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Fantastiska Nyheter om vår Informationsfilm! 
 

 Vår informationsfilm om endometrios har nu visats mer än 16.000 gånger på 

Youtube!  

 

 Anders Bohman (producent för vår Endometriosfilm) har arbetat hårt för att göra 

filmen tillgänglig för streamingvisning mot skolor/utbildning via de lokala AV-

centralerna. Vi kan nu glädja er med att han har uppnått det målet i Malmö, 

Stockholm och Göteborg (inklusive kommunerna Ale, Alingsås, Härryda, 

Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn, 

Öckerö, Varberg och Falkenberg) med fri licenstid så att filmen kommer finnas kvar 

långt in i framtiden. Flera hundratusen elever kommer alltså kunna streama filmen 

och lära sig om Endometrios! 

 

Västerås tar också in filmen: De servar förutom Västerås även Örebro och Eskilstuna samt 

ett antal mindre kommuner i Mälardalen. 

 

FFaannttaassttiisskktt  ttyycckkeerr  vvii  oocchh  hhooppppaass  aatttt  mmåånnggaa  fflleerr  ssttääddeerr//kkoommmmuunneerr  vviillll  hhäännggaa  ppåå!!   

 

Praktikertjänst utbildar sjukvårdspersonal   
 

Endometriosföreningen fick för några veckor sedan ett mail från Monica som är 

utbildningsansvarig på Praktikertjänst: 

 

”Hej jag planerar och ansvarar för utbildningsdagar för sjukvårdspersonal inom 

Praktikertjänst. Endometrios behöver vi lära oss mer om! Jätteviktigt att 

sjukvårdspersonalen känner till diagnosen och kan hjälpa patienter så att de får 

hjälp i tid.  Jag vill komma i kontakt med en läkare som kan medverka vid två 

tillfällen under hösten. Vi har tänkt oss en föreläsning som avslutas med 

patientfall/filmen – som är mycket informativ på alla sätt”. 

 

Monica fick kontakt med specialistläkaren Margita Gustafsson som kommer att föreläsa på 

Praktikertjänsts Utbildningsdagar i Stockholm respektive Göteborg.  

 

Endometriosföreningen välkomnar Praktikertjänsts initiativ och arbetar för att fler 

organisationer genomför motsvarande utbildningar. Vi har distribuerat ett antal filmer på 

DVD att dela ut till intresserad personal under Utbildningsdagarna. 

 

Endometriosmånaden mars pågår för fullt med många olika aktiviteter, både med 

Endometriosföreningen och andra arrangörer. En komplett lista på vad som händer hittar du 

på vår hemsida www.endometriosforeningen.com/kalendarium 

 

Genom att beställa vårt gula band eller vår fina 

endometriosblomma stödjer du Endometriosföreningen och 

personer med endometrios!  Du hittar hur du beställer här: 

http://www.endometriosforeningen.com/gula-bandet-och-

endometriosblomman 
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