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Årsmöte
Årsmötet 7 mars 2021 hölls digitalt med tanke på att Covid-19 och restriktioner införts. Vice
ordförande höll i årsmötet och redogjorde för året som gått. Styrelsen beviljades ansvarfrihet och
styrelse för kommande året valdes.

Styrelsearbete
7 mars hölls också ett konstituerande möte där styrelseposterna fördelades enligt följande:

Styrelsemöten hålls som regel första torsdagen i månaden kl 18-20 i februari, april, augusti och
november. Övriga månader hålls möten endast om extra behov för detta finns. Styrelsemöten hålls
via zoom- eller telefonkonferens. Vi ser detta som bästa lösning då styrelsen är utbredd över länet
och resor är energikrävande för oss, miljöbelastande och kostsamma.
Planeringsträffar hölls fysiskt i början av januari samt i slutet av september. I år hölls
planeringsträffar 8 januari och 24 september.
Styrelsen verkställer uppdraget från årsmötet om att följa verksamhetsplan och budget.
Medlemmar
Vi har medlemmar spridda över hela länet. Medlemmarna finns i Västervik, Oskarshamn, Mönsterås,
Kalmar, Öland, Nybro, Ljungbyholm, Torsås och Emmaboda.

Medlemsaktiviteter
SÖNDAG 7 MARS Årsmöte
Årsmöte som på grund av Covid-19 hölls zoom-konferens för att minska risken för smittspridning.
LÖRDAG 8 MAJ
Kurs i andningsteknik skulle hållits i Kronobäcks klosterruin i Mönsterås, men på grund av Covid-19
blev det inställt.
HELGEN 18-19 SEPTEMBER Kursen "Att leva med ödem"
Kursen "Att leva med ödem" för medlemmar blev inställd på grund av Covid-19.
SÖNDAG 21 NOVEMBER Medlemsträff
Hölls en fysisk träff för medlemmar i lokal Synen på Regionsjukhuset i Kalmar. Så uppskattat att
äntligen kunna träffas denna gång. Erfarenhetsutbyte och kloka ord byttes i varm gemenskap.
Medlemserbjudanden
Medlemserbjudanden från Friskvård & Massage Hagby, Vedabalans, HarmoniQA och
Lundborgskliniken har erbjudits under året.

Evenemang
Föreningen har haft ett tufft år men deltagit där det varit möjligt bland annat evenemang från
Sällsynta Diagnoser.

Media
En artikel i Kvällspressen

Intressepolitik & samverkan
Föreningen har under året fört en kontinuerlig dialog med styrande tjänstemän och politiker. Det har
gått från hoppfullt till ökat motstånd igen. Politikerna har pressat fram ett beslut i
Samverkansnämnden Sydöstra sjukvårdsregionen om att riktlinjer för lipödem ska tas fram. Men
frågan om kirurgi vid lipödem sköts återigen nationellt. Det anser vi är helt oacceptabelt. Projektet
med riktlinjerna tog ansenlig tid att få igång, men är i skrivande stund igång.
SBU är klar med sitt regeringsuppdrag om att utreda det vetenskaplig läget för lipödem.
Årliga politikersamtalet
Årliga politikersamtalet genomfördes.
Samverkan Lymf Sverige
Nära samverkan med Lymf Sverige är värdefullt särskilt där det krävs nationella insatser, bland andra
Socialstyrelsen, SBU m flera.
Samverkan Funktionsrätt Kalmar län
Samverkan med Funktionsrätt Kalmar län är värdefull och de stödjer oss med värdefull information
och tips i föreningens mål för bättre vård. Deras arbete med övergripande frågor för
patientföreningarna i länet är synnerligen viktigt och uppskattas mycket.

