores 
forslag blev stedmoderligt 
behandlet. Det blev hverken 
uddelt før, under eller efter 
generalforsamlingen. Så det 
kommer igen til næste år, 
medmindre vi i fællesskab 
har fundet en løsning om  et 
samarbejde.
Dansk Dercum forening 
havde indkaldt til ekstra- 
ordinær generalforsamling 
med et eneste punkt på dags- 
ordenen:  at afvikle forenin-
gen. Ingen af medlemmerne 
orkede at påtage  sig i 

bestyrelsesarbejde. Vi i 
lipødemgruppen meldte os 
derfor som villige til at be-
mande bestyrelsen. Vi har jo 
meget til fælles med Dercum 
patienterne: fedtødemerne, 
smerten, trætheden, mang- 
lende mulighed for udred- 
ning, diagnose og ikke mindst 
behandling.
Vi har haft vores første 
ordinære generalforsamling, 
og hele det administrative 
arbejde med at opjustere 
vedtægter, hjemmeside, logo 
m.v. er i gang. Vi holder til i 
frivillighedscenter Roskilde 
-det gamle tinghus og rets-
bygning, hvor vi d. 29. april 
holdt vores første medlems-
møde. 
Der mødte 25 interesserede 
op for at høre Patricia og 
Synnøve fra Dansk lymf- 
ødemklinik Skodsborg 
fortælle om venøse ødemer
og fedt ødemer. Under mødet 
blev moistermetret demon-
streret, og man kunne kon-

statere, at vi med lipødem 
og dercum ikke har så meget 
væske i benene, når vi er 
velbehandlet dvs. går til lym-
feterapeut og bruger kom-
pression. Vi er glade for det 
store fremmøde og den liv-
lige aktivitet under mødet. Vi 
skylder stor tak til Patricia og 
Synnøve, som altid velvilligt 
stiller op. Dansk lymfødem-
klinik i Skodsborg tilbyder at 
stille ødemdiagnoser, som de 
fleste læger godkender. Det 
er så for egen regning, da 
klinikken er privat ejet.
I begyndelsen af oktober 
forventer vi at afholde 
medlemsmøde i Jylland.
Kirsten Hedeager har været 
så venlig at sende os en 
kopi af en ”Best practice for 
lipedema” rapport fra en en-
gelsk patientorganisation. Vi 
har ikke nærlæst den endnu, 
men vil helt sikkert orientere 
om den senere.

God sommer til alle fra 
bestyrelsen i DDolf!

fra DDolf maj 2017
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Stemingsbilleder workshoppen 2017
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lipødemikere overtager bestyrelsesposter i 
Dansk Dercum forening

Af Lotte Frandsen

”Som lipødemikere har vi 
mange af de samme ud-
fordringer med diagnostik, 
udredning og behandling, 
og derfor har vi været med 
i Dansk Dercum forening 
et stykke tid. På seneste 
ekstraordinære generalfor-
samling ville man nedlægge 
foreningen, for der var ingen, 
der havde kræfter til at drive 

den videre. Det, syntes vi, var 
synd,” siger Kaja Højgaard.  
Merete Østberg supplerer:
”Ja, det ville være ærgerligt. 
Så vi tænkte: ”lad os prøve.” 
foreningen har eksisteret 
siden 2010, og der er etable- 
ret mange kontakter både 
nationalt og internationalt. 
Vi fordelte posterne i besty-
relsen mellem os, og Merete 
er blevet formand.” 
Både Kaja Højgaard og 

flere af lipødemgruppens medlemmer har overtaget 
den hensygnende patientforening for patienter med 
Morbus Dercum. Tilhørsforhold til Dalyfo er uændret, 
og lipødemgruppen består.

Merete Østberg understreg- 
er, at de vedbliver med at 
være en del af Dalyfo, og at 
de nu bare er medlemmer af 
to patientforeninger.
”Vi anbefaler alle med lip- 
ødem og Morbus Dercum at 
melde sig ind i Dalyfo. Vi 
ser meget gerne et stærkt 
samarbejde mellem de to 
foreninger, for vi har mange 
af de samme behov,” siger 
Kaja Højgaard

Kaja Højgaard , Merete Østberg.

Helt op mod en tredjedel 
af kvinder behandlet for 
brystkræft får lymfødem. 
Derudover opstår lymfødem 
hos cirka 10-15 procent af 
patienter behandlet for an-
dre kræftformer.
Det er uvist, hvorfor nogle 
patienter udvikler lymfødem, 
mens andre ikke gør, men 
noget tyder på, at der er en 
sammenhæng mellem ten-
densen til at få lymfødem og 
de inflammatoriske proces- 
cer i kroppen. 

forskere fra Zürich og athen 
har via forsøg med mus vist, 
at dyr, som manglede T-cel-
ler, udviklede store ødemer, 
mens mus, som fik tilført T-
celler, fik mindre hævelser.
”Vores studie foreslår et radi-
kalt skifte i behandlingen af 
lymfødem. Indtil nu har man 
fokuseret mest på lymfekar-
rene og drænage,” siger 
professor Detmar, som er en 
af forskerne bag projektet. 
Han fortsætter:
”I stedet bør man fokusere på 

den inflammatoriske proces 
i vævet. og en gang i frem-
tiden vil man måske kunne 
behandle lymfødem med en 
transfusion af T-celler.”
Samtidig er forskerne op-
mærksomme på, at der er en 
risiko ved at indgive medicin, 
som undertrykker immunsys-
temet.
”Der er en risiko for, at 
cancercellerne begynder at 
vokse igen. Det gælder om at 
finde den rette balance. Det 
kræver yderligere forskning.”

Visse celler i blodet, de såkaldte T-lymfocytter, kan mindske omfanget af lymf- 
ødemet. Det har forskere fra Zürich opdaget. En transfusion med T-celler kan 
måske blive et behandlingstilbud i fremtiden.

nY foRSKnInG Celler fra immunsystemet kan mindske lymfødemet

Af Fabio Bergamin, oversat fra engelsk af Lotte Frandsen
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    Jeg troede ikke, at der var 
andre i verden, der havde 
lymfødem ud over min fami-
lie. Dengang for 25 år siden 
var der ingen behandling. 
ole Helmig diagnosticerede 
mig og fortalte, at jeg havde 
elefantiasis. Det lød jo meget 
slemt og passede heldigvis 
ikke på mit lymfødem, som 
var i startfasen.
Senere kom jeg til Rigshospi-
talet. Her blev jeg tilbudt en 
operation, hvor man ville 
forbinde lymfekarrene og 
de små vener. Kirurgen, 
Thorsten Reumert, sagde, 
at min tilstand måske ville 
blive bedre, men i al fald ikke 
værre. Men det blev det. ope- 
rationen varede 10 timer, og 
da jeg vågnede, var min ankel 
dobbelt så tyk, som da jeg 

lagde mig på operationsbor-
det.  Thorsten Reumert var 
ked af hele forløbet og tilbød 
mig at komme til Skodsborg. 
Som 28-årig var det choke- 
rende at komme der. De var 
adventister, de andre patien- 
ter var meget ældre, og det 
hele virkede noget mystisk. 
Jeg var der i fem uger og blev 
bandageret. Mit lymfødem er 
primært, og det gjorde meget 
ondt at have de bandager på. 
Tre gange måtte de klippe 
bandagerne op, fordi mit ben 
var blevet helt mørkerødt. 
Behandlingen virkede over-
hovedet ikke. 
Da jeg kom hjem, ringede 
behandleren Trond Sivertsen 
og foreslog, at vi tilbragte et 
par dage sammen for at få 
etableret den kontakt, som 

manglede for at behandlin-
gen kunne virke. Han var 
klar over, at han havde glemt 
samtalen i forbindelse med 
behandlingen. Jeg var noget 
beklemt over hans forslag, 
men vi endte med at have 
et på gode dage sammen, 
hvor vi blandt andet cyklede 
ud til Rådvad Kro og spiste 
frokost. Efter det begyndte 
behandlingen at virke. Jeg 
tabte otte kilo på fem uger. 
Det viser noget om, hvor 
vigtigt det er, at der er en god 
relation mellem behandler og 
patient. 
I de efterfølgende år kom 
jeg et par uger ad gangen på 
Skodsborg og fik en fantas- 
tisk behandling. Efterhånden 
kom der flere patienter til. 
I starten var der mange 
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Ulla Ulriques fortalte om sine oplevelser som 
patient i de seneste 25 år:

“
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“

Det var slet ikke så enkelt at starte en forening. Ingen af os havde erfaring på 
det område.
Jeg er rigtig stolt af, hvor langt vi er kommet. Måske går det langsomt, men det 
går fremad. Der stor velvilje blandt behandlere nu til at komme videre med vores 
sygdom.
Jeg håber, de næste 25 år bliver en succes, og at vi vil runde de 1000 medlemmer.

Ulla Fink Ulriques, som var en af de første formænd for DALYFOs bestyrelse.

“

restriktioner og ting, vi ikke 
måtte. Men det vendte, og 
efterhånden blev det mere til 
gode råd i stedet for forbud. 
Jeg er meget taknemmelig 
overfor Eldbjørg Mainer 
Madsen, som startede hele 
behandlingen af lymfødem 
i Danmark. Hun var ikke kun 

behandler, men også vores 
mor.
Senere kom behandlingen til 
at foregå på sygehusene, og 
det var chokerende. Der var 
en helt anden stemning og 
ånd. Vi lå side om side bare 
adskilt ved et forhæng helt 
uden nogen privathed. 

Tilskuddene til behandlin- 
gerne er desværre blevet 
beskåret kraftigt gennem 
årene. 
Der er meget, der er blevet 
bedre, men også meget, der 
er blevet forringet.”



Afsender
Dalyfo
arent Hansens Vej 3
DK-3250 Gilleleje

DAlYfo lolland-falster: 
Kontakt: Ulla fink Ulriques:
Tlf.: 23 24 84 23 eller danula.design@c.dk

Næste møde i lipødemgruppen annonceres på 
hjemmesiden dalyfo.dk

lipødemgruppen er på facebook              Søg på lipødem

Børn- og Ungegrupen er på facebook:
Søg på Børn med lymfødem

Workshop på Hotel Severin, 
Middelfart.
 

kalender
1. september  Nordisk lymfødemdag og 
   fejring af Dalyfo´s 25 års 
   jubilæum.

november:  Temadag.

2.-4. marts
2018:

DANSK

ymfødem
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Kort og godt


