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Vi startade vår lokalförening i april 2016 med många goda och stora förhoppningar om hur 
mycket vi skulle kunna göra för våra medlemmar. Vi var vid starten ca 50 medlemmar och 
har under 2017 ökat medlemsantalet till ca 145. Inbjudan till träffarna går via mail, post, 
samt med blänkare i Lymfan . Ändå verkar det svårt att nå ut till våra medlemmar. 
 
I februari startade vi året med årsmöte på Studiefrämjandet i Trelleborg och hade som 
”dragplåster” bjudit in som föreläsare, författare och coach Pernilla Tillander. 
 
Svenska Ödemförbundet valde att förlägga sitt Årsmötesseminarium i Skåne d 25 mars, 
vilket vi uppskattade, men det blev samtidigt en hel del för oss att planera /ordna med under 
februari och mars månad. Lokal i 2 dagar med rejäla ytor för utställare, föreläsningslokal för 
drygt 100 personer och med bra teknisk utrustning. Frukt o vatten/läsk. Men vi lyckades att 
ordna med så att det t.o.m. blev gratis. Tack Studiefrämjandet som lät oss låna T4 i 
Hässleholm. Dessutom så fanns där stor gratis parkering och lunch restaurangen låg vägg i 
vägg. Prata om gångavstånd. 
Till detta SÖF Årsmötesseminarium skickade vi inbjudan till ett 40 tal av våra högre 
sjukvårdspolitiker, till Region Skånes Vårdcentraler samt till de flesta privata 
vårdcentralerna. Mycket tid och kraft gick åt till att kopiera, packa, leta adresser samt posta.  
 
 



 
I juni hade vi nästa medlemsträff. Denna gång förlagd till Allaktivitetshuset Älvkullen i Höör. 
Då bara träffades vi och pratade vilket verkligen behövs.  
Sedan blev det äntligen september och vi fick till en medlemsträff med Anna-Lena Hogerud i 
Regionshuset i Malmö. Den träffen hade vi väntat på sedan mars månad. Anna-Lena är 
ordförande i HSO Region Skåne. Alla närvarande fick komma till tals och Anna-Lena var 
mycket bekymrad när det berättades om det dåliga bemötandet/kränkandet från vården. 
Både vi och Anna-Lena var nöjda med träffen och hon vill träffa oss igen våren 2018 vilket vi 
tackat ja till. 
 
Nästa medlemsträff blev på Hässleholmsgården, Hässleholm. Då var Medis representant där 
och visade lite av deras sortiment. Fö. mycket snack, tips o tricks . 
 
Årets sista medlemsträff hölls på Studiefrämjandet i Trelleborg. Då provade vi på Sittyoga. 
Trevligt men svårt även det för de som har ont och svårt för att röra sig. 
 
Styrelsemedlemmar har även varit och informerat om ödemsjukdomar på damlogen 
Afrodite i Trelleborg samt hos Härvorna i Trelleborg ( 12 slöjdlärarinnor) 
 
Styrelsemedlemmar har även medverkat i tidningsreportage, Trelleborgs Allehanda, Norra 
Skåne, Kristianstadsbladet samt  MåBra 
En styrelsemedlem har deltagit i två träffar med Team Dercum. Medlemmen ingår även i 
forskningsstudie om Dercums sjukdom på Karolinska sjukhuset 
 
Styrelsen har under året arbetat med att sprida kunskap om de olika lymfatiska sjukdomarna 
och har försökt att se till att SÖF;s foldrar finns att tillgå på de flesta 
vårdcentralerna/mottagningarna runt om i Skåne. 
 
Vidare så har vi skickat referat till Lymfan, med foto, från våra träffar. 
 
SÖF Skåne har under året ej haft något protokollfört styrelsemöte. 
 
Vi hoppas kunna fortsätta sprida kunskap om de olika formerna av ödem. Inte bara till de 
drabbade utan till sjukvårdspersonal, sjukvårdspolitiker m.fl. Kunskapen idag är nästan 
obefintlig. 
 
Detta år har varit tufft men samtidigt intressant. Vi kommer att fortsätta kämpa på för att 
göra oss synliga samt för att vården ska vara tillgänglig för alla. 
 
Vi i SÖF Skånes Styrelse tackar för detta år!  
  
 
 
 
 
 


