
 

 
 
 

Verksamhetsplan 2019 
SÖF Uppsala 
 
SÖF Uppsala ser nu framåt mot sitt andra verksamhetsår. 

Under våren 2018 var vårt fokus det administrativa arbetet för att starta och driva 

föreningen. Under hösten har vi fokuserat på att nå ut till medlemmarna, där vi har 

skapat plattformar för möten som ex. caféträffar och medlemsmöten. Vi har pratat med 

några politiker, vi har haft varierande typer av möten med vården, allt för att belysa 

vår situation. Vi har blivit medlem i Funktionsrätt för Uppsala, vi har ett gott samarbete 

med Studieförbundet Vuxenskolan. 

Vårt främsta fokus är självklart att verka för en bättre vård för personer med 

kroniska ödem. 

För att kunna genomföra planerade aktiviteter och nå uppsatta mål är det viktigt att vi 

hittar människor som vill engagera sig i SÖF Uppsalas lokalförening. Tillsammans blir 

vi starka! 

 

Vision/Mål 

Som lokalförening under Svenska Ödemförbundet vill vi: 

• Sprida kunskap om och verka för att drabbade av kroniska ödem ska få en tidig och korrekt   

diagnos med behandling. Målgrupper; medlemmar, allmänhet, vårdpersonal och 

beslutsfattare. 

• Vara ett stöd och skapa förutsättningar för våra medlemmar att träffas i olika sammanhang 

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

samt nå fler drabbade som ännu inte hittat SÖF. 

• Påverkan och dialog med såväl terapeuter, vårdpersonal, beslutsfattare och övriga som kan 

bidra till att drabbade har god tillgänglighet till korrekt behandling och hjälpmedel. 

Hur kan vi uppnå vår vision/mål? 

• Besöka och dela ut informationsmaterial på/hos vårdcentraler, lymfterapeuter, 

   vårdcentraler, samt andra professioner som kommer i kontakt med  

   ödemsjukdomar. 

• Uppmärksamma dessa tillfällen, ”Världsdagen för lymfödem och lymfatiska 

   sjukdomar” den 6 mars, och den internationella lipödemmånaden i juni. 

• Samarbeta med andra patientföreningar/organisationer.  
• En intention att få till möten och skrivelser till politiker i Uppsala läns landsting där vi 

   kan informera om ödemsjukdomar och påpeka de brister som finns i vården kring 

   dessa sjukdomar. 

• Erbjuda varierande forum att träffas på såsom cafékvällar, informationskvällar, 

   föreläsningar mm. 

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

   kommer från SÖF Uppsalas medlemmar. 



 

• Ansöka om bidrag från en del instanser för att öka våra möjligheter att anordna   

   medlemsaktiviteter. 
 

Aktiviteter 2019 

Vi har några idéer på vad vi inom SÖF Uppsala skulle vilja göra under 2019.  

Nedan ser ni en del av aktiviteterna som vi kommer att erbjuda våra medlemmar. 

 
• Caféträffar 

   Vi fortsätter med att arrangera träffar månadsvis, för att ge våra medlemmar  

   möjlighet att träffa andra i liknande situation, ställa frågor och ta hjälp av varandra. 

 
• Världsdagen för lymfödem och lymfatiska sjukdomar den 6 mars 

   Föreläsning med Åsa G. Andersson, Leg. Arbetsterapeut/lymfterapeut, 

    Rehabcenter Sfären. 

 

• Uppmärksamma Lipödemmånaden i juni 

 

• Medlemsmöten med intressanta föreläsningar och talare. 

    
 


