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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: 

Leif Perbeck                         ordförande 

Kerstin Adevik                      sekreterare 

Elizabeth Johansson         kassör 

Eva Ekman 

Arthur Tenenbaum 

Nafasé Azarian 

Håkan Brorsson 

Susanna Holschmacher         adjungerande styrelseledamot 

Viveka Nordlund-Elmroth        adjungerande styrelseledamot Vid årsmötet 2001 bestämdes att 

stadgarna skulle ändras från de tidigare där de var 7 st styrelseledamöter till 9 ledamöter. Under 

år 2001 har styrelsen bestått av 7 ordinarie och 2 adjungerande. Kerstin Adevik valdes till 

sekreterare på 1 år. Elizabeth Johansson valdes som kassaförvaltare på 1 år. Arthur Tenenbaum 

valdes som styrelseledamot på 2 år. Nafasé Azarian omvaldes som styrelseledamot på 2 år. 

Håkan Brorsson omvaldes som styrelseledamot på 2 år.Adjungerande ledamöter Susanna 

Holschmacher på 2 år och Viveka Nordlund-Elmroth på 2 år. 

Kerstin Adevik har fr.o.m september 2002 lämnat styrelseuppdraget och sekreterarfunktionen pga 

en för hög arbetsbelastning och ändrade tjänstgöringsförhållanden. Nafasé Azarian har fungerat 

som sekreterare fr.o.m september 2002. Under verksamhetsåret har styrelsen haft sammanträden 

den 28 september, 23 november, 8 mars och 6 september samt telefonkonferenser den 26 oktober, 

2 februari, 3 mars, 3 oktober och 23 oktober samt årsmöte den 15 november. Föreningen ändamål 

är att tillvarata lymfologins intressen och främja forskningoch utbildning samt att verka för dess 

utveckling, diagnostik och behandling. Som led i detta har medlemmarna fått en förteckning för 

forskningsprojekt inom ämnesområdet utsänt i september 2002 samt erhöll medlemmarna en lista 

på föreningens medlemmar med namn, arbetsplats. Ett flertal medlemmar har nu även börjat ange 

sina E-mail adresser. Under året har styrelsen framförallt arbetat med att framställa en hemsida, 

vilken nu är klar. Styrelsen har även förberett en större artikel i Läkartidningen angående 

lymfologi och lymfödembehandling. Initiativet ligger för närvarande hos Läkartidningen om hur 

en sådan artikel skall se ut. Ett flertal styrelsemedlemmar samt även medlemmar i föreningen 

besökte den 18:e kongressen i lymfologi i Genua september 2001. På svenska bröstkirurgers 

möte i Åre, det s.k. Kicki Wallerdagarna var huvudtemat lymfologi. Håkan Brorsson var 

huvudtalare och Elizabeth Johansson informerade om hur en lymfterapeut arbetar. Leif Perbeck 

presenterade Svensk Förening för Lymfologi och framhöll med bestämdhet att ägnar man sig åt 

bröstkirurgi inklusive axillarkirurgi och framföra allt den nya sentinel node-tekniken så måste 

man vara med i Svensk Förening för Lymfologi. Ett stort antal nya medlemmar till föreningen 

rekryterades vid detta möte. 

 



Årsmötet 2001 ägde rum den 11 maj. Lokalvärd var Nafasé Azarian. Temat var diagnostik, 

kirurgisk behandling samt axillarkirurgi i form av sentinel node operation vid bröstcancer med 

fördjupning av den onkologiska behandlingen och rehabiliteringen. 

Årsmötet 2002 äger rum den 15 november. Lokalvärd är Leif Perbeck. Temat är fysikalisk terapi 

och huvudtalare är professor A.Leduc,Bryssel. Karin Johansson ska även presentera sin 

avhandling Lymphoedema and Breast Cancer and A Physiotherapeutic approach. 

Medlemstalet 2002 är 256 personer varav 63 är läkare. Styrelsen hoppas att medlemsantalet 

successivt skall öka under det kommande året. Stockholm 11 november 2002 
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