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Tänk lymfo-logiskt!
Minska svullnaden med individanpassad kombination av:

•
•
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Djupandning
Kompression
Fysisk aktivitet
Manuellt lymfdränage/Självlymfdränage
Hudvård

Hemsida:
Facebook:
Twitter:
Youtube:
Instagram:

www.svenskaodemforbundet.se
Svenska Ödemförbundet
@lymfan
Svenska Ödemförbundet
Svenska Ödemförbundet

Organisationsnummer:
BankGiro:
Swish

Då har du kanske lymfödem,
lipödem eller annat kroniskt ödem
som kan utvecklas till lymfödem

802017-8425
5896-9023
1231323864
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Svenska Ödemförbundet
Box 800
101 36 Stockholm
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Telefon: 070-666 62 73
Om du inte får svar direkt, tala in ett meddelande så
ringer vi upp.
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Har du en
onaturlig svullnad?

E-post: medlem@svenskaodemforbundet.se
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Tidningen Lymfan, fyra nummer per år (ej
till stödmedlemmar)
Diagnosfoldrar och patientinformation
Medical Alert Card där du anger personuppgifter och uppgifter om ditt ödem. Bra att
ha om du blir akut sjuk (endast till ordinarie
medlemmar)
Tillgång till Min Sida på svenskaodemforbundet.se där bland annat de fyra senaste numren
Lymfan kan hämtas i pdf-format
Digitalt nyhetsbrev 4-6 ggr/år förutsatt att du
godkänt att SÖF använder din e-postadress
(ditt ansvar att den är aktuell).
Medlemskap i SÖFs lokalförening där sådan
finns
SÖFs och SÖFs lokalföreningars slutna
grupper på Facebook
Reducerad/kostnadsfri avgift vid SÖFs
arrangemang
Kontakt med stödperson och stödfamilj
Rådgivning om diagnos, vård och patientutbildning
Webbshop på svenskaodemforbundet.se
Rabatt på produkter från vissa företag vid
beställning via deras webbshop.

ilje-/stödme
dle
fam
ör

•

KONTAKTUPPGIFTER

organis
och
al

MEDLEMSFÖRMÅNER

Lymfödem

Lymfödem uppkommer
när lymfsystemet inte
fungerar som det ska.
Det kan antingen vara
skador, eller medfödda
missbildningar, såsom
förträngningar av vissa
lymfkärl som gör att
lymfvätska läcker ut i
vävnaden och orsakar
svullnad.
Nästan alla delar av
kroppen kan drabbas av lymfödem. Det är svårt
att veta hur många som har lymfödem i Sverige
då tillståndet många gånger inte diagnosticeras.
I England anses förekomsten av lymfödem vara
lika omfattande som Parkinsons
sjukdom, Multipel Skleros och
HIV tillsammans.

Lipödem

Lipödem klassificeras
internationellt som en kronisk
kvinnosjukdom. På grund av
kunskapsbrist för diagnosticering
i Sverige saknas statistik om
förekomsten av lipödem. Personer
med lipödem kan utveckla lokala
lymfödem om fettvävnaden under längre tid
hindrat lymfflödet.
Diagnoskod: ICD, R60.0B Lipödem (2017)

Övriga kroniska ödem

Personer med venösa besvär, kärlmissbildningar
och Dercums sjukdom kan också utveckla
lymfödem.

Vad gör Svenska Ödemförbundet?

SÖF är Sveriges patient- och intresseförening för
personer med kroniska ödem. Förbundet bildades
1999. SÖFs främsta uppgift är att alla med kroniska
ödem ska få en individanpassad och jämlik vård
oavsett orsak och regionstillhörighet.
SÖF sprider kännedom och kunskap i syfte att få
till stånd nödvändiga resurser samt diagnos- och
behandlingsmetoder i överensstämmelse med
vetenskap och beprövad erfarenhet.

SÖF verkar för:

• att all vårdpersonal ska få ökad kunskap och
utbildning i lymfologi
• att det ska finnas fler medicinska lymfterapeuter i
hela landet
• att alla medlemmar har god kunskap om sin
sjukdom.
Detta leder till ökad självständighet för
medlemmarna, men också till att kunskapen om
lymfsystemet och kroniska ödem sprids.

För att uppnå målen
arbetar SÖF med:

• att vara känd som ett kunnigt och
förtroendeingivande riksförbund som arbetar för
medlemmarna
• att vara Sveriges röst för personer med lymfatiska
sjukdomar och komplikationer och deras
närstående; lokalt, regionalt, nationellt och
internationellt.
• att vara remissinstans och rådgivare till riksdag,
myndigheter, professionerna, organisationer,
industrin och akademin – regionalt, nationellt och
internationellt
• att aktivt följa och påverka utvecklingen inom

ödemvården och bevaka utbildningsfrågor,
samhällsförändringar och vårdstrukturer i
Norden, EU och internationellt
• att anordna seminarier, föreläsningar och
workshops

Får du diagnos och
den vård du behöver?

Många personer med onaturlig svullnad får
inte rätt diagnos och adekvat vård. Är du en av
dem? Gå med i SÖF där vi arbetar tillsammans
för ökad kunskap och bättre vård. Ju fler vi är
desto kraftfullare kan vi påverka vården. Ditt
medlemskap gör skillnad!

Så här blir du medlem i SÖF

Ansök om medlemskap på
svenskaodemforbundet.se under fliken
Medlem.
Om du inte har tillgång till internet är du
välkommen att ringa till 070-666 62 73 så
hjälper vi dig med ansökan.
Medlemskapet löper per kalenderår. Du
kan bli medlem närsomhelst under året. Se
hemsidan för mer information.
Närstående, anhöriga och andra som vill
stödja SÖF kan bli stödmedlemmar. Även
vårdpersonal och företag välkomnas.
Tillsammans utgör vi en stark röst för att
uppnå optimal diagnostik och behandling!

