
                                        

 

 

Verksamhetsberättelse 2018/2019 

 

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 
Helena Ljunggren 
Linda Pettersson 
Karin Johansson 

Vid årsmötet den 26 november 2018 omvaldes Leif Perbeck till ordförande, Polymnia Nikolaidis som 

sekreterare på 2 år Imke Wallenius som kassör på 1 år och Linda Petterson på 2 år och nyval av Helena 

Ljunggren på 2 år. Under verksamhetsåret har styrelsen haft 5 telefonmöten men inget fysiskt möte, 

därutöver årets årsmöte som äger rum den 18 november 2019 på Nya Karolinska Sjukhuset, Ulf von 

Euler salen, Eugeniavägen 3.Solna. 

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

att verka för dess utveckling, diagnostik och behandling. Föreningen har en hemsida med adress: 

www.lymfologi.se. Under året har styrelsen uppdaterat föreningens hemsida under ledning av Karin 

Johansson. 

Årsmötet ägde rum den 26 november 2018 på Rehabcenter Sfären, Bockholmsvägen 1. Solna utan att 

vara sammankopplat med en seminariedag delvis beroende på den Nordiska Kongressen i Helsingfors i 

början av september. 

SFL:s internationella kontakter har under året stärkts genom att både Håkan Brorson och Karin 

Johansson är styrelsemedlemmar i International Society of Lymphology. Båda sitter också i styrelsen 

för European Society of Lymphology (ESL). Båda deltog i den 45:te europeiska kongressen i Bryssel i 

maj och den 26:e världskongressen i lymfologi i Buenos Aires, Argentina i september 2019 med egna 

föredrag och med inlagor till revidering av ISL konsensusdokument (se referat under Vetenskapliga 

presentationer på hemsidan). 

Styrelsen utlyste 2 resestipendier à 4000 kr för deltagande vid ESL kongressen i Bryssel, rapporten 

finns att läsa på www.lymfologi.se och ett stipendium à 15000 kr för deltagande vid ISL kongressen i 

Buenos Aires.  

Delar av styrelsen har deltagit i uppdateringen av NVP Cancerrehabilitering, kapitlet Lymfödem, och i 

utarbetandet av Regional tillämning för södra sjukvårdsregionen av detta kapitel, som varit ute på 

remiss både till berörda professioner och patientföreningar. 

http://www.lymfologi.se/
http://www.lymfologi.se/


SFL har beretts möjlighet att få skriva meddelanden angående föreningens planerade aktiviter i SÖFs 

medlemstidning Lymfan. 

Föreningen har för närvarande 141 registrerade medlemmar, 23 medlemmar är nya för i år. För att 

underlätta betalning av medlemsavgiften har föreningen öppnat ett Swish-konto. 27 registrerade 

medlemmar har, trots påminnelse, inte betalat medlemsavgift för varken 2018 eller 2019 och kommer 

att meddelas om uteslutning enligt SFL:s stadgar från november 2015. Två tidigare medlemmar har 

skriftligt begärt utträde.  

Stockholm den 18 november 2019 

 

Leif Perbeck 

Ordförande 

 

 


