
VALBEREDNINGENS FÖRSLAG, SÖF STOCKHOLM 2020:  

Anna Tiflidou Weimarsson  
47 år, Kungsängen. 

Jag är utbildad undersköterska/mentalsköterska men är numera sjukpensionär.

Som person är jag glad, pratsam och tycker om att finna lösningar och skapa idéer. 
Jag har lipödem, Sjögrens syndrom, fibromyalgi, astma och allergi.

Jag vill vara med i SÖF Stockholms styrelse för att jag avskyr orättvisor och vill att vi ska 
tas på allvar och få hjälp.


Cecilia Hansson 
45 år, Liljeholmen 
Jag arbetar som lokförare vilket jag trivs bra med.

Vid 14 års ålder drabbades jag av lipödem men fick inte diagnosen förrän nyligen. 
Jag vill vara med i SÖF Stockholms styrelse för att jag anser att alla har rätt till en jämlik 
vård. Ödemsjukdomar måste börja tas på allvar.


Hillevi Värnhall Nihlén 
54 år, Värmdö 
Jag är sjukpensionär sedan några år tillbaka men jobbade innan dess som 
kriminalinspektör vid polisen i Stockholm.  
Jag är multisjuk i Dercums sjukdom, lipödem och ett flertal andra autoimmuna sjukdomar.

Anledningen till att jag anmält mig som kandidat till SÖF Stockholms styrelse är att jag 
anser att vi som lider av ödemsjukdomar inte får adekvat vård. I väntan på att forskare 
och läkare hittar anledningen till våra sjukdomar och en eventuell bot för dessa, behöver 
vi vård för våra symptom. Det får vi inte i dagens samhälle. 


Marie Harding 
45 år, Ekerö

Jag är sjukpensionär. Specialområde är neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som 
t.e.x adhd och autism. På fritiden är jag en inbiten scout och är engagerad i styrelsearbete 
på kår-, distrikt- och nationell nivå. Jag håller även utbildningar där jag utbildar 
scoutledare. 
Jag vill vara med i SÖF Stockholms styrelse för att driva vården framåt. Jag anser att alla 
MÅSTE få en jämlik vård. 




Marie Skytt  
50 år, Tullinge  
Jag kom in i "ödemvärlden" för ca 6 år sedan när jag utbildade mig till Ekologisk 
hudvårdsterapeut/ Lymfmassör och för 2 år sedan påbörjade jag ytterligare en utbildning, 
Lymfflödesmassör med fördjupning inom lymfsystemet. Mitt tänk är att inspirera, peppa 
och hjälpa så många som möjligt genom olika behandlingar, träning, andning, 
kompression, kostråd och framför allt att klienterna ska se vad de själva kan lyckas med.  
Jag älskar mitt arbete och känner att det finns så många kvinnor som får en bristfällig 
hjälp från vården. Därför tycker jag att det skulle vara värdefullt att vara med i styrelsen för 
SÖF Stockholm och kunna arbeta för större kunskapsspridning. 

Jag fick själv diagnosen Lipödem för 2 år sedan. 


Monica Sivgren 
58 år, Huddinge

Jag jobbar som operationssjuksköterska (34 år), dock inte så mycket kliniskt längre utan 
med medicinsk teknik inom operation. 

För några år sedan blev jag diagnostiserad med Lipödem och jag upprörs över att vi har 
en sjukvård som inte omhändertar våra behov.

Jag har tidigare erfarenhet av styrelseuppdrag i vår bostadsrättsförening och i SÖF 
Stockholm skulle jag vilja jobba med att föra upp kvinnors dolda sjukdomar på agendan 
för att nå en förändring. 
 

Tuula Ranebäck 
68 år, Tullinge 
Jag driver ett säkerhetsföretag tillsammans med min man och är engagerad i 
företagsfrågor samt har suttit i styrelse för Huddinge Företagarna. 
Under åren har jag varit med i flera föreningar och styrelsearbeten som berör mina 
intressen och sedan starten 2004 är jag involverad i Huddinge-Botkyrka 
trädgårdssällskap. Där har jag varit ledamot och ordförande och i dag ingår jag i 
valberedningen och är sammankallande. Trädgårdsintresset har även styrt mig till 
Riksförbundet Svensk Trädgård där är jag internrevisor sedan 2 år tillbaka. 
Mitt mål med ett styrelsearbete inom SÖF Stockholm är att ingen ska behöva vänta flera 
år på att få hjälp och diagnos för sina ödemproblem. Jag önskar jobba för att ökad 
kännedom om sjukdomen och påverka politiker och läkare på alla nivåer. 
Jag fick min diagnos lipödem i augusti  2019.

Ulrica Nilsson 
46 år, Haninge. 
Jag arbetar som förskollärare och har gjort det i 26 år.




Vi är en familj som är väldigt aktiv inom olika bollsporter samt gymträning och har ett 
intresse för hur kosten påverkar oss på olika sätt. Jag har alltid varit inblandad i mina 
barns lag och haft olika roller som bl.a lagledare, kassör och materialare. 
Jag fick min diagnos lipödem i december 2019 och det var då jag kom i kontakt med 
SÖF. Jag känner att jag vill vara med och bidra för att föreningen ska fortsätta vara aktiv 
och att det fantastiska jobb som tidigare gjorts fortsätter så vi alla kan få den vård vi 
behöver.


Ställer upp för omval: 

Sten Bjelke, Revisor (1 år) 
 
Jenny Borg, Valberedning (1år)


