
 
1 

                                                     
   

Org. Nr. 802501-3635 

 

Allmänt om verksamheten 

Vi startade vår lokalförening i april 2016 med många goda förhoppningar om hur mycket vi skulle 
kunna göra för våra medlemmar. Då Skåne är stort och medlemmarna utspridda beslöt vi från början 
att förlägga våra träffar till Trelleborg och Hässleholm. Detta har vi sedan fått ändra på då flertalet av 
medlemmarna bor i den västra sidan av Skåne. Till exempel  har vi haft våra workshopträffar i Lund. 
Vid starten var vi ca 50 medlemmar och idag är vi ca 140 medlemmar. Inbjudan till medlemsträffarna 
går via mail, post, SÖF Skånes fb sida samt med blänkare i Lymfan. 
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Styrelsemöten 
Styrelsen har under året haft åtta styrelsemöten.   
 
 

Medlemsmöten 
2020 har varit ett märkligt år på grund av Corona pandemin och restriktioner kopplade till den. Vi 
hade fina planer om våra medlemsmöten men höstens aktiviteter fick ställas in till följd av 
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restriktionerna. Vi hann dock genomföra en workshop den 8 februari och ett medlemsmöte med 
Regionen den 27 februari med ca 20 deltagare. 
 
Vårt Årsmöte i april fick skjutas upp på grund av pandemin men kunde sedan genomföras den 6 
september i Trelleborg. 
 
 

Väsentliga händelser under året. 
 
Vi startade verksamhetsåret med planering av årets verksamhet på styrelsemötet den 2 
januari. Efter positiva reaktioner på workshopen i november 2019 beslöt vi att fortsätta med 
workshops med kunniga föreläsare. Vi hade en uppskattad heldag i Lund den 8 februari med 
Pia Bergholm på temat egenvård och lymfödem. Representanter från Thuasne och Medi 
visade olika hjälpmedel. Vi var ca 25 deltagare. 
 
På medlemsmötet med Regionen var fokus även denna gång på lipödem och bristen på 
diagnos och adekvat vård. Ett tjugo-tal medlemmar deltog. 
 
Vi har samarbetat med Bräcke diakoni kring Projekt Lipödem och i november släpptes boken 
Livet med lipödem- en utmaning var dag. 
Vi har fått ett antal böcker som ska delas ut bland annat till sjukvårdspolitiker och inom 
vården. Detta har påbörjats i liten skala men får genomföras efterhand då fysiska möten åter 
kan ske. Vi har beslutat att dela ut boken till medlemmar med lipödem.  
 
Styrelsen har haft flera digitala möten då vi inte kunnat träffas fysiskt. 
 
Samarbetet med lokalföreningarna i Stockholm och Västra Götaland har utvecklats genom 
ett antal digitala möten under hösten. 
 

Övriga aktiviteter 
 
- Vi har ansökt om verksamhetsbidrag från Trelleborgs kommun samt bidrag till föreläsare från Johan 
& Greta Kocks Stiftelse. Bidrag erhölls från båda ställena. 
  
 
-En medlem har medverkat i ett fyrsidigt reportage  om lipödem i tidningen TARA  samt i tidningen 
Expressen. Båda reportagen i april månad. Dr. Olafur Jakobsson hade skrivit faktarutan. 
 
-Förbundet har arrangerat flera trevliga/bra Webbinarium och vi har marknadsfört  dessa  till  våra 
medlemmar  genom att bland annat lägga ut information om det på vår fb sida. 
 
 
-Vi har under året haft kontakt med medlemmarna via medlemsträffar, telefon, e-mail, fb  sidan     
SÖF Skåne, samt via brev. 
 
 
 
 
 


