Verksamhetsberättelse 2017/2018

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
Linda Pettersson
Karin Johansson
Vid årsmötet den 17 november 2017 omvaldes Håkan Brorson, Lena Larsson och Karin Johansson som
styrelseledamöter på 2 år. Under verksamhetsåret har styrelsen haft 3 telefonmöten och ett fysiskt
möte, därutöver årets årsmöte som äger rum den 26 november 2018 på Rehabcenter Sfären,
Bockholmsvägen 1, Solna utan att vara sammankopplat med en seminariedag delvis beroende på den
Nordiska kongressen i Helsingfors i början av september i år.
Föreningens ändamål är att tillvarata lymfologins intressen och främja forskning och utbildning samt
att verka för dess utveckling, diagnostik och behandling. Föreningen har en hemsida med adress:
www.lymfologi.se . Föreningens hemsida uppgraderas löpande under ledning av Karin Johansson.
Vårdprogrammet för lymfödem uppdaterades med barnkapitlet under 2017. En ny sida ”Lipödem” har
tillkommit.
Årsmötet ägde rum den 17 november 2017 på Hotell Uplandia, Uppsala. Huvudtemat var att behandla
med eller utan MDL . Med mentometerknappar fick behandlande lymfterapeuter redogöra för sin
inställning och behandlingstradition till ett antal påståenden om MLD. Resultatet av mentometerundersökningen och de presentationer som gjordes i anslutning till undersökningen finns tillgängliga
på vår hemsida. Eftermiddagen tillägnades lipödem och även dess kirurgiska behandling.
SFL:s internationella kontakter har under året stärkts genom att både Håkan Brorson och Karin
Johansson sitter i styrelsen för International Society of Lymphology. Båda sitter också i styrelsen för
European Society of Lymphology (ESL).
Flera medlemmar i SFL deltog även i 7:e Nordiska kongressen den 6-8 september i Helsingfors.
Kongressabstrakten finns på vår hemsidas medlemssidor under ”Vetenskapliga presentationer”. SFL
utdelade även stipendier för deltagande i kongressen och ett sammandrag av de viktigaste ämnena
presenterades i samband med höstens utskick.

www.lymfologi.se

Medlemsantalet i SFL är sjunkande. I år har 4 medlemmar begärt utträde av olika anledningar. Av 127
registrerade medlemmar har 12 inte betalat medlemsavgift för varken 2017 eller 2018 och kommer
att meddelas om uteslutning enligt SFL:s stadgar från november 2015.
Ett önskemål är att medlemmar anger sina e-postadresser.

Stockholm, den 26 november 2018

Leif Perbeck
Ordförande
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