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Destination Oresund arrangerade 23rd International Congress of Lymphology, 19-23 september, 2011
Den 23:e världskongressen i lymfologi (International Congress of Lymphology) hölls 19-23 september Malmö.
Totalt deltog 465 lymfologer och merparten var utländska delegater från 36 länder över hela världen.
Redan 2007 började planeringen och flera kongressarrangörer kontaktades efter att jag fått förtroendet att
arrangera kongressen av International Society of Lymphology mot bakgrund av plastikkirurgiska klinikens
ledande ställning i behandling och forskning av lymfödem. Mot bakgrund av att Destination Öresund (DÖ)
arrangerade den Nordiska plastikkirurgiska kongressen i Malmö 2006 kom jag som ansvarig för sponsorerna att
på nära håll se hur välorganiserat allt var. Detta och den prisbild som presenterades gjorde att vi valde DÖ som
kongressarrangör.
På ett tidigt stadium lades en budget som hela tiden justerades i enlighet med uppskattat antal deltagare och
sponsorer. Definierade deadlines gjorde att vi hela tiden hade kontroll över kongressen. Vid den Nordiska
plastikkirurgska kongressen hade jag som sponsoransvarig hela tiden kontakt med sponsorerna vilket tog mycket
tid och energi. Det var därför skönt att vid denna kongress med fullt förtroende kunna överlåta all denna
hantering till DÖ, vilket frigjorde tid till annan planering.
Tidigare kongresser i Shanghai 2007 och Sydney 2009 hade samlat 200-300 deltagare och vi utgick initialt från
detta och med DÖ:s engagemang och annonsering i olika medier kom kongressen att till slut omfatta 465
deltagare, vilket var det största antalet hittills sedan International Society of Lymphology bildades för 46 år
sedan.
Utan det hängivna engagemang som Destination Öresund står för med Lars Rudbert i spetsen hade det inte gått
att genomföra detta möte. För Lars är ingen svårt, varje problem vänds till en positiv utmaning och löses med en
smittande energi vare sig det gäller helger eller sena kvällar. Samarbetet med övrig personal på Destination
Öresund har likaledes fungerat exemplariskt och utan problem och med en vilja att alltid snabbt ställa upp och
tackla de problem som uppstår under resans gång. Också deras engagemang under kongressen uppskattades av
deltagarna och många kom med spontana positiva kommentarer för deras helhjärtade engagemang. För att
klara detta måste man ha en klar logistik som ligger som ett paraply över hela verksamheten.
Det vetenskapliga programmet var omfattande och till skillnad mot tidigare kongresser hade vi många nya inslag
som uppskattades av deltagarna och vilket också bidrog till att många deltog: 5 round tables, 14 keynote
lectures, 3 symposier och 301 abstrakt. Att koordinera detta var mycket DÖ:s förtjänst och man hade många
förfrågningar framförallt under tiden innan kongressen. Många deltagare uppskattade att deras mail alltid
besvarades snabbt och på så sätt kunde vi avlastas och fokusera oss på det vetenskapliga programmet.
När programmet var lagt kunde kongressen snabbt ackrediteras av European Accreditation for Continuing
Medical Education i Brussel och fick höga poäng. Detta uppskattades av deltagarna som kunde lägga dessa
poäng till sina CV:n.
I utvärderingen av kongressen skattade över 90 % av delegaterna ”very good” eller ”excellent”. Många som
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varit med länge i International Society of Lymphology menade att det var den bästa kongressen som hittills
organiserats beträffande både innehåll, utformning, sociala aktiviteter och logistik.
Kongressen hölls på Europaporten i Malmö. Detta var ett utmärkt val. Framförallt var den stora kongressalen
behaglig med utmärkta audiovisuella arrangemang. Kongressen hade tre parallella sessioner och luncher och
kaffe serverades snabbt i den stora utställningslokalen, vilket uppskattades av sponsorer och utställare, totalt 17
stycken.
Jag kan mot bakgrund av ovanstående varmt rekommendera Lars Rudbert och Destination Öresund.

Malmö den 26 januari 2011
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