
 

 

 

 

 

 

Informationsbrev nr 45 juli 2015 

 
Information om Endometriosföreningens Facebookgrupper 
Endometriosföreningen har flera grupper för medlemmar på Facebook. Syftet med grupperna är att 
sprida information, stötta och diskutera med varandra. 
Varje Facebook-grupp har minst två styrelseledamöter som administratörer och kvalitetsgranskare.   

Hemliga och stängda grupper 
För att få tillgång till grupperna måste man vara medlem i Endometriosföreningen. Grupperna är ej 
sökbara på Facebook och ingen annan kan se att du är medlem eller vad du skriver i gruppen. För att 
bli medlem lägger du till någon av de ansvariga personerna som vän på Facebook och skriver ett 
PM/meddelande till den du blivit vän med. Du kan också välja att maila till en av dessa två personer  
Sanna Häggbring  sanna@endometriosforeningen.com 

Linda Lindström   stockholm@endometriosforeningen.com 

Hemlig grupp Endometriosföreningen Sverige 

För alla endometriosdrabbade medlemmar i hela Sverige. Denna grupp är mest aktiv eftersom 

gruppen har flest medlemmar.  

Ansvariga: Sanna Häggbring & Linda Lindström 

 

Graviditet/adoption/IVF Endometriosföreningen Sverige  

För alla medlemmar som har en önskan om att få barn. 

Ansvariga: Sanna Häggbring & Linda Lindström 

 

Ungdomsgrupp Endometriosföreningen Sverige 

För alla medlemmar upp till 26 år. 

Ansvariga: Sanna Häggbring & Linda Lindström 

 

Anhörig Endometriosföreningen Sverige  

För anhöriga till endometriosdrabbade. Möjlighet att diskutera med andra anhöriga i samma 

situation. För att vara med i gruppen krävs stödmedlemskap eller familjemedlemskap. 

Ansvarig: Sanna Häggbring  

Feel Good Endometriosföreningen Sverige 

För endometriosdrabbade medlemmar. I den här gruppen kan medlemmar diskutera vilka metoder 

man använder för att må bra.  

Ansvariga: Emma Dahlin Haglund, Ella Granbom   
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Lokala grupper: 

Norr Endometriosföreningen Sverige 

För alla medlemmar boende i Gävle och norrut. 

Ansvariga: Sanna Häggbring, Ella Granbom 

Skåne Endometriosföreningen Sverige 

För alla medlemmar boende i Skåne. 

Ansvariga: Sanna Häggbring, Susann Söderberg 

Småland Endometriosföreningen Sverige 

För alla medlemmar boende i Småland. 

Ansvariga: Sanna Häggbring, Rebeca Linnéa Álvarez, Eleni Kalpaka    

Stockholm Endometriosföreningen Sverige 

För alla medlemmar boende i Stockholms län. 

Ansvariga: Linda Lindström, Katja Vatanen   

Västra Götaland & Halland Endometriosföreningen Sverige 

För alla medlemmar boende i Västra Götaland och Halland.  

Ansvariga: Sanna Häggbring, Ninna Weber, Pia Wall  

 

 

Sluten grupp som är öppen även för icke-medlemmar: 

Öppen grupp Endometriosföreningen Sverige 
Detta är föreningens slutna grupp, alla på Facebook kan bli medlemmar efter att ha ansökt om 
detta. Endast medlemmar i gruppen kan läsa inlägg.  
Denna grupp har föreningen för att sprida information om sjukdomen och om föreningen samt 
för att locka nya medlemmar. 

Ansvariga: Sanna Häggbring & Linda Lindström 
 

 

 

För information om vad som gäller för slutna respektive hemliga grupper på Facebook 

hänvisar vi till bifogade informationsblad 
 

 

 

 

 



 

 

    

 

    Bilaga till Informationsbrev 45 

Sekretessalternativen för grupper i Facebook: 

Det finns tre sekretessalternativ för grupper: Offentlig, Sluten eller Hemlig. Tabellen nedan visar vem 

som kan gå med i dessa grupper och vad man kan se om dem. 

 
Offentliga Sluten Hemlig 

Vem kan gå med? 

Alla kan gå 
med,läggas 
till eller 
bjudas 
in av en 
medlem 

Alla kan be 
att få gå 
med, läggas 
till eller 
bjudas in av 
en medlem 

Alla, men 
de måste 
läggas till 
eller bjudas 
in av en 
medlem 

Vem kan se gruppnamnet? Alla Alla 
Nuvarande 
och tidigare 
medlemmar 

Vilka kan se vem som är med i gruppen? Alla Alla 
Endast 
befintliga 
medlemmar 

Vem kan se gruppbeskrivningen? Alla Alla 
Nuvarande 
och tidigare 
medlemmar 

Vem kan se grupptaggarna? Alla Alla 
Nuvarande 
och tidigare 
medlemmar 

Vem kan se vilka inlägg medlemmarna 
Alla Endast 

befintliga 
Endast 
befintliga 
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publicerar i gruppen? medlemmar medlemmar 

Vem kan hitta gruppen i en sökning? Alla Alla 
Nuvarande 
och tidigare 
medlemmar 

Vem kan se händelser som rör gruppen på 
Facebook (t.ex. i nyhetsflödet och i 
sökresultat)? 

Alla 
Endast 
befintliga 
medlemmar 

Endast 
befintliga 
medlemmar 

 

 

  

OBS  

att det går att hitta information om att en hemlig grupp existerar för det sprids ju information 

om det på många ställen. Men man kan inte hitta den eller se vilka som är medlemmar varken 

via Facebook eller på nätet i övrigt. OM någon kommenterat en grupp på Facebook i öppna 

gruppen eller på vår gilla sida tex att ”jag är medlem där" eller att "hemlig grupp finns" så 

hittar Google det. Men inte inlägg, mm från själva gruppen. 

 

OBS!  

Om någon HAR VARIT medlem någon gång så kan de åter hitta gruppen och se dess namn - 

men aldrig se medlemmarna i gruppen eller vad som skrivs. 

 

  


