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Nu är det mars  - Endometriosmånaden!

InfoBrev

Många av oss går klädda i gult, deltar i gula promenader och andra aktiviteter.
2014 slår vi rekord i antal mars-aktiviteter , vi nådde målet minst 10 stycken med råge!

Detta händer i mars:
• 4  Föreläsning av Margita Gustafsson i Karlstad
• 10  Anhörigföreläsning av Måns Palmstierna i Malmö
• 11  Medlemsträff i Stockholm
• 12  Konferensen Kvinnohälsa med endometriosinformation i Stockholm
• 12  Medlemsträff i Falun
• 15  Medlemsträff i Jönköping
• 15 Medlemsträff i Halmstad
• 22 Föreläsning i Uppsala, Matts Olovsson och medarbetare på Endometrioscentrum
• 22 Medlemsträff i Gävle
• 23 Medlemsträff med besök av politiker i Boden
• 29 Demonstration i Malmö
• 29 Anhörigträff med föreläsning av Elisabet Andersson i Göteborg
• 29 Årsmöte Endometriosföreningen, Västra Götaland i Göteborg
• 31 Medlemsträff i Sundsvall 

Du hittar mer information om de olika aktiviteterna  på www.endometriosforeningen.com.  
Klicka på aktuellt datum i kalendariet så får du närmare information om tid, plats, an-
mälan mm.

Endometriosteam i Umeå

Marie, kontaktperson i Umeå, fick för någon vecka sedan detta mail från Inger Björn 
som är överläkare på Kvinnokliniken i Umeå:
“- Jag vill uppdatera er om att vår strävan om att förbättra endometriosvården går framåt 
i Västerbotten. Pengar har äskats från kliniken och frågan ligger nu på Landstingsled-
ningens bord och vi hoppas på ett gott utfall.”

Någon dag senare stod detta i Västerbottenkuriren:
”Fördelning av medel för inrättande av endometriosteam vid kvinnokliniken, Norrlands 
universitetssjukhus



Med vänlig hälsning

Styrelsen

Endometrios är en vanlig sjukdom som kan diagnostiseras hos 2-10 procent av den 
kvinnliga befolkningen och bland 50 procent av infertila kvinnor. Under ett års tid har 
medarbetare på kvinnokliniken vid Norrlands universitetssjukhus arbetat med uppbyg-
gnad av ett multidisciplinärt endometriosteam.
I de riktlinjer för endometriosbehandling som upprättats av medicinska chefssamrådet för 
kvinnosjukdomar i norra regionen anges att teamarbete kring kvinnor med svårbehand-
lade symptom är av stort värde.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade att anvisa kvinnokliniken vid Norrlands univer-
sitetssjukhus 0,7 miljoner kronor för kostnad för bemanning av ett endometriosteam.”

Endometriosföreningen har naturligtvis fortsatta kontakter med teamet och kommer in-
formera mer i EndometriosNytt nr 1, 2014 .

Nya kontaktpersoner   

Halmstad har fått två nya kontaktpersoner; Malin och Elinor, de har sin första träff 15 mars. 
Du når dem på halmstad@endometroisforeningen.com
I Malmö lämnar Frida över stafettpinnen till Alexandra. Suzanne fortsätter att bla adminis-
trera träffarna. Båda nås på malmo@endometriosforeningen.com

Filmen

Vår informationsfilm om endometrios är nu färdigklippt och arbetet med att ta fram DVD 
pågår för fullt. Skivan kommer ha text på svenska och engelska (en möjlighet att få tex-
tremsa). Filmen koncentrerar sig på olika kvinnors berättelser för att vara tidlös. Fakta 
som kan komma att ändras inom ett halvår/år finns i fristående ”expertfilmer”; tex be-
handlingsmetoder, metoder för IVF och information om Endometriosföreningen. 
Vi bedömer att filmen är klar för distribution under april.

Årsmöten 2014

Det är dags att summera 2013 och astställa handlingsplaner för 2014. (Förra året än-
drades stadgarna så att årsmöte kan hållas senast i april.) Följande datum gäller:

29 mars Endometriosföreningen, Västra Götaland i anslutning till Anhörigträffen i Göteborg

14 april Endometriosföreningen, Region Skåne i Malmö

22 april Endometriosföreningen, Sverige och Endometriosföreningen, Stockholms län i    

Kallelse sker via information på hemsidan och via mail.

Sthlm


