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Hej på er alla!

Så här mitt i sommaren vill vi informera om:

Föreläsning i Uppsala den 6 oktober
 Vi har slagit rekord i medlemsträffar.
 En liten uppmaning om hur vi respekterar läkarna.
 Sist men inte minst så har vi en tjej som önskar kontakt med dig som har eller har haft   
 någon form av utmattningssymtom.

Den här gången har vi valt att skicka Nyhetsbrevet även till dig som inte har uppgivit mailadress, 
men vi vill att du lämnar din mailadress så att du i framtiden får dessa Nyhetsbrev och annan 
snabb information. Lämna din mailadress till: info@endometriosforeningen.com

Föreläsning i Uppsala!

Många har framfört sin uppskattning om den föreläsning som Matts Olovsson på Akademiska 
Sjukhuset i Uppsala hade förra hösten. Emma Dahlin, kontaktperson i Uppsala, frågade Matts 
om han kunde tänka sig ytterligare en föreläsning men denna gång med ett större fokus på an-
höriginformation, vilket Matts sa ja till. Så nu vill vi välkomna alla som kan och vill att bege sig till 
Uppsala för höstens föreläsning som är bokad till torsdagen den 6 oktober kl. 18 - 20.

Vi vet att det kan vara svårt för en del av er att komma till Uppsala, och man kan kanske tycka 
att en läkare skulle väl kunna resa runt i Sverige och föreläsa?! Men som överläkare för Endo-
metrioscentrum i Uppsala så har han självklart många patienter som han vill och måste hjälpa 
och den föreläsning han ger till oss gör han privat på sin fritid så det är alltså helt och hållet 
ideellt från hans sida. Men vi hoppas att få fler läkare att vilja föreläsa även på andra orter. 
Vi jobbar med den frågan.
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Välkommen till:

Föreläsning om endometrios - med fokus på 
information till anhöriga

Plats: Rosénsalen Akademiska Sjukhuset i Uppsala

Tid: Torsdagen den 6 oktober kl 18 - 20

Föreläsare: Matts Olovsson, Överläkare Endometrioscentrum 

Anmälan: Senast den 25 september 2011. Maila till info@endometriosforeningen.com. Var 

noga med att ange namn och medlemsnummer samt hur många som kommer. Först till kvarn gäller.

Kostnad: Gratis för medlemmar. Denna gång även gratis för anhöriga.

Ta med någon i din närhet...

Dina nära och kära tycker säkert att det skulle vara intressant med en läkare som ägnade dem 
två timmar med att informera och besvara frågor om din sjukdom endometrios. Försök därför ta 
tillfället i akt och ta med din sambo, föräldrar, syskon eller annan nära vän till föreläsningen i 
Uppsala. Ett litet tips - om det är möjligt - gör det till en liten utflykt eller minisemester beroende 
på var du bor i vårt avlånga land! Jag själv, Helene Sjöholm, kontaktperson i Gävle, tänker ta 
med min man och vi tänker både hinna med att se Gamla Uppsala, den Botaniska trädgården 
och en liten shoppingtur kanske innan vi beger oss till Akademiska och lyssnar på Matts 
Olovsson och inte minst få träffa massor med “endo-systrar”. Kanske en del kommer att träffas 
på någon restaurang? Som sagt, gör det här till något riktigt roligt och bra - även om endome-
trios i sig är otroligt trist med ett spann mellan allt från uthärdligt till outhärdligt...men ni förstår 
säkert vad jag menar. Så planera in den 6 oktober redan nu!

Rekord i medlemsträffar!

Hittills i år har vi haft fler träffar än tidigare både totalt i antal och på flera orter! Jätteroligt, då 
alla som deltar bekräftar hur skönt det är att få tala med andra kvinnor som har sjukdomen, vet 
att den finns och har olika erfarenheter. Vi vill påminna om att samtliga träffar är öppna för alla 
medlemmar oavsett var man bor!
Vill du delta i en medlemsträff kontakta i första hand den lokala kontaktperson som finns nära 
din bostadsort. Finns det ingen kontaktar du föreningen via info@endometriosforeningen.com
så gör vi en förfrågan till medlemar i ditt område. Alla kan ta initiativ till en träff!

Inga mail till läkares privata adress!

Vid senaste mötet med våra specialistläkare bad de oss informera alla om att det INTE är ok 
att skicka mail till en läkares privata mailadress. Det har tyvärr förekommit, men dessa mail får 
läkaren inte besvara!! Vi vet inte om det är medlemmar eller andra kvinnor med endometrios 
som har skickat frågor. Men vi vill påpeka att all kontakt måste ske till mottagningen.
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Utmattningssymtom/utbrändhet

Endometriosföreningen har fått en fråga från två kvinnor som skriver en reportagebok om ut-
mattningssymtom/utbrändhet ur ett genusperspektiv. De ser ett samband mellan utbrändhet och 
endometrios och vill gärna ta del av flera kvinnors erfarenhet av detta. En av författarna, Sanna 
Lilie, har själv endometrios.

Är du drabbad eller har du varit drabbad av utmattningssymtom/utbrändhet?

Sanna vill gärna ha kontakt med dig och att du då berättar om dina upplevelser. Du kan göra det 
på det sätt som passar dig bäst!

- Du kan ringa henne & berätta (helt ok att du gör det anonymt)
- Du kan maila en kort eller längre information
- Du kan ställa upp på en intervju

Kontaktuppgifter: 070-696 3373  sanna@brinntid.se

Sommarlov

När vi skriver detta är det varmt och skönt och många har redan eller ser fram emot en välbehöv-
lig semester. Även vi som arbetar ideellt för Endometriosföreningen tar semester. Så det kan ta 
lite längre tid att få svar på telefon eller mail men svar kommer!

Vi önskar dig en riktigt skön sommar!

Styrelsen


