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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 workshop träffar i Lund och Hörby. 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 tio styrelsemöten.  
 
 
 



Medlemsmöten  
 
Corona pandemin har fortsatt under 2021 och har begränsat oss nästan hela året. Vi 
väntade på att restriktionerna skulle hävas för att kunna träffas fysiskt igen men det 
fick vänta ända till 10 oktober då vi äntligen kunde genomföra ett fysiskt 
medlemsmöte.  
 
Årsmötet i april genomförde vi digitalt via ZOOM med 11 medlemmar närvarande. 
 
 
 
Händelser under året 
 
2021 har varit ett “väntans år” vilket vi fått finna oss i pga pandemin. Även om vi alla 
ville sätta igång och arrangera medlemsmöten insåg vi att det skulle dröja länge 
innan det fanns möjlighet att arrangera några fysiska medlemsträffar eller andra 
arrangemang ute i samhället. Under första styrelsemötet planerade vi för hur året 
skulle se ut och vad vi eventuellt kunde göra via digitala möten.  
  
Vi har under året haft ett digitalt medlemsmöte med Region Skåne via ZOOM för att 
åter belysa bristen på adekvat vård av lymfatiska sjukdomar. 14 medlemmar 
medverkade på mötet. 
 
Styrelsen skickade i maj in en skrivelse till “Skåneförslaget” där vi tog upp 
avsaknaden av jämlik vård för personer med Lipödem. För att förslaget skulle tas upp 
av Regionen behövdes det 1300 röster men eftersom förslaget bara fick 130 röster 
togs det inte upp.   
 
Vi har skickat  en skrivelse till Region Skånes 30 sjukvårdspolitiker där vi tog upp 
avsaknaden av vård för de som har Lipödem  
 
Under hösten lättade äntligen restriktionerna och vi kunde ha ett fysiskt 
medlemsmöte. Det skedde den 10 oktober och det var Anna Hallén Buitenhuis som 
gästade oss och föreläste om  
ACT ALP, att äta för lymfa, lever, vikt och hormoner. Föreläsningen var mycket 
uppskattad av de 16 medlemmar som närvarade.  
 
I oktober medverkade tre av våra styrelsemedlemmar vid Lipödem mässan i 
Stockholm. 
En helg som var full av intressanta föreläsningar och mycket information.  
 
Vi har skickat ut lipödemboken som togs fram i samarbete med Bräcke diakoni till 
sjukvårdspolitiker, vårdcentraler samt till de medlemmar som önskade den, mfl. 
 
Vi var värdar för ett Onlinecafé den 28 januari. 
 
En ledamot har ingått i Förbundets stadgekommitté. 
 
 Styrelsen har sökt och erhållit bidrag med 10000 kronor från Söderslätts Bygdegårds 
Intresseförening. 



 
Förbundet har arrangerat flera webbinarium och vi har marknadsfört dessa till våra 
medlemmar genom att bla lägga ut 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. 
 
 


