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Endometriosmånad!
Vi har precis gått in i mars månad och det är vår månad! Endometriosis Awareness 
Month som är hela månaden och Endometriosis Awareness Week (den internationel-
la endometriosveckan) som alltid infaller vecka 10. Den här månaden ska vi alla passa 
på och sprida extra information om endometrios, alltså lite mer än vi brukar. Vi gör det 
på olika sätt. Om vi alla informerar två personer i vår omgivning om vad endometrios är så 
betyder det att 1500 fler personer i vårt avlånga land blir mer medveten om sjukdomen! Av 
dessa kanske någon känner någon som har symtom på endometrios… Det ena leder till 
det andra och vi kanske hjälper ytterligare några kvinnor till diagnos under mars månad! 
Många av våra kontaktpersoner delar ut extra broschyrer på sjukhus, apotek osv. En del 
väljer att ha medlemsträffar under mars månad och mycket annat händer också…

Fotoutställning i Sundsvall

Vår kontaktperson Susan Reijer i Sundsvall har engagerat medlemmar till en fotoutställning 
på Ungdomsmottagningen. Dessa otroligt initiativrika tjejer har både fotat och modellat inför 
utställningen. Fotograf är Karin Karlsson. Två av medlemmarna blev också intervjuade av 
Sundsvalls Tidning http://tinyurl.com/7srguou. Utställningen pågår under flera dagar; 5-9 
mars. Mer information får du via hemsidan eller från Susan: kontaktsundsvall@endometri
osforeningen.com

Föreläsning i Sundsvall

Elisabet ”Lizzy” Andersson kommer att föreläsa på Mittuniversitetet i Sundsvall den 9 
mars kl.18 – 20. Alla är välkomna! Vill du veta mer, ta även här kontakt med Susan: 
kontaktsundsvall@endometriosforeningen.com

Föreläsning i Malmö

Den 20 mars kl. 18 – 20 föreläser Margita Gustafsson om endometrios på Högskolan i Malmö. 
Margita är överläkare i gynekologi och obstetrik samt ordförande för arbets- och referensgruppen 
för endometrios (ARG). Är du intresserad av att delta så registrerar du dig på: https://forening.
foreningshuset.se/endometriosforeningen/evenemang/visa/3031-endometriosforelasning
Vill du veta mer kontakta Frida Trollmyr, kontaktperson i Malmö: 
kontaktmalmo@endometriosforeningen.com



Vänliga hälsningar

Styrelsen

Årsmöte Endometriosföreningen

Lättare för alla att delta nu när vi träffas via webben! Årsmötet hålls via Webex den 21 
mars kl.19 – 21. Senaste anmälan är den 20 mars till Nina Green, ordförande och kon-
taktperson i Göteborg: kontaktgoteborg@endometriosforeningen.com

Radio Uppland 

Vår kontaktperson i Uppsala, Emma Dahlin Haglund blev intervjuad av Studio Uppland. 
Läs och lyssna till henne: http://tinyurl.com/7yfjlgj

Till alla som är aktiva på Facebook

Vill du vara med och uppmärksamma endometrios på Facebook så kan du märka ditt 
foto med en pin. Gå in via någon av dessa länkar: 
Pin ”Endometriosis Awareness”: http://tinyurl.com/75tuq5s
Pin “Vår blomma”: http://tinyurl.com/7akf8lh

Sveriges Radio   Lyssna till Ulrikas historia!   http://tinyurl.com/862tk9o

Dagens Medicin  En artikel om att få mindre ont efter sköljning av äggledarna?
        http://tinyurl.com/7w8d8ty

Alla aktiveter samlade för månaden mars!

Titta alltid på hemsidan för att få all information: www.endometriosforeningen.com
Medlemsträffar kan tillkomma under månaden!

Datum   Aktivitet   Plats  Kontakta
5   Medlemsträff   Stockholm  sanna@endometriosforeningen.com
5-9  Fotoutställning  Sundsvall kontaktsundsvall@endometriosforeningen.com      
7  Medlemsträff  Gävle  kontaktgavle@endometriosforeningen.com
7  Medlemsträff  Uppsala  kontaktuppsala@endometriosforeningen.com
8  Medlemsträff   Göteborg marieberntsson@hotmail.com
9  Föreläsning   Sundsvall kontaktsundsvall@endometriosforeningen.com    
20  Föreläsning   Malmö  kontaktmalmo@endometriosforeningen.com
21  Årsmöte   Webex  kontaktgoteborg@endometriosforeningen.com
22  Medlemsträff  Göteborg marieberntsson@hotmail.com
28  Medlemsträff   Västerås ordf@endometriosforeningen.com


