
 

Verksamhetsplan 2021 
SÖF Stockholm 
 
SÖF Stockholm blickar nu framåt mot ett nytt verksamhetsår.  
 
Vårt främsta fokus är att verka för en bättre vård för personer med kroniska ödem 
och lymfatiska sjukdomar. 
 

Vi ska fortsätta att använda oss av digitala plattformar för att lätt kunna nå våra 
medlemmar. 
 
Vi ser nu fram emot att skapa digitala möten med ansvariga politiker och andra 
beslutsfattare inom region Stockholm och uppmärksamma dessa på hur våra 
medlemmars vårdsituation ser ut idag. 
 
För att kunna genomföra planerade aktiviteter och nå uppsatta mål så är det viktigt 
att vi når medlemmar som vill engagera sig i någon av våra arbetsgrupper. 

 
VISION/MÅL 
 
Vår vision för SÖF Stockholm 
 
 

• vara det självklara forumet för våra medlemmar, deras närstående och 
sjukvården för ökad kunskap och utbyte av erfarenheter 

• att alla medlemmar ska erbjudas en rättvis och jämlik vård 
• sprida kunskap om kroniska ödem/lymfatiska sjukdomar till drabbade, deras 

anhöriga, vårdpersonal och politiker 
• att alla medlemmar ska få en tidig diagnos och få tidigt insatt patientutbildning 

och behandling, där kunskap om egenvård ska ingå.  
• att vara ett stöd för våra medlemmar och skapa förutsättningar att träffas i 

olika sammanhang för att kunna utbyta erfarenheter, knyta kontakter och lära 
sig mer om sin sjukdom/diagnos 

 
 

Vår målgrupp 
Vår förening vänder sig till personer med lymfatiska sjukdomar/kroniska ödem hos 
barn, tonåringar och vuxna i region Stockholm. 

 
Hur kan vi uppnå våra visioner och mål? 
 
Genom att: 
Mål 1 
 

• 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 

• Kontakta och dela ut informationsmaterial till vårdcentraler, lymfterapeuter, 
rehab center, skolsköterska/läkare samt andra professioner som kommer i 
kontakt med personer med ödemsjukdomar 
 

Mål 2 
 

 
• skriva debattartiklar och/eller kontakta media för att nå ut med information om 

ödemsjukdomar 
• stödja forskning och utveckling inom den lokala ödemvården 
• verka för att personer med kroniska ödem får behandling genom 

sjukvårdsförsäkringssystemet och får delta i beslut vid val av vårdformer 
• samarbeta med andra patientföreningar/organisationer, så att flera 

patientgruppen känner till vår förening 

 
Mål 3 
 

• ta kontakt med ansvariga politiker i Region Stockholm där vi kan informera om 
ödemsjukdomar och påpeka de brister som finns i vården kring kroniska ödem 
och lymfatiska sjukdomar 

• ta kontakt med ansvariga inom skolhälsovård som kan fånga upp våra 
medlemmar i ett tidigt skede 

• kontakta och dela ut information på ungdomsmottagningar, gynekologiska 
mottagningar, cancercentrum samt andra instanser som kommer i kontakt 
med våra patientgrupper i ett tidigt skede 

 

Mål 4 

•  erbjuda varierande forum att träffas på såsom cafékvällar, informationskvällar 
och föreläsningar mm. 

• ta vara på, så långt det är möjligt att genomföra de önskemål på aktiviteter 
som kommer från SÖF Stockholms medlemmar 

• kontinuerligt uppdatera befintlig lymfterapeut-register inom region Stockholm 
så vi kan lotsa våra medlemmar vidare till vårdpersonal som kan ställa 
diagnos eller ge behandling som man behöver. 

 
Hur vi kan uppnå vårt syfte och våra mål 
 

• Fortsätta att digitalisera en del av vår verksamhet under 2021 då många av 
våra medlemmar tillhör riskgrupp och de får då möjlighet att delta digitalt samt 
hitta nya plattformar för att möta andra människor i samma situation. 

• Anlita experter som kan hålla digitala föreläsningar, webbinarier och 
workshop. Starta samtal och studiecirklar om aktuella ämne som berör den 
enskilde medlemmen. 

• Utskick av nyhetsbrev, informationsblad mm 
• Fortsätta med arbetet att dela ut boken ” Livet med lipödem – en utmaning 

varje dag” till politiker, sjukvård, allmänheten, beslutsfattare och medlemmar 
för att synliggöra diagnosen lipödem. 

• Undersöka möjligheterna om att få bli medlem i Funktionsrätt Stockholm. 



 

 
 

Förslag till planerade aktiviteter 2021 
 
Vi har många idéer på vad vi inom SÖF Stockholm vill göra under 2021. Nedan ser ni 
en del av aktiviteterna som vi har som mål att erbjuda våra medlemmar. 
 
På grund av den rådande pandemin har det blivit svårare för många att mötas och 
många känner oro över situationen. Vi behöver mötas, prata och hålla kontakten med 
varandra för att må bra. 
 

• Caféträffar 

Vi fortsätter med Café online som påbörjades januari 2021, för att ge våra 
medlemmar möjlighet att träffa andra i liknande situation, ställa frågor och ta hjälp av 
varandra. 
Vissa av träffarna kommer att vara med specifika teman, egenvård, tips om 
 IR-Bastu och andra hjälpmedel m.m 
 

• Kurser o workshops 
• Projekt mot skolhälsovården, kontakta Stockholmsläns skolhälsovård 
• Uppvakta och lista aktiva politiker med beslutsrätt i våra frågor 
• Fortsätta att dela ut boken ” Allt om Lipödem ” 
• Ordna promenader tillsammans med medlemmar i olika delar i länet 
• Bjuda in olika terapeuter/föreläsare till våra medlemsträffar 
• Lipödemmånaden juni, sprida information i våra lokala nätverk samt skriva 

inlägg i sociala medier och om möjligheten finns även fysiska träffar 
• Vi har som mål att upplysa våra medlemmar om vikten av egenvård, ex 

djupandningens betydelse för att sätta i gång lymfsystemet. Ge vägledning 
och hopp i vardagen att även med små medel kan göra stor skillnad i längden, 
ge inte upp! 

• Information och kunskap om vikten av att använda hjälpmedel och 
kompression 

 
Start av arbetsgrupper 
 
Vi planerar att starta arbetsgrupper. Syftet med våra planerade arbetsgrupper är att 
vi ska kunna erbjuda våra medlemmar föreläsningar och workshops av god kvalitet. 

 
De arbetsområden vi främst vill rikta in oss mot är:  

 

• Fonder och bidrag 
 
Arbetsgruppen ska arbeta fortlöpande med ekonomifrågor samt undersöka 
möjligheter till att söka bidrag inom olika områden att förstärka 
lokalföreningens ekonomi. Att vi ska kunna erbjuda våra medlemmar bra och 
kvalitativ verksamhet genom fysiska och digitala medlemsträffar, kunna bjuda 
in experter på olika områdena. 
 
 
 



 

• Opinion och påverkan  
 
Syftet är att sprida kunskap och påverka lokala politiker, myndigheter och 
vårdgivare. Vi vill genom detta förbättra möjligheten till adekvat vård för våra 
medlemmar och invånare i Stockholm med ett kroniskt ödem eller annan 
lymfatisk sjukdom och därigenom få till en tidig diagnos med insatt 
individanpassad vård/hjälpmedel. 
 

 

Vill du vara med och påverka, DU är viktig för oss! Var med oss och 

engagera dig i vårt gemensamma mål för att få en rättvis och jämlik 

vård.  
 
 
 
 
 
 


