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Anna Tiflidou Weimarsson 
48 år, Kungsängen 
Jag är utbildad undersköterska/mentalsköterska men är numera sjukpensionär då jag har 
lipödem, Sjögrens syndrom, fibromyalgi, astma och allergi.

Som person är jag glad, pratig och tycker om att finna lösningar och skapa idéer. 
Jag gick med i SÖF Stockholms styrelse för att jag avskyr orättvisor och vill att vi ska tas 
på allvar och få hjälp. Jag var rädd för att jag kunde för lite för att vara en tillgång i 
styrelsen men har under året lärt mig otroligt mycket och är så glad att jag nu har 
erfarenhet att bygga vidare på.  
Jag tycker att det är viktigt att flera som jag vågar träda fram så inte lokalföreningar läggs 
ner. Även om man anser sig bara ha lite att erbjuda är det mycket värt för styrelsens 
arbete att vi är många. Vi jobbar för oss alla!


Camilla Lindberg 
51, Enskede 
Jag jobbar som IT-infrastruktur och supportansvarig på S:t Eriks AB. Tidigare har jag varit 
aktiv fritidspolitiker då har jag haft uppdrag som: ersättare i kommunfullmäktige i 
Stockholms stad, ledamot i två olika stadsdelsnämnder, ledamot i Fastighetsnämnden, 
ledamot i Sisab och nämndeman i Tingsrätten.

Jag är för tillfället singel och har inga barn men jag har 5 syskonbarn som är mina 
ögonstenar.

Jag hörde talas om lipödem första gången i september förra året, jag fick diagnosen 
lipödem i oktober och jag opererade vaderna i januari. Jag vill gärna vara med och få upp 
ödemsjukdomar på tapeten hos sjukvårdsinrättningar, i skolor, hos politiker, ev. på mässor 
för sjukvårdspersonal och var det nu kan tänkas behövas. Målet är att fler ska få kunskap 
om sjukdomarna och kunna ställa diagnoser, bl.a. Jag vet var jag vill att SÖF ska nå men 
inte riktigt hur vägen dit ser ut, det får vi helt enkelt se.


Lilian Rapp 
58 år, Enskede 
Jag arbetar heltid med system- och tjänsteutveckling inom finansbranschen och har gjort 
det i drygt 20 år. En stor del av min fritid ägnar jag åt en orkester där min man och jag är 
aktiva på ideell basis, och jag var också orkesterns kassör i många år.

Med hjälp av information på SÖF:s hemsida lyckades jag 2012 äntligen få diagnos för mitt 
primära lymfödem, och vill nu återgälda det med någon insats för föreningen. Jag tycker 
också att det är viktigt att alla typer av ödem blir representerade i styrelsen. Min 
hjärtefråga är att sprida mer kunskap- bland allmänheten, men framförallt till drabbade 
och vården, så att fler kan få den hjälp och det stöd de behöver för att leva ett bra liv. 



Marie Skytt 
51 år, Tullinge  
Jag är riktigt “lymfnördig” och blev det för 7 år sedan när jag utbildade mig till Ekologisk 
hudvårdsterapeut. I utbildningen så fanns lymfmassage och jag hade aldrig hört talas om 
det . Desto mer jag lärde mig under det året så förstod jag vilken stor roll lymfsystemet 
har, speciellt för oss kvinnor. Fler och fler pusselbitar hamnade på plats desto mer jag 
lärde mig och jag kände att detta var det jag ville specialisera mig i. För 3 år sedan gick 
jag vidare och läste till Lymfflödesmassör med fördjupning inom lymfsystemet med 
Helena Janlöv-Remnerud. Nu hade jag målet framför mig. Jag ville öppna en egen studio 
och göra alla klienter så oberoende av mig som möjligt för då har jag chansen att hjälpa 
fler. Jag fick själv diagnosen Lipödem för 3 år sedan och mitt tänk är att inspirera, peppa 
och hjälpa så många som möjligt genom olika behandlingar, träning, andning, 
kompression, lite kostråd och framför allt att ge dessa kvinnor hopp! Jag älskar verkligen 
mitt arbete och i sep-20 öppnade jag Lymfstudion i Tullinge. Jag kom med i styrelsen 
efter att tre av mina klienter sa till mig: 
- Marie, nu måste vi gå in och hjälpa till så att SÖF Stockholm finns kvar. Och det gjorde 
vi, för att vi behöver vara fler som kan vara med och påverka och lära ut till fler. Därför 
tycker jag att det är värdefullt att vara med i styrelsen för att både kunna få kunskap 
därifrån och ge min bild av det hela. Jag skulle vilja att vi skulle kunna samarbeta mer runt 
klienterna med vården. Jag jobbar med Friskvård och det behövs!


Marie Torstensson Hamrén 
47 år, Åkersberga

Jag är en glad tjej i mina bäst år, nygift, bor i hus, har en bonusson på 12 år och två 
underbara rottweiler-tikar.

Jag är utbildad undersköterska/mentalskötare och har även fått chansen att jobba som 
lärare på komvux inom vård- och omsorgsutbildningen samt som lymfmassör med en av 
Sveriges främsta lymfterapeuter på Olivia Rehabilitering i Danderyd. Där fick jag bl.a. lära 
mig att arbeta med medicinsk laser, deep oscillation samt lymfapress samt andra viktiga 
knep för ett bättre lymfflöde. Jag utbildade mig till lymfmassör för att mitt intresse för 
dessa ödemsjukdomar blev en hjärtefråga.

Själv fick jag fick min Lipödem/lymfödem-diagnos först 2018 men har vetat om att jag har 
det sedan 2012 då jag var hos en kunnig lymfmassör som berättade för mig om lipödem, 
vilket jag kände stämde väl in på mig. Jag vill vara med i SÖF för att påverka och driva 
frågan framåt om våra sk. nya "folksjukdomar" och för att uppmärksamma våra politiker 
och vår sjukvård om hur viktigt det är att ta detta på allvar.


Tuula Ranebäck 
69 år, Tullinge

Jag lever tillsammans med min man och vi har 4 barn, 8 barnbarn och många vänner som 
vi umgås med så som mycket som möjligt. I snart 21 år har jag varit egenföretagare vilket 
gett mig stor erfarenhet av att verka och mingla i olika sällskap, med politiker och 
företagare. Jag jobbar dagligen med planering, ekonomi och HR frågor och skulle också 



kalla mig själv en föreningsmänniska. Jag har varit engagerad i föreningar som rör 
företagandet, samt trädgården som en kurativ plats att vara och verka i.


Hösten 2019 diagnostiserades jag med lipödem och har även sekundärt lymfödem i båda 
underben och fötter på grund av obehandlat lipödem under en längre tid. Mitt mål med 
styrelsearbetet inom SÖF Stockholm är att verka för att kunskap sprids bland 
allmänheten, inom vården och politiken och att lyfta de orättvisor som finns när det gäller 
behandlingsmöjligheter för ödemsjukdomar. Jag vill lära mig mer om hur vården 
organiseras och var beslut fattas så att vi i föreningen kan jobba för att vi ska få rätt vård i 
rätt tid. Ingen ska behöva vänta flera år på att få hjälp och diagnos för sina ödemproblem.  
Mycket arbete återstår!  


Ulrica Nilsson 
47 år, Haninge 
Jag arbetar som förskollärare och har gjort det i 27 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 vill fortsätta vara med och bidra för att föreningen ska vara aktiv och kunna 
jobba för att vi alla kan få den vård vi behöver.
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