Pressmeddelande 14 oktober 2021

Stipendium på 100 000 kr utlyses av Svenska Ödemförbundet (SÖF)
SÖF har givit ut stipendier via Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare (SOEB) för studier/forskning om
lymfsystemets sjukdomar och komplikationer sedan 2010. I år utlyser SÖF ett stipendium av egna
medel. Sista datum för ansökan är 1 december.
-

Stipendiet kan sökas av legitimerad vårdpersonal. De sökande bör dela SÖF:s inställning till
riskbedömning, diagnos, vård och behandlingsmetoder och vara positivt inställd till SÖF:s
målsättning och aktiviteter, säger Margareta Haag, ordförande i SÖF.

Stipendiet har inrättats för studier/forskning i lymfologi och naturliga metoder – noninvasiva
metoder – i syfte att öka motoriken i lymfsystemet, öka livskvaliteten hos personer med kroniska
ödem eller med underfunktion i lymfsystemet. I kroniska ödem ingår lymfödem, lipödem, venösa
ödem, vaskulära anomalier, immobilitetsödem och relaterade komplikationer.
-

SÖF verkar för ökad kännedom och kunskap om lymfologi och kroniska ödem och ett av
SÖF:s övergripande mål är att stödja innovation, utveckling, forskning och utbildning
i lymfologi och kroniska ödem. Det gör vi genom att fortsätta att ge ut detta stipendium,
fortsätter Margareta Haag.

De flesta stipendiater har forskat om lymfödem. Det är svårt att veta hur många som har lymfödem i
Sverige då tillståndet många gånger inte har diagnosticerats. I England anses förekomsten av
lymfödem vara lika omfattande som Parkinsons sjukdom, MS och HIV tillsammans. När det gäller
lipödem anses det att fem till tio procent av den västerländska kvinnliga befolkningen är drabbade av
lipödem. I Sverige fastställdes diagnosen 2017 och få har diagnosticerats. Två av SÖF:s stipendiater
har gjort studier om livskvalitet vid lipödem. Bägge diagnoserna är fortfarande okända och behöver
beforskas.
Riktlinjer för SÖF:s stipendium: https://www.svenskaodemforbundet.se/om-sof/stipendier/
Kontakt: Margareta Haag, ordförande i SÖF, tfn 070-497 49 09
margareta.haag@svenskaodemforbundet.se

SÖF är Sveriges patient- och intresseförening för personer med kroniska ödem och verkar för ökad
kunskap och kännedom om lymfologi och kroniska ödem inom svensk sjukvård. SÖF:s vision är att alla
som lever med kroniskt ödem ska erbjudas en rättvis och jämlik vård oavsett var man bor i landet.
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