
Verksamhetsberättelser 1998/1999 

I maj 1996 hölls det första årsmötet för Svensk Förening för Lymfologi. Vid detta möte 

godkändes stadgarna för föreningen, vilka hade utarbetats av en interimsstyrelse. 

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: 

Gunilla Brenning             (ordförande) 

Arne Hallquist                 (sekreterare) 

Leif Perbeck                    (kassör) 

Eva Gröndahl                  (kassör under Leif Perbecks utlandsvistelse) 

Iwona Swedborg 

Ann Charlotte Johnsson-Reisberg 

Tor-Göran Henriksson 

Birgitta Bååthe 

Håkan Brorsson 

 

Gunilla Brenning, Arne Hallqvist, Iwona Swedborg, Ann-Charlotte Johnsson-Reisberg och Tor 

Göran Henriksson valdes 1998 för två år. 

Under verksamhetsåret har styrelsen haft sammanträden 2 oktober 1998, 6 november 1998, 19 

januari 1999, 5 mars 1999 och 23 april 1999. 

Föreningens ändamål är att tillvarata lymfologins intressen och främja forskning och utbildning 

samt verka för dess utveckling, diagnostik och behandling. Som led i detta har medlemmarna fått 

en förteckning för forskningsprojekt inom ämnesområdet i september 1998. Samtidigt erhöll 

medlemmarna en lista på föreningens medlemmar med namn, arbetsplats och adresser. 

Även under detta år har styrelsen arbetat med en målbeskrivning för en lymfterapeut, det vill säga 

en kravspecifikation. Styrelsen har försökt att inventera olika grundutbildningar och olika 

lymfterapiutbildningar. Dock kräver det fortsatta arbetet insatser av fler personer än de som ingår 

i styrelsen. Vi avser därför att se över förutsättningarna att bilda en arbetsgrupp inom föreningen. 

 

Årsmötet den 15 maj 1998 ägde rum i Uppsala. Till detta möte hade medlemmarna i föreningen 

själva engagerats i det vetenskapliga innehållet. Mötet var innehållsrikt och medlemmarna 

uppskattade att få en presentation av de olika aktiviteterna i Sverige. Dessutom är det ett viktigt 

inslag att medlemmarna kan få träffas och diskutera aktuella problem. 

 

Årsmötet 1999 var planerat till den 23 april. Tyvärr uppstod problem med lokalfrågan varför vi 

har fått skuta upp årsmötet till den 4 juni 1999. Det kommer att äga rum på Röda Korset i 

Stockholm med Kerstin Adevik som lokal kontaktperson. Temat för detta möte är lymfologins 

framtid i Sverige, framför allt avseende olika utbildningsalternativ. Vi hoppas genom 

grupparbeten att få goda uppslag till den fortsatta planeringen av målbeskrivningen. 

Medlemsantalet 1999 är 183 personer. Styrelsen hoppas att medlemsantalet successivt skall öka 

under det kommande året. 

 



Uppsala den 31 maj 1999 

 

Gunilla Brenning, ordförande 

Svensk Förening för Lymfologi   


