Verksamhetsberättelse 2010-2011
I maj 1996 hölls det första årsmötet för Svensk Förening för Lymfologi. Vid detta möte som
avhölls på Röda Korset i Stockholm godkändes stadgarna för föreningen, vilka hade utarbetats av
en interimstyrelse.
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:
Leif Perbeck ordförande
Katarina Karlsson sekreterare
Polymnia Nikolaidis kassör
Håkan Brorsson
Mariann Iiristo
Lena Larsson
Karin Bergmark
Ulla Steen-Zupanc
Vid årsmötet 2010 omvaldes Leif Perbeck som ordförande på 2 år, Ulla Steen-Zupanc och
Mariann Iiristo omvaldes som styrelseledamöter på 2 år. Polymnia Niolaidis nyvaldes som kassör
på 2 år och Karin Johansson nyvaldes som styrelseledamot på 1 år. Katarina Karlsson påtog sig
funktionen som sekreterare. Under verksamhetsåret har styrelsen haft sammanträde den 27/1 och
telefonkonferenser den 10/3, 19/5 och 8/9. Årsmötet hölls den 19/11-10.
Föreningens ändamål är att tillvarata lymfologins intressen och främja forskning och utbildning
samt att verka för dess utveckling, diagnostik och behandling. Som ett led i detta finns en
förteckning över aktuella forskningsprojekt inom ämnesområdet på föreningens hemsida
www.lymfologi.nu. Ett önskemål är att flera medlemmar anger sina e-postadresser. Under året
har styrelsen uppdaterat föreningens hemsida.
Årsmötet ägde rum den 19/11-10 och var kombinerat med en seminariedag i Leksellsalen
Eugeniahemmet (T3), Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Seminariedagen behandlade
bl.a. kärlmissbildningar - diagnos och behandling redogjort av dr Metin Thovi. Imke Wallenius
presenterade ett komplicerat patientfall. Leif Perbeck redogjorde för supramikrokirurgi vid
lymfödem. Karin Bergmark redogjorde om sentinel node vid gynekologisk cancer – är det
möjligt? Mycket uppskattat var Liselotte Kuehns föreläsning om motiverande samtal. Katarina
Karlsson redovisade hälsorelaterad livskvalitet och utveckling av lymfödem efter bröstcancer vid
tidigt insatt behandling. Slutligen föreläste Helene Lindqvist om egenbehandling utifrån ett
patientperspektiv. Under årsmötet valdes också docent överläkare Ingrid Tengrup som
hedersmedlem för sina stora insatser inom lymfologi. Liselott Johansson och Nafase Azarian
avtackades för sina insatser i styrelsen. Imke Wallenius föreslog att föreningen ska verka för

uppbyggnaden av ett kunskapscentrum (Rikscentrum) för barn med lymfologiska (vaskulära)
problem.
Medlemstalet år 2011 är 144 personer varav 27 är läkare. Styrelsen hoppas att medlemsantalet
successivt ska öka under det kommande året. Den som har uppnått pensionsålder är befriad från
medlemsavgift.
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