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Välkommen till
Endometriosdagen 16 oktober!
Svenska Endometriosföreningen bildades
hösten 1989 och firar nu sitt 15-årsjubileum. Det vill vi uppmärksamma med
en Endometrios-dag den 16 oktober.
Ett syfte med denna dag är att synliggöra
den dolda kvinnosjukdomen
endometrios genom att informera om och
diskutera sjukdomen, dess effekter och
olika behandlingsmetoder under eftermiddagen. Till denna del är alla intresserade
välkomna!
Detta händer mellan kl. 12.00 - 16.00
Jag inleder med en kort presentation av
Svenska Endometrios-föreningen, följd
av en information om hur det är att vara
endometriospatient:
•
Hur sjukdomen påverkar livet för
kvinnan, hennes familj och sociala
nätverk.
•
Hur sjukdomen påverkar hennes
yrkesverksamma liv.
•
Vilka krav vi patienter ställer på
politiker och på sjukvården!
Därefter beskriver Doktor Agneta Bergqvist sjukdomen endometrios och de behandlingsmetoder som finns. Agneta Bergqvist är en av Sveriges mest erfarna endometriosläkare. Hon håller just nu på att
avsluta sin Fokusrapport om endometrios,
beställd av Stockholms läns landsting.
Faktapasset fortsätter med att smärtläkare
xxxxxxx informerar om vad smärta är,
hur den uppkommer och hur den ”beter
sig” i samband med endometrios.
En av de politiker som kommer att närvara
är Mia Birgersson. Mia är ledamot i Stockholms läns landstings Hälso- och Sjukvårdsutskott och ordförande i Medicinsk
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Programberedning 2, med ansvar för bl a
kvinnors hälsa. Mia Birgersson informerar om vad landstinget vill och planerar
att göra för gruppen endometriospatienter.

I det här numret:

Vi avslutar med en frågestund/
paneldiskussion, ledd av förre folkpartiledaren Bengt Westerberg. Han har idag
ett stort antal uppdrag och är bl a ordförande i Vetenskapsrådet.
Hjälp oss att få ut vårt budskap
genom att ställa kloka allmängiltiga
frågor!

Praktisk information 2

Detta händer från kl. 17.00
Efter den öppna informationen/
diskussionen fortsätter vi medlemmar
inom endometriosföreningen med en
mer informell del. Vi minglar, äter gott
och diskuterar, får möjlighet att ställa
frågor till varandra, våra kontaktläkare
och andra som stöttar föreningen.
Jag räknar med din medverkan för
att fylla salen och med ditt deltagande
i våra aktiviteter.

Christina Liffner
ordförande
P.S. Har du frågor och/eller idéer,
kontakta mig gärna! D.S.
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Endometriosdagen
16 oktober
Program
(cirkatider)

● 12.00 Registrering
● 12.30 Christina Liffner
- inleder

Dr. Agneta Bergqvist

- sjukdom & behandling

Dr. Jan Persson
- smärta

Mia Birgersson
- resurser

● 14.00 Paus
● 14.30 Bengt Westerberg
- paneldebatt/frågor

● 15.45 Avslutning

i ABF:s lokaler

● 17.00 Mingel, mat och

informell frågestund

(Lokal meddelas i
samband med anmälan.)

Plats:

ABF:s hus, Zetasalen
Sveavägen 41
Stockholm

Vi håller till i ABFs hus på Sveavägen 41 i Stockholm, Zetasalen. Vi vänder oss till
”alla”; medlemmar, stödmedlemmar, anhöriga, vänner samt arbetskamrater till endometrioskvinnor. Andra viktiga målgrupper är personer som arbetar inom sjukvården, politiker och media.
Information om Endometriosdagen kommer att spridas på olika sätt, annonser, flygblad
utskick till landsting och större sjukhus mm.
Hjälp oss att sprida informationen!!!
Inför paneldiskussionen med Bengt Westerberg, skicka gärna frågor i förväg till
info@endometriosforeningen.se eller ring/maila Christina Liffner.
De frågor som ställs och besvaras, samt de eventuella frågor som vi inte hinner med kommer att sammanställas och presenteras i kommande nummer av EndoNytt senare i år.
Mingel, mat och informell frågestund
Vi fortsätter samvaron i en närbelägen lokal, centralt i Stockholm. Här träffas medlemmar, gamla och nya samt olika personer som är knutna till föreningen. (Blir man medlem
16 oktober, gäller medlemskapet även under år 2005). Inbjudna är naturligtvis också de
som medverkar under informationsdelen, läkarna i arbetsgruppen för endometrios
(Endometrios ARG) m fl.
Möjligheter till diskussioner, fortsatta frågor och samvaro. Vi börjar tidigt för att du som
vill ska hinna resa hem. För dig som vill övernatta och behöver logi har vi tagit fram en
lista på prisvärda alternativ. Vill du ha den, kontakta Endometriosföreningen.

Anmälan
Information 12.00 – 16.00
Ingen anmälan krävs, men vi skulle uppskatta att du meddelar om du tänker komma.
Mingel/mat/diskussion
Här måste du anmäla ditt deltagande för att vi ska kunna planera storlek på lokal och
beställa mat.

Anmäl dig senast 3 oktober till info@endometriosforeningen.se eller till Christina
Liffner som du når på ordf@endometriosforeningen.se eller christina.liffner@telia.com.

Svenska Endometriosföreningen

Medlemsblad för

Svenska Endometriosföreningen bildades 1989
En ideell förening med ändamål att sprida kunskap och information om sjukdomen endometrios till medlemmar och
utomstående samt stödja kvinnor som drabbats av sjukdomen.
Box 14087 167 14 BROMMA

Styrelse - 2004:

Föreningslokal:
Vidängsvägen 40
Traneberg, BROMMA

Christina Liffner,* ordförande & ekonomi
Anna Hultberg, sekreterare, mailbox & hemsida
Carola Bengtsson, ledamot
Elisabet Andersson, ledamot
Ann-Mari Artsvik, ledamot
Helene Sjöholm, suppleant, EndoNytt & layout

E-post
info@endometriosforeningen.se
Hemsida
www.endometriosforeningen.se
PG: 75 49 66 - 0

* Tfn. 021 - 13 60 63 eller
Mobil. 070 - 522 09 05
E-post. ordf@endometriosforeningen.se
eller christina.liffner@telia.com

Endometriosföreningen i
Stockholms Län - 2004:
Anna Hultberg, ordförande
Carola Bengtsson, ledamot
Christina Liffner, ledamot
Pia Hassel-Stam, ledamot
Petronella Andersson, ledamot
Ann Wilson Bäckström, suppleant

