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Årets första nyhetsbrev.

Det har varit mycket om endometrios i media de senaste dagarna. Du kan klicka dig 
fram på nedanstående länkar:

http://www.metro.se/goteborg/emilia-dog-efter-att-ha-nekats-vard-nu-anmals-
sahlgrenska/EVHlam!R1iCnhhfEtlA/
http://www.aftonbladet.se/halsa/article14269375.ab
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2151&artikel=4931146
http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/samhalle/article14287937.ab

Nya endometrioscentrum!! 
Den 18 januari i år invigdes ett nytt endometrioscentrum i Huddinge på Karolinska 
Universitetssjukhuset, Stockholm. På kvinnokliniken i Huddinge kommer ca 400 
kvinnor per år på grund av endometrios. Ca 200 kvinnor behöver genomgå någon 
form av operation. Det nya endometrioscentret har samarbeten med många olika kom-
petenser såsom gynekologer, smärtläkare, kirurger, sjukgymnaster och kurator. Kvin-
nokliniken har även en Fertilitetsenhet som kopplas in vid behov. 

I oktober 2009 öppnades det första endometrioscentrumet vid kvinnokliniken på 
Akademiska sjukhuset i Uppsala. Det planeras för Endometrioscenters både på 
Sahlgrenska i Göteborg och Skånes Universitetssjukhus i Malmö.

I november 2011 skapade kvinnokliniken i Sundsvall ett nytt endometriosteam som 
jobbar på liknande sätt utan att vara ett fullt utbyggt endometrioscenter.

Endometrioshistorier

I EndometriosNytt vill vi i varje nummer ha minst en ”Min Endometrioshistoria”. Vi har 
fått höra att de är uppskattade och att man känner sig mindre ensam när man får läsa 



Vänliga hälsningar

Styrelsen

om andra som upplever liknande som en själv. Men det gör att vi måste få mer spridning 
på historierna eftersom vi är i så många olika faser i livet. Vi efterlyser nu dig som har 
erfarenhet av följande och vill skriva ner din historia om:

• Klimakteriet och endometrios
• Stomiopererad på grund av endometrios
• Nydiagnosticerad och känslorna kring detta
• Arbetslivet och endometrios
• Endometrios – en familjesjukdom
• Mag- och tarmproblematik och endometrios 

Du kan självklart vara anonym. Ofta är skrivandet av sin egen historia eller erfarenheter 
av en speciell fas i livet ett bra sätt att för en själv också bearbeta och få ord på sina 
känslor. Vill du så får du gärna ”bolla idéer” under arbetets gång, det kan vara en pro-
cess som tar några veckor upp till månader, men vi finns där för dig.  

Ledare om endometriosvård

Tack vare Frida Trollmyr, kontaktperson i Malmö, finns en ledare i tidningen Morgonbris 
som handlar om endometrios: http://www.socialdemokraterna.se/upload/webbforalla/s-
kvinnor/s-kvinnor/Morgonbris/Morgonbris%202011/Morgonbris%20nr%204.pdf

Endometriosmånaden mars

Vi har många aktiviteter på gång under vecka 10 Endometriosis Awareness Week 
som nu utökas till att vara en ”Endometriosmånad”:

Information på alla ungdomsmottagningar i Västernorrland 5-11 mars
Medlemsträff i Stockholm måndag 5 mars
Medlemsträff i Gävle onsdag 7 mars 
Föreläsning i Sundsvall fredag 9 mars
Årsmöte via webex onsdag 21 mars
Föreläsning i Malmö tisdag 20 mars 
Medlemsträff i Västerås (datum bestäms senare )

OBS datum kan ändras,  kontrollera alltid informationen på vår hemsida, www.endome-

Vecka 10


