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God jul & Gott nytt år!
önskar Lymfan
och SÖF alla sina
läsare, medlemmar,
annonsörer och
samarbetspartners

4 nummer • 2023

Rapport från
ILF, Lipödemmässan och
Utbildningsdag i Göteborg

UTGIVNING 2023:
Nr 1: 23 feb TEMA: Internationella
diagnosdagar
Nr 2: 25 maj TEMA: Lipödem och
Sommar med kroniskt ödem
Nr 3: 5 okt
TEMA: Vård och forskning för
SÖF:s alla diagnosgrupper
Nr 4: 7 dec TEMA: Egenvård

MANUS- & ANNONSSTOPP:
Nr 1: 23 januari
Nr 2: 24 april
Nr 3: 7 september
Nr 4: 9 november

		

Baksida

210×270

		
		

1/2sida
1/4sida
1/8sida

Notering
utfallande med skärmärken (+ 3 mm utfall)
utfallande med skärmärken (+ 3 mm utfall
åt vänster och nedåt)

180×128
87×128
87×61

ANNONSPRISER:
Annons
Medlem
Helsida
8 500 SEK
Sid 2
9500 SEK
Näst sista sidan 9 000 SEK
1/2sida
4500 SEK
1/4sida
3 000 SEK
1/8sida
1600 SEK

MANIFEST
Världsödemdagen
6 mars - 2020

Webbinarium i korthet
Komplement vid
konservativ behandling

ANNONSER:
Annons
Mått mm
Helsida
210×297

Webbinarium i korthet
Processad mat
SÖF rapporterar från
ILF-konferensen

Icke medlem
11500 SEK
12100 SEK
11850 SEK
7800 SEK
5500 SEK
2800 SEK

Alla priser ex. moms.

ANNONSLEVERANS:
Annonser skickas som högupplösta PDF:er till
annons@svenskaodemforbundet.se.
ANNONSSÄTTNING:
Behöver du hjälp att skapa en annons?
Kontakta annons@svenskaodemforbundet.se.

Mikrokirurgi
Ger nytt hopp för
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Olika metoder och hjälpmedel för
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Internationella dagar
uppmärksammades:

Lymfan reder ut begreppen

• Världsdagen för lymfödem
• Världscancerdagen
• Sällsynta dagen
• Dercumdagen

Huvud- och
halslymfödem
I fokus för forskningsstudier

Kirurgisk behandling
vid lipödem
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Titelkaos i lymfödemvärlden!

Egenmonitorering

Teman:

Lipödem och
Vattengymnastik

Studera ditt eget ödem
Tema:

Intervju:

Möt lymfterapeuterna
på Akademiska sjukhuset
i Uppsala
SÖF önskar
alla medlemmar
en härlig sommar!

Vård och behandling

Välkommen!
En händelse- och lärorik
höst med SÖF

SÖF påverkar:

SÖF:s ordförande i SVT,
riksdagen och Almedalen

Lymfan siktar mot framtiden
Pappersbrist och energikris – det är osäkra tider vi lever i. 2022 påbörjade därför Lymfan resan mot den digitala framtiden genom att
även lägga upp Lymfan på portalen Prenly, som ett komplement till
den tryckta tidningen. Tidningen i pappersform kommer att leva kvar
tillsvidare men vi ser att det är viktigt att säkra att informationen om
kroniska ödem fortsatt når ut, nu ännu bredare, och att utnyttja alla
de nya möjligheter som digitala lösningar erbjuder.
På Prenly kan man läsa tidningen digitalt och klicka sig vidare till
alla länkar i tidningen – även till våra annonsörers hemsidor. Den med
synskada kan också få tidningen uppläst, något vi tycker är mycket
viktigt då alla ska kunna ta del av viktig information om kroniska ödem.
Så nu får våra annonsörer alltså mer för pengarna då man annonserar
i tidningen Lymfan – möjligheten att skapa trafik till sin egen hemsida.
På Prenly har Lymfan sin egen portal: lymfan.prenly.com. Där kan
vi också erbjuda reklambanners för den som vill förmedla snabbare budskap eller information under kortare tid. Hör av dig så berättar vi mer!
Medlemstidningen Lymfan 2023
I Lymfan kan du läsa om SÖF:s påverkansarbete för att få bättre diagnos- och behandlingsmetoder för alla som lever med kroniskt ödem. Läkare, forskare, lymfterapeuter och andra yrkespersoner bidrar med artiklar. Medlemmar delar med sig av sina erfarenheter av att leva med lymfödem, lipödem, Dercums sjukdom och andra lymfatiska sjukdomar.
Vi har tydliga teman i varje nummer, för att underlätta för dig som
annonsör samt bjuda våra läsare på lite extra.
Vill du annonsera i Lymfan?
Lymfan kommer ut 4 gånger per år och har en upplaga på cirka 2300
exemplar. Förutom till SÖF:s medlemmar distribueras Lymfan bland
annat till medicinska lymfterapeuter, rehabiliteringsanläggningar,
region- och universitetssjukhusens överläkare samt chefsläkare.
Varje år erbjuds 10% rabatt på annonspriset vid bokning av annonsutrymme (samma storlek) för hela året.
Bokning av annonspaket eller enstaka annons vänligen kontakta
Lillemor Sivemark på lillemor.sivemark@svenskaodemforbundet.se.

MARGARETA HA AG
Förbundsordförande

ANSVARIG UTGIVARE:
Margareta Haag
KONTAKT:
lillemor.sivemark@svenkaodemforbundet.se
lymfan@svenskaodemforbundet.se
PRENUMERATION: 350 kr/år. För medlemmar
i SÖF ingår Lymfan som en medlemsförmån.

Lymfan ges ut av Svenska Ödemförbundet
som är Sveriges patient- och intresseförening för kroniska ödem.

BANKGIRO: 5896 –9023
ORG. NR: 802017– 8425
SWISH: 1231323864

Svenska Ödemförbundet
Box 800, 101 36 Stockholm
070 – 66 66 273
info@svenskaodemforbundet.se
www.svenskaodemforbundet.se

För eftertryck, utdrag av artiklar eller
enstaka nummer av Lymfan, kontakta:
lymfan@svenskaodemforbundet.se

