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

4 issues • 2023

Webbinarium i korthet
Processad mat
SÖF rapporterar från
ILF-konferensen

MANIFEST
Världsödemdagen
6 mars - 2020

Webbinarium i korthet
Komplement vid
konservativ behandling
Rapport från
ILF, Lipödemmässan och
Utbildningsdag i Göteborg
Mikrokirurgi
Ger nytt hopp för
patienter med lymfödem

PUBLICATION 2023:

Olika metoder och hjälpmedel för

Ett aktivt lymfsystem

No 1: 23 Feb THEME: International diagnosis days
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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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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!
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Titelkaos i lymfödemvärlden!

Vård och behandling

Välkommen!
En händelse- och lärorik
höst med SÖF

SÖF påverkar:

SÖF:s ordförande i SVT,
riksdagen och Almedalen

Summer with chronic edema
No 3: 5 Oct

THEME: Care and research for
SÖF’s all diagnosis groups

No 4: 7 Dec

THEME: Self care
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Advert
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Lymfan is aiming for the future
Paper shortage and energy crisis – these are uncertain times. In 2022,
therefore, Lymfan began the journey towards the digital future by also
posting on the platform Prenly, as a supplement to the printed paper.
The printed edition will live on indefinitely, but we believe it is important to ensure that information about chronic edema continues to
reach out, now even more widely, and to take advantage of all the new
opportunities that digital solutions offer.
On Prenly, you can read the magazine digitally and click all links in
the magazine – also to our advertisers’ websites. The visually impaired
can also have the newspaper read to them. Everyone should be able to
take part in important information about chronic oedema. So now our
advertisers get more value when you advertise in Lymfan – the opportunity to generate traffic to your own website.
On Prenly, Lymfan has its own portal: lymfan.prenly.com. There
we can also offer advertising banners for those who want to convey
faster messages or information in a shorter time. Get in touch and we’ll
tell you more !

87×61 mm

ADVERTISING PRICES:
Advert
Members
1/1 page
8.500 SEK
Page 2
9.500 SEK
Penultimate page 9.000 SEK
1/2 page
4.500 SEK
1/4 page
3.000 SEK
1/8 page
1.600 SEK

Non member
11.500 SEK
12.100 SEK
11.850 SEK
7.800 SEK
5.500 SEK
2.800 SEK

All prices ex. VAT.

ADVERT DELIVERY:
Advertisements are sent as high-resolution
PDF:s, 300 dpi, to:
annons@svenskaodemforbundet.se.

Member magazine Lymfan 2023
In Lymfan, you can read about SÖF’s advocacy work to get better diagnostic and treatment methods for all who live with cronic edema. Doctors, researchers, lymph therapists and other professionals contribute
articles. Members share their experiences of living with lymphedema,
lipedema, Dercum’s disease or other lymphatic diseases.
We run themes in each issue, to make it easier for you as an advertiser and to offer our readers a little extra.
Do you want to advertise in Lymfan?
Lymfan is published 4 times a year and has a circulation of about 2.300
copies. In addition to SÖF’s members, Lymfan is distributed to lymph
therapists, rehabilitation facilities and county council chief physicians.
Every year, a 10% discount is offered on the advertising price when
booking advertising space (the same size) for the whole year.
Booking of advertisement packages or individual advertisements,
please contact Lillemor Sivemark at
lillemor.sivemark@svenskaodemforbundet.se.

MARGARETA HA AG
Federal president
PUBLISHER:
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Lymfan is published by the Swedish Edema
Association, which is Sweden’s patient and
interest association for chronic edema.
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