
   
 

Verksamhetsberättelse 2019 och Verksamhetsplan 2020-21 
Endometriosföreningen, Stockholms län 
 
Allmänt om verksamheten 
Endometriosföreningen är en rikstäckande Patient- och handikappförening med främsta syfte att 
stötta kvinnor som drabbats av endometrios och deras anhöriga. Vi jobbar också med 
informationsspridning till allmänheten, politiker och beslutsfattare/personal inom vården samt med 
påverkansarbete. 
Föreningen samarbetar med Specialistläkarna inom Endometrios-ARG, internationella 
endometriosföreningar och andra patientföreningar/patientgrupper. (se namnen i vår formella 
Årsredovisning) 
 
Endometriosföreningen har tre lokalavdelningar; Endometriosföreningen, Stockholms län, 
Endometriosföreningen, Västra Götaland och Endometriosföreningen, Region Skåne samt en 
Ungdomssektion som är öppen för medlemmar under 26 år. 
 
Under 2019 har Endometriosföreningen, Stockholms län haft 11 protokollförda styrelsemöten och ett 
antal arbetsmöten. Två möten har varit endags planerings- och strategimöte de flesta andra via 
konferenstelefon.  
 
Årsmötet 2019 hölls gemensamt för Endometriosföreningen, Sverige och Endometriosföreningen, 
Stockholms län. Vi gick igenom verksamheten för 2018 och planerna för 2019-20. Tanken var att ha 
en extern föreläsare men vi fick ett sent återbud pga sjukdom. Under diskussionen om 
Verksamhetsplanen kom det fram några intressanta uppslag som vi jobbat med under 2019 

 
Under 2019  har några medlemsträffar arrangerats. Bla med Hulda Andersson, författare till boken 
”Mensvärken från helvetet” och ett yogapass.   
 
Ekonomi Föreningens intäkter består av medlemsavgifter och landstingsbidrag. Vi får ett bidrag från 
Region Stockholmför att jobba med handikappolitiska frågor. Stora kostnadsposter är tjänster köpta 
från Föreningshuset Sedab för kansliservice som redovisning, medlemsregister och utskick till 
medlemmar, medverkan i olika kongresser, kostnader för IT-konsult och andra 
informationssatsningar. 
För 2019 redovisar Endometriosföreningen, Stockholms län ett överskott  på drygt 50.000 kr  
(-50.000 kr) Underskottet 2018 berodde på investeringen i ny hemsida och ökade konsultkostnader. 
Det finansierades av tidigare överskott. 2019 har varit ett konsolideringsår och föreningen har vid 
utgången av 2019 en tillfredställande likviditet. 
 
Vid årsskiftet hade Endometriosförenngen, Stockholms län drygt 350 medlemmar. 
 
Informationsaktiviteter. Sedan hösten 2010 ger föreningen ut Informationsbrev där vi berättar om 
aktuella händelser, forskning, kommande aktiviteter mm. Informationsbreven distribueras via e-post 
och kan även läsas på vår hemsida efter medlemsinloggning.  
Vår hemsida www.endometriosforeningen.com har många besökare. Här finns information om 

endometrios, om föreningen, om våra samarbetspartners. Specialinformation inför läkarbesök, 
information till anhöriga och till arbetsgivare mm. Vi lägger upp länkar och artiklar, 

http://www.endometriosforeningen.com/


information om nya forskningsstudier, boktips mm. Alla kommande aktiviteter annonseras på 
hemsidan.  
Föreningen har sedan 2011 några stängda facebookgrupper där medlemmar kan diskutera olika 
frågor med varandra och med styrelsens representanter. Minst två styrelseledamöter är ansvariga 
för varje facebookgrupp och ansvarar för kvaliteten på svar. Här har vi löpande kontakt med 
specialistläkarna för att säkerställa att informationen är korrekt. 
 
Aktiviteter under 2019 
Representanter från föreningen har deltagit i Socialstyrelsens arbete med Nationell Högprioriterad 
Vård (NPV) och andra aktuella frågor. I december 2019 publicerade Svensk Förening för Obstretik 
och Gynkologi (SFOG) ett SFOG-Råd – ”Vårdplan för Endometrios”, framtaget av specialistläkarna 
inom Endometrios-ARG. Här har föreningen deltagit i arbetet. Vårdplanen finns på SFOGs hemsida 
och är tillgänglig för alla intresserade. En stor fördel med att den är utgiven digitalt är att den kan 
uppdateras när det kommer fram ny kunskap/erfarenhet. 
 
Föreningen är aktiv inom Funktionsrätt, Stockholms län. Vår representant har deltagit i c:a 20 möten 
under 2019 – allt från ordförandekonferenser till möten med olika teman för att underlätta livet för de 
olika patientgrupperna, kontakter med olika myndigheter mm. 
Endometriosföreningen, Stockholms län har träffat representanter för Region Stockholm vid ett par 
tillfällen b la för att diskutera utformningen av den framtida primärvården. 
 
Under 2019 har vi medverkat till att studenter på olika nivåer kunnat söka och hitta personer att 
intervjua eller som har deltagit i olika enkäter. 
 
Många sk UF-företag har arbetat med endometriosprodukter, tex vetekuddar och tygkassar som de 
har sålt. I samband med försäljningen lämnar de information om endometrios och om föreningen. I 
några fall har UF- företaget skänkt del av sin vinst till Forkningsfonden på KI. 
 
Kunskapen om Fonden för Endometriosforskning, som Endometriosföreningen startade 
tillsammmans med Karolinska Institutet 2017, ökar. Bidragen , både direkt till fonden och 
inbetalningar till Endometriosföreningen för fondens räkning har ökat under året. De första 
stipendierna till doktorander är utdelade. Beslut om forsknngsbidrag fattas av Karolinska Institutet. 
 
Hemsidan som lanserades 2018 har vidareutvecklats av interna krafter. Den fungerar bra och 
hjälper oss i arbetet att informera om endometrios.  
 
Under 2018 började vi diskutera en ”Fråga Doktorn-funktion” på hemsidan. Av olika anledningar, bla 
sjukdom blev detta inte genomfört 2019.   
 
En milstolpe i Endometriosföreningens historia var 30-års Jubileet som firades 23 november 2019. 
Föreningen bildades 27 november 1989 på initiativ av Dr Jan Jakobsson på KK i Södertälje. De 
första medlemmarna var 10 kvinnor som testade den då nya medicinen Nafralin (senare Synarela). 
En av pionjärerna är fortfarande i aktiv i Endometriosföreningen. 23 november 2019 bjöd föreningen 
på ett event med föreläsningar och mingel. Ett stort arbete hade lagts ner under året för att ta fram 
en Jubileumsskrift som visade några av alla aktiviteter under de trettio åren. 
 
En annan mycket viktig händelse är att Endometriosföreningen, Sveriges ordförande blev invald i 
Regeringens Patientråd som hade sitt första möte i juni 2019. Patientrådet som leds av 
socialminister Lena Hallenberg består av representanter från 13 olika diagnoser. Här ska man 
diskutera vården ur patientens perspektiv. Det är ett stort erkännande för sjukdomen endometrios 
att få vara representerade där. Vi utgår från att detta kommer att bidra både till att kännedomen om 
sjukdomen och ge mer fokus på att ge endometriosdrabbade en bra vård. 
 

 
 



Exempel på genomförda aktiviteter 2019 (utöver dem som nämnts ovan) är: 
 

• Intervjuer i flertalet tidningar och TV, vi har även producerat samt medverkat i andra 
organisationers debattartiklar. 

• Vi har hjälpt olika aktörer att utveckla appar för endometriosdrabbade 

• Möte med Tandvårds- och Läkemedelsverket som bett om information om endometrios och 
hur olika mediciner/behandlingar upplevs av endometriospatienter. 

• Deltagit i Järvaveckan med information om endometrios och om föreningens verksamhet 

• Vi har medverkat i specialistläkarnas (Endometrios-ARG) möten, där vi får information om 
olika vårdfrågor, informerar om föreningens arbete och förmedlar frågor från medlemmar. 

• Under året har vi medverkat t i ett arbete med socialstyrelsen om nya riktlinjer för 
högstrukturerad avancerad endometioskirurgi. 

• Föreningen har varit representerade på skolsköterskornas kongress, på skolläkardagarna 
och MR-dagarna i Linköping som 2019 hade temat ”Rätten till vård” samt andra mindre 
konferenser. 

• Vi har medverkat på olika mässor/event där vi haft ett bord med broschyrer, visat 
endometriosfilmen och svarat på frågor. 
 
 
Verksamhet 2020-21 

• Arbetet med att informera och påverka kommer att fortsätta. Likaså medlemsträffar, 
information i Informationsbrev, facebookgrupper mm. Hemsidan ska uppdateras löpande 
med ny information och information om kommande aktiviteter. 

• Vi ska delta i olika kongresser och event, planerar att genomföra Gula promenaden 2021  
samt fortsätta samarbetet med andra föreningar.  

• Arbetet med att rekrytera nya stödpersoner fortsätter, dessa kan jobba både lokalt, regionalt 
och nationellt. 

• Representanter från föreningen kommer delta i fortsatt arbete tillsammans med 
Socialstyrelsen, specialistläkarna och de olika Regionerna samt Regeringens Patientråd.   

• Informationsfilmen om endometrios, som vänder sig till unga kvinnor och deras nätverk, är 
fortfarande aktuell. Vi planerar att visa den på flera orter och till nya målgrupper. Vi når unga 
kvinnor via skolsköterskor, ungdomsmottagningar olika utbildningar, bildningsförbund mm. 

• Endometriosföreningen, Stockholms län ska fortsätta sin verksamhet med medlemsträffar 
och möten med lokala politiker samt sjukvården samt medverka i Funktionsrätt, Stockholms 
arbete. Vi har nominerat föreningens ordförande till en styrelsepost i Funktionsrätt 
Stockholm.  

• Dela ut broschyrer, medverka i artiklar, intervjuer i Radio och TV mm.   
 
Endometriosföreningens verksamhet 2020 kommer att påverkas av Covid-19. Inga medlemsaktiviteter 
är inplanerade from mars. Förhoppningsvis kan vi återstarta i höst. Olika aktiviteter tillsammans med 
myndigheter, regioner och specialistläkare är ”bordlagt” på obestämd tid. 
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