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Under året har vi haft glädjen att erbjuda flera föreläsningar om endometrios till våra 
medlemmar och andra på olika håll i landet. Föreläsningarna har genomförts i Karlstad, 
Uppsala, Sundsvall, Norrköping, Stockholm, Jönköping  och Piteå . Vi tackar alla läkare 
och andra som har medverkat!

Luleå, Kalix, Kiruna, Gällivare och Piteå 18 december
Nu återstår det en föreläsning som ges 18 december på Sunderby sjukhus i Luleå. 
Föreläsare är Matts Olovsson, professor och specialistläkare. Det är långa avstånd i 
norr och Sunderby Sjukhus har tagit ett fint initiativ genom att ordna så att Matts föreläs-
ning kan följas via videolänk på sjukhusen i Gällivare, Kalix, Kiruna och Piteå. Du som 
är intresserad kan läsa mer om föreläsningen på vår hemsida www.endometriosforenin-
gen.com.

Specialistläkarna i den s.k.  ARG-gruppen (Arbetsgrupp för endometrios) höll i slutet av 
oktober en mycket uppskattad föreläsning för personal vid Länssjukhuset i Halmstad. 
Det var tre föreläsare: Margita Gustavsson som diskuterade endometrios i allmänhet  
och om smärta vid endometrios; Måns Palmstierna pratade om endometrios hos unga 
kvinnor; Anna-Sofia Melin om differentialdiagnoser och endometrios och cancer. 
Uppskattningsvis ett 60-70-tal personer inom olika yrkeskategorier som kommer i kon-
takt med endometriospatienter i sitt arbete deltog. Intresset var stort och många frågor 
ställdes av åhörarna. 
Man har redan bestämt att ge ännu en föreläsning i Halmstad i vår och ARG-gruppen 
planerar att ”Endometrioståget” ska besöka fler orter.
 

Föreläsningar 2014:

“Endometrioståget”:



Med vänlig hälsning

Styrelsen

På KK i Umeå samverkar ett team bestående av gynekologer, barnmorska, sjuksköter-
skor, sjukgymnast, kurator och smärtläkare för kvinnor med besvärande endometrios. 
Ansvarig för teamet är Inger Björn som informerat Endometriosföreningen om att man 
nu har ordnat en endometrioslinje med röstbrevlåda så att endometriospatienter lättare 
ska kunna komma i kontakt med teamet. 
 
På kvinnoklinikens hemsida kan man läsa:
”Vid misstanke om endometrios kan du boka tid för ett läkarbesök (tidsbokning 090-
7850360). Vi har inget remisstvång. Läs vidare om endometrios under rubriken “Symp-
tom/besvär” som har länk till 1177. För dej som har endometrios finns även en telefon-
linje med röstbrevlåda om du vill komma i kontakt med oss, 090-7850369. Du blir då 
uppringd inom ca ett dygn under kontorstid, ej under helg.“

 

Ett läkemedel som inte finns inom högkostnadsskyddet är Visanne, som hjälper många 
kvinnor med endometrios. Vissa landsting subventionerar Visanne. I Informationsbrev 
35 berättade vi om en medlem som fått subvention av Stockholms läns landsting och 
efterlyste erfarenheter från andra landsting. Vi har fått reda på hur det fungerar i några 
landsting, men saknar från de flesta landstingen. Emma i Uppsala ansvarar för kartläg-
gningen informera henne på emma.haglund@endoemtriosforeningen.com!

Till sist en solskenshistoria; ett brev som kom till Endometriosföreningen från en mam-
ma i Blekinge.
 
 ”Hej!
Vill berätta att tack vare info i förra nyhetsbrevet gällande Visanne. Tipsade ni om att 
be gynekologen att ansöka om betalningsbefrielse i hälso- och sjukvårdsrådet i det län 
man är bosatt och i detta fallet är det Blekinge. Jag har en 17 årig dotter som haft ett 
mycket tufft år på grund av endometrios  hon medicinerar nu bla med Visanne 2 tabl 
dagligen. Ansökan skrevs på önskan av mig o svaret blev positivt. Får nu denna medicin 
kostnadsfri. Vill tipsa om att om alla gör detta blir det så blir det synligt i hela Sverige att 
Visanne bör ingå i högkostnadsskyddet ”

Endometriosteamet i Umeå:

Visanne:


