Lymfo-logiskt tänkande

Helena Janlöv-Remnerud (lymfterapeut, leg sjuksköterska, klinisk rådgivare till Svenska Ödemförbundet SÖF)
och Margareta Haag (ordförande för svenska Ödemförbundet SÖF) har de senaste 15 åren haft som mål att
undersöka vad lymfödempatienter har haft mest nytta av när det gäller förståelse och egenvård av lymfödem.
Tack vare en donation från Barbro Osher pro Suecia Foundation fick de möjlighet att resa till Flinders´
University Clinic i Adelaide, Australien 2008, för att studera lymfödemvården där. Genom att sedan delta i
lymfödem- och lymfologikonferenser i flera olika länder anordnade bland annat av International Lymhoedema
Framework (ILF) samt genom att ta vara på patienternas upplevelser genom intervjuer och enkäter formades
till slut det som blev grunden för postern Lympho-Logical Thinking. Margareta blev ombedd att, som
patientrepresentant, tala om ämnet ”Utmaningar och möjligheter inom lymfödemvården I Sverige” på den 2:a
ILF konferensen som hölls i Brighton 2010 och postern Lympho-Logical Thinking fick första pris för bästa poster
på ILF:s 3:e världskonferens i Toronto 2011.
Under sina 25 år som lymfterapeut har Helena besökt lymfödemkliniker och konferenser i Tyskland, England,
USA och Danmark samt hållit i seminarier och egenbehandlingskvällar för sjukvårdspersonal och
patientföreningar i hela Sverige. Hon har också i samarbete med Camp Scandinavia skrivit ett häfte för
bröstcanceropererade med patienternas val av den kunskap och de råd för egenvård som varit mest effektiv för
att hjälpa dem att bibehålla sitt lymfödem i minimal volym och klara sin vardag. När Helena blev ombedd att
starta Lymfödemkliniken på Olivia Rehabilitering samlade hon ihop ett patientråd och byggde upp kliniken efter
det patienterna upplevt vara de mest effektiva behandlingsmetoderna och enligt den modell som finns
beskriven i ILF:s dokument Template for Management “Developing a lymphoedema Service”.
Helenas erfarenheter, Margaretas 15 års erfarenhet av styrelsearbete i SÖF, flera enkätundersökningar, den
dagliga kontakten med patienternas behov och preferenser av vårdalternativ samt ett nära samarbete med
varandra och med ILF har utkristalliserat en förståelse för patienternas upplevelse av vad som fungerar och inte
fungerar inom lymfödemvården sedd både ur terapeut- och patientperspektiv. Detta resulterade till slut i det
som Helena och Margareta kallar Lymfo-logiskt tänkande, vilket de nu vill dela med sig av genom den svenska
versionen av postern Lympho-Logical Thinking. De hoppas att denna poster kommer att inspirera terapeuter
och patienter samt vara ett bidrag till en bra lymfödemvård i Sverige.
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