
Ämne:

Stödpersoner i endometriosföreningen - Informationsbrev 1 oktober 


Hejsan!

Vi har några nya stödpersoner i föreningen som vill presentera sig. Kontakta 
dom gärna! Dom finns där för dig! Alla presentationer kommer att ligga under 
medlemsinloggning på den nya hemsidan som snart lanseras. Är du 
intresserad av att bli stödperson? Kontakta 
info@endometriosforeningen.com


Luisa från Skåne 
Mitt namn är Luisa, är 21 år gammal. Fick min diagnos när jag var 15 år 
gammal efter att jag haft stora problem under en längre period. Älskar att 
läsa vilket har hjälpt mig igenom mycket av de besvär som endometriosen 
för med sig. 

luisa@endometriosforeningen.com


Linda i Karlstad 
Har så länge jag kan minnas haft ont i magen & problem med den i olika 
former, allt ifrån matallergiker, stress & ibs. Det tog fram tills i våras när jag 
äntligen fick komma till endometriosmottagningen för att träffa en läkare som 
faktiskt lyssnade på helheten. Tidigare har jag trott att något inte stämmer 
men fått till mig att värktabletter borde hjälpa mot mensvärk och även p-
piller. Jag tycker om att träffa nya människor och har erfarenhet av att vara 
aktiv i en förening, och jag gillar att hjälpa andra människor. Det som jag 
kanske kan ge extra stöd i är att inte kunna få biologiska barn, men jag har 
turen att ha en fru så vi ska få vårt första barn i december. Jag har inte fått 
någon diagnos utan bara misstänkt endometrios samt ibs & kroniskt spända 
bäckenbottenmuskler pga långvarig smärta. Förövrigt så har jag tidigare 
jobbat inom vården & är för tillfället administratör. Brukar beroende på orken 
gå promenader med hunden och kolla serier, umgås med familj & vänner, 
resa är oxå väldigt kul. 

// Linda 

linda@endometriosforeningen.com


Funny från Dalsland  

Det finns knappt något värre än när folk (och framförallt sjukvård) inte tar en 
på allvar. Jag har kämpat mot min extrema smärta i 8 år, genom 10-tals 
läkare och mer där till behandlingar. Nu har jag blivit tagen på allvar, och är 
smärtfri med förhoppning att det ska kunna bestå. 
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Är du kring Dalsland och behöver stöd kan du söka dig till mig. Jag förstår 
helvetet, så är jag till någon tröst, en hand att hålla i, stöd eller någon som 
kan kriga med dig - mejla mig. 

funny@endometriosforeningen.com 


Tess i Luleå 
Jag heter Tess och är en kreativ, 20årig Norrbottning. Brinner framför allt för 
unga endometriosdrabbade och psykologi. 

tess@endometriosforeningen.com

Med vänliga hälsningar

Endometriosföreningen via Karin Grundler
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