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Inbjudan 
 
Äntligen ser vi ljuset i tunneln. Restriktionerna för Covid-19 släpper och de flesta vuxna är nu 
vaccinerade. Dessa fakta gör att vi, styrelsen i SFL beslutat att vi skall ha en fysisk 
seminariedag. Våra tidigare föreslagna gästföreläsare har tackat ja till att föreläsa för oss. 
Det föreligger ett program enligt nedan.  
 

Gästföreläsare: 
❖ Professor Pia Östergaard är professor vid S:t George Hospital i London och skall föreläsa om 

”Genetics of Primary Lymphatic Anomalies”. 

❖ Professor Taija Mäkinen är professor vid Uppsala Universitet och skall föreläsa om ”Lymphatic 

system in health and disease-new insights from basic research”. 

 

Tid, plats och kostnad 
Fredagen den 12 november kl 08:30 – 15:45 

Ersta Konferens, Erstagatan 1K, Stockholm 

Medlemmar i SFL som betalat sin årsavgift för 2021 senast den 30 sept 2021 700 kr, övriga deltagare 1100 
kr och 5000 kr för utställande företag. Deltagaravgiften betalas till plusgiro 883 998-7, Svensk Förening för 
Lymfologi, eller Swish 123 154 44 69 , senast 31 oktober, se bifogad anmälningsblankett 
 

Hitta till Ersta Konferens: 

Närmaste busshållplatser är Ersta sjukhus och Tjärhovsplan. Från slussen tar man buss 3 till Tjärhovsplan och 

går bakåt i bussens riktning, upp för trapporna till Fjällgatan. Följer muren till Erstagatan 1K. 

 

Det finns möjlighet till en mindre posterutställning i lokalerna                                          
Välkommen att skicka in ett förslag, antingen hela postern i pdf-format eller ett abstract som beskriver 

posterns innehåll till karin.johansson@med.lu.se senast 10 okt, så hör hon av sig inom en vecka, om det 

finns möjlighet att visa just din poster. 
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Program seminariedag/årsmöte: 
 

8.30 - 9.15    Kaffe smörgås, utställarbesök 

9.15 - 9.30    Välkomsthälsning    Leif Perbeck 

9.30 - 10.30  “Genetics of Primary Lymphatic Anomalies”   Pia Östergaard 

10.30 - 11.00  Utställarbesök 

11.00 - 12.00  ”Lymphatic system in health and disease-new insights 

  from basic research”    Taija Mäkinen 

12.00 - 13.00  Lunch och utställarbesök 

13.00 - 13.30  Artificiella lymfödem   Imke Wallenius  

13.30 - 14.10  Behandling av barn    Åsa G Andersson 

14.10 - 14.30  SFL fyller 25 år     Imke Wallenius 

14.30 - 15.00  Kaffe och utställarbesök 

15.00 - 15.45  Årsmöte SFL 

 

För anmälan, se bifogad 

Anmälningsblankett 

Fakturablankett seminariedag 2021 medlem 

Fakturablankett seminariedag 2021 ej medlem  
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