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Årsmöte 2008 11 21 

Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm 

 

 

Protokoll 
 
Närvarande: 

Nafase Azarian 

Karin Bergmark 

Håkan Brorson 

Elizabeth Johansson 

Katarina Karlsson  

Leif Perbeck 

Ulla Steen- Zupanc  

 

 

§1     Årsmötet öppnades av ordförande Leif Perbeck. 

 

§2     Årsmötet godkände dagordningen. 

 

§3     Till mötesordförande valdes Leif Perbeck. 

 

§ 4    Till mötessekreterare valdes Nafase Azarian. 

 

§ 5    Till justeringsmän valdes Ewa Gröndahl och Imke Wallenius. 

 

§ 6    Ordförandes årsrapport  godkändes. 

         (se verksamhetsberättelse 2007/2008) 

 

§ 7     Kassaförvaltaren Elizabeth Johansson lämnade rapport. 

         

§8     Revisionsberättelsen godkändes. 

 

§9     Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret. 

 

§10   Årsavgift: 

         Godkänns, oförändrad avgift 200 SEK. 

 

§11   Val av styrelsemedlemmar: 



Leif Perbeck omvaldes till ordförande på 2 år, Elizabeth Johansson omvaldes till kassör på 2 år, 

Ulla Steen-Zupanc, och Mariann Iiristo omvaldes som styrelseledamöter på 2 år. Eva Gröndahl 

och Helena Janlöv-Remnerud omvaldes som revisorer. Till valberedning omvaldes Birgitta 

Bååthe, Helene Lindquist och Karin Johansson. 

 

 

§12    Nästa årsmöte:  

November 2009 i Stockholm 

 

§13    Övriga frågor: 

       

 Leif Perbeck och Elizabeth Johansson ska vara firmatecknare för     

             Svensk Förening för Lymfologi 

 

 Styrelsen för SÖF Svenska Ödemförbundet hade lämnat in  motioner vid 2 olika tillfällen. 

 

 Motion 1. från Ann Charlott Ågren och Lisbeth Linderbrant 

 

Punkt1. Att svensk förening för Lymfologi verkar för att det inrättas specialisttjänster 

inom lymfologi, dvs. lymfologitjänster i Sverige. 

I Sverige finns inte, så vitt vi erfarit, någon specialist inom lymfologi idag och det innebär 

att både gamla, men framför allt nya lymfödempatienter har svårt att få rätt diagnos. 

Därigenom skulle chansen till adekvat behandling öka och ge en förbättrad livskvalitet. 

 

Diskussioner kring denna punkt: 

Det är Socialstyrelsen som beslutar om specialitet när det gäller läkare och antalet specialiteter 

har ju nyligen reducerats då de var för många. 

Exempelvis inte ens plastikkirurgi räknas som egen specialitet. 

De läkare som jobbar med lymfologi ligger nu under namnet rehabilitering. 

 

Punkt 2. Att svensk Förening för Lymfologi verkar för att upprätta minst ett centrum i 

Sverige med inriktning på behandling av sjukdomar i lymfkärl och lymfknutor, som 

lymfödem mm. Detta centrum bör läggas i anslutning till universitetssjukhus eller 

högskola. Ett sådant centrum bör kunna dels utbilda men också stå för forskning och 

utveckling inom lymfologi. 

 

Diskussioner kring denna punkt. 

Det nämndes ett antal center som redan finns i Sverige: 

 Röda korsets lymfverksamhet i Stockholm 

 ORC Onkologisk Rehabiliterings Centrum på Karolinska Universitetssjukhuset i 

Stockholm. 

 Universitetssjukhuset MAS i Malmö, där plastkirurgiska, onkologiska och kirurgiska 

kliniken samverkar när det gäller bedömning av lymfpatienter. Med Ingrid Tengrup som  

sammankallande för Lymfödemcentrum. 

 Universitetssjukhuset i Lund där Karin Johansson representerar verksamheten. Fyra 

sjukgymnaster och två undersköterskor som tar emot patienter från Skåneregionen. 

 

  

  

 Motion 2. från Ulla Stenbacka 2008-11-09 

  



 Angående samarbete mellan svensk förening för Lymfologi och Svenska ödemförbundet 

Vi inom Svenska Ödemförbundet uppskattar att Svensk förening för Lymfologi finns. 

För oss är snabb diagnos och bra vård av yttersta vikt . Vi hoppas på att kunna inleda ett 

givande samarbete enligt engelsk modell, där patientföreningen är remissinstans. Inför 

detta eventuella samarbete har vi några frågor. 

Hur vill Svensk förening för Lymfologi medverka till 

 Bättre utbildning om lymfsystemet till blivande läkare 

  

 Diskussioner kring denna punkt. 

 - I läroboken Kirurgi finns ett kapitel om lymfologi som är skrivet av Håkan Brorsson. 

- Det är viktigt att distriktsläkarna har kunskap om ämnet och kan remitera patienter vidare. 

 

 

 Forskning om lymfödem 

 

 Diskussioner kring denna punkt. 

 Svensk förening för Lymfologi rapporterar två gånger per år om pågående forskning. 

 

 Likvärdig vård i hela Sverige 

 

 Diskussioner kring denna punkt. 

Hänvisning till nationellt vårdprogram lymfödem, nationella riktlinjer för bröstcancer, 

vårdprogram för cervix-, vaginal- och vulvacancer och vårdprogram för rektal cancer. 

 

 Introduktion av nya metoder, som redan används i andra länder. 

 

 Diskussioner kring denna punkt. 

 Självklart skall man välja nya metoder men tyvärr finns inte så många randomiserande studier.  

 

 Att sprida kunskap om lymfödem till makthavare och politiker. 

 

 Diskussioner kring denna punkt. 

 Patientföreningen är mer lämplig för att sprida kunskap om detta. 

  

 

 Att informera om konferensen i Ascot 21-23 april 2009 och förmå politiker och 

kollegor att åka dit. 

  

 Inga diskussioner kring denna punkt. 

  

  

 

 Att doktor Schingale från Lympho-Opt utanför Nurnberg och professor Piller 

från Australien inbjuds till läkarstämman i Stockholm hösten 2009 och att denna 

kongress får ett lymftema. 

  

 Diskussioner kring denna punkt. 

Svensk förening för Lymfologi är inte medlem i Svenska Läkaresällskapet och då kan vi inte i 

vår regi anordna ett sådant möte. (För att vara medlem i Svenska läkaresällskapet måste Svensk 

förening för Lymfologi ha minst 50 läkare som medlemmar, vilket inte är fallet.) 

 Däremot kan anda föreningar t.ex. rehab. medicin bjuda in dom. 



 Svensk förening för Lymfologi har inte möjlighet att anordna fler seminariedagar per år. 

 

 

    

§ 14    Leif Perbeck avslutade mötet 

   

 

 

Vid protokollet  

 

 

                                                                                             

 

Nafase Azarian                                   Leif Perbeck                                                                                           

Sekreterare                                          Ordförande 

 

 

Justeras: 

  

 

Helene Lindqvist                                 Imke Wallenius 

 

 

 

 

 

 

 


