
Verksamhetsberättelser 2000/2001 

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

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

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: 

Leif Perbeck                                ordförande 

Arne Hallqvist                              ers 

Arthur Tenenbaum                       sekreterare 

Kerstin Adevik                             ers sekreterare 

Eva Gröndahl                               kassör 

Elisabeth Johansson 

Eva Ekman 

Birgitta Bååthe                              ers Susanna Holschmacher 

Håkan Brorsson 

Nafasé Azarian 

Val av styrelse: 

Leif Perbeck valdes till ordförande på 2 år. 

Arne Hallqvist valdes till sekreterare på 2 år. 

Eva Gröndahl valdes till kassör på 1 år. 

Eva Ekman omvaldes till styrelseledamot på 2 år. 

Elisabeth Johansson omvaldes till styrelseledamot på 2 år. 

Kerstin Adevik valdes till styrelseledamot på 2 år. 

Nafasé Azarian  valdes till styrelseledamot på 1 år. 

 

Arne Hallqvist var tvungen att lämna sin plats i styrelsen, och därigenom sin funktion som 

sekreterare på grund av sin nya befattning på socialstyrelsen. 

Kerstin Adevik har därefter fungerat som sekreterare. 

Birgitta Bååthe har flyttat till USA, för åtminstone ett par år. Hon har ersatts av Susanna 

Holschmacher. Istället för Arne Hallqvist har Arthur Tenenbaum fungerat som adj 

styrelseledamot. 

 

Under verksamhetsåret har styrelsen haft sammanträden den 22 september, 10 oktober, 15 

december, 11 februari, 16 mars, telefonmöte 2 maj samt årsmötet 11 maj. 

 

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 2000. Samtidigt erhöll 

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

inbetalningskortet för medlemskap har medlemmarna uppmanats att uppge sina E-mailadresser. 

 

Under året har styrelsen framförallt arbetat med att framställa en hemsida, vilken är i det 



närmaste klar. Styrelsen har även förberett en större artikel i Läkartidningen angående lymfologi 

och lymfödembehandling. Detta arbete kommer att fortsätta under hösten. Vetenskapligt har 

ambitionen höjts i så motto att ordförande tillika med ett antal medlemmar i styrelsen är 

medlemmar i International Society of Lymphology (I.S.L). Ett flertal styrelsemedlemmar avser 

att besöka den 18:e kongressen i lymfologi i Genua september 2001. 

 

Årsmötet den 19 maj 2000 äger rum den 11 maj. Lokal värd är Nafasé Azarian. Temat är 

diagnostik, kirurgisk behandling samt axillarkirurgi i form av sentinel node operation vid 

bröstcanser med fördjupning av den onkologiska behandlingen och rehabiliteringen. 

Medlemsantalet år 2001 är 244 personer. Styrelsen hoppas att medlemsantalet succesivt skall öka 

under det kommande året. 

 

Stockholm 11 maj 2001-11-08 

Leif Perbeck 

Ordförande 

Svensk Förening för Lymfologi 


