
                                                           

 

 Verksamhetsberättelse 2019/2020 

 

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 
Karin Johansson, vice ordförande 
Polymnia Nikolaidis, sekreterare 
Helena Ljunggren, Kassör 
Anna-Karin Enghult, medlemsregisteransvarig 
Imke Wallenius 
Håkan Brorson 
Linda Pettersson 

Vid årsmötet den 18 november 2019 på Nya Karolinska Sjukhuset omvaldes Karin Johansson och 

Håkan Brorson som styrelseledamöter på 2 år och Imke Wallenius på 1 år och nyval av Anna-Karin 

Enghult på 2 år. Under verksamhetsåret har styrelsen haft 5 telefonmöten och ett fysiskt möte under 

våren då Karin Johansson utsågs till vice ordförande med fokus på utbildning och kontakt med 

cancervården.  

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 hemsidan under ledning av Karin Johansson. 

Under våren har styrelsen diskuterat föreningens framtid bl. a. pga vikande medlemsunderlag. 

Styrelsen ansåg att det är viktigt att alla professioner inom lymfologin kan samlas i föreningen och 

därför är fortsatt arbete inom SFL’s ramar viktigt. 

Årsmötet ägde rum den 18 november 2019 på Nya Karolinska Sjukhuset, Ulf von Euler salen, 

Eugeniavägen 3, Solna. Huvudtalare var dr. Tobias Bertsch, Földikliniken, Hinterzarten, Tyskland. 

Ämnena var ”Myths and facts of lipedema” och ”Obesity and lymphedema”.  

Eftermiddagens övergripande tema var ”Fysisk aktivitet och/eller viktnedgång vid 

lymfödem/lipödem”. Dagen avslutades med ett antal patientfall. Föreläsningarna var mycket 

uppskattade. 

Årsmötet den 27 november var planerat som en kombination tillsammans med en seminariedag. 

Pga. Covid-19 har seminariedagen inställts och det vetenskapliga programmet framflyttats till 

november 2021. 

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

Johansson är styrelsemedlemmar i European Society of Lymphology, och Håkan Brorson även i 

International Society of Lymphology.  

http://www.lymfologi.se/


Under året har SFL varit remissinstans för olika Nationella Vårdprogram, närmast cancer-

rehabilitering, palliativ onkologi och malignt melanom. Karin Johansson har redigerat och 

sammanställt våra kommentarer till texter som handlar om lymfödem. 

Föreningen har för närvarande 119 registrerade medlemmar. För att underlätta betalningen av 

medlemsavgiften har föreningen öppnat ett Swish-konto. 29 registrerade medlemmar har, trots 

påminnelser, inte betalat medlemsavgift för 2019 och 2020 och kommer att meddelas om 

uteslutning enligt SFL:s stadgar från november 2015. 

Stockholm, den 27 november 2020 

 

Leif Perbeck 

Ordförande 


