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Endometriosmånaden mars 2021 
 
Olika bilder/information från World Endometriosis Organisation (WEO) 
publiceras i sociala medier 
 
Mycket information på Instagram om aktuella aktiviteter 

 
Podden ”Din dolda smärta” lanseras 2 mars,  
Athena Asfhasri talar med Linda Pira 
 
Knit-a-long där alla som vill vara med stickar en livmodervante. Stickpoddarna 
@pamelastickar och @jesknits Informerar om endometrios och samlar in 
pengar till endometriosforskningen.  
 
Hulda Anderssons bok ”Endometrios – mensvärken från helvetet” säljs för ett 
symboliskt pris till medlemmar.  
 
Insändare i olika lokala medier och ett antal intervjuer på många orter i 
Sverige 
 
ICA Oskarshamn uppmanar sina kunder att skänka betalningen från 
pantautomaterna till endometriosforskning.  
 
  
28 februari  
Fråga Doktorn med vår medlem Hulda Andersson, författare till boken 
”Endometrios – mensvärken från helvetet” och specialistläkare Anna-Sofia 
Melin (Endometriosdoktorn på Instagram) 
 
8 mars 
Möte med Nätverket mot Gynekologisk cancer. 
 
Vecka 11 och 12  
Socialstyrelsen genomför en informationssatsning   
 
15 mars  
1,6 miljonerklubben stipendieutdelning b l a till 
Malin Brunes – gynekolog och doktorand på Södersjukhuset. Malin tilldelas 
stipendiet för sin forskning ”Kan val av operationsmetod vid hysterektomi och 
preoperativt ultraljud påverka utfallet hos endometriospatienter”. 
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17 mars  
Endometriosföreningens första digitala medlemsträff med temat ”endometrios 
och klimakteriet” 
(det kommer att genomföras ytterligare en träff i april, intresset var stort, 
evenemanget blev fullbokat direkt)  
 
18 mars  
har tidningen ”Må Bra” en artikel om endometrios 
 
19 mars  
Specialistläkarna inom SFOGs arbetsgrupp för endometrios den sk 
Endometrios-ARG har möte. En punkt på dagordningen är information från  
Endometriosföreningen och Barnendometriosfonden 
 
23 mars  
Digital medlemsträff med temat ”kost och endometrios” 
 
24 mars 
Möte med Regeringens Patientråd där Endometriosföreningen är en av tretton 
representanter för olika diagnoser. 
 
29 mars  
Ett webinarium om endometrios där Anna-Sofia Melin, Malin Brunes, Elisabet 
Andersson och Christina Liffner medverkar. Ett projekt tillsammans med 1,6 
miljonerklubben.  
 
  
 
Det händer olika saker även efter mars; 
 

• Olika föreläsningar – under våren digitala 

• Fortsatta medlemsträffar – under våren digitala 

• Lansering av korta komplementfilmer till Informationsfilmen om 
endometrios från 2014 

• Uppdatering av hemsidas informationstexter 

• I slutet av april Årsmöte för Endometriosföreningen, Sverige och 
lokalföreningarna 
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