Pressmeddelande den 11 februari 2022

100 000 kr till forskning om lymfsystemet och lipödem
Två forskare har fått stipendium från Svenska Ödemförbundets ”Stipendiefond Lymflyftet” för sin
forskning om lymfsystemets viktiga roll för kroppens immunförsvar och för erfarenheter och
upplevelser att leva med lipödem.
Taia Mäkinen, professor vid Uppsala universitet och ordförande för Gordon Research Conference
(GRC), har tilldelats 30 000 kr för att stödja fyra unga forskares producerande av postrar som ska
presenteras vid Gordon Research Conference hösten 2022. Deras forskning fokuserar på hur lymfkärl
bildas under tidig embryonal utveckling.
-

Svenska Ödemförbundet anser det mycket angeläget att det forskas om lymfsystemet. Det
inger hopp om att det kommer att finnas allt bättre diagnos- och behandlingsmetoder för de
som drabbats av lymfödem och andra sjukdomar där kunskap om lymfsystemet har
betydelse, säger Margareta Haag, ordförande i Svenska Ödemförbundet.

Johanna Falck, doktorand vid Jönköping University, har tilldelats 70 000 kr för forskning om
personers upplevelser och erfarenheter av att leva med lipödem samt erfarenheter inom hälso- och
sjukvården av att vårda personer med lipödem.
-

Orsaken till att lipödem uppstår är inte klarlagd, varför det inte förekommer någon
orsaksbehandling utan endast symtomlindrande behandling. Därför välkomnar nu Svenska
Ödemförbundet att fler studier görs för att personer med lipödem i framtiden får den
rådgivning och behandling som behövs för att hålla symtomen under kontroll, fortsätter
Margareta Haag.

Stipendiaterna kommer att redovisa resultaten av forskningsprojekten i Svenska Ödemförbundets
tidning Lymfan och vid förbundets årsmöte efter avslutade projekt.

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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