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Endometriosföreningen deltar i Forskning och 
Hälsa 20 maj
Ett stort event är på gång i Kungsträdgården i Stockholm med temat Forskning och Hälsa. 
Främsta syftet är att uppmärksamma människor på forskningens betydelse och här inbjuds poli-
tiker, forskare och artister. Alla för att sprida budskapet om betydelsen av medicinsk forskning, 
livskvalitet och hälsa.

Endometriosföreningen kommer att delta i ett tält tillsamman med föreningen Barnlängtan. Det 
är viktigt att vara med på sådana här tillställningar för att synas och sprida information. Det 
kommer under dagen att vara många spännande föreläsningar från några av Sveriges främsta 
specialister från bl.a. Karolinska Institutet och Södersjukhuset. Adj. universitetslektor Agneta 
Bergqvist kommer att hålla föredrag om endometrios och forskning. (Kl.13.40)
Flera kända ansikten kommer att visa sitt stöd för forskning och sjukvård under dagen. Börje 
Salming, Marcus Näslund och Mattias Norström är samtliga före detta NHL-spelare som kom-
mer för att lämna blod och för att de tycker att det är viktigt att ställa upp för sjukvården.
Det finns även massor av aktiviteter där man kan delta. Du kan testa din hälsa vid olika teststa-
tioner. Du kan mäta ditt blodtryck och ditt BMI. Du kan också göra ett pricktest, se om du löper 
risk att utveckla diabetes typ 2 och mycket mycket mer.
Läs mer om innehållet och programtider på: http://forskningochhalsa.wordpress.com

Vill du delta?
Detta är en heldag med full aktivitet från 11.00 – 19.30, så har du möjlighet att komma så gör 
det!! Vill du så får du gärna vara med oss i tältet också? Kanske kan du vara lunchavbytare? 
Eller vara med hela dagen…? Är du intresserad av det så hör av dig till: 
Christina Liffner ordf@endometriosforeningen.com eller 
Carola Bengtsson info@endometriosforeningen.com alternativt 070-294 82 42

Vill du hjälpa till med media-kontakter?
När det händer något utöver det vanliga så skulle det vara perfekt att ha kontakt med någon 
tidning som vill skriva om oss. Kanske har du redan någon journalistkontakt? Ditt bidrag till 
föreningen kan vara en tillfällig insats eller som ett nätverk du själv bygger upp. Låter det in-
tressant? Hör av dig till: info@endometriosforeningen.com 
Kom ihåg att du har alltid ett stort stöd från oss andra och vi i föreningen hjälps åt när det behövs. 

Med vänliga hälsningar
Styrelsen 
Endometriosföreningen


