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 Verksamhetsberättelse 2020/2021 
 
 
 

 
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 
Karin Ohlin 
Åsa Gruvsved Andersson 
 
Vid årsmötet 27 november 2020 som hölls som ett telefonmöte pga. covid-19 omvaldes Imke 
Wallenius som styrelseledamot på 1 år och nyval av Karin Ohlin och Åsa Gruvsved Andersson som 
styrelseledamöter på 2 år. Under verksamhetsåret har styrelsen haft 7 telefonmöten, varav ett som 
digitalt Teams-möte och ett Zoom-möte. Styrelsens arbete är oavlönat. 
 
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 
www.lymfologi.se.  
 
Årsmötet ägde rum den 27 november 2020, men pga. covid-19 genomfördes det som telefonmöte. 
Den planerade seminariedagen samma datum fick av samma anledning ställas in och har förflyttats 
till den 12 november 2021. Tidigare inbjudna föreläsare Professor Pia Ostergaard och Professor Taija 
Mäkinen har accepterat att medverka detta datum. 
 
SFL:s internationella kontakter har bestått i att ett par styrelsemedlemmar också är 
styrelsemedlemmar/medlemmar i ISL och ESL, samt ett antal styrelsemedlemmar och medlemmar i 
föreningen deltagit med föreläsningar och abstrakt vid ett flera kongresser, såsom ISL i Aten i 
september och ICPTO i Köpenhamn i maj.  
 
I Nationellt vårdprogram för lymfödem har uppdatering gjorts av avsnitten ”Kirurgiska metoder” och 
”Behandling – kompression”  
 
SFL har 116 betalande medlemmar, 3 föreningar och 7 företag. För att underlätta betalningen av 
medlemsavgifter har föreningen upprättat ett Swish-konto. 
 
Stockholm den 12 november 2021 
 
Leif Perbeck 
Ordförande 
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