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Infobrev

Hoppas att du har haft en bra sommar!
Nu är hösten här och vi kommer in i ”normala” rutiner med olika aktiviteter, främst
medlemsträffar och föreläsningar.

Nya kontaktpersoner:
Vi är glada att kunna presentera tre nya kontaktpersoner :
Maria i Trollhättan som du når på trollhattan@endometriosforeningen.com. Maria har
redan genomfört en medlemsträff i september och nästa är planerad till 9 oktober.
I Östergötland finns Sara och Hanna, deras första träff är 30 september i Norrköping.
Sara o Hanna nås på ostergotland@endometriosforeningen.com.
För tid och plats för övriga träffar hänvisar vi till hemsidan
www.endometriosforeningen.com.
Vi påminner om att du är välkommen på våra olika träffar oavsett var du bor.

Föreläsningar:
I höst finns det tre föreläsningar inplanerade:
14 oktober informerar Greta Edelstam på Karolinska Huddinge
25 november får Småland sin första föreläsning den ges av Margita Gustafsson på högskolan i Jönköping.
18 december får Norrbotten sin första föreläsning då Matts Olovsson informerar på Sunderby Sjukhus som ligger mellan Boden och Luleå.
Närmare information finns/kommer att finnas på hemsidan och du kan alltid maila en
fråga till ansvarig kontaktperson till Linda på stockholm@endometriosforeningen.com,
till Rebeca på jonkoping@endometriosforeningen.com och Ella på
boden@endometriosforeningen.com.
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Övriga aktiviteter under hösten:
Vi ska bjuda in till samtalsgrupper med informationsfilmen som bas. Målgrupp är unga
kvinnor som inte känner till sjukdomen.
Filmen, som idag finns textad på engelska och svenska ska även finnas i en version
som är textad på arabiska, somaliska och spanska. Det arbetet har påbörjats.
Kartläggning av hur olika landsting behandlar kostnaden för Visanne
Kontakter med olika lokala politiker, utredare och myndigheter. Vi kommer att skriva
mer om dessa aktiviteter under hösten.
Vill du veta mer om våra aktiviteter, kanske delta eller diskutera andra frågor är du
välkommen att skriva till christina.liffner@endometriosforeningen.com eller
info@endometriosforeningen.com

Med vänlig hälsning
Styrelsen

