Verksamhetsberättelse 2014/2015
I maj 1996 hölls det första årsmötet för Svensk Förening för Lymfologi. Vid detta möte som avhölls på Röda
Korsets sjukhus i Stockholm godkändes stadgarna för föreningen, vilka hade utarbetats av en interimsstyrelse.
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:
Leif Perbeck ordförande
Polymnia Nikolaidis sekreterare
Imke Wallenius kassör
Håkan Brorson
Lena Larsson
Karin Bergmark
Ulla Steen-Zupanc
Karin Johansson
Nader Ghaffarpour
Johanna Tallbacka
Vid årsmötet 2014 omvaldes Leif Perbeck som ordförande, Polymnia Nikolaidis som sekreterare, Imke
Wallenius som kassör och Ulla Steen-Zupanc och Nader Ghaffarpour som styrelseledamöter på 2 år. Under
verksamhetsåret har styrelsen haft 3 telefonmöten och ett planerat till den 17.12 och 2 fysiska möten.
Årsmötet hölls den 23.11.2014.
Föreningens ändamål är att tillvarata lymfologins intressen och främja forskning och utbildning samt verka för
dess utveckling, diagnostik och behandling. Föreningens har fått en ny hemsida med en ny adress
www.lymfologi.se . Ett önskemål är att flera medlemmar anger sina e-postadresser. Under året har styrelsen
uppdaterat föreningens hemsida under ledning av Karin Johansson.
Årsmötet ägde rum den 23.11.2014 på Cancerfonden och var inte förenad med någon seminariedag eftersom
Svensk Förening för Lymfologi anordnade i samarbete med BSN 6th Nordic Congress of Lymphology den
11-13 september 2014 på restaurang Tyrol och Tivoli teatern på Djurgården i Stockholm.
Under året har en uppdatering av vårdprogrammet för lymfödem skett genom styrelsens försorg under ledning
av Karin Johansson
SFL:s internationella kontakter har under året stärkts genom att Håkan Brorson är President för International
Society of Lymphology och även ingår i dess styrelse tillsammans med Karin Johansson. Båda sitter också i
styrelsen of European Society of Lymphology (ESL).
Håkan Brorson har även förärats utmärkelsen "Outstanding Paper Presentation” för sin forskning och
operationsmetod av lymfödem som utdelades i samband med American Society of Plastic Surgeons årliga
kongress detta år i Boston 16-20 oktober 2015. Kongressen riktar sig till plastikkirurger i USA med 3200
deltagare.
SFL har 96 medlemmar (87 betalande medlemmar), varav 17 är pensionärer. Fjorton av dessa 96 är betalande
eller pensionerade läkare. Medlemsantalet är i sjunkande delvis beroende på att de som inte betalt
medlemsavgift på två år avförts från medlemsförteckningen. Medlemsantalet framför allt av läkare är ett
problem. Ett antal läkare valde att bli medlemmar i samband med att sentinel node biopsitekniken vid
bröstcancer infördes men många av dem har senare lämnat föreningen.
Stockholm den 26 november 2015
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