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Verksamhetsberättelse år 2017 för 
Svenska Ödemförbundet 

 

18e VERKSAMHETSÅRET 
 
 

OM SVENSKA ÖDEMFÖRBUNDET 
 
Föreningsform  Ideell förening 
Organisationsnummer:  802017-8425 
Postadress:   Box 800, 101 36 Stockholm  
E-post:   info@svenskaodemforbundet.se 
Hemsida:   www.svenskaodemforbundet.se 
Bankgiro:   58 96-90 23 
Swishnummer:  1231323864   
Engelskt namn:  Swedish Association of Chronic Oedema 
   
Svenska Ödemförbundet, nedan kallat SÖF, är rikstäckande. SÖF är ett ideellt, 
demokratiskt, religiöst och partipolitiskt obundet patientförbund för personer med 
kroniska ödem, deras närstående och andra intressenter. Till sin hjälp har styrelsen 
kliniska rådgivare som utses av styrelsen. De ska vara ledande medicinska 
lymfterapeuter som speglar medlemmarnas diagnosområden.  
 
 
 

SÖFs VISION OCH MÅL SOM GÄLLDE UNDER 2017 
 
Vision 2017 

• att vara ett forum för personer med kroniska ödem, deras närstående, industrin, 

professionen och akademin för ökad kunskap och utbyte av erfarenheter  

• att alla som har kroniska ödem ska få en tidig diagnos 

• att alla som har kroniska ödem - oberoende av vilket landsting man tillhör - 

erbjuds den kunskap och behandling som krävs för att lära sig leva lymfo-logiskt 

 
Övergripande mål 2017 

• att öka medvetenheten om kroniska ödem hos patienter och sjukvårdspersonal 

för att möjliggöra en tidig diagnos 

 
  

mailto:info@svenskaodemforbundet.se
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• att påverka diagnos- och behandlingsmetoder av kroniska ödem genom att 

uppmärksamma evidensbaserade och kliniskt beprövade metoder och deras 

resultat som uppnåtts i Sverige och internationellt 

• att samhället ställer nödvändiga resurser till förfogande för forskning och 

utveckling, nya diagnos- och behandlingsmetoder samt fort- och vidareutbildning 

av vårdpersonal 

• att metoder och tillgänglighet till vård skall vara oberoende av vilket landsting 

man tillhör 

• att SÖF har 1250 medlemmar 2017.  

 

STYRELSE 
 
Årsmötet 2017 valde nedanstående styrelse 
 
Ordförande   
Margareta Haag, 1 år 
  
Ordinarie ledamöter 
Ingrid Hansson  vald till 2019, administration, Lymfan, hemsidan 
Lillemor Sivemark  val till 2019, vice ordförande, företagsansvarig 
Jenny Borg  vald till 2018, lipödemdemonstrationen, filmning 
Gunilla Karlernäs vald till 2018, Lymfan, hemsidan 
Karin Nielsen vald till 2019, cancerfrågor 
Ann-Christine Givars nyval till 2019, påverkansarbete 
Hannah Thijssen nyval till 2019, utskick av av välkomstpaketet 
 
Suppleanter 
Anders Karlernäs vald till 2018, ekonomi, kassör 
Sylvia Andersson vald till 2019 
 
Revisor och revisorssuppleant (1 år) 
Till revisor valdes Sten Bjelke och till revisorssuppleant valdes Gunilla Samuelsson.  
 
Valberedning (1 år) 
Årsmötet beslutade att till valberedning välja Karin Hendahl, Stockholm, 
sammankallande, Ulla-Kersti Carlsson, SÖF Skåne och Louise Alfredsson, Västra 
Götaland. 
 
Sammanträden 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft ett konstituerande möte, tio styrelsemöten, 
ett AU-möte och två Per capsulammöten. Två planeringsdagar har genomförts. 
SÖF har även under 2017 haft förmånen att utan kostnad hålla styrelsemötena i RCC:s 
lokaler på Västgötagatan 2, Stockholm. 
 
Årsmötet 
Årsmötet hölls den 25 mars 2017 i Hässleholm i samarbete med SÖF Skåne.  19 
röstberättigade medlemmar deltog. Utöver val av ordförande och styrelse samt övriga 
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sedvanliga årsmötespunkter beslutade årsmötet att kalla SÖFs medlemmar för 
”personer med kroniska ödem” istället för ödemiker. I samband med årsmötet 
arrangerades SÖFs sjunde seminarium. Se Medlemsaktiviteter. 
 
 

EKONOMI 
 
Medlemsavgifter 
Medlemsavgifterna 2017 har varit oförändrat 250 kronor för ordinarie medlem, 
vårdpersonal och stödmedlem plus, 850 kronor för organisationer samt 100 kronor för 
stödmedlemmar. Stödmedlem plus har samma förmåner som ordinarie medlem. 
 
Ekonomisk ställning och resultat 
Förbundets ekonomiska ställning och resultat 2017 framgår av bilagda Resultat- och 
Balansräkning.  
 
 

Ansökningar om verksamhets- och utvecklingsbidrag 
 
Johanniterorden 
SÖF ansökte i augusti 2017 om bidrag på 24.000 kronor från Johanniterorden för att 
anordna en kompetenshöjande kurs för styrelseledamöter inom SÖF och dess 
lokalföreningar. Johanniterorden avslog ansökan i november 2017 med motiveringen 
att det fanns mer behjärtansvärda ansökningar att ta hänsyn till.  
Medel ur fonden har använts för produktion av egenbehandlingsfilm 
 
Cancerfonden 
SÖF ansökte i oktober 2017 om aktivitetsbidrag på 20.000 kr för del av mötet med det 
Nordiska patientrådet för lymf- och lipödem som sker i september 2018 i Stockholm. 
Ansökan bifölls och bidraget betalas ut 2018. 
 
SÖF ansökte i oktober 2017 om utvecklingsstöd på 26.000 kr för anordnande av 
webinarier under 2018. Ansökan bifölls och stödet betalas ut 2018. 
 
Roche och RCC Stockholm Gotland 
Roche och RCC Stockholm Gotland har bidragit med medel till produktion av filmer om 
lymfsystemet och egenvård med självlymfdränage. 
 
Statsbidrag från Socialstyrelsen 
SÖF ansökte i oktober om statsbidrag för verksamheten 2018. Socialstyrelsen avslog 
ansökan med motiveringen att SÖF inte har tio (10) lokala/regionala föreningar. 
Socialdepartementet utreder förändring av statsbidragen och SÖF har under 2017 
medverkat i Socialstyrelsens översyn av nu gällande förordning för statsbidrag.  
 

SÖFs fonder 
 
SOEB (Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare) Lymflyftet.  
Medel ur fonden har under 2017 använts för produktion av en film om egenbehandling 
för kroniska ödem.  
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SÖFs stipendium ”Lymflyftet” 2017 delades ut till Charlotta Jönsson, medicinsk 
lymfterapeut, för en studie om träning vid benlymfödem. Charlotta Jönsson beskrev 
studien vid SÖFs årsmöteskonferens 2017 i Hässleholm.  
SÖFs Lymflyftsstipendiat Pia Klernäs 2014, disputerade i december 2017 och SÖF 
representerades av Gunilla Karlernäs vid disputationen.  
 
Dicksonfonden: Fonden har genom gåvor tillförts medel till en avliden medlems minne.  

 
Ivar Johanssons lymfödemfond för barn och ungdom: Inga medel ur fonden har 
använts under 2017. 
 
SÖFs Barn & Ungdomsfond: Lotteri till förmån för SÖFs Barn & Ungdomsfond 
anordnades vid SÖFs årsmöteskonferens 2017.  
 
SÖF har erbjudit barn med föräldrar att ansöka om bidrag från fonden för deltagande i 
barnläger i Norge 2017. Inga ansökningar inkom.  
 
SÖFs Forskningsfond för lipödem 
SÖF har erhållit en gåva för att starta en forskningsfond om lipödem.  
 

 
ADMINISTRATION/KANSLI 
 
Administration 
Arbetsuppgifterna för kanslifunktionen har varit uppdelade enligt följande: 
Kanslitelefonen: Lillemor Sivemark. 
info@svenskaodemforbundet.se: Ingrid Hansson som även ansvarat för 
administrationen. 
Utskick av information och välkomstpaket till nya medlemmar har efter årsmötet 2017 
skötts av Hannah Thijssen, Gunilla Karlernäs och Anders Karlernäs. 
Telefonsamtal och e-post har till största delen handlat om hur och var man får vård och 
hjälp för sitt lipödem, förfrågningar om medlemskap i SÖF och var det finns utbildning 
till lymfterapeut. Frågorna har rört vården i hela landet. Det har varit en stor åtgång av 
SÖFs patientfoldrar främst om lipödem.  
 
Stödpersoner 
Frågor om lipödem har ökat samtalen till stödpersonen. Många ringer och frågar om  
lipödem men även om lymfödem och om tillgänglig vård. Samtalen kommer från hela 
landet men de flesta från Göteborgs- och Stockholmsområdena. Under året har samtalen 
från Skåne ökat. De flesta hittar stödpersonerna på SÖFs hemsida. SÖF har under året 
haft två stödpersoner; Ann Charlott Ågren och Karin Nielsen. 
 
 
Stödfamilj 
SÖFs stödfamilj för barn och ungdomar består av Sara Bergström, Gävle, med familj. De 
delar gärna med sig av sina erfarenheter och svarar på frågor om barn och närståendes 
problem vid lymfödem. De stöttar närstående, syskon och drabbade barn och ungdomar. 
 

mailto:info@svenskaodemforbundet.se
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Kliniska rådgivare 
Helena Janlöv-Remnerud är klinisk rådgivare i lymfödemfrågor och Sue Mellgrim, 
klinisk rådgivare i frågor som rör fettvävnadssjukdomar. Styrelsen och de kliniska 
rådgivarna har tillsammans skapat riktlinjer för uppdragen.  
 
 

MEDLEMMAR 
 
Medlemsantal 
Den 31 december 2017 hade SÖF 1219 fysiska medlemmar samt 36 
företag/organisationsmedlemmar. En ökning med 34 % jämfört med 31 december 2016. 
 
Medlemsadministration 
SÖFs webbaserade medlemsregister i Föreningssupports medlemssystem har givit SÖF 
säkra rutiner med automatiskt utskick av avisering av medlemsavgift samt registrering 
av betald medlemsavgift. Diagnosstatistik från medlemsregistret är underlag för 
förhandlingar med myndigheter och politiker. Medlemmarna själva kan uppdatera sina 
adressuppgifter via ”Min sida” samt se att medlemsavgiften är betald och hämta Lymfan 
i pdf-format. Vi har c:a 1-2 % returer på våra stora medlemsutskick vilket visar att ett 
fåtal medlemmar ”glömt” ändra sin fysiska adress i vårt register. Nyhetsbreven skickas 
elektroniskt och där är det c:a 1 % som ”studsar” tillbaka på grund av att adressen är 
felaktig.  
Erbjudandet om reducerad avgift för dem som ansöker om medlemskap i november-
december innebär en helt manuell rutin för medlemsregisteransvarig.  
Välkomstpaket till ny medlem är också en helt manuell rutin. 
Det webbaserade medlemsregistret har inneburit stora effektivitetsvinster och 
underlättar medlemsadministrationen, speciellt när det gäller bildande av stödgrupper 
och lokalföreningar. 
Karin Hendahl har ansvarat för medlemsadministrationen.  
 
Medlemsvärvning 
Värvning har skett kontinuerligt på möten och med utskick till aktiva ”värvare” samt i 
samarbete med cancerprofilerade patientföreningar och samarbetsorganisationer,  
lymfterapeutnätverk, lymfkliniker och mottagningar. Medlemmar sprider 
informationsmaterial till vårdcentraler, specialistmottagningar, sjukhusbibliotek och 
lymfterapeuter.  
 
Pärmar med informationsmaterial uppdateras kontinuerligt vid onkologiska kliniker vid 
Lunds Universitetssjukhus i Lund och Malmö samt i Örebro.  
 
Vid möten med andra rikstäckande patientförbund, myndigheter, landstings- och 
riksdagspolitiker samt handläggare, professionella och fackliga förbund sprids Lymfan, 
informationsbroschyrer och patientfoldrar. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
och Cancercentrum i Samverkan (RCC), har lagt in Svenska Ödemförbundet i sina 
register så att patienter hittar relevant patientförening för råd och stöd.  
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Årets Volontär 
Volontärbyrån utsåg Karin Hendahl, medlemsregisteransvarig, som en av sju finalister 
till utmärkelsen Årets Volontär, med motivet att Karin gjort stora insatser för utveckling 
av medlemsadministrationen. 
 

MEDLEMSAKTIVITETER 
 
Världsdagen för lymfödem 6 mars  
För första gången arrangerade SÖF Världsdagen för lymfödem 6 mars. Vi  
uppmärksammade dagen med föreläsningar av verksamhetschefen Maria Hellbom om 
det nyöppnade Centrum för cancerrehabilitering i Stockholm, om fettvävnadssjukdomar 
av professor Ola Winquist och om smärta vid fibromyalgi och lipödem av forskaren Bo 
Christer Bertilsson. Ett sjuttiotal medlemmar deltog och det blev en lång frågestund 
efter presentationerna. SÖFs arrangemang på Världsdagen uppmärksammades även 
internationellt. 
I samband med Världsdagen för lymfödem bildades SÖF Stockholm, lokalföreningen för 
SÖFs medlemmar i Stockholm.   
 
Årsmötesseminarium 24 mars 2017 
I samband med årsmötet arrangerades ett seminarium med föreläsning av SÖF-
stipendiaten Charlotta Jönsson om träning vid benlymfödem. Jacek Kaczinsky, 
specialistläkare i allmänmedicin och forskare i Team Dercum, samt Sue Mellgrim, SÖFs 
kliniska rådgivare och medlem i Team Dercum, beskrev skillnaderna mellan kroniska 
ödem. Ett sjuttiotal medlemmar lyssnade på presentationerna och besökte utställningen.  
 
Internationella Lipödemmånaden juni 2017 
”Vi behöver vård” var temat för Lipödemmånaden. Under månaden genomfördes en 
kampanj på SÖFs plattformar; Instagram, Facebook, Twitter och på hemsidan. Här 
publicerades fakta om lipödem, diagnos och behandlingar samt sju patientberättelser. 
Mediakampanjen uppmärksammades internationellt. 
Lördagen den 10 juni genomfördes en demonstration på Sergels Torg i Stockholm i 
samarbete med SÖF Stockholm. Sju kvinnor visade allmänheten hur lipödem kan se ut 
och hur sjukdomen kan påverka kropp och själ. Demonstrationen filmades och finns på 
SÖFs hemsida. 
 
Nordiska Lymfödemmånaden september 
SÖFs systerorganisationer i Norden uppmärksammade september som en gemensam 
nordisk lymfödemmånad. SÖF startade för andra gången en kvällskurs om egenvård i 
samband med nordiska lymfödemmånaden. 
 
Kurs i egenvård 
Under hösten 2017 anordnades fyra kvällar om egenvård i Stockholm: egenbehandling, 
lymfsystemets anatomi och fysik, metoder för att öka motoriken i lymfsystemet, träning, 
hjälpmedel och kost. Ett tjugotal medlemmar lärde sig hantera kroniska ödem. 
 
Workshopshelg om egenbehandling 
För fjärde året i rad anordnades en workshopshelg med 22 deltagare. Deltagarna fick 
lära sig om lymfsystemet, egenbehandling, olika tränings- och behandlingsmetoder, 
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hjälpmedel samt kost.  Medlemmarna uttryckte glädje över hur mycket deras 
lymfödem/kroniska ödem kunde förändras genom att själva påverka lymfsystemets 
motorik. Deltagarna testade kinesiotejp, lymfapress, laser och Deep Oscillation med 
stort intresse. SÖF har under dessa fyra år fått positiva utvärderingar. 

 
 
INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING 
 
Tidningen Lymfan 
Lymfan ges ut till medlemmar, lymfterapeuter och vårdgivare med fyra nummer per år. 
Lymfan läggs även på ”Min Sida” i pdf-format. Lymfan är en av SÖFs viktigaste 
informationskanaler. Tidningen finansieras till stor del av annonser.  
Medlemmarna Eva Forshällen, Karin Tolander och Louise Alfredsson har förstärkt 
redaktionskommittén under året.  
Lymfans upplaga under 2017; 2 100 ex. 
 
SÖFs diagnosfoldrar om primärt lymfödem, sekundärt lymfödem i arm, sekundärt 
lymfödem i ben samt lipödem samt ”Fem saker”  
Samtliga diagnosfoldrar har uppdaterats med assistans av de kliniska rådgivarna och 
tryckts i 2.000 ex för varje diagnos utom för lipödem som tryckts i 3.000 ex.  De sprids 
och skickas ut till medlemmar och intressenter.  
SÖF har uppdaterat och tryckt ”vykortet” med namnet fem saker en person med 
svullnad bör veta om kroniskt ödem/fem saker vårdpersonal bör veta om kroniskt 
ödem. Kortet trycktes i 1.000 ex. 
 
SÖFs medlemsvärvningsfolder 
har uppdaterats och tryckts för spridning till mottagningar och kliniker, vårdcentraler, 
skolhälsan, barn- och mödravårdscentraler samt till medlemmar.  
Foldern trycktes i 3 000 ex. 
 
Hemsidan och elektroniskt nyhetsbrev 
Hemsidan har i snitt ca 8 000 unika besökare per månad. Under lipödemmånaden juni 
ökade antalet till ca 10 000 besökare. Besöksfrekvensen var normal under mars månad 
när SÖF uppmärksammade Världsdagen för lymfödem. 
 
Två enkäter har lagts ut på hemsidan för att kunna utläsa medlemmarnas önskemål och 
för SÖFs påverkansarbete. Enkäterna handlade om vilka tema man vill ha vid SÖFs 
föreläsningar och om diagnos och behandling. 
 
Nyhetsbrevet skickas ut via e-post till c:a 900 prenumeranter och har under året 
utkommit med tre nummer. Medlemmar som ej angivit e-postadress nås inte av 
nyhetsbrevet. Nyhetsbrevet öppnas i snitt av 60 procent av mottagarna.  
 
Facebook 
SÖF har en öppen sida på Facebook med cirka 3.000 besökare i veckan. SÖF uppdaterar 
Facebooksidan kontinuerligt med aktuell verksamhet, nationella och internationella 
nyheter, studier och forskning. Politiska nyheter som rör sjukvårdens utveckling delas. 
Under lipödemmånaden hade sidan c:a 6.000 besökare i veckan. Under mars månad i 
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samband med Världsdagen för lymfödem, hade sidan c:a 4.000 besökare i veckan. SÖF 
har även en sluten grupp för medlemmar.  
 
Twitter 
SÖF bevakar och skriver inlägg vid aktiviteter och möten samt följer andra twittrare. 
SÖF följs av ett flertal myndigheter och organisationer samt media och sprider 
information om lymfödem, lipödem, Dercum och andra kroniska ödem som kan utveckla 
lymfödem samt om internationella händelser och forskning.  
  
Instagram 
SÖFs Instagramkonto har ett hundratal följare.  
 
SÖFs Youtubekonto 
SÖFs filmer från 6 mars, årsmötesseminariet 24 mars samt lipödemdemonstrationen 10 
juni finns på hemsidan. Filmerna handlar om cancerrehabilitering, 
fettvävnadssjukdomar, smärta vid lipödem, träning vid benlymfödem och skillnaderna 
mellan kroniska ödem samt om lipödemdemonstrationen. 
 
SÖF har producerat två filmer 2017: en om lymfsystemet och en om egenbehandling för 
kroniska ödem. De finns på SÖFs hemsida och även på RCCs hemsida.  
 
SÖFs bildbank 
SÖF har fotograferat ”lymf- och lipödemkroppar” för användning av SÖF i 
informationsmaterial, pressmeddelanden och i media. SÖF förstärker sin bildbank 
kontinuerligt.  
 
SÖF-produkter 

• Medical Alert Card skickas ut till samtliga nya medlemmar 

• SÖF har under året skickat ut c:a 1.500 patientfoldrar om lymfödem: i arm, ben, 

och primärt. Sedan mitten av juni har 2.000 patientfoldrar om lipödem spridits. 

Foldrar om primärt och sekundärt lymfödem och lipödem har lämnats till 

skolsköterskor, vårdcentraler, onkologiska och rehabiliteringsavdelningar, 

mottagningar, kliniker, myndigheter, landsting och regioner.   

• SÖF-reflexer säljs vid möten och på beställning. 

• Barnboken om Lymfödem har sålts vid konferenser och lämnats till 

sjukhusbibliotek, till förskolor och skolor. Samtliga föräldrar med barn med 

primärt lymfödem får Barnboken gratis av SÖF.  SÖF har skickat Barnboken till 

samtliga barnläkarmottagningar, kliniker och barnsjukhus.  

• Pärlarmband med texten SÖF Lymfödem, SÖF Lipödem, SÖF Dercum och SÖF 

Venösa ödem beställs via hemsidan och säljs vid möten.  Armbanden tillverkas av 

medlemmar i Skåne.  

• Ett ”vykort” med information om kroniska ödem till patienter och 

läkare/vårdpersonal inkluderas i Välkomstpaketet till nya medlemmar och 

sprids till lymfterapeuter, onkolog- och lymfödemmottagningar samt 

vårdcentraler.  
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• Medlemsvärvningsfoldern sprids till medlemmar för distribution till 

vårdcentraler, onkolog- och lymfödemmottagningar samt till lymfterapeuter.    
• Flygbladet ”Lymfo-logiskt tänkande vid egenvård av lymfödem” inkluderas i 

Välkomstpaketet. Det distribueras till lymfterapeuter och 

lymfödemmottagningar.  

• SÖFs tröja med texten ”Tänk lymfo-logiskt” och lipödemtröja.  

SÖF annonserade och hade artiklar i DN-bilagan ”Kampen mot cancer” i februari och i 
oktober 2017.  
SÖF annonserade och hade en artikel om lipödem i SvDs bilaga ”Kvinnors hälsa” i 
oktober 2017. Annonserna och artiklarna bidrog till ett ökat medlemsantal. 
SÖF har medverkat i artiklar i DN, lokal press i Dalarna, Skåne och Värmland, i P3 i april 
och Radio Jämtland under hösten.  
 

 
BARN- OCH UNGDOMSKOMMITTÉN 
 
SÖF har annonserat om Norsk Lymfodemforbunds familjeläger i Norge i juni 2017. 
Erbjudande om bidrag till familjerna från SÖFs Barn & Ungdomsfond har givits i Lymfan 
och i sluten grupp för barn med primärt lymfödem.  
 
 

LOKALFÖRENINGAR 
 
SÖF Skåne 
Lokalföreningen bildades 2 april 2016 vid möte med föredrag om kompression och 
utställning av hjälpmedel.  Ett flertal medlemsträffar har anordnats i Trelleborg, 
Smygehuk och i Hässleholm. SÖF Skåne har även deltagit i lokala aktiviteter i Skåne. 
Styrelsemedlemmar har deltagit i tidningsreportage i Trelleborgs Allehanda, Norra 
Skåne, I Form samt Allers/Din Hälsa.  
Medlemsantalet var 145 den 31 december 2017. En ökning med 106 procent under året. 
 
SÖF Region Örebro län 
Har under året anordnat medlemsmöten, en informationsträff, ett bokbord och en 
utställning med informationsmaterial. Styrelsemedlemmar har deltagit i 
tidningsreportage i Karlskoga tidning. De har även träffat regionrådet som ansvarar för 
hälso- och sjukvårdsfrågor i Örebro. 
Medlemsantalet var 47 den 31 december 2017. En ökning med 24 procent under året. 
 
 
SÖF Stockholm 
SÖF Stockholm bildades på Världsdagen för lymfödem 6 mars 2017. Sedan bildandet har 
lokalföreningen medverkat i ”Vårruset” i Stockholm och deltagit i 
Lipödemdemonstrationen den 10 juni. Dessutom har lokalföreningen träffat 
medlemmar vid ett flertal caféträffar där man träffats och utbytt erfarenheter under 
trevliga former. 
Medlemsantalet var 445 den 31 december 2017. En ökning med 31 procent under året. 
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Lokala möten 
SÖF har inbjudit SÖF-medlemmar till lokala möten i Göteborg, Jönköping, Uppsala och 
Västra Götaland. Uppsala bildade en interimsstyrelse under hösten. Västra Götaland har 
regelbundna möten inför bildandet av en lokalförening.  
 
 

NÄTVERKET MOT CANCER (NMC) 
 
Världscancerdagen 4 februari 2017 
För åttonde året i rad arrangerade Nätverket mot cancer ett seminarium på den 
Internationella Världscancerdagen den 4 februari. Drygt 180 personer deltog, bestående 
av politiker, bland annat Gabriel Wikström (S), företrädare för sjukvården och 
patientföreningar. Dessutom läkemedelsbranschen, media och andra intresserade.  
SÖF är medarrangör i aktiviteterna genom sitt huvudmannaskap i nätverket och 
Margareta Haags vice ordförandeskap. 
 
Nätverket mot cancers stämma 2017 
Vid Nätverket mot cancers stämma i april 2017 valdes Katarina Johansson till 
ordförande och Margareta Haag utsågs till vice ordförande på det konstituerande mötet. 
Karin Nielsen har utsetts av SÖF som ersättare till ordföranden vid Nätverket mot 
cancers möten. Gunilla Karlernäs deltog vid stämman.  
 
Almedalsveckan 2017 
För sjätte året i rad deltog SÖF i politikerveckan i Almedalen. Ordföranden deltog i 
Nätverket mot cancers seminarium som anordnades tillsammans med ”Allians mot 
cancer”, bestående av Nätverket mot cancer, Läkarförbundet, Vårdförbundet, SWEDPOS 
(Svensk förening för psykosocial och onkologisk rehabilitering) och Sjuksköterskor i 
cancervård. Nätverket mot cancer bidrog med reseersättning och boendekostnader för 
Margareta. Margareta deltog i ett flertal seminarier och möten med region- och 
landstingsråd och kunde ta upp problematik för medlemmar med kronisk cancer och 
kroniska ödem. Ordföranden deltog även i en paneldebatt om patientinflytande 
anordnad av Roche. Lymfödemmottagningen i Visby primärvård tog emot en mängd 
Lymfan, informations- och diagnosfoldrar för spridning.  
Ordföranden intervjuades tillsammans med Hans Winberg, generalsekreterare för 
Leading Health Care, i Kampen mot cancer, bilaga i SvD till Almedalen.  
 
 
WHO-CC, Clinical Health Promotion Centre, Forska Sverige! Agenda för Hälsa och 
Vålstånd,  Tobaksfakta,  Forum for Health Policy och Leading Health Care 
Margareta Haag ingår i WHO-CC Advisory Board och har medverkat vid en konferens i 
Lund. Margaretas presentation handlade om prehabilitering och patienternas 
perspektiv i cancervården och vid biverkningar. Vikten av en snabb implementering – på 
18 månader – av forskningsresultat och långsiktiga mål diskuteras i det rådgivande 
organet. Margareta har även medverkat i två workshops med tema prehabilitering.  
 
Margareta Haag har ingått i Forska!Sverige Agenda för Hälsa och Välstånd och 
medverkat i en workshop om strategiska frågor för framtiden. Mål och förslag till 
åtgärder gås igenom och lämnas till Socialdepartementet.  
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Margareta Haag representerar Nätverket mot cancer i Tobaksfakta och har deltagit i 
arbetet för ett rökfritt Sverige 2025.  
Margareta Haag har medverkat i workshops och seminarier anordnade av Forum for 
Health Policy där svensk och internationell hälsovård jämförs för att föreslå kriterier 
för organisation, innovation och struktur för framtida hälsovård i Sverige.  
Ordföranden har medverkat i arbetsgrupper i Leading Health Care för att ta fram 
målbilder för en framtida hälso- och sjukvårdsorganisation och förslag framställs till 
departementet.  
 
Flera styrelseledamöter har deltagit i utbildning av ”Sociala media i påverkansarbetet” 
anordnad av Roche. 
 
Patientsäkerhet 
Styrelsen har medverkat i dialogmöten för att ta fram en patientfolder om 
patientsäkerhet. 
 
Riksdagsseminarier 
Ett riksdagsmöte om ojämlik cancervård anordnades under våren 2017.  SÖF deltog vid 
mötet. 
 
 

SAMARBETE MED ANDRA ORGANISATIONER OCH PATIENT-
FÖRENINGAR 
 
Svensk Förening för Lymfologi (SFL) 
SÖF deltog i SFLs årsmötesseminarium i november 2017 om manuellt lymfdränage, 
projekt på Bräcke Diakoni om lipödem samt fettsugning vid lipödem. Seminariet följdes 
av årsmöte. SÖFs ordförande hade skickat in en motion som bifölls: att SFL 
uppmärksammar 6 mars som Världsdag för lymfödem och lymfatiska sjukdomar.  
Vid årsmötet upprepade SÖF sina rekommendationer att tillse att 
lymfterapeututbildningen blir en universitetsutbildning och att driva påverkansarbete 
för att inkludera lymfologi i grundutbildningarna till arbetsterapeut, fysioterapeut, 
läkare och sjuksköterska. Vid årsmötet diskuterades frågan och mottogs positivt.  
 
SFL uppdaterar kontinuerligt sitt vårdprogram för lymfödem utan inkludering av 
remissinstanser.  
 
Ordföranden Leif Perbeck deltog i SÖFs demonstration för lipödem 19 juni på Sergels 
torg i Stockholm.  
 
Nätverket för gynekologisk cancer 
En SÖF-representant deltog i utställningen på Gyncancerdagen i Umeå. 
SÖF och Nätverket för gynekologisk cancer anordnade ett webinarium i oktober där 
medicinska lymfterapeuten Pia Bergholm informerade om utveckling av lymfödem vid 
och efter cancerbehandling. Ett åttiotal patienter deltog i webinariet.  
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Vårdförbundet, Fysioterapeuterna, Arbetsterapeuterna och Läkarförbundet samt 
Svenska Läkarsällskapet 
Förbunden och Sällskapet har uppmärksammats på bristen på kunskap i vården och att 
grundutbildning till legitimerade vårdprofessioner bör inkludera lymfologi.  
SÖF deltog i Läkarsällskapets informationsmöte om publikationer.  
 
Dercum-föreningen 
Svenska Dercumföreningen har upplösts och SÖF har övertagit ansvaret för och överfört 
deras hemsida till SÖF. Patientfoldern för Dercum har inte kunnat publiceras.  
 
Cancerfonden 
SÖF är en samarbetsorganisation i Cancerfonden. Samarbetet rör kompetens- och 
kunskapsutveckling inom lymfologi samt prevention och forskning.  
SÖF deltog vid en utbildning för stödpersoner i april, i diskussioner om prioriterade 
frågor i maj och ett dialogmöte i december. 
 
 

INDUSTRIN 
 
Ordföranden har deltagit i ett av Roche anordnat globalt patientföreträdarmöte i Madrid 
i mars, där presentationer om strategi- och påverkansarbete och workshops om 
styrelse- och föreningsutveckling, marknadsföring och hälsoekonomi genomfördes.  
 
Industrin har bidragit med stöd till SÖF vid årsmötesseminariet, workshopshelgen i 
november, till tryckning av diagnosfoldrar, utskick av Lymfan samt för produktion av 
filmen om lymfsystemet.  
 
Ordföranden deltog i ett #Kraftsamla-seminarium vid Roches invigning av nya lokaler i 
Solna.  
 
 

PÅVERKANSARBETE 
 
Departement, riksdag och landsting 
 
Ordföranden deltog i ett möte på Socialdepartementet om jämlik cancervård i april.  
 
SÖF representerades vid ett möte med Riksdagens socialutskott om den nationella 
cancerstrategin i maj.  
 
SÖF lämnade faktaunderlag till en riksdagsmotion om ”Vård för kvinnor med lipödem” 
2017. Motionen behandlas 2018.  
 
SÖF har haft telefonkonferenser och möten med riksdags-, region- och 
landstingspolitiker, vårdgivare och produktionsutvecklare i Jämtland, Kalmar, 
Norrbotten, Skåne, Stockholm, Uppsala, Västmanland och Västra Götaland där 
vården för personer med kroniska ödem har diskuterats.  
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SÖF har frågat de ansvariga landstings/regionråden för hälso- och sjukvård om 
implementering av cancerrehabilitering enligt fastställt vårdprogram och vård för 
personer med lipödem. Svar har publicerats i Lymfan 3 2017.  
 
SÖF har medverkat i dialogmöten med förvaltning, landstingsråd och upphandling vid 
Stockholms Läns Landsting (SLL) om lymfödem och lipödem samt i fokusgrupp för 
lipödem. Vid möte med Beredningen för stora folksjukdomar medverkade kliniska 
rådgivaren Sue Mellgrim och ordföranden som beskrev symtom, diagnos, behandling 
och psykosociala problem för lipödempatienter samt den stora bristen på kunskap i 
sjukvården.  
SÖF har även uppvaktat landstingspolitiker för att diskutera lipödemvård, arbetat med 
fokusgruppen för lipödem, SLL, och givit faktaunderlag för diagnostik, behandling och 
framtida vård.  
SÖF har lämnat synpunkter till SLL om upphandling av kompression.  
 
SÖF har regelbundet träffat ansvarig för cancerrehabilitering/lymfödemprojekt på 
Akademiska sjukhuset, Uppsala, för att påverka den framtida vården på UAS.  
 

Myndigheter och organisationer 
 
Socialstyrelsen 
SÖF representeras i i Socialstyrelsens referensgrupp för cancerfrågor.  
SÖF har representerats vid möten med Socialstyrelsen om patientinflytande, 
utvärdering av regionala cancercentras arbete om cancerstrategin, implementering av 
individuella vårdplaner, cancerrehabilitering samt förslag till förbättringar och 
kompetensförsörjning. 
SÖF deltog i ett möte i augusti på Socialstyrelsen för diskussion om kunskapsstöd för 
lipödem. Diskussionen fortsatte under hösten.  
Yttrande över Socialstyrelsens remiss om målnivåer – palliativ vård i livets slutskede 
har givits. 
SÖF har givit synpunkter på förordningen om statsbidrag inom folkhälsa, hälso- och 
sjukvård som socialtjänst.  
 
SKL, Cancercentrum i samverkan, Myndigheten för Vårdanalys och IVO 
SÖF har deltagit i möten och workshops med SKL om patientperspektivet och ett 
nationellt möte om kortare cancerköer såväl som med nationella Cancercentrum i 
Samverkan och Myndigheten för Vårdanalys om utvärdering och uppföljning av 
diagnosspecifika vårdprogram, tillgänglighet i vården, patientcentrerad vård, 
rehabilitering och biverkningar av cancer samt patientföreträdarutbildning. Det har 
möjliggjort påverkan i hälso- och sjukvårdsfrågor.  
SÖF representerades vid ett möte på IVO om det nya klagomålssystemet.  
 
Regionala CancerCentrum (RCC) 
SÖF representeras i RCCs Patient- och närståenderåd Stockholm Gotland. SÖF deltar i 
det nationella arbetet och i de RCC som inte har någon lokal SÖF-förankring. I arbetet 
ingår att uppmärksamma bristen på kunskap om lymfödem i cancerrehabilitering,  
 
Ordföranden är patientföreträdare i processgruppen för standardiserade 
vårdförlopp och i den nationella vårdprogramsgruppen för cancerrehabilitering. 
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Genom det nationella arbetet har SÖF möjlighet påverka de diagnosspecifika 
vårdprogrammen rörande rehabilitering. Det nationella vårdprogrammet för 
cancerrehabilitering fastställdes i april 2017 och implementering i landstingen har 
påbörjats. Vårdprogrammet håller redan på att uppdateras.  
Ordföranden är patientföreträdare i Diagnostiskt Center i Södertälje. I december hölls 
en Dag för Diagnostiska Center där ordföranden presenterade patientperspektivet i 
planering, framställande av patientinformation, bemötande och kontaktsjuksköterskans 
centrala roll.  
SÖF har deltagit i workshops och seminarier om Bäckenbottenrehabilitering för att 
tillse att biverkningar tas på allvar och uppmärksammas samt åtgärdas utifrån 
patientens behov.  
   
SÖF har medverkat i möten med Myndigheten för Vårdanalys och IVO för att 
tydliggöra patientens fokus, personcentrerad vård, enskildas klagomål, vård och omsorg 
för äldre samt försäkringsfrågor för patienterna.   
 
SÖF har yttrat sig över Vårdprogram för cancerrehabilitering, remissrunda 2. 
 
Ordföranden intervjuades tillsammans med Roger Henriksson, verksamhetschef för RCC 
Stockholm Gotland, om kronisk cancer och biverkningar efter cancerbehandling i 
Kampen mot cancer, bilaga till SvD i oktober.    
 
 

NORDISKT SAMARBETE 
 
Nordiskt råd för lymf- och lipödem 
SÖF utbyter information och råd med de nordiska patientförbunden och samarbetar i  
generella frågor och för kunskapshöjning inom sjukvården. SÖF har erbjudit barn och 
deras familjer söka bidrag till barnlägret i Norge under juni månad 2017.  
SÖF har inbjudit patientförbunden i Danmark, Färöarna och Norge till möte med det 
nordiska rådet för lymf- och lipödem 8-9 september 2018 i Stockholm.  
 
 

INTERNATIONELLT SAMARBETE 
 
INTERNATIONAL LYMPHOEDEMA FRAMEWORK (ILF) 
 
SÖF är i partnerskap med ILF sedan 2011. SÖF strävar efter att det bildas ett National 
Lymphoedema Framework i Sverige. Målet är att en fullständig och effektiv diagnostik 
och behandling för lymfödem och relaterade sjukdomstillstånd skall vara tillgänglig för 
alla personer oavsett orsak och bostadsort. Ett led i arbetet har varit att förstärka 
samarbetet med akademin, industrin, lymfterapeuter, lymfödemmottagningar, 
patientförbund och professionen. 
 
Lymphatic Education and Research Network (LE&RN) 
SÖF samarbetar med LE&RN i frågor som rör marknadsföring av lymfsystemet, 
lymfödem, lipödem, forskning och dokumentation av beprövad erfarenhet. SÖF 
uppmärksammade den av LE&RN initierade Världsdagen för lymfödem, lymfatiska 
sjukdomar och komplikationer 6 mars 2017. 
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Swedish Lipedema Project 
är en del av The Lipedema Project. Syftet med projektet är att öka kännedom och 
kunskap om lipödem, sammanställa informationsmaterial och kurser för patienter, 
profession, akademin och industrin. SÖFs ordförande administrerar websidan för 
Lipedema Project Sweden. Websidan har 100 besökare i veckan.  
 

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETER/AKTIVITETER 
 
Årsmötet beslutade 2017 att nedanstående aktiviteter skulle genomföras under året. 
Vissa har genomförts i sin helhet, medan andra aktiviteter har en genomförandetid på 
flera år. Vissa är inte genomförda beroende på bristande tid och bristande ekonomiska 
och personella resurser. 
 
AKTIVITETER 2017 
 

Fyra nummer av Lymfan Genomfört 
Nyhetsbrev via e-mail vid behov Tre stycken 
Seminarium i samband med årsmötet 24 mars Genomfört 
Seminarier och workshops för diagnosgrupper: 
Kvällskurs och workshops för kroniska ödem 

Genomförda 
 

Världsdagen för lymfödem – aktiviteter för att öka kännedom och 
kunskap om lymfödem: mediekampanj, seminarium om Centrum 
för cancerrehabilitering, Dercum och fettvävnadssjukdomar 

Genomförd 

Lipödemmånaden juni – aktiviteter för att öka kännedom och 
kunskap om lipödem: Demonstration och mediekampanj 

Genomfört 

Samarbete med Nätverket mot cancer – medverka i 
Världscancerdagen 4 februari, politikerveckan i juli i Almedalen 
och riksdagsseminarier  

Ordföranden och 
styrelseledamöter 
medverkat 

Dela ut forskningsstipendier: Genomfört 
Webbaserade enkäter om ödem Två enkäter 

genomförd 
Verka för att fyra (4) lokalföreningar bildas: en bildad, två 
interimsstyrelser bildade  

Delvis genomfört 

 
 
LÅNGSIKTIGA PROJEKT 

Stödja lokala initiativ för lokala aktiviteter, t ex möten mellan 
ödemiker 

Pågår 

Verka för att tio lokalföreningar bildas för starkare påverkan 
regionalt och för åtnjutande av statsbidrag 

Pågår 
 

Medlemsvärvning Pågår 
Säkra kompetensen hos blivande funktionärer i lokalföreningar Ej genomfört 
Medlemsvärvning Pågår 

kontiunuerligt 
Information och marknadsföring, medlemskap i organisationer Pågår 

kontinuerligt 





Svenska Ödemförbundet, räkenskapsåret 2017
Resultatrapport UTFALL BUDGET

2017 2017
kronor kronor

Intäkter Medlemsavgifter 298 810,00 235 000,00
Lymfan annonser 153 006,00 139 000,00
Årskonferens 40 500,00 40 000,00
Workshop anmälningsavgifter 14 223,51 10 000,00
Workshop utställare/ bidrag 22 000,00 19 000,00
Försäljning artiklar  8 520,00 6 000,00
Egenvårdskurs avgifter 3 594,68 0,00
Gåva, bidrag 500,00 1 000,00
Lipödem månad 100,00 3 000,00
Lymfödem dag 0,00 1 000,00

Intäkter Totalt 541 254,19 454 000,00

Kostnader Lymfan  -190 245,50 -189 000,00
Reklam o trycksaker -39 671,82 -35 000,00
Samarbete organisationer/ vårdfrågor -10 942,00 -25 000,00
Medlemsavgiftsavisering -25 314,00 -15 000,00
Medlemsregister -7 296,00 -8 000,00
Medlemsvärvning -11 420,00 -10 000,00
Egenvårdskurs -11 571,57
Lipödemdagen/ månaden -6 769,06 -6 000,00
Lymfödemdagen/månaden -6 468,73 -6 000,00
Almedalen 0,00 -1 500,00
SÖF lokalt -12 900,00 -21 000,00
Lokalföreningar -728,00 0,00
Workshop -26 760,00 -30 000,00
Årskonferens -32 062,70 -25 500,00
Årsmöte -6 503,00 -13 000,00
Styrelsearbete -17 034,55 -13 000,00
Resersättningar -17 082,00 -18 000,00
Kontorsmaterial -12 587,35 -6 000,00
Telefoni & porto -12 072,00 -9 000,00
Bankkostnader -6 197,00 -5 000,00
IT support o licenser -6 361,00 -11 500,00
Kamera, skrivare -8 771,50 -3 500,00
Övriga kostnader -2 000,00 -3 000,00

Kostnader Totalt -470 757,78 -454 000,00

Resultat 70 496,41 0,00



Svenska Ödemförbundet 

Balansräkning per 2017-12-31

TILLGÅNGAR Kronor

Bank 464 560,60

Kundfordringar 6 350,00

SUMMA TILLGÅNGAR 470 910,60

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Förskottsbetalda medlemsavgifter 228 752,50

Leverantörsskulder 13 300,75

Upplupna kostnader 4 570,00

Övriga skulder 3 313,30

SUMMA SKULDER 249 936,55

Ingående eget kapital 150 477,64

Årets överskott 70 496,41

SUMMA EGET KAPITAL 220 974,05

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 470 910,60



Svenska Ödemförbundet 

DONATION

RESULTATRÄKNING 2017
Kronor

SOEB Intäkter

Värdeförändring 518

Kostnader

Stipendiat Lotta Jönsson -50 073

Egenbehandlingsfilmer -12 964

Bildande lokalförening -10 836

Barnbok -1 422

Forskning -3 421

Resultat -78 198

Dickson Intäkter

Gåvor G Håkanssons minne 4 500

Kostnader

Värdeförändring -2

Resultat 4 498

I Johansson Intäkter

Värdeförändring 64

Resultat 64

Johanniter Kostnader

Egenbehandlingsfilmer -12 500

Resultat -12 500

Barn&Ungdom Intäkter

Lottförsäljning 700

Kostnader

Lottring -98

Resultat 602

Roche/ RCC Intäkter

Anslag Roche 40 000

Anslag RCC 40 000

Kostnader

Egenbehandlingsfilmer -80 000

Resultat 0

DONATION TOTALT Intäkter 85 782

Kostnader -171 316

Resultat -85 534



Svenska Ödemförbundet 

DONATION

BALANSRÄKNING 2017

Kronor

SOEB Ingående Eget kapital 440 296

Robur Ränta Kort Fond Intäkter 518

samt Kostnader -78 716

Transaktionskonto Utgående Eget Kapital 362 098

varav Robur ränta fond 359 043

varav Transaktionskonto 1 706

varav fordran SÖF 1 422

varav skuld SÖF -73

Dickson Ingående Eget kapital 754

Robur Penningmarknad Intäkter 4 500

Kostnader -2

Utgående Eget Kapital 5 252

I Johansson Ingående Eget kapital 40 001

Robur Ränta Kort Plus Intäkter 64

Utgående Eget Kapital 40 065

Johanniter Ingående Eget kapital 20 182

Placeringskonto Kostnader -12 500

Utgående Eget Kapital 7 682

varav Transaktionskonto 7 218

varav fordran SÖF 464

Barn&Ungdom Ingående Eget kapital 8 059

Placeringskonto Intäkter 700

Kostnader -98

Utgående Eget Kapital 8 661

Roche/ RCC Ingående Eget kapital 0

Placeringskonto Intäkter 80 000

Kostnader -80 000

Utgående Eget Kapital 0

DONATION TOTALT Ingående Eget kapital 509 292

Intäkter 85 782

Kostnader -171 316

Utgående Eget Kapital 423 758

Not: Redovisningsprincipen har ändrats så  att fonderna till skillnad från

föregående år värderas till marknadsvärde inklusive värdeökning,

mot som tidigare endast anskaffningsvärdet
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Revisionsberättelse för Svenska Ödemförbundet, organisationsnummer 802017-8425, för 

verksamhetsåret 2017-01-01 – 2017-12-31.   

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltning av Förbundets angelägenheter, dess 

räkenskaper och årsredovisning. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och 

förvaltningen på grund av min revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat 

och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig om att 

årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. 

I min revision har jag granskat ett urval av underlagen för belopp och annan information i 

räkenskapshandlingar som verksamhetsplan, styrelseprotokoll, bokföringsverifikationer 

m.m. Jag har också prövat styrelsens tillämpning av gällande redovisningsprinciper och 

bedömt de uppskattningar av betydelse som styrelsen gjort när årsredovisningen 

upprättatades samt utvärderat den samlade informationen i årsredovisningen. Revisionen 

omfattar redovisning och förvaltning av all verksamhet som bedrivits i Förbundet, både den 

som bedrivits med Förbundets medel som den som bedrivits med donerade medel. 

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, 

åtgärder och förhållanden i Förbundet för att bedöma om någon styrelseledamot är 

ersättningsskyldig mot Förbundet. Jag har också granskat om någon styrelseledamot på 

annat sätt handlat i strid mot gällande föreskrifter eller Förbundets stadgar. 

Jag anser att revisionen ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med gällande föreskrifter och ger en rättvisande 

bild av Förbundets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed. 

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.  

Jag tillstyrker att årsmötet 

• Fastställer 2017 års balans och resultaträkningar. 

• Disponerar årets överskott enligt styrelsens förslag. 

• Beviljar styrelsen ansvarsfrihet för den tid som redovisningen avser. 

Älvsjö 2018-03-11   

 

 

 

Sten Bjelke 

Revisor 




