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Årsmöte i Göteborg samt träﬀ i Malmö 13 juni
Årsmöte Göteborg
13 juni kl 18 (samling kaffe/te kl 17)
Mer information och anmälan info@endometriosforeningen.com
Träff i Malmö
13 juni kl 18.30. Mer information och anmälan: anna@endometriosforeningen.com

Medlemsraba9 på vetevärmare
Terrible Twins AB ger medlemmar i föreningen rabatt på deras vetevärmare för
smärtlindring. Det här skriver dom om din värmare:
Värme ger smärtlindring; Terrible Twins har tillverkat vetevärmare sedan 2006 och har
under den tiden fått många positiva reaktioner från människor som har känt att värmen har
lindrat deras besvär och smärta. När man har ont kan värme vara lindrande och även ge en
avslappnande känsla. Värme är ett traditionellt sätt att motverka smärta och vetevärmaren
kan användas för ökat välbeXinnande eller som lindring vid t ex buksmärtor. Den är lätt att
använda och värms snabbt i mikro eller vanlig ugn. Vetevärmarna från Terrible Twins är
tillverkade i Insjön i hjärtat av Dalarna. De är tillverkade i naturmaterial och fyllda med
lokalt odlat ekologiskt vete.
www.terribletwins.se
Vi erbjuder 20% rabatt på våra Vetevärmare och den rabatten får man genom koden
“värmehjälper"
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Ny rapport om diagnosZk, behandling och bemötande vid endometrios
SBU – Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, har sammanställt nästan tjugo
års internationell forskning om endometrios i en ny rapport om diagnostik, behandling och
bemötande vid denna kroniska sjukdom.
Du kan läsa hela rapporten här: https://www.sbu.se/277

NaZonella riktlinjer för endometrios
22 mars släpptes remissversionen av de nationella riktlinjerna för endometrios. Läs mer här:
http://www.socialstyrelsen.se/riktlinjer/nationellariktlinjer/endometrios.
Endometriosföreningen blev ombedda att komma med synpunkter om riktlinjerna ifrån
socialstyrelsen och vi skickade in vårt remissvar den 31 maj. Nu ska riktlinjerna bli ännu
bättre!

GDPR och föreningens integritetspolicy
GDPR
En ny lagstiftning har tillkommit och skyddet för personuppgifter har stärkts.
Endometriosföreningens integritetspolicy
Endometriosföreningen, Sverige (Org. nr 802413-0075), c/o Föreningshuset Sedab AB,
Virkesvägen 26, 120 30 Stockholm är ansvarig för hanteringen av personuppgifterna. Du kan
kontakta oss info@endometriosforeningen.com.
Personuppgifter används till vårt kundregister, kontaktuppgifter på hemsida samt
informationsbrev till våra medlemmar. Namn, efternamn, födelsedata, adress,
telefonnummer samt e-post sparas i vårt register. Inaktiva samt uppsagda medlemmars
uppgifter raderas efter 12 månader. Personuppgifterna behandlas med respekt och delas
inte utanför föreningen. Föreningshuset Sebab AB hjälper oss med medlemsregistret och där
har ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättats. Vill du inte längre ha medlemsutskick via epost kan du skicka ett meddelande till medlem@endometriosforeningen.com.

Har du frågor till föreningen vänligen kontakta oss vid info@endometriosforeningen.com

___________________________________________________________________________
Endometriosföreningen, Sverige
c/o Föreningshuset Sedab AB
Virkesvägen 26
120 30 Stockholm

Org. nr 802413-0075
PG 75 49 66-0
BG 5444-4310

www.endometriosforeningen.com
info@endometriosforeningen.com

