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God fortsättning på nya året!  
Vi går mot ljusare tider och ett nytt år ligger framför oss med både möjligheter och utmaningar. 
Vårt nyårslöfte är att vi kommer fortsätta vårt opinionsarbete för att än mer synliggöra 
diagnoserna EDS och HSD i samhället och inom vården.  
 

Målet är att kunskapen inom primärvården ska öka och att det finns EDS/HSD 
specialistteam/mottagningar inom varje region så vi får den sammanhållna, jämlika och 
jämställda vård vi har rätt till. Vid årets slut skickade vi en skrivelse om just detta till landets 
samtliga regioner. Och vi kommer fortsatt följa vad som sker inom hälso- och sjukvården. Det 
blev också en debattartikel i några lokaltidningar.  
 

Vi fortsätter också med våra webbinarier, allt för att öka kunskapen hos er medlemmar för att 
vara bättre förberedda i mötet med bland annat vården. Enligt svensk lag ska alla få god vård på 
lika villkor som främjar ens hälsa. Och i skola, vård och andra myndigheter ska alltid 
barnperspektivet vägas in. Årets första webbinar har Barn och Unga i fokus.  
 
Tisdagen den 12 januari kl 18 00 – 19 30 
föreläser Elke Schubert Hjalmarsson, 
fysioterapeut och Ellen Odéus, 
arbetsterapeut, Drottning Silvias barn- och 
ungdomssjukhus, Göteborg. Temat är 
”Forskning, träning, vardagsbalans, tips 
och trix för barn och unga”.  Både Elke 
och Ellen ingår i det Nationella 
Specialistnätverket för EDS som startade 
2018 och har varit delaktiga i framtagande av 
det Nationella Vårdprogrammet för hEDS 
och HSD. Anmäl namn och 
medlemsnummer till anmalan@ehlers-
danlos.se 
 

 

 

 

Vårt andra webbinar blir tisdagen den 19 
januari kl 15 00 – 16 00 då föreläser Malin 
Einarsson, arbetsterapeut, Smärtrehab 
Danderyds sjukhus. Temat är ”Att få 
vardagen att fungera bättre – för vuxna”. 
Malin kommer bland annat att prata om 
sömnhygien och pacing, hur kan vi få balans 
mellan aktivitet och vila. Malin ingår också i 
det Nationella Specialistnätverket och har 
varit delaktig i framtagande av det Nationella 
Vårdprogrammet för hEDS och HSD. 
Inbjudan kommer! 
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Våra tidigare webbinarier finns inspelade och du finner dem på hemsidan under rmenyraden 
Medlemmar. https://ehlers-danlos.se/for-medlemmar/ 
 
Ny lokalförening i Värmland 
Den 16 januari har vår nya lokalförening i Värmland sitt första medlemsmöte. Val av ordförande, 
kassör och övriga ledamöter kommer att ske. Föreslagen ordförande är Ulrika Källberg 
Fougstedt. Detta blir vår sjätte lokalförening. Är du intresserad av att starta upp en lokalförening 
och/eller vill veta mer så hör av dig till info@ehlers-danlos.se 
 
Kalendarium finns på vår hemsida www.ehlers-danlos.se Glöm inte att kolla i vårt kalendarium 
vad som är på gång inom förbundet. Håll utkik! 
 
Uppdrag i förbundet 
Är du intresserad av uppdrag i förbundet/styrelsen så hör av dig till vår valberedning 
valberedning@ehlers-danlos.se Vi ser gärna både diagnosbärare, anhöriga och stödpersoner som 
aktivt vill medverka till en stark patientorganisation.  
 
Årsmöte 2021  
Boka den 10 april kl 14 00 för vårt årsmöte som även i år blir digitalt. Du som medlem är 
välkommen att skriva motioner till årsmötet. Beskriv ditt förslag kortfattat, med några enkla 
rader som beskriver din idé. Ge en kort bakgrund som ger argument för ditt förslag. Kom ihåg 
att skriva vem som lämnar förslaget, ditt namn och dina kontaktuppgifter, och sedan är 
motionen klar. Motioner ska lämnas skriftligen till styrelsen och vara oss tillhanda senast den 
20 mars 2021. Motioner efter detta datum behandlas ej. Mejla din motion till info@ehlers-
danlos.se  

 

EDS nytt nr 1/2021 
I mitten av januari kommer årets första tidning. Temat den här gången är Dysautonomi och vi 
introducerar även en ny spalt “Fråga doktorn”. 
 
Broschyren ”Barn och Unga” finns nu upptryckt och kommer att finnas tillgänglig hos 
lokalföreningarna och kontaktpersonerna. 
 
 
Följ oss gärna i Sociala medier 
https://www.facebook.com/RiksforbundetEhlersDanlossyndromSverige 
https://www.instagram.com/edsriksforbund/    

 
 
 
Mvh  
Styrelsen i EDS Riksförbund 
Birgitta Larsson Lindelöf, Förbundsordförande 
birgitta.larsson.lindelof@ehlers-danlos.se 
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