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Föreläsning i Umeå!
Vi vill påminna om att Matts Olovsson, överläkare vid Kvinnokliniken i Uppsala och 
ansvarig för Endometrioscentrum kommer till Umeå 19 september. Mellan 15.00 -17.30 
föreläser Matts om endometrios och svarar på frågor.  Aktiviteten är i Studiefrämjandets 
lokal, Umeå, på Ridvägen 5. (Dragonfältet). Anmälan ska göras via hemsidans even-
emangsfunktion.

Nordisk kongress
14-15 september är det en nordisk endometrioskongress på Island. Två representanter 
från Endometriosföreningen, Sverige deltar. Den 14:e är det fördrag av olika läkare med 
tillfälle att ställa frågor. Den 15:e har de nordiska patientföreningarna ett möte för att 
fortsätta diskutera hur vi bäst ska samarbeta. Har du frågor eller synpunkter på vad vi 
ska ta upp? Kontakta Christina Liffner på ordf@endometriosforeningen.com

Nyhet från Dagens Medicin:
Idag avgör din bostadsort hur många IVF-försök du får och hur gammal kvinnan resp 
mannen får vara. Nu kräver två ledamöter i Hälso- och sjukvårdsnämnden i Skåne att 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ska arbeta för en nationell lösning med lika 
regler. 

Vårruset 
Den 23 maj var vi ett gäng från Endometri-
osföreningen som tillsammans med vänner, 
familj sprang/gick vårruset. Det var en jätte 
fin dag och vi hade tillsammans bestämt att vi 
ville ha tröjor som uppmärksammade endome-
trios. Under loppet fick vi många frågor, kom-
mentarer om endometrios, så nästa år tänkte 
vi nog ha visitkort med oss!  
Tjejerna i Göteborg lånade våra tröjor när de 
gick/sprang blodomloppet, jätte kul! 



Vänliga hälsningar

Styrelsen

Föreläsning av Nina
Nina Green, Ordförande i Endometriosföreningen i Västra Götaland, höll den 11 juni en 
föreläsning om kost och endometrios för alla Mödrahälsovårdsdietister i Västra Göta-
land. Föreläsningen var mycket uppskattad och de närvarande hade så mycket frågor 
om endometrios som sjukdom så att allt material om kost inte kom med, trots att 1.5 
timme var avsatt för Nina att tala. Därför vill de att hon ska återkomma för att ha ännu 
en föreläsning för dem.

Almedalsveckan på Gotland
Under Almedalsveckan var det över 1700 seminarier i olika ämnen. Endometriosföreningen 
var där och lyssnade på några stycken – relevanta för oss kvinnor med endometrios. 
En rapport kommer i höstens nummer av EndometriosNytt. Ett av seminarierna som vi 
tyckte var högintressant hette ”Det är dags att börja reparera sjukförsäkringen”. Många 
kloka synpunkter som skulle hjälpa alla med kroniska sjukdomar.

Alla aktiveter under hösten! 
Titta alltid på hemsidan för att få all information: www.endometriosforeningen.com
Här kan du läsa om våra medlemsträffar, föreläsningar, artiklar mm


