
Verksamhetsplan 2019
SÖF Stockholm

Denna verksamhetsplan med bifogad budget är upprättad under antagandet att en 
helt ny styrelse kommer att väljas på årsmötet 2019-03-16. Ordförande samt alla 
styrelseledamöter i den nuvarande styrelsen har aviserat att de inte ställer upp för 
omval respektive avgår vid årsmötet. Därför är denna verksamhetsplan gjord för att 
i stora delar kunna påverkas och detaljplaneras av den nya styrelsen enligt de 
beslut som årsmötet tar.  
 
Vad gäller medlemsevent så är tre tematräffar planerade. Vad gäller budgetposterna 
Medlemsevent, Informationsverksamhet och Påverkansverksamhet i övrigt så 
föreslås den nya styrelsen få i uppdrag att fatta beslut kring dessa verksamheter.

De belopp som anges i budgeten är endast att se som vägledning utifrån vår 
erfarenhet av kostnader för olika typer av aktiviteter. Vad avser posterna av mer 
administrativ karaktär: Lokalhyra interna möten, Trycksaker/kontorsmat/admin och 
Årsmöte så baserar de sig på erfarenhet från verksamheten och är i viss mån 
relaterade till omfattning på verksamheten.

Vad gäller intäktssidan och bidraget från Region Stockholm på 20 000 kr så krävs 
det att föreningen inger en reviderad budget och verksamhetsplan över hur 
pengarna kommer att användas.  
Bidrag från SÖF avser bidrag för kostnader för årsmötet 2019 och Deltagaravgifter 
avser de tre planerade tematräffarna.

Verksamhetsplan 2019
Sida �  av �1 3



VISION/MÅL

Som lokalförening under Svenska Ödemförbundet ska vi:
1. Sprida kunskap om kroniska ödem till drabbade, dess anhöriga, vård- och 

hälsopersonal 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 sociala 

och kunskapshöjande sammanhang för att bland annat utbyta erfarenheter, knyta 
kontakter och lära sig mer om sin sjukdom. 

4. Verka för att våra medlemmar med rätt vård ska kunna få en bättre hälsa och deltaga i 
arbetslivet i högre grad (då många av våra medlemmar är sjukskrivna).

Hur kan vi uppnå våra visioner och mål?
1.
•Verka för en högskoleutbildning inom lymfterapi och öka kunskapsnivån om 

lymfsystemet och dess sjukdomar inom samtliga vårdutbildningar. 
•Besöka och dela ut informationsmaterial på/hos vård-och hälsoinstanser som exempelvis 

lymfterapeuter och rehabcenter, samt andra professioner som kommer i kontakt med 
människor som har ödemsjukdomar.

•Bjuda in professioner till olika informationsträffar.
•Uppmärksamma den internationella lipödemmånaden juni,  

”Världsdagen för lymfödem och lymfatiska sjukdomar” 6 mars samt Dercumdagen 4 
april.

•Skriva debattartiklar/kontakta media för att nå ut med information om ödemsjukdomar.
•Samarbeta med andra patientföreningar/organisationer. 

2.
•Möten och skrivelser till politiker i Region Stockholm för att informera om ödemsjukdomar 

och påpeka de brister som finns i vården kring dessa sjukdomar.
•Möten och skrivelser till skolhälsovård som kan fånga upp våra medlemmar i ett tidigt 

skede.
•Besöka och dela ut information på ungdomsmottagningar/gynekologiska mottagningar/

cancercentrum och andra instanser som troligtvis kommer i kontakt med våra 
patientgrupper i ett tidigt skede, exempelvis fysioterapeuter och psykologer.

Verksamhetsplan 2019
Sida �  av �2 3



3.
•Erbjuda varierande forum att träffas på såsom informations- och temakvällar, 

föreläsningar och andra gruppaktiviteter.
•Ta tillvara på, och så långt det är möjligt, genomföra de önskemål på aktiviteter som 

kommer från SÖF Stockholms medlemmar.
•Undersöka möjligheter att ansöka om bidrag från ett flertal instanser för att öka våra 

möjligheter att anordna medlemsaktiviteter och att sprida kunskap om medlemmarnas 
diagnoser. 

4.
•Genom att erbjuda aktiviteter som till exempel lindrar smärta och minskar stress, ökar 

rörlighet och möjligheten till att vara fysisk aktiv men också att jobba med psykologiska 
effekter av sjukdomen såsom sorgebearbetning och kroppsacceptans.

•Påverkansarbete så att våra medlemmar får en personligt anpassad ödemvård inklusive 
nödvändiga hjälpmedel i hem och på arbetsplats. 

AKTIVITETER 2019

• TEMATRÄFFAR  
Vid tre olika tematräffar under 2019 får våra medlemmar lära sig mer om SÖF:s 
diagnosgrupper Dercums sjukdom, Lipödem och Lymfödem/Venös insufficiens. 
Träffarna innefattar information om symptom, diagnostisering, olika behandlingsmetoder 
mm för respektive diagnos.
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