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SÖF STOCKHOLM:S VISION OCH MÅL 2018

Vision och övergripande mål 2018

1. Sprida kunskap om kroniska ödem till drabbade, dess anhöriga, vårdpersonal och    
politiker.

2. Verka för en tidig diagnos och tidigt insatt behandling där kunskap om egenvård ska  
ingå.

3. Vara ett stöd för våra medlemmar och skapa förutsättningar att träffas i olika      
sammanhang för att bland annat utbyta erfarenheter, knyta kontakter och lära sig mer 
om sin sjukdom.
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STYRELSE 

Årsmötet 2018 valde nedanstående styrelse:

Ordförande  
Jenny Borg, 1 år

Ordinarie ledamöter
Karin Wallin   vald till 2020
Inga-Lill Bengtsson vald till 2019
Benny Wieweg vald till 2020
Margareta Wieweg           vald till 2020
Monika Lenkmann vald till 2020  
Isabelle Lindbom vald till 2020

Suppleanter
Margareta Haag vald till 2019 
Rose-Marie Ramquist vald till 2019

Revisor 
Till revisor valdes Sten Bjelke, 1 år 

Valberedningen
Till valberedningen utsågs Erica Casetta att fortsätta sitt uppdrag ytterligare 1 år
Erica och styrelsen fick i uppdrag att under året hitta ytterligare en valberedare. 
Tyvärr tvingades Erica under våren att avsäga sig sitt uppdrag. Styrelsen har tyvärr 
misslyckats med försöken att ersätta Erica och även att hitta ytterligare 1 valberedare. 

Sammanträden 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft ett konstituerande möte i samband med 
årsmötet 2018, sju styrelsemöten och ett flertal planeringsmöten, varav ett var ett 
heldagsmöte.
SÖF Stockholm har under året haft sina möten i en lokal nära Hornstull eller hemma hos 
de olika ledamöterna, men står fortfarande utan egen lokal. 
 
Årsmötet  
Efter bildandet den 6 mars 2017 höll SÖF Stockholm sitt första årsmöte exakt ett år 
senare. Tillsammans med SÖF arrangerades en kväll med föreläsningar och efterföljande 
årsmöte. 23 röstberättigade medlemmar deltog (20 fysiskt närvarande och 3 fullmakter). 
Utöver val av ordförande och styrelse samt övriga sedvanliga årsmötespunkter ägnades 
en stor del av årsmötet till att diskutera SÖF Stockholms budget och förväntade bidrag 
från SÖF. 
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Förändringar i styrelsen och valberedningen under året

• Karin Wallin, vice ordförande har under året flyttat till annan ort och har därför inte 
kunnat vara med som planerat.

• Isabelle Lindbom, ledamot, begärde utträde ur styrelsen den 4/9 2018 pga personliga 
skäl.

• Erica Casetta, valberedare, begärde utträde från valberedningen den 8/5 2018 pga 
personliga skäl.

EKONOMI

Medlemsavgifter: 
Alla medlemsavgifter tillfaller i dagsläget förbundet SÖF. Då SÖF Stockholm inte tar ut en 
egen avgift för medlemsskap i den lokala föreningen blir vi beroende av bidrag, sponsring 
eller att ta ut avgifter under olika evenemang för att få ekonomin att gå ihop.

Bidrag:  
SÖF Stockholm tilldelades under 2018 två bidrag från SÖF på totalt 11 000:-. 
Dessa pengar var öronmärkta till två evenemang under året, Lipödemdemonstrationen 
under lipödemmånaden juni samt  som medarrangör till SÖF:s Egenvårdskvällar under 
hösten. 

Ansökningar:
 
Landstingsbidrag 
SÖF Stockholm har under 2018 ansökt om landstingsbidrag för 2019. Ansökan uppgick till 
81 200 och vi beviljades 20 000 kronor i bidrag med följande motivering:  
”Föreningen som söker bidrag för första gången uppfyller kraven för beslutade riktlinjer. 
Föreslår 20 000 kronor som delfinansiering av föreningens arbete med föreläsningar, 
egenvårdskurser mm för medlemmarna.”
 
Bidrag från Svenska Ödemförbundet 
Pga att landstingsbidraget blev betydligt mindre än ansökt har SÖF Stockholm också 
ansökt om bidrag från SÖF för fasta kostnader 2019 i form av trycksaker/kontorsmat/
admin, lokalhyra interna möten samt bidrag till årsmöteskonferenser.  

Fond för kunskapsspridning
SÖF Stockholm har instiftat en fond för kunskapsspridning inom Stockholms län där 
pengarna är öronmärkta för ökad kunskap om kroniska ödem. 

Swish 
Vi har skapat ett swishkonto med nummer 123 621 4266. 
 
Ekonomiskt resultat: 
Resultat av 2018 års verksamhet framgår av bilagda ”Resultat- och Balansräkning”. 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ADMINISTRATION

Under 2018 har SÖF Stockholm fortsatt med att förbättra allt inom det administrativa 
arbetet.

Arbetsordning och fokusområden 
Vi började det nya verksamhetsåret med att göra en mycket genomarbetad arbetsordning 
och styrelsen utsåg tillsammans tre olika fokusområden som vi ville rikta in vårt arbete på 
under 2018. 

• Politisk påverkan
• Kunskapsspridning
• Medlemshjälp

Vi utsåg ansvariga för respektive grupp och har jobbat vidare med dessa områden, dock 
inte i den takt vi önskat pga av resursbrister. 

Avtal
SÖF Stockholm har tecknat ett samarbetsavtal med SÖF. Vid tiden för undertecknandet 
kvarstod vissa frågeställningar men för att komma vidare i arbetet så valde SÖF 
Stockholm att återkomma kring dessa framöver.

Medlemsregisteransvarig 
SÖF Stockholm har utsett en medlemsregisteransvarig, Rose-Marie Ramquist som efter 
det att avtalet med SÖF var undertecknat har kunnat sätta sig in i arbetet.
 
SÖF:s referensgrupp för lokalföreningar
SÖF Stockholm har också utsett ordföranden som representant i den referensgrupp som 
SÖF tillsatt för alla lokalföreningarna.

MEDLEMMAR  
 
Medlemsantal 
Medlemsantalet har precis som under vårt första verksamhetsår ökat stort under året.  
Antalet medlemmar i SÖF Stockholm var per den 31/12 2018 527 medlemmar, inklusive 
alla medlemskategorier. En ökning med 83 medlemmar eller 18,7% sen förra årsskiftet.

Medlemsvärvning
Värvning av nya medlemmar är ett ständigt pågående arbete och vi sprider information om 
både SÖF och kroniska ödem i tal och/eller skrift i alla tänkbara sociala sammanhang.  
Vi har jobbat mycket med medlemsvärvning genom våra evenemang under året och vi 
betonar alltid vikten av att vara medlem för att kunna åstadkomma förändring.  

Medlemsadministration
Under 2018 har antalet mail och telefonsamtal med frågor kring var man ska vända sig för 
att få hjälp med sin diagnos ökat. Vi kan se att behovet av lymfterapeuter är enormt och 
det vore önskvärt med ett diagnostiskt centrum dit vi som patientförening kunde 
rekommendera våra medlemmar att söka sig till.
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Arbetsgrupper  
Vi har under året fortsatt att annonsera efter fler medlemmar som kan engagera sig i SÖF 
Stockholm genom att ingå i någon/några av våra arbetsgrupper. 

AKTIVITETER

SÖF Stockholm har under 2018 anordnat ett flertal aktiviteter för både medlemmar och 
icke-medlemmar. Vi strävar efter att ha en transparent förening där alla som har en 
diagnos är välkomna och man skall kunna vända sig till oss för att få stöd och hjälp, 
oavsett vilken ödemsjukdom man har. Vid evenemang med avgift ges medlemsrabatt.
 
Några event har fått ställas in pga för få deltagare. Detta gäller några cafékvällar samt 
medverkan i Vårruset. En temadag som vi kallade ”Våra rättigheter i vården” 
omorganiserades på grund av för få anmälda. Då en hel del planeringsarbete redan hade 
genomförts inför denna medlemsdag så beslöt vi att i stället bjuda in till en träff med 
styrelsen för SÖF Uppsala. Den hölls på Sfären i Solna.

Cafékvällar/Promenadträff: 
Vi har genomfört fyra cafékvällar för medlemmar och precis som tidigare år anordnade vi i 
augusti en promenad utmed stranden från Hornstull till Skanstull som avslutades med en 
gemensam middag. 

Lipödemdemonstration, 9/6 :
För tredje året i rad arrangerades en demonstration under lipödemmånanden juni. Det här 
året stod SÖF Stockholm som arrangör under temat ”Mera färg och mindre skam”. 
Det blev en mycket lyckad demonstration med ett 40-tal deltagare som kom i en enormt 
vacker färgprakt då de hade nappat på uppmaningen att sluta skämmas för sina kroppar 
och istället börja synas.
 
Demonstrationen innebar att fler människor fick kännedom om kroniska ödem och 
Lipödem i synnerhet. 

SÖF lånade ut filmkamera och stod för redigeringskostnader så att en film från 
demonstrationen kunde göras och därmed bidra till än mer kunskapspridning.

Dansa för hälsan, 29/9
SÖF Stockholm anordnade under hösten en prova-på-kurs i modern fox där deltagarna  
under ett par timmar fick chansen att lära sig grunderna i dansen. Deltagarna var mycket 
nöjda med dagen.

Kompressions-special, 17/11  
Under hösten hade vi en heldagskonferens med temat kompression. Styrelsens samlade 
resurser lades på planering och genomförande av detta event. Nästan 40 personer 
anmälde sig till temadagen.
På programmet fanns grundläggande information om lymfsystemet och hur kompression 
egentligen fungerar. Deltagarna fick lära sig om kompression för olika tillfällen och 
kroppsdelar och under den avslutande frågestunden var det mestadels frågor om 
kompression efter fettsugning.
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Föreläsare var:
* Åsa G Andersson, Leg. Arbetsterapeut, Lymfterapeut på Rehabcenter, Sfären
* Pia Gunnarsson, Medical Advisor på Essity Hygiene and Health,  
* Sara Svensson, Leg. Sjukgymnast, Medicinsk Lymterapeut, Produktspecialist på Medi 

Sweden AB 
* Maria Stjernberg Åkermark, Kompressionsansvarig på RaMa Medical                             

Dessutom fanns utställare från Solidea och Lipeolastic på plats under hela dagen.

Kurs i egenvård: 
Under hösten har vi i samarbete med SÖF arrangerat fyra stycken informationskvällar där 
Helena Janlöv Remnerud berättat om lymfsystemet och hur man med egenvård kan få det 
att fungera så bra som möjligt. Ett 15-tal medlemmar har närvarat vid varje tillfälle.

INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING

Hemsida
Under vår lokala del på Svenska Ödemförbundets hemsida läggs våra evenemang och 
andra nyheter upp. 

”Lymfan”
Under året har SÖF med redaktör Anna Sandberg i spetsen gett oss lokalföreningar mer 
utrymme i ”Lymfan” så att vi numera har en halvsidestext i varje nummer. Vi kan därför nå 
alla SÖF:s medlemmar och även dom andra lokalföreningarna och informera om vad vi 
gör här i Stockholm.

Facebook
Sedan 2017 har SÖF Stockholm haft sida på Facebook men beslutade 2018 att också 
skapa en grupp då det medför en rad positiva effekter vad gäller att kunna sprida både 
kunskap och information.  
I gruppen hade vi vid årsskiftet 204 medlemmar och på sidan 248 som gillar oss.
 
Vi ansåg det positivt att ha en sluten facebookgrupp, men att vem som helst som ville vara 
med skulle få vara det. 

Dock har SÖF önskat att alla lokalföreningars facebookgrupper ska vara en 
medlemsförmån endast för de personer som är medlemmar i SÖF. Därför pågår just nu ett  
arbete att gå igenom alla våra medlemmar i SÖF Stockholms facebookgrupp för att 
kontrollera medlemskap i SÖF.  

Instagram
SÖF Stockholm har även ett Instagram-konto som uppdateras i paritet med de resurser 
som finns tillgängliga.

 
Vi delar och sprider vidare SÖF:s informationsfilmer och artiklar via alla våra kanaler så 
gott vi mäktar med.
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SAMARBETE MED ANDRA ORGANISATIONER OCH PATIENTFÖRENINGAR

HSO
SÖF Stockholm fick avslag på ansökan om medlemskap i HSO med följande motivering:
”Föreningen uppfyller ännu inte kravet i punkt 5, att man har en bred intressepolitisk 
verksamhet omfattande minst tre samhällsområden. Med de sju intressepolitiska områden 
som menas utbildning, arbetsmarknadspolitik, bostadspolitik, socialpolitik, hälso- och 
sjukvård, kollektivtrafik och kultur.” 
 
Lymfterapeuterna 
Vi har sökt kontakt med ”Nätverket för Lymfterapeuter” inför det möte de skulle ha i 
november 2018. De ville hellre att vi skulle vara med på deras nästa möte 2019. SÖF 
Stockholm har inte haft resurser att utveckla det vidare.

PÅVERKANSARBETE
 
SÖF Stockholm deltog i möte på Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen gällande revidering av 
vårdval för planerad, specialiserad lymfödemrehabilitering. SÖF Stockholm framförde 
flertalet synpunkter tex:

- kravet om utbildning på avancerad akademisk nivå, ska vara relevant för tjänsten, 
dvs forskning om diagnostik och/eller behandling för lymfödempatienter (Gällande 
HSFs krav pá höjd kompetens hos várdgivaren)

 (diarienummer HSN 2016-3490) 

SÖF Stockholm har skickat ut 20-tal inbjudningar till vårdcentraler runt om i Stockholm 
inför ”Kompressions-special” med förhoppningen att öka medvetenheten bland 
vårdcentralspersonal om SÖFs diagnosgrupper.

SÖF Stockholm har skickat inbjudningar till dagspressen i samband med 
kompressionseventet samt skickat femtiofem (55) pressmedelanden inför 
Lipödemdemonstrationen.
 
Ella Bohlin, Landstingsråd - KD kom till årets lipödemdemonstration och ställde även upp 
på intervju. Hon samtalade också med flera av deltagarna. 

Hundratals diagnosfoldrar har delats ut till vårdpersonal, intresserad allmänhet och till 
medlemmar.

Vårdguiden
SÖF Stockholm har vid ett flertal tillfällen påpekat för 1177 Vårdguiden att det saknas 
information om Lipödem på deras webbsida. Kontakt har även tagis med redaktören för 
papperstidningen som skickas ut till alla hem angående ett uppslag om lipödem i 
tidningen. 
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SLUTORD

Trots att styrelsen och valberedningen under 2018 är märkt av brist på resurser på grund 
av avgångar och sjukdom så har vi genomfört många event. Event som deltagare och 
sponsorer gett mycket positiv kritik. 

Utöver det har vi bl a jobbat med administration, bidragsansökningar, information, 
marknadsföring, sökt samarbete med andra organisationer och påverkansarbete i vår 
strävan att förbättra villkoren i vården för våra medlemmar.

Vi har kontinuerligt strävat efter att finna nya medlemmar till vår styrelse och valberedning 
men vi har inte lyckats hitta någon för uppdrag i vår styrelse eller valberedning.

För att den här föreningen skall leva vidare så är det direkt nödvändigt att vi får in fler 
medarbetare i styrelsen för Svenska Ödemförbundet Stockholm och till våra 
arbetsgrupper. 

Stockholm den     /      2019

Revisionsberättelse rörande denna årsredovisning har avlämnats den _________________ 

Jenny Borg, ordförande Karin Wallin, vice ordförande

Benny Wieweg, kassör Inga-Lill Bengtsson, sekreterare

Margareta Wieweg, ledamot Monika Lenkmann, ledamot
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Sten Bjelke, revisor
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