
Vi vill gärna ha kontakt med dig 
som känner ansvar och vill vara med att 

göra en insats för samhället. 
Hos Lions får du möjlighet att göra skillnad.

Lions Clubs International Sverige
- För samhällsansvar och livskvalitet -

För mer information
www.lions.se

Hur ser branschen ut idag?
Lions International och Lions Sverige arbetar intensivt med framtidens 
vård. Lions Sverige verkar bland annat genom sina 6 egna forskningsfonder 
knutna till olika universitetssjukhus och universitet i landet. Fonderna riktar 
sitt arbete till både cancersjukdomar, medicinsk patientnära forskning och 
till forskning om folksjukdomar. Vi har också samarbete med Barndiabe-
tesfonden och en representant från Lions i dess styrelse sedan starten 1989. 
På Världsdiabetesdagen nu i november startade Lions en landsomfattande 
kampanj tillsammans med Barndiabetesfonden för insamling av medel till 
forskning kring barndiabetes och typ 1-diabetes. Kampanjen kallas för 
”Diabeteslunken” och innebär att våra klubbar anordnar en tipspromenad 
för allmänheten med startavgift. Frågorna rör diabetes.

Vilka utmaningar står vi inför?
Att tackla vår nu pågående pandemi genom intensiv forskning och fram-
tagning av ett verksamt vaccin. Att tillsammans arbeta för att begränsa 
smittspridning genom att ta till oss informationen från våra experter och 
handla därefter. Idag är vi bättre rustade än någonsin, då vi har samlad 
kunskap från tidigare pandemier och sjukdomar som vi ibland till och 
med lyckats utrota.

Hur ser du på framtiden?
Jag ser ljust på framtiden. Jag tror på människans förmåga att se möjlig-
heter och agera därefter.

VI HAR TRÄFFAT:
Anna-Maria Bernstein,

ordförande  LIONS SVERIGE
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Har du större underkropp 
än överkropp?

Smärtar dina ben?

Då kan du ha 
LIPÖDEM

www.svenskaodemforbundet.se info@svenskaodemforbundet.se

Svenska Ödemförbundets främsta mål är att 
förbättra vården för alla med kroniska ödem - 
oavsett var man bor i Sverige.

Har du en onaturlig svullnad 
efter cancerbehandling?

Då kan du ha  
SEKUNDÄRT LYMFÖDEM

Många kvinnor lever  
med kroniska ödem

Lymfödem och lymfatiska sjukdomar har 
varit okända, underdiagnosticerade, un-
derbehandlade, underfinansierade och 
lymfsystemet är så gott som obeforskat 
i Sverige.

Lymfödem drabbar uppskattningsvis 15 
procent av alla canceröverlevare. Över 
500 000 personer lever i dag i Sverige 
efter cancer, många av dem med kronisk 
cancer och livslånga biverkningar.  
Lymfödem förekommer för en stor del 
av cancerbehandlade inklusive prosta-
ta-, mun- och hals-, kolorektal- samt 
gynekologisk cancer, lymfom och ma-
lignt melanom.Tillgång till behandling 

WHO uppskattar att över 250 miljoner människor i världen har 
lymfödem.

och hjälpmedel varierar mycket mellan 
regionerna.

USAs hälsoinstitut, NIH, uppskattar att 
primärt lymfödem kan drabba så många 
som 1 av 300 nyfödda barn.
Primärt lymfödem kan utvecklas vid hor-
monförändringar, infektioner, trauma, 
insekts- och fästingbett och/eller skada 
på lymfsystemet.

Lipödem  med diagnoskod R60.0B drabb-
ar i de flesta fall kvinnor vid hormonella 
förändringar som pubertet, graviditet och 
klimakteriet. Den svenska vården sak-
nar kunskap om lipödem som utmärks 

av smärta vid beröring, lipo-
mer och en kropp som kan ha 
storlek 36 i överdelen och 44 
i underdelen. Det finns i dag 
behandling utifrån beprövad 
erfarenhet som skulle kunna 
hjälpa personer med lipödem 
i stället för att de utvecklar 
funktionshinder, depressioner 
och långa sjukskrivningsperi-
oder. 

SÖF, Sveriges patientföreniing 
för kroniska ödem, sprider 
kännedom och kunskap.


