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Du  har  förmodligen  alldeles  nyligen  fått  ett  innehållsrikt  EndometriosNytt!  
Och  här  kommer  årets  sista  Nyhetsbrev  som  känns  lika  viktigt  det.  När  alla  nyheter  har  samma  
nyhetsvärde  blir  det  svårt  att  avgöra  vad  som  ska  ligga  överst…  den  här  gången  är  det  extra  
svårt,  därför  en  liten  uppmaning:  -Läs  igenom  hela  Nyhetsbrevet  noga!  

Vi syns, vi hörs och vi växer!!!
Egentligen  är  väl  inte  förnyelse  av  medlemskapet  någon  nyhet  i  sig,  men  eftersom  man  betalar  
medlemsavgiften  en  gång  om  året  så  kanske  det  ibland  känns  som  en  nyhet  när  avin  kommer…  
Något  som  är  en  stor  nyhet  i  sig  är  att  Endometriosföreningen  fortsätter  att  växa  och  har  så  gjort  
det  senaste  året  med  drygt  200  medlemmar.  Målet  för  2012  är  att  vi  ska  bli  över  1000  medlemmar!
Det  här  erbjuder  vi  dig  som  medlem:
•  

  
  
  
  

Vi  håller  koll  på  nyheter  och  fakta  åt  dig  via:  
-  
Medlemstidningen  EndometriosNytt  2  ggr/år  
-  
Nyhetsbrev  ca  1  gång/mån    
-  
Hemsida  www.endometriosforeningen.com  med  uppdaterade  nyheter  och  annan      
  
läsvärd  information

•  


Forum  på  hemsidan  när  du  behöver  kontakt  med  andra  via  webben.  Här  diskuteras  allt       
som  rör  endometrios  och  du  hittar  med  all  säkerhet  något  som  du  tycker  är  intressant.  

  
•  

  
  


•  

Medlemsträffar!  Vi  har  nu  16  kontaktpersoner  runt  om  i  Sverige  som  arrangerar      
medlemsträffar.  Men  du  behöver  inte  vara  en  kontaktperson  för  att  ordna  en       
medlemsträff     –  vi  hjälper  dig  med  kontakterna  på  din  ort.

  
  

  
  
  

Facebook
Vi  har  nu  stängda/hemliga  medlems-grupper  i  Facebook  för  medlemmar  på  tre  orter:       
Malmö,  Göteborg  respektive  Stockholm.  Facebook  är  ett  bra  komplement  till  det  som  vi  i    
övrigt  erbjuder  och  vi  vill  bilda  fler  grupper.


•  
  
  
  

Endometriosföreningen  arbetar  med  att  påverka  olika  beslutsfattare  med  syfte  att  vården  för       
endometriospatienter  ska  bli  bättre  och  framför  allt  lika  i  hela  Sverige.  Under  2012  ligger  stort       
fokus  på  att  nå  ut  till  fler  ungdomar  eftersom  ju  tidigare  diagnos  desto  bättre  möjlighet      
  
till  lindring  som  även  påverkar  den  framtida  fertiliteten  positivt.  

Kom  ihåg  att  betala  i  tid,  2  påminnelser  kommer  att  skickas  ut  men  därefter  inaktiverar  
Föreningshuset  de  medlemmar  som  inte  betalar.    Betala  din  medlemsavgift  senast  den  31  december  2011.
fortsättning  s  2

Matts Olovsson – Professor!
Den  18  november  2011  gjorde  Matts  Olovsson,  överläkare  på  Endometrioscentrumet  i  Uppsala  
Akademiska  Sjukhus,  sin  professorsinstallation  vilket  är  en  akademisk  högtid  i  Uppsala.  
I  år  installerades  68  stycken  nya  professorer  och  i  traditionen  ingår  att  alla  ska  hålla  öppna  
populärvetenskapliga  föreläsningar  under  dagarna  innan  installationsceremonin.  Matts  Olovsson  
hade  en  föreläsning  om  endometrios  ”Blod,  svett  och  tårar”.    

Artiklar i dagstidningar
All  uppmärksamhet  som  endometrios  får  är  på  ett  vis  helt  underbart  även  om  det  är  jobbiga  
historier  av  våra  medlemmar.  Men  i  och  med  publicitet  så  bidrar  vi  till  att  sprida  information  om  
sjukdomen  och  desto  fler  som  får  upp  ögonen  gör  att  vår  vardag  även  blir  lite  lättare.  

Artikel  i  UNT-  Uppsala  Nya  Tidning
Här  kan  du  läsa  om  Jessica  Dahlander,  26  år  som  berättar  om  den  hormonbehandling  som  
försätter  henne  i  ett  konstgjort  klimakterium.  
http://www.unt.se/leva/smarta-som-aldrig-gar-over-1504522.aspx

Nytt  Endometrioscentrum  i  Sundsvall!
I  Sundsvall  händer  det  saker  nu!  Läkare  som  blivit  inspirerad  av  Endometrioscentrumet  i  
Uppsala  har  nu  påbörjat  en  satsning  av  ett  liknande  team  i  Sundsvall.  Läs  mer  under  följande  länk:
http://st.nu/medelpad/sundsvall/1.4140989-endometriosteam-kan-bli-raddning-for-manga?mid=53
Läs  här  om  vår  kontaktperson  Susan  Reijer  i  Sundsvall  och  om  hennes  upplevelser  av  vården.  
http://st.nu/medelpad/sundsvall/1.4140997-endomteriosteamet-har-forandrat-susans-liv?mid=53

Utbrändhet/Trötthetssyndrom
På  sensommaren  efterlyste  Sanna  Lillie  kvinnor  med  endometrios  som  haft/har  problem  med  
trötthetssyndrom.  Hon  skriver  en  bok  om  detta  som  kommer  att  ges  ut  i  december.    Många  
kvinnor  kontaktade  henne  och  hon  fick  ett  bra  underlag  samt  några  kvinnor  att  intervjua.
Sanna  tackar  er  alla  och  hon  kommer  att  uppmärksamma  oss  när  boken  är  klar.  Ett  referat  
planeras  till  nästa  EndometriosNytt  som  beräknas  komma  i  april  2012.

Träffar runt om i Sverige  
Du  får  information  om  respektive  aktivitet  på  hemsidan.  
Månad    

Datum    

Ort  

December  

5  

  

Sundsvall  

Medlemsträff

  

  

7  

  

Gävle     

Medlemsträff

  

  

14  

  

Göteborg  

Medlemsträff

  

  

14  

  

Malmö    

Medlemsträff

  

  

14  

  

Stockholm  

Medlemsträff

Januari  

14  

  

Södertälje  

Medlemsträff

  

Ej  fastställt    

Västerås  

Medlemsträff

Ej  fastställt  

Örebro    

Medlemsträff

  

Februari  

  

Aktivitet

fortsättning  s  3

Årsmöten via webex
Endometriosföreningen,  Sverige:    

Onsdag  21  mars  2012,  kl  19.00

Endometriosföreningen,  Stockholm:    Onsdag  21  mars  2012,  kl  19.00
Information  om  anmälan,  om  hur  man  loggar  in  på  webex  mm  kommer  i  senare  Nyhetsbrev.

Årsmöte i anslutning till medlemsträff
Endometriosföreningen,  Västra  Götaland:  Någon  dag  under  vecka  10  (5-8  mars)

Vi  önskar  dig  en  riktigt  

God Jul och Gott Nytt År
Styrelsen

