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I Trollhättan sprang vår medlem Maria och hennes kollegor på Gulsparvens för-
skola Vårruset i gula T-Shirts för att uppmärksamma endometrios. Tack Maria!!   

I Senaste EndometriosNytt berättade vi om att våra medlemmar Emma och 
Carina hade en poster på Skolsköterskekongressen, där de informerade om sin 
uppsats  ”Endometrios hos unga kvinnor – upplevelser hos skolhälsovården”. 
Uppsatsen finns nu på hemsidan, den har även varit publicerad i British Journal 
of Nursing mars 2013 under rubriken  ”Adolescents with endometriosis”: Their 
experience of the School health care in Sweden.

Vi har nyligen lagt upp en ny text på hemsidan under Läs mer/Information.  Un-
der rubriken ”Till mina nära och kära” finns det information riktad till anhöriga 
och vänner. Läs den gärna tillsammans med dina nära och kära!

22 maj deltog vår kontaktperson Marie i Umeå och Carola från styrelsen i ett 
möte med Endometriosteamet på Umeå lasarett. Ett bra möte där vi fick tillfälle 
att framföra endometriospatienters syn och krav på vården. 

Vi kommer även i år att delta i olika aktiviteter under Almedalsveckan. Inget 
eget seminarium – det är inte lätt att konkurera om uppmärksamheten med 
2100 seminarier. Men vi ska delta i olika seminarier, ställa frågor, ifrågasätta 
och träffa några politiker som har visat intresse för endometrios. Är du på Got-
land under Almedalsveckan?  Vi vill träffa dig - hör av dig till oss på info@endo
metriosforeningen.com eller till vår kontaktperson Elisabeth på gotland@endo
metriosforeningen.com

En landstingspolitiker i Stockholm har ställt frågor till landstingsfullmäktige om 
vad som görs för att sprida kunskap om endometrios speciellt i primärvården. 
Och vad som har hänt med de rekommendationer som gavs i Fokusrapport om 
endometrios 2007. Svaret på hans Interpellation kommer i höst.  Något vi kom-
mer att följa med intresse.

Det är viktigt att synas!! 



Med vänlig hälsning

Styrelsen

Nytt lösenord!

Från 1 juli hittar du medlemsinformation med hjälp av användarnamnet ”medlem” och 
lösenordet ”energi”

Vi önskar dig en riktigt bra sommar med sol, nya intryck och vila i lagom mängd.

OBS! 

Vi som jobbar inom föreningen passar också på att njuta av sommaren – och det finns 
inga vikarier för oss ideellt arbetande. Vi kommer att bevaka e-post, telefon och Face-
book-grupper. Men vissa veckor kan det ta lite tid innan vi kan svara.

Vid en medlemsträff i Stockholm i slutet av maj diskuterades behovet av endo-
metriosinformation på andra språk än svenska. Det finns broschyrer att rekvir-
era från paraplyorganisationen Endometriosis association (EA) i USA. Men den 
är relativt gammal så vi vill ogärna använda den. Inom gruppen som träffades 
fanns det kvinnor som tar tag i frågan om information på spanska, engelska och 
tyska.
Kan du eller någon du känner jobba med information på andra språk? Kontakta oss!


