Verksamhetsberättelser 1999/2000
I maj 1996 hölls det första årsmötet för Svensk Förening för Lymfologi. Vid detta möte
godkändes stadgarna för föreningen, vilka hade utarbetats av en interimsstyrelse.
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:
Gunilla Brenning (ordförande)
Arne Hallquist
(sekreterare)
Leif Perbeck
(kassör)
Eva Gröndahl
Elisabeth Johansson
Eva Ekman
Birgitta Bååthe
Håkan Brorsson
Leif Perbeck valdes till kassör på 2 år. Eva Gröndahl, Birgitta Bååthe, Håkan Brorsson valdes
1999 för två år och Eva Ekman samt Elisabeth Johansson valdes för ett år.
Under året har Gunilla Brenning valt att avgå och Leif Perbeck har fungerat som t.f ordförande.
Eva Gröndahl har fungerat som t.f. kassör i och med Leif Perbecks ändrade funktion. Under året
har Ilona Svendborg valt att avgå.
Under verksamhetsåret har styrelsen haft sammanträden den 17:e september, 19 november, 17
december, 11 februari, 3 mars, 7 april samt 12 maj.
Föreningens ändamål är att tillvarata lymfologins intressen och främja forskning och utbildning
samt verka för dess utveckling, diagnostik och behandling. Som led i detta har medlemmarna fått
en förteckning för forskningsprojekt inom ämnesområdet i september 1999. Samtidigt erhöll
medlemmarna en lista på föreningens medlemmar med namn, arbetsplats och adresser.
Under året har styrelsen arbetat med en målbeskrivning för en lymfterapeut, det vill säga en
kravspecifikation. Styrelsen har försökt att inventera olika grundutbildningar och olika
lymfterapiutbildningar. Vid ett styrelsesammanträde presenterade dr Christl Kampas-Ohlsson sin
syn på framtida utveckling av Vodderskolan i Sverige och dess möjlighet att integrera
utbildningen med högskolan i Östersund. Mycket arbete återstår.
Vetenskapligt har ambitionen höjts i så motto att ordförande nu är medlem även i International
Society of Lymphology (I.S.L). Förhoppningen är att fler medlemmar i styrelsen ska kunna
beredas medlemskap i I.S.L.
Årsmöte den 4 juni 1999 ägde rum på Röda korset i Sthlm med Kerstin Adevik som lokal
kontaktperson. Temat för detta möte var lymfologins framtid i Sverige, olika
utbildningsalternativ och vilka resurser som kommer att krävas.
Årsmötet år 2000 äger rum den 19 maj, lokalvärd Arne Hallqvist. Temat för mötet är primära
lymfödem, diagnostik och behandling. I form av grupparbeten skall olika typer av representativa

patientfall med lymfödem diskuteras.
Medlemsantalet 2000 är 214 personer. Styrelsen hoppas att medlemsantalet successivt skall öka
under det kommande året.
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