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Vårt	  samarbete	  med	  ARG-‐gruppen	  
	  
	  
Endemetriosföreningen,	  Sverige	  har	  en	  mycket	  bra	  relation	  och	  ett	  nära	  samarbete	  med	  
Endometrios-‐ARG-‐gruppen,	  som	  består	  av	  en	  grupp	  läkare	  med	  ett	  specialintresse	  för	  endometrios.	  
	  
Endometrios-‐ARG-‐gruppen	  är	  en	  arbetsgrupp	  under	  Svensk	  Förening	  för	  Obstetrik	  och	  Gynekologi	  (SFOG)	  och	  
de	  arbetar	  bland	  annat	  för	  att	  öka	  kunskapen	  om	  endometrios	  hos	  sjukvårdspersonal	  och	  allmänhet.	  På	  vår	  
hemsida	  kan	  du	  läsa	  mer	  om	  dem.	  
	  
Endometriosföreningen,	  Sverige	  –	  som	  är	  en	  registrerad	  patient-‐	  och	  handikappförening	  -‐	  bjuds	  	  in	  till	  
regelbundna	  möten	  med	  ARG-‐gruppen.	  Här	  kommer	  en	  sammanfattning	  och	  några	  reflektioner	  från	  vårt	  
senaste	  möte	  med	  dem	  i	  slutet	  av	  april.	  
	  
	  
Endometriosföreningen,	  Sverige	  har	  haft	  en	  dialog	  med	  ARG-‐gruppen	  i	  mer	  än	  10	  år.	  Vid	  våra	  möten	  deltar	  oftast	  
två	  av	  våra	  styrelseledamöter.	  Vid	  mötet	  i	  april	  deltog	  jag	  och	  Carola	  Bengtsson.	  Denna	  gång	  träffade	  vi	  18	  
specialistläkare,	  så	  många	  hade	  vi	  aldrig	  träffat	  tidigare	  på	  ett	  möte.	  Det	  var	  fantastiskt	  att	  träffa	  så	  många	  
engagerade	  specialister	  på	  en	  och	  samma	  gång.	  
	  
Carola	  och	  jag	  berättade	  bland	  annat	  för	  ARG	  om	  våra	  nya	  styrelseledamöter	  och	  om	  arbetet	  att	  få	  
alla	  landsting	  att	  subventionera	  Visanne.	  Vi	  tackade	  även	  samtliga	  läkare	  för	  deras	  stora	  engagemang	  
under	  mars	  månad,	  då	  flertalet	  av	  dem	  ställde	  upp	  på	  intervjuer	  i	  både	  tidningar,	  radio	  och	  TV.	  	  
	  
Tillsammans	  med	  ARG	  bestämdes	  att	  vi	  under	  hösten,	  gemensamt	  med	  specialistläkare,	  skall	  hålla	  
föreläsningar	  om	  endometrios	  i	  Linköping,	  Umeå	  och	  Stockholm.	  Vi	  återkommer	  om	  datum	  för	  
föreläsningarna	  samt	  vilka	  läkare	  som	  kommer	  att	  hålla	  dem.	  
 
Vi	  berättade	  för	  ARG	  att	  vi	  har	  blivit	  kontaktade	  av	  en	  nationell	  och	  en	  internationell	  forskare,	  som	  vill	  
bedriva	  en	  studie	  om	  fysisk	  träning	  och	  endometrios	  –	  samt	  att	  vi	  söker	  handledare	  till	  studien.	  
	  
Vi	  redogjorde	  även	  för	  de	  stora	  händelser	  som	  föreningen	  deltar/deltagit	  i	  under	  maj:	  	  

- Feministiskt	  Kvinnoforum	  som	  Vänsterpartiet	  och	  bjöd	  in	  till	  i	  Stockholm	  den	  9	  maj.	  På	  
kvinnoforum	  representerades	  föreningen	  av	  vår	  ordförande	  Christina	  Liffner	  och	  under	  
paneldebatten	  behandlades	  både	  endometrios	  och	  utmattning	  hos	  kvinnor.	  	  
	  

- Carola	  berättade	  att	  hon	  och	  några	  av	  våra	  medlemmar	  i	  Värmland	  skulle	  deltaga	  på	  
Skolsköterskornas	  kongress	  i	  Karlstad	  den	  7-‐8	  maj.	  På	  plats	  har	  vi	  visat	  ”Informationsfilmen	  
om	  endometrios”,	  minglat	  med	  skolsköterskor	  samt	  informerat	  dem	  om	  endometrios.	  
	  

- Jag	  berättade	  även	  om	  det	  Riksdagsseminarium	  som	  Kristdemokraterna	  bjuder	  in	  till	  om	  
endometrios	  den	  26	  maj.	  Bakom	  seminarium	  finns	  en	  motion	  från	  Désirée	  Pethrus	  (KD)	  om	  
att	  endometrios	  borde	  erkännas	  som	  folksjukdom.	  Jag	  kommer	  representera	  föreningen	  och	  
berätta	  om	  oss,	  vårt	  jobb	  och	  kort	  redogöra	  för	  min	  resa.	  Även	  Emma	  Henriksson	  (KD)	  
ordförande	  i	  Socialutskottet	  och	  Arvid	  Widenlou	  Nordmark	  från	  Socialstyrelsen	  kommer	  tala	  
på	  seminariet.	  Inbjudan	  till	  seminarium	  finns	  här.	  

	  
Det	  som	  ändå	  var	  roligast	  att	  berätta	  om	  för	  ARG,	  var	  Maria	  Henrikssons	  examensprojekt	  ”Period”.	  
Maria	  studerar	  sista	  terminen	  på	  Berghs	  School	  of	  Communication	  och	  har	  valt	  att	  göra	  en	  
upplysningskampanj	  om	  endometrios,	  bestående	  av	  tre	  delar:	  en	  broschyr,	  T-‐shirt	  samt	  en	  skulptur	  



 
 

	  
	  

som	  visar	  en	  livmoder	  med	  endometriom	  och	  sammanväxningar	  (gjord	  i	  pappemache).	  Ni	  kanske	  har	  
följt	  hennes	  arbete	  på	  Instagram	  (”period_project”)	  –	  om	  inte	  så	  gör	  det!	  Maria	  står	  också	  bakom	  
namninsamlingen	  ”Det	  är	  bara	  inbillning	  –	  det	  är	  omöjligt	  att	  ha	  så	  ont	  vid	  mens”,	  signera	  gärna	  om	  
du	  inte	  redan	  har	  gjort	  det.	  Endometriosföreningen	  samt	  andra	  intresseforum	  ställer	  sig	  bakom	  
manifestationen	  och	  Endometriosföreningen	  är	  även	  med	  och	  sponsrar	  tryckningen	  av	  Marias	  
broschyr	  och	  100	  exemplar	  av	  hennes	  T-‐shirt.	  Broschyr,	  T-‐shirt	  och	  manifestation	  skall	  vid	  tillfälle	  
överlämnas	  till	  politiker	  tillsammans	  med	  samtliga	  namnunderskrifter	  i	  namninsamlingen.	  Har	  du	  
vägarna	  förbi	  Stockholm	  den	  23-‐25	  maj	  rekommenderar	  jag	  att	  du	  kommer	  på	  Marias	  
examensutställning	  på	  Berghs.	  
 
 
Maj	  är	  och	  har	  också	  varit	  en	  spännande	  månad	  för	  oss.	  Medlemsträffar	  och	  aktiviteterna	  
ovan	  nämnda,	  så	  har	  vi	  fullt	  upp.	  Maria	  Henrikssons	  fantastiska	  arbete,	  engagemang	  och	  
driv	  för	  att	  hjälpa	  oss	  att	  ytterligare	  synliggöra	  och	  informera	  om	  endometrios	  –	  har	  gett	  ny	  
energi	  och	  inspiration.	  Tack	  Maria	  och	  ARG	  för	  ett	  mycket	  bra	  samarbete!	  
	  
	  
	  
Vid	  pennan,	  
Linda	  Lindström	  
linda.lindstrom@endometriosforeningen.com 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


