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Hjälp till och utvärdera vården genom att fylla i en
enkät på nätet!
ENDOCARE studien är en patientcentrerad del av en stor studie som är sponsrad av Europas
Allmänna Hälsofond (European Public Health Fund) för att etablera ett Europeiskt nätverk för
endometrios (ENE). I ENE ingår patientföreningar för endometrios från England och Danmark
samt representanter från Universitet i Oxford (England), Leuven (Belgien) och Rom (Italien).
Det långsiktiga målet med denna studie är att öka kunskapen bland vårdpersonal om patientens
perspektiv på kvaliteten av vård för endometrios. Detta är viktigt då patienterna är de viktigaste
personerna i vårdprocessen. Här nedan följer en länk till ett frågeformulär som ENDOCARE
skickar ut. Vi hoppas att så många som möjligt svarar på denna enkät då avsikten med enkäten
är att förbättra situationen för kvinnor med endometrios. Bidra till forskningen om endometrios nu!
(Det går att delta under hela februari månad) http://adhemar.uz.kuleuven.ac.be/endocare/se/

Fråga Doktorn på svt.se
Missade du ”Fråga Doktorn” på tv den 18 januari, där man hade ett inslag om Endometrios? Ett
litet reportage om Cecilia Järphagens väg ut ur smärtan. Överläkare Matts Olovsson informerar
även om det nya Endometrioscentret i Uppsala. Du kan titta på programmet på www.svt.se, det
visas där till och med 16 juni -10.
Fler reportage om Cecilia
Ett lite längre reportage om Cecilia Järphagen och Matts Olovsson kan du se på tv4play.se klicka på program: Efter 10 och sen längre ner- 5 februari
Eller gå in på tv4.se och sök på endometrios! Kanske något att visa för nära och kära?

Påminnelser om årsmötena!
•
•
•

Endometriosföreningen, Stockholms län: Torsdagen 11 mars 2010 i Stockholm
Endometriosföreningen, Sverige: Lördagen 13 mars 2010 i Uppsala
Endometriosföreningen, Västra Götaland: Lördagen 20 mars 2010 i Göteborg

Tid och plats meddelas på hemsidan.
Kontakta din lokala kontaktperson eller ring till medlemstelefonen:
070-294 82 42 om du har frågor eller funderingar. Du kan också
alltid maila till ordförandena. Uppgifter finns på hemsidan.

www.endometriosforeningen.com

