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Verksamhetsberättelse 2012-2013
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
Katarina Karlsson
Polymnia Nikolaidis
Håkan Brorsson
Imke Wallenius
Lena Larsson
Karin Bergmark
Ulla Steen-Zupanc
Karin Johansson
Nader Ghaffarpour

ordförande
sekreterare
kassör

Vid årsmötet 2012 omvaldes Leif Perbeck som ordförande, Polymnia Nikolaidis som kassör, Ulla
Steen-Zupanc som styrelseledamot och nyval av Nader Ghaffarpour och Imke Wallenius som
styrelseledamöter på 2 år. Under verksamhetsåret har styrelsen haft telefonkonferenser den 24/1, 4/4,
3/9, 1/10 och 29/10. Årsmötet hölls den 23/11 2012.
Föreningens ändamål är att tillvarata lymfologins intressen och främja forskning och utbildning samt
att verka för dess utveckling, diagnostik och behandling. Föreningens hemsida är www.lymfologi.nu.
Ett önskemål är att flera medlemmar anger sina e-postadresser. Under året har styrelsen uppdaterat
föreningens hemsida.
Årsmötet ägde rum den 23/11 2012 och var förlagt till Eugeniahemmet i Stockholm. Årsmötet var
sammankopplat med en seminariedag. Vid detta diskuterades manuellt lymfdränage med gästföeläsare
Anne Kärki, Finland och Nele Devoodgt, Belgien. Karin Ohlin och Barbro Svenssom diskuterade
olika mätmetoder och Ann-Charlotte Docherty-Skoog redovisade svenska erfarenheter av
lymfovenösa anastomer och lymfkörteltransplantationer.
I september ägde 24:e mötet för International Society of Lymphology rum i Rom. Kongressen var
extremt uppskattad och många deltog rån Sverige, både som deltagare och som föreläsare. . Ett separat
utskick med ett urval av de mest intressanta abstrakten har genomförts under året.
Svensk Förening för Lymfologi anordnar ett nordiskt möte den 11-13/9 2014 i Stockholm på Tyrol,
Djurgården som är ett charmfullt kongresscentrum. Ytterligare information om mötet kommer
successivt. Mötet är tänkt att vara under 2,5 dagar (torsdag-lördag fm).
Medlemstalet år 2013 är 132 personer varav 21 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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