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Forskningsfonden på Karolinska Institutet
Vi vill tacka alla som lämnat bidrag till forskningen om endometrios. Under
2020 har fonden tagit emot 34.200 kr, varav 28.000 kr har förmedlats av
Endometriosföreningen. En utbetalning av ett resestipendium på 20.000 kr,
har genomförts. Sedan kom covid-19. I början av året har det kommit ett antal
generösa bidrag, de flesta minnesgåvor.
Den betydligt större 1,6 miljonerklubben driver en insamlingsstiftelse ”Kvinnor
och hälsa”. Den kan under utlysa 610.000 kr till forskning under 2021. Man
fokuserar på kvinnors hjärtsjukdomar, gyncancer, endometrios och säkrare
vård under graviditeten. Det är roligt att se att endometrios uppmärksammas
även här.
Endometrioshunden Uno
Vi har tidigare kunnat läsa om endometrioshunden Uno i den öppna
facebookgruppen. Uno hjälper sin matte med olika saker och ”varnar” för
skov. Vad vi vet är han den första certifierade endometrioshunden. För någon
vecka sedan berättade en annan endometriosdrabbad om sin hund som
hjälpte henne. Hon ville certifiera hunden och frågade vart man vänder sig.
Man kan kontakta SoS – Svenska Serrvice- och Signalhundsförbundet.
Endometriosinformation för släkt och vänner.
Onsdagen 17 april kl 18.30 håller Endometriosföreningens Senior Adviser,
Lizzy ett digitalt föredrag om endometrios. Det riktar sig till partners, föräldrar,
vänner, kollegor m f l som vill veta mer om endometrios och hur sjukdomen
påverkar både den drabbade och närstående. Inbjudan med information om
hur man anmäler sig distribueras under vecka 4.
Endometriosmånaden mars närmar sig.
Vi vill erbjuda ett antal aktiviteter, tyvärr kan vi inte genomföra något fysiskt
möte eller en Gul promenad pga covid-19. Vi planerar att erbjuda minst en
föreläsning och eventuellt några digitala medlemsträffar där deltagarna
diskuterar ett ämne som man är intresserad av tex kost eller ”må bra”.
Har du några tips eller önskemål om endometriosaktiviteter i mars?
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