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Före jul träffade en av våra styrelseledamöter två sjuksköterskeelever som ville skriva 
om hur det är att leva med endometrios med tonvikt på hur sjuksköterskor kan hjälpa 
med hantering/acceptens etc. Detta mynnande ut i ett examensarbete som är godkänt 
med högsta betyg efter opponering och mött med stort intresse av medstuderande och 
handledare.

Den är riktigt bra skriven och det är ok för dem att vi lägger ut den på vår hemsida för att 
så många som möjligt ska få ta del av den. Uppsatsen finns nu på vår hemsida under 
fliken “läs mer” och du väljer “Uppsatser “ i rullgardinsmenyn. (Vill du ha den direkt till 
dig skicka ett mail till ordf@endometriosforeningen.com så skickar jag en pdf)

Informationsfilmen 

Nu är filmteamet i fullt arbete och vi har fått många intresserade kvinnor samt anhöriga och 
vänner som vill medverka. Nu har producenten ett önskemål om att få intervjua och filma 
dels en skolsköterska och dels en person som jobbar på en Ungdomsmottagning. 
Gör du det och vill delta i vårt filmprojekt kontakta Christina Liffner på 070-522 0905.

Arvsfonden ställer stora krav på dokumentation av arbetet. Bl.a. ska vi uppdatera vad 
som händer på deras Community. Är du intresserad av att jobba med detta? Kontakta 
Christina.

Presskontakter

Du har kanske sett att det skrivs ganska mycket om endometrios nu. Vi behöver trots 
detta strukturera pressarbetet och vara mer aktiva. Det finns mycket att göra - t.ex. skic-
ka pressmeddelanden inför aktiviteter, serva journalister som ringer mm. Vår pressans-
variga har tyvärr slutat av personliga skäl. Nu efterlyser vi några intresserade personer. 
Helst vill vi ha täckning i norr, öster, väster och söder. Tror du at pressarbetet är något 
för dig? Skicka ett mail till info@endometriosforeningen.com eller ring 070-294 8242.

Är det så här det ska vara?



Med vänlig hälsning

Styrelsen

Hemsidan

Nu är det några år sedan vi tog fram nuvarande hemsida. Det är dags att förnya den. I 
juni kommer en grupp börja med en förstudie. Gruppen vill gärna ha input från dig! 
Skriv till info@endometriosforeningen.com så vidarebefordras dina tankar till hem-
sidesgruppen när den börjar sitt arbete. Du kanske är intresserad av att delta?

Mer information om Endometriosföreningens aktiviteter får du snart i EndometriosNytt 
nr 1 2013 som kommer ut i slutet av maj.


