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Nyhetsbrev 2/2020       
 
Hej! 
Här kommer lite information från vårt 
styrelsemöte 26 april.                    

          
 
Lokalföreningar/kontaktpersoner 
Karin Lindholm utsågs till styrelsens länk till lokalföreningarna. Till sin hjälp har Karin 
även vår styrelseledamot Annelie Ramos. Vi har fyra lokalföreningar, två som är 
nystartade och två som varit igång en tid. Och vi vill bli fler lokalföreningar så kontakta 
oss om ni har tankar/idéer kring detta. Karin och Annelie är också ansvariga för att hålla 
ihop nätverket med våra kontaktpersoner. Även här vill vi bli fler. Vi saknar 
kontaktpersoner i vissa län/regioner och är du intresserad så hör av dig och berätta lite 
om dig själv. karin.lindholm@ehlers-danlos.se och annelie.ramos@ehlers-danlos.se 
 
Medlemsregister 
Vi utsåg Cecilia Eliasson att ingå i gruppen som arbetar med vårt medlemsregister. I 
gruppen ingår även Kicki Söderström och Eva Elfving. Medlemsrekrytering är själva 
grunden i förbundet. Vi hoppas du hjälper oss att värva fler medlemmar bland vänner och 
bekanta. Du når Cecilia på cecilia.eliasson@ehlers-danlos.se 
 
Kommunikation 
Vi kommer se över vår hemsida. Det påbörjades ett arbete för ett år sedan men av olika 
skäl har det blivit liggande så nu tar vi tag i det igen. I arbetsgruppen ingår vår 
webbansvarige Peter Sandberg tillsammans med Rune Söderström, Mari Larsson, Cecilia 
Bergfasth samt Katinka Ek. Har du tankar/idéer kring hemsidan så kontakta Katinka på 
katinka.ek@ehlers-danlos.se Broschyrer om förbundet mm är också efterfrågade och vi 
ska se över och uppdatera dessa snarast. 
 
Medlemsträffar/läger 
Vi hade planerat ett medlems-och familjeläger i början av augusti på Valjeviken i Blekinge. 
På grund av Covid 19 och det osäkra läget som råder har vi efter kontakter med 
Valjeviken beslutat att flytta fram lägret till höstlovet. Vi hoppas kunna genomföra det 
den 30 oktober – 1 november. Mer information kommer framöver. Vi har också planer 
på att arrangera några länsträffar under hösten men även denna planering får vi 
återkomma till.  
 
Samarbetsavtal med ABF 
Förbundet har tecknat ett samverkansavtal med studieförbundet ABF. Avtalet innebär att 
lokalföreningar och kontaktpersoner kan kontakta närmaste ABF-avdelning och få hjälp 
med lokaler, kopiering, studiecirklar, stöd vid föreläsningar mm. Avtalet är inte bindande. 
Finns det redan etablerade kontakter med andra studieförbund är det bara att fortsätta 
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samarbetet med dem. Vill du veta mer om vad avtalet innebär eller vilken hjälp du kan få 
via ABF så kontakta mig birgitta.larsson.lindelof@ehlers-danlos.se 
 
Europeiska konferensen om sällsynta diagnoser (ECRD) 
Som så mycket annat blir Europeiska konferensen om sällsynta diagnoser digital. 
Konferensen äger rum den 14-15 maj och förbundet kommer att vara representerat och 
vi återkommer med en rapport från konferensen. Läs mer i bifogad länk 
https://www.sallsyntadiagnoser.se/europeiska-konferensen-ecrd-2020-blir-digital/ 
 
Virtual Summer Conference 
The Ehlers Danlos Society internationella konferens som var planerad i Paris kommer att 
sändas som en videokonferens den 10-12 juli vilket möjliggör ett brett deltagande. 
Förbundet kommer att närvara med representanter. Och naturligtvis återkommer vi i 
EDS nytt med en spännande rapportering. Läs mer i bifogad länk 
https://ehlers-danlos-society.regfox.com/virtual-summer-conference-
2020?fbclid=IwAR1XvIZYdAbjfyff_3alD7KmZAPN5BIgX4QT6gaYy4arYov6rV6jGY
wi5tI 
 
I vårt första nyhetsbrev lovade vi återkomma med en kortare presentation av våra 
styrelseledamöter 
 
Karin Lindholm bor i Falköping. Jag fick diagnos sent i livet och känslan av att en läkare på 
bara en timme kunde pricka in alla mina besvär och ge dem ett namn Ehlers-Danlos 
syndrom var episk för mig! Nu ser jag mycket fram emot att hjälpa andra så att vägen till 
hjälp blir kortare och korrekt diagnos satt. Hoppas jag kommer att träffa många av er på 
vägen! Jag är förbundets kassör och kontaktperson till lokalföreningarna. 
Karin.lindholm@ehler-danlos.se  
 
Angelica Karlsson bor i Västerås och jobbar som varumärkesutvecklare på MittMedia. Jag 
fick min EDS diagnos för ca 7 år sen men vet inte vilken typ jag har. Jag kom med i 
styrelsen för att jag tycker det är viktigt att sprida kunskap om EDS. Jag hoppas att min 
kompetens inom marknadsföring kan vara till nytta. Angelica.karlsson@ehlers-danlos.se 
 
Annelie Ramos bor i Göteborg. Är under utredning för EDS. Har en bakgrund inom hotell 
och restaurang men har de senaste 16 åren arbetat med personlig assistans till 
handikappade. Har ett bra kontaktnät gällande hjälpmedel för ett bättre stöd till kroppen. 
Jag kommer att hålla ihop nätverket med våra kontaktpersoner. Annelie.ramos@ehlers-
danlos.se 
 
Katinka Ek flyttar till Västerås i sommar. Jag hörde inte talas om EDS förrän sent i livet 
och det tog två år innan jag äntligen fick min diagnos. Jag brukar presentera mig själv som 
en ’Human Transformer’ då jag är något av en IT-tech nörd med erfarenheter från 
ledarskap, beteendevetenskap, sociologi, myndigheter och olika former av 
behandlingsarbete. Nu vill jag använda min drivkraft för att sprida kunskapen om EDS 
och dess följder, för att fler ska få diagnos och hjälp så tidigt som möjligt! Jag kommer att 
arbeta med förbundets hemsida och EDS nytt. Katinka.ek@ehlers-danlos.se 
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Cecilia Eliasson bor i Sörberge, Västernorrland. Min EDS försämrades kraftigt efter mina 
graviditeter. Min kropp har kämpat hårt för att hålla ihop och fungera. Svårast har varit 
att få en acceptans i vad jag klarar av i nuläget och att acceptera hjälpmedel i form av 
rullstol mm. Jag känner att det är viktigt att finnas för varandra, stärka/stötta samt dela 
kunskapen om EDS tillsammans i vårt förbund.  Jag är förbundets sekreterare. 
Cecilia.eliasson@ehlers-danlos.se 
 
Hanna Dahlgren bor i Stockholm. Efter många år av missförstånd och dåligt bemötande 
fick jag en EDS diagnos. Jag är utbildad specialistsjuksköterska inom anestesi men fick 
lämna arbetet då det blev för påfrestande. Idag arbetar jag inom sjukvårdens larmcentral i 
Uppsala vilket innebär att jag vid ambulansbehov prioriterar och dirigerar. Jag vill verka 
för bättre kunskap inom vården och att man inte ska behöva stånga sig blodig för att få 
en diagnos. Jag är förbundets vice ordförande. Hanna.dahlgren@ehlers-danlos.se 
 
 

 
 
 

 
Awareness month! Nu går vi in i maj 
månad och då har vi vår kampanj 
Awareness month! Hjälp oss att sprida 
kunskap om EDS/HSD genom att 
uppmärksamma Awareness month på 
olika sätt, berätta om dig själv och tagga 
#edsriksforbund och använd vår 
twibbon 
Läs mer på bifogad länk 
https://www.ehlers-danlos.se/eds-
awareness-month/

 
En månad med ny styrelse 
Det har nu gått en månad sedan vi valdes till ny styrelse för förbundet. Det har varit en 
intensiv och lärorik månad då vi alla är helt nya ledamöter. Lyckönskningar, tankar och 
idéer har vi fått till oss via trevliga mail och sms.  Det tackar vi för!  
Vi kommer fortlöpande uppdatera er efter våra styrelsemöten – öppenhet och 
transparens är våra ledord. Och hör gärna av dig om du har frågor eller annat du vill 
kommunicera med någon av oss i styrelsen.  
 
Njut av vackra maj och var rädda om er! 
mvh 
Birgitta Larsson Lindelöf 
Ordförande 
EDS Riksförbund 
Birgitta.larsson.lindelof@ehlers-danlos.se 
www.ehlers-danlos.se 
Följ oss på Facebook och Instagram 


