#37
Endometriosföreningen, Sverige, nov. 2014

Informationsbrev
Endometriosteam på NÄL:
Det ska bildas ett endometriosteam på Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) i Trollhättan.
En av de ansvariga sjuksköterskorna har informerat om detta och bett våra medlemmar
komma med synpunkter på vad de som patienter tycker är viktigt för det nya teamet att
tänka på.

Region Norr:
Endometriosföreningen har tre lokalföreningar; Stockholms län, Västra Götalandsregionen och region Skåne. I vårt medlemsregister har vi även särredovisat medlemmar i
Småland och Uppsala, detta gör att vi enkelt kan nå medlemmar i dessa områden med
mail. Småland har en egen stängd FB-grupp.
Nu har turen kommit till Norrland. Vi har lagt upp Region Norr i medlemsregistret, här
samlar vi alla medlemmar som bor i Gävle och norrut. Ni får information från Ella i
Boden som samordnar gruppen men även från de andra kontaktpersonerna som finns
här. Det har även öppnats en Facebookgrupp som heter Endometrios Norr. Vill du bli
medlem kontakta Ella på boden@endometriosforeningen.com.

Ny kontaktperson i Uppsala :
Karin Skogli är ny kontaktperson i Uppsala med speciellt ansvar för medlemsträffarna.
Emma och Maja är kvar som kontaktpersoner, de arbetar även med andra frågor inom
föreningen.
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God ton i våra Facebook-grupper:
Våra Facebook-grupper är mycket omtyckta om många känner sig bättre efter att ha fått
ventilera eller kunnat bolla olika saker med andra i liknande situation och med samma
erfarenheter.
Men vi måste hålla en god och saklig ton då läkares namn förekommer i diskussioner..
Självklart får åsikter ventileras om ett möte med läkare men personangrepp är aldrig
tillåtna. Upplevelsen i ett möte med en annan individ är alltid subjektiv. Om du har en
mycket negativ upplevelse som du behöver bearbeta är du självfallet välkommen att
skriva av dig men nämn inte läkarens namn i just det fallet. Läkaren kan ha hjälpt en annan patient på ett kompetent sätt.
Vi får hantera frågan utifrån oss själva; hur skulle det kännas om någon skriver
nedlåtande om oss i ett stängt forum utan att vi har chans att försvara oss.
Till sist ber vi er alla att börja fundera på vad vi som förening och du som enskild
medlem kan göra för att uppmärksamma endometrios under endometriosmånaden
mars 2015!
Med vänlig hälsning
Styrelsen

