
Verksamhetsberättelse 2015/2016 

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 

Ulla Steen-Zupanc 

Karin Johansson 

Nader Ghaffarpour 

 

 

Vid årsmötet den 26 november 2015 omvaldes Håkan Brorson, Karin Johansson och Lena Larsson som 

styrelseledamöter på 2 år. Under verksamhetsåret har styrelsen haft 7 telefonmöten och årets årsmöte, som 

även är ett 20-års jubileum, äger rum den 28.11.2016 på Nanna Svartz Aula Karolinska Universitets sjukhuset, 

Stockholm.  

Föreningens ändamål är att tillvarata lymfologins intressen och främja forskning och utbildning samt verka för 

dess utveckling, diagnostik och behandling. Föreningen har fått en ny hemsida med en ny adress  

www.lymfologi.se . Ett önskemål är att flera medlemmar anger sina e-postadresser. Under året har styrelsen 

uppdaterat föreningens hemsida under ledning av Karin Johansson. 

Årsmötet ägde rum den 26 november 2015 på Södersjukhuset och var inte förenad med någon seminariedag. 

Under året har en uppdatering av vårdprogrammet för lymfödem skett genom styrelsens försorg under ledning 

av Karin Johansson  

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 of European Society of 

Lymphology (ESL) 

SFL har 116 medlemmar, varav 17 är pensionärer. Sexton av dessa 116 är betalande eller pensionerade läkare. 

20 är nya för 2016. Stödjande föreningar är två och 8 är företag. 16 bokförda medlemmar har inte betalt för 

2016 varav 5 inte heller för 2015, dessa 5 kommer således att uteslutas inför nästa år enligt stadgarna. 

Medlemsantalet är i sjunkande delvis beroende på att de som inte betalt medlemsavgift på två år avförts från 

medlemsförteckningen. Jämfört med förgående år har medlemsantalet ökat men det behövs fler medlemmar . 

 

Stockholm den 28 november 2016 

 

Leif Perbeck 

Ordförande 

http://www.lymfologi.se/

