
 
 
 
Nyhetsbrev nr 11/12 2021  

Snart är december här med allt vad det 
innebär. Mörkret lyses upp av alla juleljus, 
julen närmar sig och kanske börjar du redan 
märka av den stress som ofta infinner sig 
runt denna högtid? Vi tipsar här om vår 
supportgrupp och ett webinar som kan 
hjälpa dig till en stressfri jul. 
 

 
 
Supportgruppen 
Ta dig tid att vara med på vår nästa 
supportträff som har temat ”Stress och 
Press”. Träffa andra och prata lite om 
vikten att kunna njuta och finna balans i 
tillvaron. Boka söndagen 5 december kl 
19 00. Länken till träffen hittar du på 
din medlemssida https://ehlers-
danlos.se/for-medlemmar/ 
 
Webinar 
Nu inför kommande helger vill vi också 
fokusera på ”Andningens betydelse för 
självläkning, lymfsystemet och vårt nervsystem” I 
detta webinar blandar vi teori med praktiska 
andningsövningar. Föreläsare är Ann-
Charlott Pavval som är hälsopedagog och 
hälsolärare samt certifierad massageterapeut 
och yogalärare vid Medlefors 

konferenscenter och folkhögskola.  
 

Medlems/familjeläger   
Under höstlovet hade vi våra två mycket 
uppskattade medlems/familjeläger. 
Deltagarna har i utvärderingarna visat sig 
mycket nöjda och berättelser och bilder från 
lägervistelserna kommer i januarinumret av 
EDS nytt. Vår EDS doktor Eric Ronge som 
deltog i båda lägren har gett lite reflektioner i 
sin blogg https://ericronge.se 
Nu börjar vi så smått planering för att 
genomföra läger under sommaren 2022. Vi 
har ansökt om nya medel från Socialstyrelsen 
vilket är en förutsättning för att ekonomiskt 
klara detta åtagande. Men i väntan på besked 
tar vi gärna emot tips på bra 
tillgänglighetsanpassade folkhögskolor.   
 
Förbundet växer – ny lokalförening i 
Uppsala 
Glädjande är att förbundet växer, vi är mer 
än 1500 medlemmar och har nu 8 
lokalföreningar.  
Vår senaste lokalförening, EDS Uppsala, 
startade 14 november. Ordförande är 
Elizabeth Tornland. Lokalföreningen ser 
framemot att kunna påverka på olika sätt 
men också att hitta på lite skoj för dig som 
är medlem. Är du boende i Region Uppsala 
och har idéer kring lokalföreningens 
aktiviteter så ta gärna kontakt med 
Elizabeth.tornland@ehlers-danlos.se 
Kontaktuppgifter till övriga lokalföreningar 
finner du på vår hemsida under menyn 
Lokalt. 
 
Ändrade rutiner vid medlemskap 
Både registrering och betalning sker nu 
samtidigt vid medlemsansökan. Denna 
hantering underlättar vårt administrativa 
arbete och säkrar även att alla uppgifter 
blir korrekta vid överföring till 
medlemssystemet. Tipsa vänner och 
bekanta att bli medlem. Vi ser gärna fler 
stödmedlemmar och medlemsansökan 
finns här https://ehlers-danlos.se/bli-
medlem/ 
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Du som varit medlem under 2021 
kommer, med våra nya rutiner, att få ett 
inbetalningskort hemskickat till dig i 
januari, gällande förnyelse av 
medlemsavgift för 2022. Vi hoppas 
naturligtvis att du vill fortsätta som 
medlem för tillsammans är vi starkare. 
 

EDS Riksförbund 30 år   
Nästa år fyller EDS Riksförbund 30 år. Det 
kommer vi fira på olika sätt under året. Den 
11 februari, 2022, har vi en digital 
heldagskonferens som riktar sig främst till 
professionen, forskare, politiker och andra 
beslutsfattare. Föreläsare är några av 
Sveriges främsta experter inom EDS/HSD 
tillsammans med internationella specialister. 
Naturligtvis är du som medlem välkommen 
att delta. Inbjudan kommer i december och 
du får gärna hjälpa oss att sprida den till 
professionen. Vi håller även på att 
sammanställa en jubileumsskrift för att 
uppmärksamma vad som skett under de 30 
år förbundet verkat.  

 

Årsmöte 2022  
Den 2 april kl 14.00, blir det digitalt 
årsmöte, boka dagen i din almanacka. En 
ny budget- och verksamhetsplan ska 
arbetas fram och det arbetet påbörjar vi 
nu. Vi har även för avsikt att se över 
förbundets och lokalavdelningarnas 
stadgar.  

Valberedningen  
Söker dig som är engagerad, driven och 
idérik och tycker om att samarbeta samtidigt 
som du kan ta tag i saker själv. Som har ett 
stort hjärta för föreningslivet och förstår 
vilken betydelse EDS Riksförbund har för 
många. Förbundet befinner sig i en 
spännande utvecklingsfas där just du kan 
göra en viktig insats. Har du kunskaper och 
intressen inom sociala medier, sponsring, 
ekonomi eller kommunikation så är det ett 
välkommet bidrag in i styrelsen, men absolut 
inget krav. Känner du dig själv manad eller 
vet någon som du tror skulle kunna göra en 
insats i EDS Riksförbunds styrelse så hör av 
dig av till valberedningen. Även nästa års 
valberedning behöver fyllas på så även hit 
behövs namnförslag. 
Mejla till: valberedning@ehlers-danlos.se 
 
Sällsynta diagnoser  
I augusti tog Charissa Frank från Belgien 
kontakt med EDS Riksförbund då hon 
tillsammans med Europeiska 
referensnätverket (ERN ReCONNET) ville 
starta upp en arbetsgrupp bestående av 
personer med Ehlers-Danlos syndrom samt 
experter. EDS Riksförbund utsåg Lisa 
Ekblom som förbundets representant. Lisa 
berättar att gruppen nu utarbetat en enkät 
som de är tacksamma om så många som 
möjligt vill svara på. De insamlade svaren 
och berättelserna ska ge bättre vård för 
patientgruppen i hela Europa. Vill du veta 
mer, gå gärna in och läs på 
https://reconnet.ern-net.eu/  
Vill du dela med dig av din historia? Klicka 
på länken 
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ER
NReCONNET_Patienternas_berattelser_E
hlersDanlos_sv 
 
Hälsningar från Styrelsen 
Birgitta Larsson Lindelöf, ordförande 
birgitta.larsson.lindelof@ehlers-danlos.se   
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