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Verksamhetsberättelse år 2020 för 
Svenska Ödemförbundet 

 

21:a  VERKSAMHETSÅRET 
 
 
 

 
OM SVENSKA ÖDEMFÖRBUNDET 
 
Föreningsform  Ideell förening 
Organisationsnummer:  802017-8425 
Postadress:   Box 800, 101 36 Stockholm  
E-post:   info@svenskaodemforbundet.se 
Hemsida:   www.svenskaodemforbundet.se 
Bankgiro:   58 96-90 23 
Swishnummer:  1231323864   
Engelskt namn:  Swedish Association of Chronic Oedema 
   
Svenska Ödemförbundet, nedan kallat SÖF, är rikstäckande. SÖF är ett ideellt, 
demokratiskt, religiöst och partipolitiskt obundet patientförbund för personer med 
kroniska ödem, deras närstående och andra intressenter. SÖF räknar kroniska ödem 
som primära och sekundära lymfödem, lipödem, venösa ödem och andra lymfatiska 
sjukdomar. Till sin hjälp har styrelsen kliniska rådgivare som utses av styrelsen. De 
kliniska rådgivarna ska vara ledande medicinska lymfterapeuter som speglar 
medlemmarnas diagnosområden.  
 
Vision 
• att vara ett forum för våra medlemmar, deras närstående, industrin, professionen och 
akademin för ökad kunskap och utbyte av erfarenheter   
• att alla medlemmar ska få en tidig diagnos och tidigt insatt patientutbildning och 
behandling  
• att alla medlemmar ska erbjudas en rättvis och jämlik vård.  
  
Övergripande mål  
• att påverka sjukvården, politiken, akademin och myndigheter för rätt diagnos och 
behandling  
• att påverka diagnos- och behandlingsmetoder genom att uppmärksamma 
evidensbaserade och kliniskt beprövade metoder och deras resultat som uppnåtts i 
Sverige och internationellt  
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• att stödja innovation, utveckling och forskning kring ödem samt utbildning i lymfologi 
och kroniska ödem  
• att verka för rättvis och jämlik vård 
 
Mål 2020 
• Minst 50 procent av aktiviteter, fastställda i verksamhetsplanen 2020, ska vara 
påbörjade under året och vara enligt budget. 
• SÖF ska ha minst 1 500 medlemmar innan året är slut   
• Samarbetet med andra organisationer ska leda till minst tre gemensamma möten per 
organisation  
• Medverka till att lokala initiativ görs för att genomföra Världsdagen för lymfödem den 
6 mars  
• Anordna aktiviteter under den internationella lipödemmånaden juni  
• Anordna seminarium i anslutning till årsmötet med föreläsningar och utställare 
 
 
STYRELSE 
 
Vid årsmötet 2020 valdes nedanstående styrelse: 
 
Ordförande 
Margareta Haag  1 år 
  
Ordinarie ledamöter 
Ingrid Hansson  2 år 
Christina Carlson Thorsson 2 år 
Johanna Kylin  1 år 
Lisbeth Lindebrant  1 år 
 
Suppleanter 
Birgit Grabö Liljeström              2 år 
Ola Olsson    2 år 
 
Angelica Rundberg och Lillemor Sivemark har 1 år kvar av sin mandatperiod. 
 
Revisor och revisorssuppleant (1 år) 
Till revisor valdes Sten Bjelke och till revisorssuppleant valdes Britt-Inger Jöninger.  
 
Valberedning – valdes 1 år 
Irene Klingborg 
Marie Skytt 
 
Sammanträden 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft ett konstituerande möte, elva styrelsemöten, 
och sju AU-möten. Två planeringsdagar har genomförts. Alla möten utom ett 
styrelsemöte har skett digitalt.  
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Årsmötet 
SÖF:s årsmöte skulle ha hållits den 28 mars i Göteborg men ställdes in på grund av 
pandemin. Riksdagen beslöt om en lag (2020:198) om tillfälliga undantag för att 
underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, utfärdad 3 april av 
Justitiedepartementet. Förbundsstyrelsen beslöt att anordna årsmötet digitalt. Årsmötet 
hölls den 17 juni 2020 via Zoom. 24 röstberättigade medlemmar deltog.  
 
 
EKONOMI 
 
Medlemsavgifter 
Medlemsavgifterna är fr o m 2019; 300 för ordinarie medlem, 300 för vårdpersonal och 
Stödmedlem Plus, 125 för stödmedlem och 1 025 för företag och organisationer. 
Stödmedlem Plus har samma förmåner som ordinarie medlem. 
 
Ekonomisk ställning och resultat 
Förbundets ekonomiska ställning och resultat 2020 framgår av bilagda Resultat- och 
Balansräkning. 
 
 
Ansökningar om verksamhets- och utvecklingsbidrag 
 
Cancerfonden 
SÖF ansökte om 500 000 kr för verksamhetsstöd. Ansökan bifölls.  
 
Statsbidrag från Socialstyrelsen 
Socialdepartementet utreder förändring av statsbidragen och SÖF har även under 2020 
medverkat i Socialstyrelsens översyn av nu gällande förordning för statsbidrag.  SÖF 
sökte inte statsbidrag på grund av att förordningen inte förändrats och fortfarande 
stipulerar att ett förbund ska ha minst tio lokalföreningar för att erhålla statsbidrag. 
 
SÖF:s fonder 
 
SOEB (Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare) Lymflyftet.  
Medel ur fonden har under 2020 använts för bidrag till AnnCatrin Olsson, som fick det 
för att genomföra digital rehabilitering för cancer och lymfödem, samt patienternas 
upplevelser av desamma. Johan Dahlgren, ST-läkare, som får stipendie för en studie om 
lipödempatienternas tillstånd i syfte att vården ska tillhandahålla vård för denna 
patientgrupp. 
 
Dicksonfonden och  
Ivar Johanssons lymfödemfond för barn och ungdom: Har inte använts 2020. 
 
SÖF:s Barn & Ungdomsfond: ”Den stora boken om lymfödem” ges i gåva till föreläsare, 
kliniker och barnläkare samt till skolsköterskor. Boken kan användas av vårdpersonal, 
närstående och av barnen själva för att lära sig om primärt lymfödem och hur man lever 
med lymfödem.  
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ADMINISTRATION/KANSLI 
 
Administration 
Arbetsuppgifterna för kanslifunktionen har varit uppdelade enligt följande: 
Kanslitelefonen: Lillemor Sivemark.  
info@svenskaodemforbundet.se: En extern administratör ansvarade för e-postkontot 
samt för utskick av information och välkomstpaket under 2020.  
Lisbeth Lindebrant övertog ansvaret för e-postkontot 1 december 2020. 
 
Telefonsamtal och e-post har till största delen handlat om hur och var man får diagnos, 
vård och hjälp för sina kroniska ödem, förfrågningar om medlemskap i SÖF och var det 
finns utbildning till lymfterapeut. Frågorna har rört vården i hela landet.  
 
Stödpersonen 
Samtalen är ganska sporadiska och kommer från i stort sett hela Sverige. 
Så gott som alla når stödpersonen via SÖF:s hemsida. Den röda tråden är att man inte 
söker stödpersonen som en person som lyssnar och informerar och kanske kommer 
med nya infallsvinklar.  Man vill helst ha upplysning om vart man kan vända sig för att få 
diagnos och behandling. Flera beskriver sina symtom och skulle helst vilja att 
stödpersonen sätter diagnos för att få sina misstankar bekräftade. 
Stödpersonen hänvisar till SÖF:s hemsida vad gäller symtomkriterier och råder 
personerna att ta med sig informationen till husläkaren som underlag för eventuell 
diagnos. 
Ett specifikt stöd som stödpersonen kan ge är dock att uppmuntra till att stå på sig, att 
framhålla att man har rätt att bli tagen på allvar och att inte finna sig att bli överkörd 
eller kränkt. Rekommendationer att ta kontakt med lokalföreningar där de finns, att bli 
medlem i SÖF för att vidga sitt vetande och få större möjligheter att påverka ges. 
Stödpersonens uppfattning är att det fortfarande brister med kunskaper och intresse på 
vårdcentralerna.  
 
Stödfamilj 
SÖF:s stödfamilj för barn och ungdomar består av Sara Bergström, Gävle, med familj. 
Hitintills har det inte varit så många som har hört av sig och då har det mest varit vuxna 
och unga vuxna. Inga barnfamiljer eller ungdomar. Stödfamiljens insats har mest varit 
att lyssna. Många har ett uppdämt behov av att prata med någon som känner till 
lymfödem. Samtalen har också handlat om att stötta gällande kontakter inom 
sjukvården. Många känner sig missförstådda och inte tagna på allvar. De har också tipsat 
om Svenska Ödemförbundet, lymfterapeuter, lymfdränage och om Bräcke Sfärens 
verksamhet. Det har också varit frågor kring kompressionsstrumpor och lymphapress. 
 
Kliniska rådgivare 
Helena Janlöv-Remnerud är klinisk rådgivare i lymfödemfrågor och Sue Mellgrim, 
klinisk rådgivare i frågor som rör fettvävnadssjukdomar.  
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MEDLEMMAR 
 
Medlemsantal 
Den 31 december 2020 hade SÖF 1311 medlemmar varav 1121 var betalande 
medlemmar med funktionsnedsättning (=SÖF ordinarie medlem). Pandemin har fått 
stora konsekvenser för alla medlemmar. Fysiska möten och besök hos lymfterapeut och 
rehabilitering har pausats och den ekonomiska situationen har varit svår för många 
medlemmar.  
 
Medlemsadministration 
SÖF:s webbaserade medlemsregister i Föreningssupports medlemssystem har givit SÖF 
säkra rutiner. Från och med 1 juli 2020 har SÖF en automatiserad medlemsansökan för 
samtliga medlemskategorier och lokalföreningstillhörighet fylls i av den sökande direkt. 
Tidigare var detta ett manuellt moment av medlemsregisteransvarig.  
Där lokalförening finns är det lokalföreningen som tar över service till medlemmen och 
där lokalförening saknas ligger ansvaret kvar hos SÖF. 
 SÖF administrerar den automatiska aviseringen av medlemsavgifter samt utskick av 
välkomstinformation. Årsavisering 2021 skickades i november 2020, varav 93 % 
skickades till medlemmars e-postadress och resterande 6% skickades per post då e-
postadress saknades. En påminnelse 1 skickades per post till samtliga medlemmar vars 
medlemskap ej förnyats.   
  
Medlemsregistrets diagnosstatistik är viktigt underlag vid SÖF:s förhandlingar med 
myndigheter och politiker. 

Fysiska adresser och e-mejladresser uppdateras av medlemmarna själva via ”Min sida”. 
Där kan medlemmen se när medlemsavgiften betalades samt hämta Lymfan i pdf-
format. Adressregistret har god kvalitet då många medlemmar upptäckt värdet i att 
SÖF:s medlemsregister har den aktuella mailadressen.  
  
Utskick av välkomstpaket till ny medlem är en manuell rutin. 
 
Det webbaserade medlemsregistret har inneburit stora effektivitetsvinster och 
underlättar medlemsadministrationen, speciellt när det gäller att genom gruppmejl 
snabbt meddela alla eller valda grupper av medlemmar.   
 
Karin Hendahl har ansvarat för medlemsadministrationen. 

 

Medlemsvärvning 
Medlemsvärvning har bromsats upp på grund av pandemin. SÖF:s medlemmar och 
intressenter har inte träffats fysiskt vilket har försvårat värvningsarbetet. Väntrum på  
mottagningar och vårdcentraler används sällan 2020 och SÖF:s informationsfoldrar har 
oftast skickats ut digitalt eller laddats ned från hemsidan. Värvning sker digitalt i 
samarbete med cancerprofilerade patientföreningar och samarbetsorganisationer, 
lymfterapeutnätverk, vårdcentraler, rehabiliterings- och lymfkliniker samt 
mottagningar. Medlemmar sprider informationsmaterial till vårdcentraler, 
specialistmottagningar och lymfterapeuter.  
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Under 2020 har länkar till informationsmaterial skickats ut kontinuerligt till 
onkologiska kliniker.  
 
Vid digitala möten med andra rikstäckande patientförbund, myndigheter, landstings- 
och riksdagspolitiker samt handläggare, professionella och fackliga förbund sprids 
länkar med Lymfan, informationsbroschyrer och patientfoldrar. Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR), Cancercentrum i Samverkan (RCC) och Cancerfonden har lagt in 
Svenska Ödemförbundet i sina register så att patienter hittar relevant patientförening 
för råd och stöd.  
 
Dataskyddsförordningen GDPR 
Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning, General Data Protection 
Regulation (GDPR) i kraft. Förordningen ställer stora krav på alla som hanterar 
personuppgifter. Svenska Ödemförbundet hanterar medlemmarnas personuppgifter för 
ändamål kopplat till SÖF:s verksamhet t ex utskick av Lymfan och nyhetsbrevet. 
Personuppgifter som GDPR avser är sådana som ensamt eller tillsammans med en annan 
uppgift kan identifiera en specifik person. 

SÖF informerar om hur förordningen påverkar SÖF:s medlemmar på 
svenskaodemforbundet.se. Här finns också den integritetspolicy som upprättats och 
som beskriver hur SÖF hanterar medlemmarnas personuppgifter. 

 
MEDLEMSAKTIVITETER 
 
Världsdagen för lymfödem 6 mars - nu förändrat till Världsödemdagen 
För fjärde gången arrangerade SÖF Världsdagen för kroniska ödem 6 mars. Dagen  
uppmärksammades tillsammans med 23 andra europeiska patientföreningar i ett 
Manifest som skickades till Lymphatic Education & Research Network (LE&RN). LE&RN 
initierade Världsdagen 6 mars och den har i dag vuxit till nästan hundra länder som 
uppmärksammar den på olika sätt. Dagen uppmärksammades på SÖF:s sociala 
plattformar.  
 
Dercumdagen 4 april 
Uppmärksammades på SÖF:s sociala plattformar.  
 
Internationella lipödemmånaden juni 
Under månaden genomfördes en kampanj på SÖF:s sociala plattformar. Här 
publicerades fakta om lipödem, diagnos och behandlingar samt sju patientberättelser. 
Mediakampanjen uppmärksammades internationellt. SÖF anordnade sitt första 
webbinarium i juni om lipödem med kliniska rådgivaren Sue Mellgrim. Vi fortsatte med 
ett samtal mellan ordförande och dr. Karen Herbst, specialistläkare i lipödem och 
Dercums sjukdom, om resultat på ny forskning om lipödem. Samtliga webbinarier finns 
på SÖF hemsida/youtubekanalen.  
 
Kurs i egenvård 
Kursen i egenvård ställdes in 2020 men en mängd webbinarier anordnades för alla 
medlemmar och för vårdpersonal. Företagen Medi, Essity med Jobst kompression, 
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Apodan, Thuasne, Lymhälsan och Lymfterapi Norrort stöttade oss för en webbserie 
under hösten som täckte bröst- och prostatacancer, gyncancer, primära och sekundära 
lymfödem, lipödem, venösa ödem, lymfsystemet, egenbehandlingar och egenvård.  
 
Symptoms 
SÖF har under 2020 tagit fram en enkät tillsammans med företaget Symtoms Europe AB.  
Meningen är att i enkäten fråga våra medlemmar om vilka erfarenheter vi har av vården, 
utifrån vad gäller t ex diagnos och behandling.  
 
God och nära vård. En reform för ett hållbart hälso-, och sjukvårdssystem (SOU 2020:19) 
SÖF yttrade sig över remissen 2020-08-31. 
SÖF ställer sig bakom yttranden från Cancerfonden, Funktionsrätt Sverige och Centrum för 
personcentrerad vård vid Göteborgs universitet men lade till för SÖFs medlemmar specifika 
rekommendationer om kunskapsstöd i primärvård och lokal omsorg.  
 
 
INFORMATION OCH MARKNADSFÖRING 
 
Tidningen Lymfan 
Lymfan är SÖF:s medlemstidning som ger medlemmar aktuell information och nyheter 
inom vård och behandling, forskning och påverkansarbete för rättvis och jämlik vård. 
Med fyra nummer per år skapar vi ökad kännedom om de olika sjukdomarna och 
behandlingsmetoderna, inbjuder till läsning om hur det är att leva med kroniska ödem 
och skapar en gemensam plattform för alla medlemmar. 
Lymfan skickas postalt till medlemmar, lymfterapeuter och vårdgivare. 
Lymfan läggs även på ”Min Sida” i PDF-format. Lymfan är en av SÖF:s viktigaste 
informationskanaler. Tidningen finansieras till stor del av annonser.  
Lymfans upplaga under 2020 var 2 200 ex. 
Lymfan producerades av SÖF:s redaktör Anna Sandström, som även skrev artiklar i 
tidningen. Anna är vetenskapsjournalist med inriktning mot medicin, naturvetenskap 
och pedagogik. Innehållet i Lymfan är starkt beroende av medlemmarnas frivilliga 
arbete och artikelbidrag. 
 
SÖF:s informationsmaterial 
SÖF har producerat diagnosfoldrar om primärt lymfödem, sekundärt lymfödem i arm, 
sekundärt lymfödem i ben, lipödem, Dercum samt ett ”vykort” med namnet ”Fem saker 
en person med svullnad bör veta om kroniskt ödem” på ena sidan och ”Fem saker 
vårdpersonal bör veta om kroniskt ödem” på andra sidan. 
Samtliga diagnosfoldrar samt ”vykortet” har uppdaterats med assistans av de kliniska 
rådgivarna. Foldrarna sprids till medlemmar, läkare, vårdcentraler, RCC regionalt, 
lokalföreningarna och övriga intressenter. Under året har SÖF även tryckt upp 
broschyrer i A5-format: Vad är lymfödem? och vad är lipödem? som distribueras till 
vårdcentraler, till deltagare vid konferenser och seminarier, lokalföreningarna, 
professionsföreträdare och politiker.  
 
SÖF:s medlemsvärvningsfolder 
Foldern trycktes 2020 i 1 000 ex och delas ut inom primärvården, onkologi- och 
rehabiliteringsmottagningar, till medlemmar, professionsföreträdare samt vårdgivare. 
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Postern Lymfologiskt tänkande vid egenvård av lymfödem 
Skickas ut i välkomstpaketet till nya medlemmar tillsammans med Medical Alert Card. 
Postern delas ut till professionsföreträdare och till vården och sprids på konferenser och 
seminarier. Tanken med postern är att medlemmarna ska förstå vikten av att lära sig 
egenvård för att klara sin vardag.  
  
Hemsidan och elektroniskt nyhetsbrev 
Hemsidans fokus har legat på att lyfta fram nyheter och information till medlemmar. 
Hemsidan har cirka 10 000 besök i månaden  Även tidningen Lymfan har fått en 
frontplats för att informera om kommande nummer. En webbshop är länkad till 
hemsidan för inköp av SÖF:s produkter. Populäraste produkterna 2020 var 
informationsfoldrar och armband. När SÖF:s årliga evenemang, Världsdagen för kronisk 
ödem 6 mars, Dercumdagen 4 april, lipödemmånaden juni och webbinarier annonseras 
ökar besöken betydligt. 
 
Nyhetsbrevet skickas via e-post till c: a 1 300 prenumeranter och har under året 
utkommit med fem nummer. Medlemmar som ej angivit e-postadress nås inte av 
nyhetsbrevet. Nyhetsbrevet öppnas i genomsnitt av 53,2 % av medlemmarna.  
 
Facebook 
Under 2020 hade den öppna sidan på Facebook 2 322 gilla-markeringar. Följarna är 
flest inom åldersspannet 45–65 år och är fördelade på 93 % kvinnor och 6% män.  
Sidan besöktes av fler än 12 000 unika besökare och de allra flesta kommer från Sverige. 
Inlägg med egen produktion av video och foto får många fler interaktioner över 
delningar av andras inlägg. SÖF uppdaterar Facebooksidan kontinuerligt med aktuell 
verksamhet, nationella och internationella nyheter, studier och forskning. Under mars 
månad i samband med Världsdagen för kroniska ödem och under lipödemmånaden kan 
sidan få upp till 10.000 besökare i månaden. Politiska nyheter som rör sjukvårdens 
utveckling delas. SÖF har även en sluten grupp för medlemmar. 550 medlemmar har 
anslutit sig till gruppen. 
På SÖF:s interna Facebook har lagts upp filmer från webbinarier, som medlemsförmån.  
 
Twitter 
SÖF bevakar och skriver inlägg vid aktiviteter och möten samt följer andra twittrare. 
SÖF följs av ett flertal politiker, myndigheter och organisationer samt media och sprider 
information om lymfödem, lipödem, Dercum och andra kroniska ödem som kan utveckla 
lymfödem samt om internationella händelser och forskning. SÖF hade 396 följare 2020. 
  
Instagram 
SÖF:s Instagramkonto användes sällan 2020 på grund av avsaknad av personella 
resurser.  
 
SÖF:s Youtubekonto 
Under 2020 hade SÖF:s kanal på Youtube 820 prenumeranter och har över 143 000 
visningar. Den populäraste videon är ”Egenbehandling med självlymfdränage” med mer 
än 67 000 visningar följt av en informationsfilm om lymfsystemet med över 28 000 
visningar. De flesta besökarna kommer från Sverige eller de övriga nordiska 
grannländerna. Under året har ett antal webbinarier filmats om lipödem, lymfsystemet, 
kompression och olika justerbara kompressionsprodukter samt Lymphapress och andra 
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hjälpmedel. Samtliga webbinarier erbjuds som en medlemsförmån på SÖF:s interna 
youtubekanal.  
 
SÖF:s bildbank 
SÖF har fotograferat ”lymf- och lipödemkroppar” för användning av SÖF i  
informationsmaterial, pressmeddelanden och i media. SÖF:s redaktör hanterar 
bildbanken. 
 
SÖF-produkter 

 Medical Alert Card skickas ut till samtliga nya medlemmar 
 Barnboken om Lymfödem har lämnats till sjukhusbibliotek, till förskolor, 

skolsköterskor, primärvårdsläkare och lymfterapeuter. Samtliga föräldrar med 
barn med primärt lymfödem får Barnboken gratis av SÖF.  SÖF har tidigare 
skickat Barnboken till samtliga barnläkarmottagningar, kliniker och barnsjukhus. 
Barnboken kan beställas via webbshopen.  

 Pärlarmband med texten SÖF Lymfödem, SÖF Lipödem, SÖF Dercum och SÖF 
Venösa ödem beställs via hemsidan.  Armbanden är tillverkade av medlemmar i 
Skåne.  

 Ett ”vykort” med information om kroniska ödem till patienter och 
läkare/vårdpersonal inkluderas i Välkomstpaketet till nya medlemmar och 
sprids till lymfterapeuter, onkolog- och lymfödemmottagningar samt 
vårdcentraler. 

 Flygbladet ”Lymfo-logiskt tänkande vid egenvård av lymfödem” inkluderas i 
Välkomstpaketet. Det distribueras till lymfterapeuter och 
lymfödemmottagningar.  

 SÖF:s tröja med texten ”Tänk lymfo-logiskt” och en lipödemtröja med texten ”Vi 
får ingen vård” säljs via webbshoppen.   

 
LOKALFÖRENINGAR 
  
SÖF Skåne 

 har 136 medlemmar och har haft 8 styrelsemöten under 2020, de flesta digitalt. 
Medlemsantalet har minskat med 8,70%. 

 hade en heldagsworkshop i februari, med lymfterapeut och repr från Thuasne oh 
Medi. 
 

SÖF Stockholm 
Föreningen hade 478 medlemmar den 31 december 2020. En minskning med 8,10 %. 
 
SÖF Uppsala 

 Antal medlemmar 2020-12-31 var 63, en ökning med drygt 1,5 % 
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 Vid början av 2020 fanns planer på flera medlemsmöten, men på grund av 
Covid19, ställdes alla fysiska möten in. Styrelsen tappade kraft att orka driva 
vidare och ingen verksamhet planerades för 2020. 

 
SÖF Västra Götaland 

 Har 181 medlemmar, en minskning sedan året innan med 2.20% 
 Genom medlemskap i Funktionsrätt Västra Götaland och Funktionsrätt Göteborg 

har lokalföreningen haft möjlighet att erbjuda medlemmarna av deras utbud av 
aktiviteter under 2020. 

SÖF Örebro 
 Vilande 

 
Referensgrupp 

 Referensgruppens syfte angavs i motion till SÖF:s årsmöte 2018: Ett forum 
behövs för information och kommunikation mellan lokalföreningarna och 
föreslår en ”typ av referensgrupp med en medlem för respektive lokalgrupp och 
en ansvarig från styrelsen”. I gruppen ”informerar och kommunicerar SÖF direkt 
från styrelsen genom mejl eller video/telefon” Vidare kan referensgruppen 
”tillsammans ta fram beslutsunderlag med rekommendation att presenteras i 
SÖF:s styrelse respektive lokalförening”. Årsmötet beslutade att bifalla 
motionen.  

 Referensgruppen med medlemmar från aktiva lokalföreningar och SÖF har 
genomfört fyra gruppmöten och två teknikmöten digitalt via Teams/zoom under 
hösten 2020. 
Angelica Rundberg är sammankallande i referensgruppen.  

 
NÄTVERKET MOT CANCER (NMC) 
 
Världscancerdagen 4 februari 2020 
För elfte året i rad arrangerade Nätverket mot cancer ett seminarium på den 
Internationella Världscancerdagen den 4 februari. Drygt 200 personer deltog, bestående 
av politiker, bland annat socialminister Lena Hallengren (S), företrädare för politiken, 
akademin, sjukvården och patientföreningar. Dessutom läkemedelsbranschen, media 
och andra intresserade.  
SÖF är medarrangör i aktiviteterna genom sitt huvudmannaskap i nätverket och 
Margareta Haags ordförandeskap. 
 
Nätverket mot cancers ordförandemöte i maj 2020 
Lisbeth Lindebrant och Ola Olsson utsågs till SÖF:s representanter vid ordförandemötet 
där kompletteringsval genomfördes. En presentation gavs av Symtoms som har 
utvecklat en app för användning av patient och vård för anslutning till journalsystemet. 
SÖF har utvärderat appen och föreslagit att den ska ges möjlighet för användning i det 
svenska vårdsystemet.  
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Margareta Haag förordnades av regeringen till ledamot i TLVs insynsråd i april 2019, till 
regeringens patientråd i maj 2019, till arbetsgruppen för precisionsmedicin/ATMP inom 
Regeringens Samverkan för hälsa och life science 2020.  
Margareta Haag ingår i ett Kärnteam med Genomic Medicine Sweden (GMS), BioBank 
Sverige och ATMP Sweden där ett tätt samarbete mellan patientföreträdare och forskare 
tar fram en policy för samverkan mellan patientföreträdare och akademin för att uppnå 
en personcentrerad vård.  
Margareta Haag ingår i Genomic Medicine Swedens ledningsgrupp.  
 
Almedalsveckan 2020 
Almedalsveckan ställdes in på grund av pandemin. Nätverket mot cancer har i stället 
prioriterat Tidig Upptäckt och har medverkat i paneler, debatter och diskussioner i 
webbinarier om tidig upptäckt, precisionsmedicin och cancerrehabilitering.  
 
Nätverket mot cancer ingår, representerar och medverkar i: 
 

 WHO-CC Advisory Board med patientperspektivet i fokus rörande 
prehabilitering 

 Forska!Sverige Agenda för Hälsa och Välstånd och har medverkat i en film om 
forskning och framtida vård 2030 

 Workshops om forskningspropositionen. Mål och åtgärdsförslag lämnades till 
forskningsministern och riksdagspolitiker i juli månad.  

 Tobaksfakta och har deltagit i arbetet för ett rökfritt Sverige 2025.  En film och 
debattartiklar har lyft frågan om rökning/nikotin bland ungdomar.  

 Workshops och seminarier anordnade av Forum for Health Policy där svensk 
och internationell hälsovård jämförs för att föreslå kriterier för organisation, 
innovation och struktur för framtida hälsovård i Sverige. Margareta Haag har 
skrivit en blogg om tidig upptäckt och är ledamot i valberedningen.  

 Arbetsgrupper i Leading Health Care för att ta fram målbilder för en framtida 
hälso- och sjukvårdsorganisation. Rapporten släpptes 2020. 

 En podd om cancerstrategin tillsammans med Camilla Waltersson Grönvall (M) 
spelades in 2020 och flera poddar om precisionsmedicin har spelats in.  

 Nätverket mot cancer ingår i Nollvision Cancer – cancerrehabilitering 
 

SAMARBETE MED ANDRA ORGANISATIONER OCH PATIENT-
FÖRENINGAR 
 
Svensk Förening för Lymfologi (SFL) 
SFL uppdaterar kontinuerligt sitt vårdprogram för lymfödem utan inkludering av 
remissinstanser.  
 
Regionala CancerCentrum (RCC) 
SÖF deltar i de Patient- och närståenderåd (PNR) i RCC som inte har någon lokal SÖF-
förankring samt i RCC Stockholm Gotland.  
I arbetet ingår att uppmärksamma bristen på kunskap om lymfödem i 
cancerrehabilitering, bristen på tillgång till lymfterapi och rehabilitering, brist på 
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uppföljning och utvärdering av behandling och brist på tillgång till patientutbildning. 
PNR har tillskrivit Region Stockholm om bristen på tillgång till lymfterapi i Stockholm 
inför stängning av Bräcke Sfären och SÖF har lyft frågan i kontakt med regionråd och 
handläggare.  
 
Ordföranden är patientföreträdare i den regionala arbetsgruppen för 
cancerrehabilitering och i den nationella vårdprogramsgruppen för 
cancerrehabilitering. Genom det nationella arbetet har SÖF möjlighet påverka de 
diagnosspecifika vårdprogrammen rörande rehabilitering. Det nationella 
vårdprogrammet för cancerrehabilitering uppdaterades under året och var ute på 
remiss fram till december 2020.  
 
Vårdförbundet, Fysioterapeuterna, Arbetsterapeuterna och Läkarförbundet samt 
Svenska Läkarsällskapet 
Förbunden och Sällskapet har uppmärksammats på bristen på kunskap i vården och att 
grundutbildning till legitimerade vårdprofessioner bör inkludera lymfologi enligt ILFs 
rekommendationer.  
 
Cancerfonden 
SÖF är en samarbetsorganisation i Cancerfonden. Samarbetet rör kompetens- och 
kunskapsutveckling inom lymfologi, prevention, forskning och cancerrehabilitering.  
SÖF deltog vid diskussioner om prioriterade frågor under vår och höst.  
 
Team Dercum 
SÖF är en samarbetsorganisation med forskargruppen Team Dercum som koncentrerar 
sin forskning på samtliga fettvävnadssjukdomar. SÖF tar fram underlag för politiker och 
vårdgivare och i samarbete med Team Dercum drivs frågor om kännedom och kunskap i 
vården, politiken och i samhället för att ta fram fortbildning och behandlingsmetoder 
samt forskning och nationella riktlinjer för lipödem. SÖF medverkar i styrelsemöten och 
i planer för implementering av forsknng och ett Kunskapscenter för lipödem.  
 
Projekt Lipödem  
SÖF är samarbetspartner i Allmänna arvsfondsprojektet Projekt Lipödem och 
representeras i ledningsgruppen. Två webbinarier har anordnats och politiker och 
myndighet har tillställts frågor om varför man inte avsätter resurser för vård och 
behandling för personer med lipödem. Projektet har publicerat en bok med 
patientberättelser som lokalföreningarna i Skåne, Stockholm, Uppsala, Västra Götaland 
och en informell interimstyrelse i Västerbotten sprider till vårdgivare och politiker. En 
plattform, Allt för lipödem, släpptes vid ett webbinarium i september 2020. Den kan 
vara till stor hjälp för alla med problematiken lipödem. 
 
 
INDUSTRIN 
Industrin har bidragit med stöd till SÖF vid webbinarier, företagsannonsering på 
hemsidan och utskick av Lymfan. SÖF har digitala möten med representanter för 
industrin för kunskap om förskrivningsrätt, förskrivning och upphandling av vård i 
regionerna.  
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PÅVERKANSARBETE 
SÖF fick ett verksamhetsbidrag av Cancerfonden 2020. Bidraget har använts för 
debattartiklar i Doktorn.com, digital press i samtliga landsting, i radioprogram och i 
pressbearbetning för medlemskategorin lymfödem.  Bidraget har även använts för en 
enkät för att ta reda på medlemmarnas välmående och tillstånd. SÖF har kunnat 
anordna nio webbinarier tack vare bidraget.  
 
En debattartikel har publicerats om diagnos och vård för lipödem samt Sveriges 
bristande riskbedömning vid operation och tillgång till objektiva mätmetoder. Flera 
repliker och synpunkter inkom med förslag till utveckling av metoder.  
 
Departement, riksdag och regioner 
 

 Ordföranden har deltagit i möten på Socialdepartementet om patientinflytande 
och samverkan i vården. 

 SÖF representerades vid ett möte med Riksdagens socialutskott om den 
nationella cancerstrategin i maj.  

 SÖF har haft telefonkonferenser och möten med riksdags-, region- och 
landstingspolitiker, vårdgivare och produktionsutvecklare i Jämtland, Dalarna, 
Norrbotten, Skåne, Stockholm, Uppsala, Västra Götaland, Västmanland och 
Västerbotten där vården för personer med kroniska ödem har diskuterats.  

 SÖF har frågat förvaltningar, ansvariga för upphandling, i regionerna om 
förskrivning av hjälpmedel.   

 SÖF har medverkat i dialogmöten med förvaltning, regionråd och upphandling 
vid Stockholms Läns Landsting (SLL) om lymfödem och lipödem.  

 SÖF har träffat regionråden för att diskutera lipödemvård och givit faktaunderlag 
för diagnostik, kompression, behandling och framtida vård.  

 SÖF har lämnat synpunkter till Region Stockholm om upphandling av vårdval 
specialiserad lymfödem- och onkologisk rehabilitering.  

 SÖF medverkar i ett projekt om cancerrehabilitiering inom Nollvision cancer.  

 
 
Myndigheter och organisationer 
 

 SÖF representeras i Socialstyrelsens referensgrupp för cancerfrågor.  
 SÖF har representerats vid möten med Socialstyrelsen om patientinflytande, 

utvärdering av regionala cancercentras arbete om cancerstrategin, 
implementering av individuella vårdplaner, cancerrehabilitering samt förslag till 
förbättringar och kompetensförsörjning samt kunskapsstöd för lipödem. 

 Yttrande över Socialdepartementets utredning om ”God och nära vård” har givits.  
 SÖF har deltagit i möten och workshops med SKR om patientperspektivet och ett 

nationellt möte om kortare cancerköer såväl som med nationella 
Cancercentrum i Samverkan och Myndigheten för Vårdanalys om 
utvärdering och uppföljning av diagnosspecifika vårdprogram, tillgänglighet i 
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vården, patientcentrerad vård, rehabilitering samt patientföreträdarutbildning. 
Det har möjliggjort påverkan i hälso- och sjukvårdsfrågor.  

 SÖF har medverkat i möten med Myndigheten för Vårdanalys och IVO för att 
tydliggöra patientens fokus, personcentrerad vård samt försäkringsfrågor för 
patienterna.   

 SÖF har träffat handläggare vid SBU för diskussion om kunskapsstöd för lipödem 
inför sammanställande av SBU-rappport. 

 Ordförande är förordnad av regeringen till ledamot i TLV:s (Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket) Insynsråd 
 

NORDISKT SAMARBETE 
 
Nordiskt patientråd för lymf- och lipödem 
SÖF utbyter information och råd med de nordiska patientförbunden och samarbetar i 
generella frågor, för utveckling av patientorganisationerna och för kunskapshöjning 
inom sjukvården. Det nordiska mötet för Patientrådet ställdes in på grund av pandemin.  
 
 
EUROPEISKT SAMARBETE 
 
EURORDIS 
SÖF är medlem i EURORDIS (Europeiska organisationen för sällsynta diagnoser) och i 
VASCERN, en sammanslutning av patienter och specialister för bland annat primärt 
lymfödem och vaskulära malformationer. Vid EURORDIS kongress i maj visade SÖF en 
vetenskaplig poster om egenvård för primära lymfödem.  
Ordföranden har deltagit i möten med EURORDIS 2020.  
 
EUROLYMF 
Under hösten 2020 samlades ett trettiotal nationella patientorganisationer inom Europa 
för att diskutera gemensamma frågor och ta fram en strategi för Världsödemdagen 
2021. Diskussion om att bilda en europeisk förening för lymf- och lipödem pågår.   
 
 
INTERNATIONELLT SAMARBETE 
 
International Lymphoedema Framework (ILF) 
SÖF är i partnerskap med ILF sedan 2011. SÖF strävar efter att det bildas ett National 
Lymphoedema Framework i Sverige. Målet är att en fullständig och effektiv diagnostik 
och behandling för lymfödem, lipödem, venösa ödem och relaterade sjukdomstillstånd 
skall vara tillgänglig för alla personer oavsett orsak och bostadsort. Ett led i arbetet har 
varit att förstärka samarbetet med akademin, industrin, lymfterapeuter, 
lymfödemmottagningar, patientförbund och professionen. 
 
Vid ILFs konferens i Chicago juni 2019 medverkade Margareta Haag med en 
presentation och en kort del av filmen ”Egenbehandling av kroniskt ödem” med en 
engelsk översättning för eventuell länkning till ILFs hemsida.  
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En strategi för implementering av ILF:s konsensusdokument om riktlinjer för 
minimikunskap i vården och för de som studerar till arbets- och fysioterapeut, läkare 
och sjuksköterska har diskuterats som ett utbildningsunderlag för legitimerad 
vårdpersonal och för patienter.  
 
Lymphatic Education & Research Network (LE&RN) 
SÖF samarbetar med LE&RN i frågor som rör marknadsföring av lymfsystemet, 
lymfödem, lipödem, forskning och dokumentation av beprövad erfarenhet. SÖF 
uppmärksammade den av LE&RN initierade Världsdagen för lymfödem, lymfatiska 
sjukdomar och komplikationer 6 mars 2018.  
 
 
UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETER/AKTIVITETER 
 
Årsmötet beslutade 2020 att nedanstående aktiviteter skulle genomföras under året. 
Vissa har genomförts i sin helhet, medan andra aktiviteter har en genomförandetid på 
flera år. Vissa är inte genomförda beroende på bristande tid och bristande ekonomiska 
och personella resurser. 
 
AKTIVITETER 2020 

Fyra nummer av Lymfan  Genomfört 
Nyhetsbrev via e-mail har skickats ut 5 gånger Genomfört 
Seminarium i samband med årsmötet i mars Ej genomfört, på grund av pandemin 
Seminarier och workshops för diagnosgrupper Webbinarier genomförda 
Världsdagen för lymfödem – aktiviteter för att 
öka kännedom och kunskap om lymfsystemet, 
lymfödem och lymfatiska sjukdomar 

Genomförda digitala aktiviteter 

Lipödemmånaden juni – aktiviteter för att öka 
kännedom och kunskap om lipödem  

Genomförda digitala aktiviteter 

Dercumdagen 4 april – aktiviteter för att öka 
kännedom och kunskap om Dercums sjukdom. 

Mediakampanj 
Genomförda digitala aktiviteter 

Samarbete med Nätverket mot cancer, medverka 
i Världscancerdagen 4 februari, politikerveckan i 
Almedalen i juli och i dess 
samarbetsorganisationer 

Genomfört digitalt 

Dela ut forskningsstipendier Genomfört 
Samarbete med Nätverket mot cancer, RCC, 
Cancerfonden och International Lymphoedema 
Framework (ILF) 

Pågår  

Samarbete med nationella patientföreningar, 
organisationer, myndigheter och departement 

Pågår kontinuerligt     
              

Webbaserade enkäter Ej genomfört 
Verka för att tre lokalföreningar bildas Ingen ny har bildats 

 
 
 
LÅNGSIKTIGA PROJEKT 
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Stödja lokala initiativ för lokala aktiviteter, t ex möten mellan 
medlemmar, närstående och vårdpersonal 

Pågår 

Medlemsvärvning, information och marknadsföring Pågår 
Samarbete med nationella patientföreningar, Svensk Förening för 
Lymfologi , ILF och Lymphatic Education and Research Network 
(LE&RN) 

Pågår 

Samarbete med akademi, organisationer, myndigheter, 
landsting/regioner och departement 

Pågår 

Arbeta för att skapa ett Swedish Lymphoedema Framework (i 
samarbete med akademi, industrin, lymfterapeuter, 
lymfödemkliniker, läkare, kuratorer etc.) för utveckling av ett 
specialistcenter för lymfatiska sjukdomar och evidensbaserade 
mät-, diagnos- och behandlingsmetoder 

Pågår 

Utveckling av hemsidan, sociala medier/”Min Sida”  Pågår 
Säkra kompetensen hos blivande förtroendevalda Ej varit möjligt att 

genomföra 
Verka för att tio lokalföreningar bildas för starkare påverkan 
regionalt och för åtnjutande av statsbidrag 

Arbetet fortsätter 

 
 
AVSLUTNING 
 
SÖF:s styrelse har under det gångna verksamhetsåret fortsatt att sprida kunskap och 
kännedom om lymfödem, lipödem och Dercum samt andra lymfatiska sjukdomar och 
komplikationer och om de konsekvenser dessa kroniska sjukdomar medför. SÖF har 
även arbetat med att sprida information om lymfsystemet och behandling av kroniska 
ödem och relaterade tillstånd bland sjukvårdpersonal, patientföreningar, fackförbund, 
ansvariga myndigheter, riksdags- och regionpolitiker samt beslutsfattare inom vården.   
 
SÖF arbetar ständigt för att förstärka organisationen och fortsatt vara en professionell 
effektiv patientförening där medlemskapet i SÖF gör det möjligt att förverkliga och 
kämpa för en rättvis och jämlik vård. 
 
Stockholm den 3 mars 2021 
 

 
 
 
 
Margareta Haag, ordförande 

 
 
 
 
Lillemor Sivemark, vice ordförande 

 
 
 
Ingrid Hansson, ledamot 

 
 
 
Angelica Rundberg, ledamot 

 
 
 
Johanna Kylin, ledamot 

 
 
 
Lisbeth Lindebrant, ledamot 
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Birgit Grabö Liljeström, suppleant  
 

 
 
Min revisionsberättelse rörande denna årsredovisning har avlämnats   3 mars      2021 
 
 
 
 
 
Sten Bjelke, revisor 
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