
Preliminärt program
SÖF:s årsmöteskonferens 25 mars 2023

Tema ”För bättre kunskap och forskning”
Ersta Konferens, Erstagatan 1 K, Stockholm

09.30–10.00 Registrering och utställning.

10.00–10.10 SÖF:s ordförande Margareta Haag 
 hälsar välkommen.

SÖFs sponsorer presenterar sina produkter enligt nedan:
10.10–10.15  Essity/Jobst – kompression 
10.15–10.20  Medi – kompression 
10.20–10.25  Thuasne – kompression 
10.25–10.30 Juzo – kompression 
10.30–10.35  RaMa Medical (Lymed) – kompression
10.35–10.40 Solidea – kompression 
10.40–10.45  Apodan – Lympha Press
10.45–10.50  Amoena 

10.50–11.10 Änglavingar och besök i utställning.

11.10–12.30  Pia Bergholm (med. lymfterapeut & leg. sjukgymnast) 
 ”Att leva med lymf- och lipödem”

12.30–13.30  Mingellunch bland utställarna.

13.30–14.15  SÖF:s stipendiater 2022 och 2023 om lipödem: doktoranderna  
 Johanna Falck och Charlotte Goodrose Flores.

14.15–14.30 Samverkan med SBU för att ta fram prioriterade forskningsfrågor
 för lipödem.

14.30–14.45  Pausdryck i utställningen.

14.45–16.00  Årsmöte

16.00–16.10  Änglavingar inför pep-talk!

16.10–16.35  Anna Bergkvist (ordförande Sköldkörtelförbundet) ger ett Pep-talk 
 till medlemmarna

16.35–16.45  Avslut och tack för idag.

Effektiv kompression  
Upptäck våra kompressionsplagg med 
bästa möjliga medicinska effektivitet.  
För enklare påtagning erbjuder vi dessu-
tom ett brett sortiment av hjälpmedel. 
Prata med din lymfterapeut eller besök 
vår webbshop för mer information:  
www.medi.se/shop 

medi. I feel better. info@medi.se www.medi.se/shop

Snart har vi två nya 

färger i vårt sortiment: 

                            
 ● Hallonröd

                            
●  Kastanj

 

Håll utkik!

JOBST® Confidence 
Nästa generations flatstickade kompressionsplagg för 

milda till måttliga lymfödem och lipödem

www.jobst.se

Kompression för alla 
som älskar att kunna 

röra sig fritt

Thuasne Scandinavia AB 
Box 95, 131 36 Nacka

Tel 08 618 74 50 info@thuasne.se
Fax 08 640 83 17 www.thuasne.se

NYHET  
ÄNTLIGEN EN 
LÖSNING FÖR  
GENITALA ÖDEM
Mobiderm Intimate Shorts är särskilt utformad 
för ödemproblematik i genitalieområdet.   
Den perfekt avvägda kompressionen och den 
integrerade Mobidermstrukturen bearbetar  
och mobiliserar effektivt ödemet, både dag  
och natt.

Mobiderm Intimate Shorts kan i de flesta fall  
förskrivas av en medicinsk lymfterapeut.

Läs mer på rehabbutiken.thuasne.se

Mobiderm Intimate Shorts 
för kvinnor

Mobiderm Intimate Shorts 
för män

Mjuk och stabil följsamhet kring tår och fingrar
 + Sömlös, Innovativ stickning, Enklare av och på tagning
 + 3D komfortzon: Anatomisk passform, Ökad rörlighet 
 + Material: Flatstickat, Extra tunt och starkt, Andningsaktivt
 + Längsgående struktur: Ökad stabilitet, Inga veck eller rullning
 + Komfortkant: Minimering av tryckpunkter

     
juzo.com

Juzo Classic Seamless  
tåkappa och handske

Perfekta i den initiala fasen  
för ödembehandling 

Freedom in Motion

Nya Lympha Press Optimal ® Plus med 
flera kompressionsprogram och funktioner

Kan styras från din mobil eller surfplatta och är 
lätt att ställa in efter dina personliga behov

Utprovning och förskrivning av Lympha Press  
kompressionsutrustning kan i många fall göras av  
medicinska lymfterapeuter

Ödemet lindras  
och livskvalitén ökar!

NY  
MODELL

Läs mer på lymphapress.se och kontakta oss på: info@apodan.dk eller tel.: +45 3297 1525


