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Verksamhetsplan 2020 för SÖF Västra Götaland 

 

Vår vision för SÖF Västra Götaland 

Vi vill: 

• vara det självklara forumet för våra medlemmar, deras närstående och 

sjukvården för ökad kunskap och utbyte av erfarenheter.  

• att alla medlemmar ska få en tidig diagnos och få tidigt insatt 

patientutbildning och behandling. 

• att alla medlemmar ska erbjudas en rättvis och jämlik vård. 

Vår målgrupp 

Vår förening vänder sig till personer med lymfatiska sjukdomar/kroniska ödem 

hos barn, tonåringar och vuxna i regionen Västra Götaland.  

Ändamål med föreningen enligt stadgarna 

Föreningens uppgifter är att lokalt inom Västra Götaland arbeta för 

förbundets och lokalföreningens ändamål: 

SÖF Västra Götalands ändamål är tillvarata intressen för personer med 

kroniska ödem och deras närstående samt värna om mänskliga rättigheter 

genom att hävda vår rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden. 

(SÖF:s stadgar 2018) 

Genom att: 

• Värva medlemmar inom regionen 

• Verka för ökad kännedom och kunskap om ödem samt diagnos- och 

behandlingsmetoder 

• Verka för ökad utbildning av lymfterapeuter och annan berörd 

sjukvårdspersonal 

• Stödja forskning och utveckling inom den lokala ödemvården 

• Verka för att personer med kroniska ödem får behandling genom 

sjukförsäkringssystemet och får delta i beslut vid val av vårdformer 

• Bidra till att livskvaliteten för personer med kroniska ödem förbättras, 

bland annat genom ökat utbyte av kunskaper och erfarenheter såväl 

mellan personer med kroniska ödem som mellan yrkesverksamma inom 

vården 

• På lämpligt sätt tillvarata intressen för personer med kroniska ödem 

genom att vara remissinstans i vårdfrågor 
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• Verka för ökad lokal närvaro 

• Medverka i aktiviteter för ökat utbyte av kunskaper och erfarenheter 

lokalt om kroniska ödem och dess behandling 

 

 

Mål 2020 
Här följer en lista på mätbara mål för året kopplade till ändamålet och 

uppgifter enligt stadgar.  

 

Öka kännedomen om föreningen och dess arbete 

  

Strategi: Att på Facebook och Instagram regelbundet posta inlägg för att 

informera om föreningens arbete. Medverka på event som riktar sig till 

personer som kan vara intresserade av vår verksamhet. 

 

Öka antalet medlemmar bosatta i Borås 

Strategi: Arrangera ett medlemsmöte i Borås samt öka närvaron i Borås. 

Personer inom Göteborgs Stad ska genom den offentliga vården få möjlighet 

att få ställd diagnos Lipödem och få relevant vård. 

Strategi: Genom att träffa regionpolitiker uppmärksamma patienternas 

nuvarande situation. Genom opinionsbildning öka kännedomen kring 

Lipödem och därmed mobilisera medlemmarna för rätten till adekvat vård. 

Hur vi kan uppnå vårt syfte och våra mål 

Vi ska 

1. Kunna anlita experter som kan hålla föreläsningar eller workshops om 

de olika lymfatiska sjukdomarna, egenvård och hjälpmedel. Med ökad 

kunskap och genom erfarenhetsutbyte med andra medlemmar, kan 

en medlem agera så att hen kan uppnå en bättre livskvalité. 

2. Via telefonkontakt kunna vara ett stöd för medlemmar. Utskick av 

nyhetsbrev, informationsblad mm. 

 

3. Vi vill påbörja att digitalisera en del av vår verksamhet under 2020 och 

utöka detta under 2021 då många av våra medlemmar tillhör riskgrupp 

och de får då möjlighet att delta digitalt samt hitta nya plattformar för 

möta andra i samma situation. 
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4. Administrera en sluten grupp på FB samt en öppen sida på FB och 

andra digitala medier. Därigenom kan vi nå ut både till medlemmar 

och professionen. 

 

5. Ta fram information om föreningen för att kunna sprida den till olika 

sjukvårdsinrättningar. Genom tidig information om vår förening kan en 

blivande medlem ta kontakt för stöd och hjälp. 

 

6. Ta kontakt med ansvariga politiker inom vården för att sprida kunskap 

om de lymfatiska sjukdomarna samt önskade vårdinsatser i regionen. 

Vårdutbudet för våra medlemmar behöver förstärkas och vara lika över 

hela regionen. 

 

7. Nätverka i regionen genom fortsatt samarbete med Funktionsrätt 

Västra Götaland. Samarbeta med andra patientföreningar så att fler 

patientgrupper känner till vår förening. (Medlemskapet i 

paraplyorganisation gör att vi kan få ut ytterligare information och 

samarbete med andra föreningar i Västra Götalandsregionen.)  

 

8. Genom vår medicinske rådgivare kunna vara till stöd för våra 

medlemmar samt ge information till professionen. 

 

Planerade aktiviteter 2020  
 
På grund av rådande omständigheter med en pågående pandemi covid-19 

har flera planerade aktiviteter blivit inställda och SÖF Västra Götaland gick 

2020-03-29 ut med en extra information till våra medlemmar om att det fysiska 

årsmötet var inställt. Detta är ett reviderat förslag till verksamhetsplan. 

 

SÖF Västra Götalands styrelse följer noga informationen från folkhälsomyndig-

heten om Coronaviruset spridning och ser nu att det inte finns några 

möjligheter att genomföra flera planerade verksamheter, se nedan 

 

• Medlemsmöten under 2020 med utbildning/information.  

 

• Utbildning av styrelse i att arbeta digitalt inför utveckling av digitala 

medlemsmöten, webbinarier osv 

 

• Anlita föreläsare som kan hålla digitala föreläsningar om olika ämnen 

som är av intresse för våra medlemmar 
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• Världscancerdagen 2020-02-04. Uppmärksamma dagen i våra lokala 

nätverk. 

 

• SÖF Västra Götaland kommer att delta som utställare för att sprida 

kunskap om vår förening på anhörigkonferens på Dahlheimers Hus som 

hålls av Funktionsrätt VG 2020-03-03. 

 

• Världslymfödemdagen 2020-03-06. Vi kommer att vara en del av ILFs 

globala manifestation. 

 

• SÖF Västra Götaland kommer att delta och presentera sig/hålla ett 

föredrag på Funktionsrätt Västra Götalands årsmöte 2020-03-21. Fysiskt 

årsmöte Inställd, Digitalt årsmöte istället. Presentation av vår förening 

kommer att hållas vid senare tillfälle. 

 

• SÖF Västra Götaland kommer att stå värd för Förbundets årsmöte 2020-

03-28. Fysiskt årsmöte där SÖF Västra Götaland skulle stå värd för 

Förbundets årsmöte inställd på grund av rådande omständigheter. 

Förbundet planerar att hålla ett digitalt årsmöte 

 

• Dercumdagen 2020-04-04. Vi ska uppmärksamma dagen i våra lokala 

nätverk. 

 

• SÖF Västra Götalands fysiska årsmöte 2020-04-18. Fysiskt årsmöte Inställd 

under våren på grund av rådande omständigheter. Nytt årsmöte 

planeras under hösten 2020 antingen digitalt eller fysiskt 

 

• Lipödemmånaden (juni). Sprida information i våra lokala nätverk samt 

starta lipödemmånaden med medlemsmöte och bjuda in föreläsare 

med inriktning på lipödem. Fysiskt möte inställd, digital information 

under Lipödemmånaden via FB-sida, grupp osv  

 

• Deltagande för styrelsemedlemmar i ILF 2020-10-01—2020-10-03 i 

Danmark. Inställd och planeras våren 2021 

 

• Utbildning av styrelsen i mediehantering då detta redskap är av största 

vikt i vårt arbete för våra medlemmar. Vi kan bättre nå beslutsfattare i 

vården och politiken. 

 

• SÖF Västra Götaland arbetar vidare med påverkansarbete och 

ordföranden representerar SÖF Västra Götaland i referensgruppen för 



 

 2020-05-21 
   
 
 
 
 

5 (5) 
 

framtagning av nya mallar gällande SIP (Samordnad individuell plan) i 

Västra Götalandsregionen.  

 

• Ordförande representerar även SÖF Västra Götaland när Länsstyrelsen i 

Västra Götaland arrangerar olika konferenser osv och gör vår röst hörd 

även där. 

 

• Uppvakta och lista aktiva politiker med beslutsrätt i våra frågor.  

 

• Peter Hall är fortsatt representant för SÖF (Svenska Ödemförbundet) 

svenska förening i det europeiska referensnätverket för sällsynta 

kärlsjukdomar, VASCERN. Genom detta får vi en ökad 

omvärldsbevakning inom EU. 

 

• Arbetsgrupp ”Bidrag och Fonder” arbetar vidare med att söka 

ytterligare ekonomiska bidrag för att vi ska kunna erbjuda våra 

medlemmar bra och kvalitativa föreläsningar och medlemsträffar. Vi 

vill bjuda in experter på de olika områdena. 

 

• Arbetsgrupp ”Opinion och Påverkan” arbetar vidare med att sprida 

kunskap och påverka lokala politiker, myndigheter och vårdgivare för 

att förbättra möjligheten till adekvat vård för våra medlemmar och 

invånare i Västra Götaland med ett kroniskt ödem eller annan lymfatisk 

sjukdom, få en tidig diagnos och få individanpassad vård/hjälpmedel.  
 


