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Webbinarium i korthet
Processad mat

SÖF rapporterar från 
ILF-konferensen

Ny forskning!
Lymfödemutveckling
efter livmodercancer

Manuellt lymfdränage
Debatten fortsätter

Kirurgisk behandling
vid lipödem

Världsödemdagen

6 mars - 2020

• Lymfödem är ett globalt hälsoproblem som påverkar fler än 250 miljoner människor i 

världen, kvinnor, män och barn av alla nationaliteter och befolkningsgrupper.

• Lymfödem är en kronisk och progredierande sjukdom som kan förorsaka allvarliga 

missbildningar, handikapp och livshotande komplikationer, samt medföra psykologisk och 

ekonomisk belastning.

• Sjukvårdspersonal är inte alltid medveten om den fullständiga sjukdomsbilden, dess tecken 

och symptom, vilket orsakar att många personer med lymfödem får lida i flera år innan de får 

en diagnos och kan påbörja en behandling.

• Den allmänna kännedomen om och förståelsen för lymfatiska sjukdomar och dess 

hälsoeffekterna är låga, i relation till hur påtagligt det påverkar livet hos de med lymfödem.

• Personer med lymfödem behöver tillgång till högkvalitativa multidisciplinära kunskapscenter, 

med erfaren sjukvårdspersonal för att erhålla lämplig behandling, med psykologiskt och 

socialt stöd.

• Det föreligger ett stort ouppfyllt behov över hela världen, för att utbilda och stötta de som är 

berörda av lymfödem, inklusive deras familjemedlemmar och vårdare, om grundläggande 

egenvård.

• Den medicinska forskningsinsats som krävs för att finna bot mot lymfödem och förbättra 

behandlingar saknar tillräcklig finansiering, i jämförelse med sjukdomar av liknande 

omfattning och svårighetsgrad.

Därför stöder vi den 6 mars, som Internationella Lymfödemdagen och patientföreningarna, som 

skriver under nedan, vill uppmärksamma politiker, beslutsfattare, sjukvårdspersonal, forskare 

och allmänheten om behoven hos dem som har eller är i riskzonen för att utveckla lymfödem. 

Vi kräver ökad finansiering till medicinsk forskning, utbildningsprogram för sjukvårdspersonal 

och förbättrad tillgång till specialiserad vård för de som lever med lymfödem .

MANIFEST

Därför stöder vi den 6 mars som Världsdagen för lymfödem och patientföreningarna, som
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Teman: 
Lipödem och
Vattengymnastik

Intervju: 
Möt lymfterapeuterna 
på Akademiska sjukhuset
i Uppsala

SÖF önskar 
alla medlemmar
en härlig sommar! 

Internationella dagar
uppmärksammades: 
• Världsdagen för lymfödem
• Världscancerdagen
• Sällsynta dagen
• Dercumdagen
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Tema: 
Vård och behandling

SÖF påverkar: 
SÖF:s ordförande i SVT, 
riksdagen och Almedalen

Huvud- och
halslymfödem

I fokus för forskningsstudier

Titelkaos i lymf-
ödemvärlden!

Lymfan reder ut begreppen

Egenmonitorering
Studera ditt eget ödem

Välkommen!
En händelse- och lärorik

höst med SÖF
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Webbinarium i korthet
Komplement vid 
konservativ behandling

Rapport från 
ILF, Lipödemmässan och
Utbildningsdag i Göteborg

Mikrokirurgi
Ger nytt hopp för 
patienter med lymfödem

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

Ett aktivt lymfsystem
Olika metoder och hjälpmedel för

Ett aktivt lymfsystem

MARGARETA HAAG
Federal president

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 im-
portant 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 oppor-
tunity 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!

Member magazine Lymfan 2023
In Lymfan, you can read about SÖF’s advocacy work to get better diag-
nostic and treatment methods for all who live with cronic edema. Doc-
tors, 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 adver-
tiser 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.


