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God fortsättning på det nya året!
Ett år som för Endometriosföreningen verkar bli lika intensivt som det vi lämnat.
Vi har flera bollar i luften; Medlemsträffar, föreläsningar, medverkan vid kongresser 
och seminarier, årsrapport och ny ansökan för informationsfilmen, brev till politiker och 
planerade artiklar till tidningar mm.

Detta år ska vi verkligen synas under 
Endometriosmånaden mars!

När detta skrivs känner jag till sju olika aktiviteter och fler diskuteras. Har du något på 
gång – informera oss på info@endometriosforeningen.com.

Du hittar alla aktiviteter på hemsidan. T ex föreläsning av Margita Gustafsson i Karlstad 
4 mars och föreläsning av Matts Olovsson i Uppsala 22 mars.

Medicinska och politiska nyheter

Ny Patientlag 
Socialminister Göran Hägglund lägger fram förslag till en ny patientlag.  Förslaget 
bygger till stor del på Johan Assarssons Patientmaktutredning. (Du kan läsa om den i 
EndometriosNytt nr 2 2012)  Den ska ge fritt vårdval i hela landet och samtyckeskrav för 
vård. Läs mer i bifogade länk.

http://www.dagensmedicin.se/nyheter/regeringen-klubbade-patientlag/ 

Statlig strategi för kroniska sjukdomar 
Kroniska sjukdomar får en ny statlig strategi; Nu kommer det en patientversion av de 
nationella riktlinjerna för kroniska sjukdomar. Man sätter av 450 miljoner koronor under 
fyra år för att bl a göra vården mer patientcentrerad. De tre huvudmålen för strategin är
• att den ska leda till patientcentrerad vård
• kunskapsbaserad vård
• ha större fokus på prevention och tidig uppmärksamhet.

InfoBrev



Den sista punkten är speciellt viktig för endometrios. Vi kommer kontakta samordnaren 
för att informera om vikten av tidig diagnos och behandling av endometrios.  Nu handlar 
det mesta jag läst om reumatiska sjukdomar  - en stor grupp med ett stort förbund. 6 
mars ordnas ett seminarium om strategin för kroniska sjukdomar  främst med hänsyn ta-
gen till reumatiker. En av våra styrelseledamöter kommer att bevaka vad som sägs där. 

Ökat resursutnyttjande inom hälso- och sjukvård
Göran Stiernstedt fd chef för Sveriges kommuner och landsting (SKL) är nu nationell 
samordnare för  ökat resursutnyttjande inom hälso- och sjukvård. Tidningen Dagens 
Medicin har 11 februari ett frukostmöte i Stockholm med två punkter på programmet:

• Hur ska personalen inom hälso- och sjukvården få mer tid för patienterna?

• Så kan vi organisera vården för ökat resursutnyttjande – några goda råd från   

 kliniken och politiken

Speciellt den andra punkten är intressant. Jag har sett många exempel på dålig effek-
tivitet inom vården under årens lopp. Vi behöver bevaka vad som sägs på frukostmötet. 
Är någon intresserad av att lyssna?  Endometriosföreningen betalar naturligtvis avgiften 
– du som deltar ger alla medlemmar ett kort referat av vad som sägs.

Detta är det första Informationsbrevet...

...som även i fortsättingen kan innehålla nyheter. Men då vi vill komma ut snabbt med 
aktuell information kommer vi använda vår blogg (du vet väl att du kan prenumerera på 
den och få inläggen direkt till din mail?) och mailutskick.
Vi tar gärna emot tips/förslag på information till Informationsbrev och EndometriosNytt.

Till sist vill jag tacka en av våra tidigaste medlemmar, Ulla-Britt i Dalarna. Ulla-Britt som 
varit medlem  i många år väljer nu att avsluta sitt medlemskap.  I samband med det 
skänker hon en gåva av imponerande storlek till föreningens arbete. Tack Ulla-Britt!!

Med vänlig hälsning

Styrelsen / Christina Liffner


