
God jul från endometriosföreningen 18/12-18 

God Jul! 

Ni har inte missat medlemsutskicket som du fick för någon vecka sedan? Där fanns en julhälsning från oss samt nya 
lösenordet för medlemsinloggningen på hemsidan. 

Senaste nytt från socialstyrelsen om endometrios 

Den senaste tiden har Socialstyrelsen kommit ut med flera saker kring endometrios, dels nya 
nationella riktlinjer och dels ett utbildningspaket till personal inom sjukvården och 
elevhälsan. 
 
Läs mer om detta i deras inlägg på facebook, i debattartikel och på instagram. 
  
Poddar om endometrios 
  
Tips om ett poddavsnitt där en av våra medlemmar, Hulda Andersson, tillsammans med en 
endometriosspecialist, Anna-Sofia Melin, pratar om endometrios i Cissi Wallins faktapodd: 
”Faktiskt”. (Avsnitt nr #3) 

Tipsar även om Anna-Sofias Melins instagramkonto @endometriosdoktorn 

https://itunes.apple.com/se/podcast/faktiskt/id1418186225?mt=2&i=1000417824279 

Hulda har också varit med i nya podden "Menspodden" där hon pratade om endometrios och 
om hur hon har mått. 
https://www.baaam.se/hulda-andersson-om-livet-med-endometrios-jag-gallskrek-genom-
akuten 

Föreningen var med på feministisk marknad på Nalen i Stockholm 

Denna gång var temat endometrios. Konst och design såldes av kvinnliga formgivare. Från oss 
var det Lizzy och Carola som stod vid vår monter. 50 kvinnliga formgivare backar upp 
kunskapsspridningen.  

ARG (arbetsgruppen för endometrios) 

Vi var inbjudna på ARG-gruppens möte i Stockholm och vi diskuterade bl a hur 
endometriosvården ska bli som bäst samt hur vårdplanen för endometrios ska fortskrida. 
ARG-gruppen är en grupp av dom främsta endometriosläkarna i Sverige som samarbetar för 
bättre vård för oss.  



Endometriosforskning 

Vi har hjälpt till att samla ihop pengar till endometriosforskning och insamlingen fortsätter 
givetvis. Just nu har vi samlat ihop 62000kr i fonden som används direkt till forskare. VIll du ge 
ett bidrag? Här har du länken: https://endometriosforeningen.com/foreningen/samarbeten-
lankar/forskningsfond/ 

Medlemsträff i Skåne 

Vi har ett samarbete med På blodigt allvar och dom var med på medlemsträffen i Malmö. 
Diskussioner om en föreläsning 9/3-19 i Malmö samt avslutningsevent i Växjö 27/3-19. Mer 
information kommer! 

  

Glöm inte att betala den senaste avin då vi kommer att rensa våra facebookgrupper för 
medlemmar som inte betalat. 

Vill du engagera dig i föreningen? Kontakta då oss på info@endometriosforeningen.com 

mvh Endometriosföreningens styrelse 

 
 


