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KS söker kvinnor med endometrios...
Karolinska Universitetssjukhuset har en pågående studie där stamceller i livmodern undersöks.
Syftet är att få veta hur dessa celler eventuellt kan vara inblandade i sjukdomen endometrios.
Målgrupp: Kvinnor i åldern 18 år och äldre som ej har pågående hormonbehandling och helst
fött barn.
Tillvägagångssätt: Provtagning från livmoderslemhinnan på cykeldag 4-8 (dvs dag 5-8 efter
mensens första dag) eller dagarna precis före mens. Provet tas som vid en vanlig gynundersökning och går snabbt att utföra.
Är du intresserad av att delta i studien? Vill du veta mer?
Kontakta:
Eva Broberg, Forskningsbarnmorska
Tel: 08-517 721 28, Mobil: 0707-437 113
e-post: whocenter.kk.solna@karolinska.se
Tack på förhand!

James Linddagen 20 maj i Kungsträdgården
Vi deltar även i år i satsningen Forskning & Hälsa. (Läs mer om detta på http//forskningochhalsa.se/om-forskning-och-halsa) Endometriosföreningen kommer att ha ett tält med informationsmaterial och medlemmar som är beredda att svara på frågor och diskutera endometrios
med besökare. Vi behöver vara flera medarbetare så att passen inte blir för långa. Tanken är att
vi ska stå 2 tmmar i tältet och sedan ha möjlighet att gå runt till andra utställare och även lyssna
på de olika föredragen.
Vill du delta?
Kontakta oss på: 070-294 82 42 eller info@endometriosforeningen.com
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Artiklar/radio- och TV-inslag
Artiklar
Det skrivs mer och mer om endometrios, vilket vi tycker är jättebra. Vår ambition är att samla alla
artiklar, nyhetsinslag, reportage mm på hemsidan. Ser du någon artikel - tveka inte att tipsa oss!

Medlemsträffar
Vill du träffa andra kvinnor med endometrios?
Det kan vara en träff, ett enskilt samtal, en studiecirkel eller en sluten diskussionsgrupp på nätet
- du avgör själv! Finns det ingen kontaktperson på din ort, ta steget själv och bjud in till en träff!
Vi vill att denna verksamhet ska växa och ta gärna emot tips om vad som passar dig och dina
behov!

Medlemsavgiften för 2011
Vi saknar ett antal medlemsavgifter för 2011. En första påminnelse har postats under vecka 14.
Efter påminnelse nr 2 i början av maj byter vi lösenord för medlemssidorna. Det nya lösenordet
kommer att distribueras till alla som har betalat medlemsavgiften för 2011.

Årsmöten
Vi har haft årsmöten i Endometriosföreningen, Sverige och i lokalföreningarna i Stockholms län
och Västra Götalandsregionen. Du kan läsa mer om vad som hände i kommande EndometriosNytt. Information kommer även att finnas på hemsidan.

Vänliga hälsningar
Styrelsen

