
 
 

 

Endometriosföreningen, Sverige Verksamhetsplan 2021-22  
• Arbetet med att informera och påverka kommer att fortsätta. Likaså medlemsträffar, 

information i Informationsbrev och sociala medier. Hemsidan ska uppdateras 
löpande med ny information och information om kommande aktiviteter. 
 

• Vi ska delta i olika kongresser och event, genomföra Gula promenaden (motsv 
aktivitet) på flera orter samt fortsätta samarbetet med andra föreningar.  
 

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

 

• Föreningen ska återuppta sina internationella kontakter, främst med andra nordiska 
patientföreningar. Förhoppningsvis kunna arrangera något möte under hösten. 
 

• Lokalföreningarna ska fortsätta sin verksamhet med möten med lokala politiker samt 
sjukvården. Medverka i möten med Funktionsrätt, Stockholm respektive Västra 
Götaland. Dela ut broschyrer, medverka i artiklar, intervjuer i Radio och TV mm. 

 

• Erbjuda medlemmar föreläsningar av läkare och andra specialister samt 
medlemsträffar med olika teman. 

 

Projekt   
Strukturera Föreningens arbete för att underlätta rekrytering av fler aktiva 
medlemmar. Målet är att: 

• alla lokalföreningar ska ha fulltaliga styrelser 

• arbetsgrupper är bemannade är på rätt sätt med en tydlig ansvarsfördelning 

• aktivera Ungdomssektionen 
 

• Aktivt kontakta politiker och andra beslutsfattare samt media för att informera om och 
diskutera endometrios och hur vården kan förbättras. 

 

• Ta mer aktiv kontakt med Patientnämnden, LÖF och IVO för att diskutera att 
försenad diagnos definieras som vårdskada.   

 

• Ta fram en databas med presentationer riktade till olika målgrupper 
 

• Lansera den nya informationsfilmen om endometrios, som är ett komplement till 
filmen som producerades 2014.   

 

• Genomföra en informationsaktivitet tillsammans med Nätverket mot Gyncancer 
 

• Hemsidan som lanserades 2018 ska uppdateras med hjälp av specialistläkare 
 
 
Verksamhetsplanen är beslutad vid årsmöte 2021-xx-xx 
Endometriosföreningens verksamhet 2021 kommer att påverkas av Covid-19.  
Fysiska möten kanske kan återupptas till hösten. Många samarbetsprojekt som nu är 
vilande kan förhoppningsvis återupptas efter sommaren.  



 
 

 

 

 

 
 
 

 

  

 

  


