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Endometrios uppmärksammas mer och mer i media bland annat tack vare våra med-
lemmar som ger sina historier till reportage i olika tidningar. En av de senaste artiklarna 
med stor löpsedel på Expressen så var det vår medlem Madelene Eriksson som in-
tervjuades. Fler artiklar; Hemmets Journal med Madeleine, Cosmopolitan med Felicia, 
Sydsvenskan med Lina, Dagens Nyheter med Ulrika, Hudiksvalls Tidning med Åsa, 
Österbottens Tidning med Ann-Sofi, Gratistidningen CitySkåne med Memme och Ulrika 
(igen), Nya Lidköpingstidningen med Elin med flera. Även radio har haft en del inslag. 
Hitta länkar på www.endometriosforeningen.com under fliken ”Läs mer”. 
Ska du intervjuas? 
Ta gärna kontakt med Ulrika Clementz som är pressansvarig i Endometriosföreningen 
så får du råd och stöd vid journalistkontakter.  press@endometriosforeningen.com

Endometrios upp i riksdagen

Den 12 juni i år så var det en kort debatt i riksdagen om endometrios. Ordförande Chris-
tina Liffner var på plats och intervjuades även av Sveriges radio. Se länkarna nedan.
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Interpellationsdebatter1/Debatt/
?did=GZ10372&doctype=ip#pos=19
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1646&artikel=5148567

Medlemsträffar

Utdrag från några av medlemsträffarna som varit under våren. På hemsidan kan du läsa 
om fler.

Växjö:  Den 14 april träffades Elin Stenqvist och Hanna 
Lanquist från Kronobergs län och Johanna Helmersson 
från Jönköpings län hemma hos Johanna i Vetlanda. Vi 
skulle ha varit fler men pga magsjuka och, ironiskt nog, 
endometriossmärtor hade vi ett litet manfall. Men vi hade 
trevligt ändå. 

Endometrios i media…



Vänliga hälsningar

Styrelsen

Västerås: Under våren hade vi tre medlemsträffar i Västerås, vi har inte haft något 
speciellt tema utan diskuterat det som deltagarna föreslagit. Bra träffar med information 
och erfarenhetsutbyte. Extra roligt var det att tre medlemmar som inte deltagit tidigare 
kom på juniträffen. I höst planerar vi att samarbeta med Örebro och ha träffarna i de 
olika städerna varannan månad.

Uppsala: Den 25 april träffades fem medlemmar i Uppsala på ett mysigt Café och 
pratade om ditt och datt. Vi delade erfarenheter och tips och fick trevligt nog dagen till 
ära träffa en helt ny tjej. Alla var överens om att träffen var trevlig, givande och upplyf-
tande trots att flera av oss mådde mycket dåligt vid tillfället, rent endometrios-mässigt.
Det är härligt att uppleva dessa medlemsträffar och känna att fler uppskattar att dela 
tankar och funderingar samt ställa frågor till andra som vet vad man talar om och menar 
utan måsten och krav. Alla är sig själva och orkar man inte komma så är det så. Kom-
mer man är man i det skede man är och ingen undrar eller ifrågasätter - för alla vet. 

Ny kontaktperson i Jönköping!

Vi välkomnar vår nya kontaktperson Rebeca i Jönköping. Du når henne på: 
kontaktjonkoping@endometriosforeningen.com

Ny kontaktperson Botkyrka och spanska

Vi välkomnar vår nya kontaktperson Maria i Botkyrka (södra Stockholm). Du når Maria på
kontaktbotkyrka@endometriosforeningen.com

Maria talar spanska flytande och kan ta emot och svara på frågor på spanska. Har du 
en sådan?
Kontakta Maria på kontactoespanol@endometriosforeningen.com.

Rebeca och Maria kommer att presenteras i nästa nummer av EndometriosNytt.

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.


