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Här kommer en sommarhälsning med information om
det som har varit och det som ska komma!
Forskning och Hälsa
Vi var ungefär 10 stycken som medverkade under mässan Forskning och Hälsa i
Kungsträdgården 20 maj. Ett bra arrangemang – men vi hade gärna sett fler besökare. De
som kom till vår monter var dock mycket intresserade både av sjukdomen och av föreningen.

Endometriosföreläsning i Uppsala i höst!
Matts Olovsson, ansvarig för Endometrioscentrum var tyvärr tvungen att lämna återbud till vårt
årsmöte i mars. Nu har Matts lovat att hålla en föreläsning under hösten. Vi har föreslagit någon
av lördagarna i vecka 38-43. Vi återkommer med information och dag när Matts lämnat besked.

Nya regler för bidrag
Under juni har vi varit på möten med landstingen i Stockholm och Västra Götaland – båda har
nya regler för bidrag. Vi måste bli ännu mer aktiva på det handikapp-politiska området - främst
genom att föra ut information om endometrios och dess konsekvenser.

HSO
Arbetsmarknadsgruppen inom HSO Stockholms län hade ett möte i slutet av maj. Vi var där
och ska även medverka vid en Arbetsmarknadsdag 1 september. Syftet är att informera och
diskutera med arbetsgivare. Vi återkommer med information om tid och plats. Kom gärna dit!

Ledare i Aftonbladet
Den 27 juni 2010 handlade Aftonbladets ledare om den orättvisa vården. Dvs genusorättvisan
att mediciner testas på män, att mäns symtom tas på allvar, att män får dyrare mediciner mm.
OCH halva texten handlade om okunnigheten om endometrios – främst hos allmänläkare. Det
stod om endometrios, de sena diagnoserna och som en följd av detta flera års onödigt lidande
mm. Bra input inför politikerdiskussioner under Almedalsveckan!

Almedalsveckan 4 – 10 juli
Alliansen och oppositionen i Stockholm har haft information om sina program ”Vårdval Stockholm” respektive ”Hälsoval Stockholm” och under Almedalsveckan 4-10 juli kommer vi ha representanter på plats. Vi ska bevaka föredrag och debatter och när det är lämpligt komma med
frågor/inlägg i debatten.
Om du är på Gotland den tiden kontakta oss gärna på medlemstelefonen 070-294 8242. På
tisdagen 6 juli har Barnlängtan en information i Almedalens bibliotek. Endometriosföreningen
kommer att närvara och eventuellt göra en presentation av endometrios.

Tjejmilen
Tjemilen går av stapeln 5 september. I år kommer Endometriosföreningen tillsammans med
Barnlängtan ha ett bord och dela ut information i samband med nummerlappsutdelningen. Vi
ska stå där fredag, lördag och söndag förmiddag. Men vi måste vara 15-20 st för att passen inte
ska bli för långa.
Hör av dig om du vill delta!

Gör en insats och delta i föreningens arbete!!
Vi måste bli fler som jobbar. Nu gör för få för mycket. Vi efterlyser både medlemmar till punktinsatser och till delansvar för olika frågor. Mer information kommer att läggas ut på hemsidans
blogg.

Håll koll på vår hemsida!
Information är en färskvara! Vi kommer att fortsätta med EndometriosNytt 2 ggr per år och regelbundna Nyhetsbrev som mailas ut samt läggs upp på medlemssidan. Men ibland ska informationen ut snabbare än så och då kommer vi att använda oss av bloggen, kalendariet och de
lokala sidorna mer och mer. Gör det till en rutin att titta in på dessa sidor regelbundet.

Till sist önskar vi dig en en riktigt bra sommar!!
styrelsen

