
2013-03-10 Stöttande lokalförening |  Ergo

www.ergo.nu/nyheter/20130306-stöttande-lokalförening 1/2

BEVAKAR  STU D EN TER N AS I N TR ESSEN  SED AN  1924

0

TweetaTweeta

0

Foto: PrivatEmma Dahlin är kontaktperson för
Endometriosföreningen Uppsala.

På Endometriosföreningens hemsida
(http://www.endometriosforeningen.com/site/)

kan du läsa mer om sjukdomen och
om föreningens aktiviteter nationellt
och lokalt. Där kan du också bli
medlem.

Den 26 mars klockan 18 ordnar
Endometriosföreningen föreläsningar
för de som har eller tror de har
endometrios och för anhöriga.
Information och anmälan:
kontaktuppsala@endometriosforeninge
n.com

Relaterade artiklar

Dolt. (/nyheter/20130306-som-ett-

gl%C3%B6dande-spjut) "Jag har skrivit
tenta en gång fullpumpad med kodein.
Det gick visst bra, men jag har ingen
aning om vad jag skrev."
Lärarstudenten Lisa Frisell
Landenmark lever med endometrios,
en kronisk sjukdom som drabbar var
tionde kvinna.
Forskar. (/forskning/20130306-%C3%B6kat-

intresse-f%C3%B6r-endometrios) Matts
Olovsson har arbetat kliniskt med
endometrios i femton år. Idag är han
en allt mer efterfrågad föreläsare på
området. 
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Endometriosföreningens lokalförening i Uppsala har omkring 60
medlemmar med konstaterad eller misstänkt endometrios. Mycket
av arbetet är informationsinriktat, berättar kontaktpersonen Emma
Dahlin Haglund, som liksom de andra deltar ideellt.
– Det handlar mycket om att föreläsa och sprida kunskap, gärna så
att det når så långt ner i åldrarna som möjligt. Vi strävar efter större
kunskap för alla som kan tänkas möta kvinnor med endometrios –
från allmänläkaren till specialisten. Just nu planerar vi en större
kampanj riktad mot barnmorskor, skolsköterskor och
ungdomsmottagningar.
Politikerpåverkan står också på dagordningen, berättar hon, bland
annat för att få in fler läkemedel under högkostnadsskyddet.

På gruppens möten – som hålls ungefär en gång i månaden –
diskuteras bland annat de psykosociala problem som kan drabba
personer med endometrios.
– Många stöter på okunnighet inom vården och får inte det stöd de
behöver. En del lever i ekonomisk utsatthet på grund av
sjukskrivningar och drabbas till exempel av depression. På
Endometrioscentrum kan man få kontakt med en kurator, vilket kan
vara bra under perioder.

Föreningen finns där som ett stöd, berättar Emma Dahlin Haglund.
Den kan även bidra med många rent praktiska saker.
– Vi kan till exempel göra skrivelser och intyg för att gå i god för vad
sjukdomen innebär och följa med på möten. Särskilt för yngre
medlemmar kan det ibland kännas bra att ha med sig någon som
vet mycket.
Varför tror du att så få känner till endometrios?
– Det är en lång historia av att det är en kvinnosjukdom som
dessutom drabbar det mest privata. Mens är tabu och om kvinnors
smärta är det ofta ”såhär är det”. Endometrios är helt enkelt väldigt
känsligt och pinsamt – och tungt att ta upp för de drabbade.

Sara Borsiin
cred@ergo.us.uu.se (mailto:cred@ergo.us.uu.se)
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