
Verksamhetsberättelse 2021-2022 

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, delat med Karin Johansson 

Karin Johansson, vice ordförande, delat med Leif Perbeck 

Polymnia Nikolaidis, avgående sekreterare 

Karin Ohlin, tillträdande sekreterare 

Helena Ljunggren, kassör 

Anna-Karin Enghult, medlemsregistersansvarig 

Håkan Brorson 

Åsa Gruvsved Andersson 

Vid årsmötet den 12 november 2021 omvaldes Karin Johansson, Håkan Brorson och Anna-Karin 

Enghult till styrelseledamöter på 2 år. Under verksamhetsåret har styrelsen haft ett fysiskt 

styrelsemöte och 5 telefonmöten förutom årsmötet. 

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

att verka för dess utveckling, diagnostik och behandling.  

Årsmötet den 12 november 2021 kombinerades med en seminariedag på Ersta Konferens Centrum 

Erstagatan 1 K på Södermalm i Stockholm. Huvudämnet var primära lymfödem. Huvudtalare var 

Professor Pia Ostergaard S:t Georges Hospital London och hon föreläste om ” Genetics of Primary 

Lymphatic Anomalies”. En annan huvudtalare var Professor Taija Mäkinen från Uppsala Universitetet 

och hon föreläste om ”Lymphatic system in health and disease-new insight from basic research”. 

Även arbetsterapeut Åsa G. Andersson föreläste avseende ”Behandling av barn” och sjukgymnast 

Imke Wallenius avseende ”Artificiella lymfödem”. SFL fyllde 25 år och en historisk kavalkad 

presenterades av Imke Wallenius. 

Främjande av forskning har framför allt skett genom SFL:s internationella kontakter, som bestått i att 

ett antal styrelsemedlemmar och medlemmar i föreningen deltagit med föreläsningar och abstrakt 

vid olika forum, såsom ESL i Assisi, Italien i juni. SFL har även delat ut tre resestipendier till 

vetenskapliga kongresser under 2022. 

SFL är remissinstans för nationella vårdprogram för olika cancerdiagnoser och cancerrehabilitering, 

och har därmed möjlighet att överföra nya forskningsrön inom området lymfologi, som 

rekommendationer till klinisk verksamhet. Under perioden har granskning skett av Min vårdplan för 

bröst- och huvud/halscancer, samt NVP för bröst- cervix- och prostatacancer. 

Under våren har kontakt tagits med ett web-design-företag, för att förnya hemsidan. Anna-Karin 

Enghult har fått utbildning i hantering av hemsidan och kommer fortsättningsvis att vara web-

master. Lansering av den nya hemsidan kommer att ske i anslutning till årsmötet. Adressen är 

densamma som tidigare, www.lymfologi.se 

http://www.lymfologi.se/


Åsa G Andersson har, tillsammans med Karin Ohlin och Christina Ripe, genomfört en 

enkätundersökning av förutsättningar för förskrivning av kompressionsplagg och kompressionspump 

i Sveriges regioner. Sammanställningen kommer att läggas upp på den nya hemsidan. Där kommer 

även länkar läggas upp till de regionala föreskrifter som kunnat hittas.  

En sammanfattning av undersökningen, samt förslag på åtgärder, har också sammanställts i ett brev 

av Åsa G Andersson, Karin Ohlin och Håkan Brorson. Brevet är skickat till Socialstyrelsen, som svarat 

att man under hösten startar ett arbete kring hjälpmedel generellt, där frågan eventuellt kan komma 

att diskuteras, och att man då vill ha kontakt med SFL. 

Med anledning av den diskussion som kom upp under förra årsmötet, gällande rekommendationer 

för att använda behandlingsmetoden MLD, bildades under våren en arbetsgrupp, på initiativ från SFL. 

Arbetsgruppens uppdrag har varit att presentera ett förslag till konsensus. Arbetsgruppen har bestått 

av arbetsterapeut Åsa G Andersson, samt fysioterapeuterna, Pia Klernäs, Niklas Boberg, Helena 

Ljunggren, Katarina Karlsson och Karin Johansson. Ett förslag har lämnats till styrelsen, som godkänt 

för publicering på hemsidan. 

Årsmötet 8 oktober 2022 äger rum på Clarion hotell i Göteborg efter Juzos symposium.   

SFL har 86 betalande medlemmar 6 föreningar och företag. 17 medlemmar har inte betalt och de 

kommer att avföras som medlemmar om de inte betalt medlemsavgiften under 2 år. Föreningen har 

upprättat ett Swish-konto. 

 

Göteborg den 8 oktober 2022 

 

Leif Perbeck                                                                          Karin Johansson 

Ordförande                                                                           Tillträdande ordförande 

 


