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När vi nu går in i juni, vår första 
sommarmånad, vill jag börja med att tacka 
för all uppmärksamhet som vår kampanj 
”Awareness month” fått.  
 
Tack vare alla som följt oss, gillat och delat 
våra artiklar/inlägg har vi nått en stor mängd 
personer. Att det varit mycket uppskattat 
visar vår statistik.  

 
Det populäraste inlägget ”Vad är Ehlers-Danlos syndrom” som publicerades 2 maj har nåtts av 
31 113 personer och inlägget den 7 maj om ”Symptom vid EDS/HSD har nåtts av 18 564 
personer.  
 
Ett antal tidningar, bland annat Dagens Medicin, har publicerat våra debattartiklar om krav på 
bättre vård och behandling samt inrättande av regionala centra för EDS/HSD diagnoser.  
EDS Riksförbund arbetar ständigt för att påverka samhället och vården.  
 
Nu i juni startar vår medlemskampanj 
”Tillsammans är vi starkare”. Anhöriga, 
vänner och andra stödmedlemmar 
välkomnas särskilt. Du kan göra skillnad för 
dem som lever med EDS/HSD och ofta 
också med andra diagnoser. Med fler 
medlemmar blir vi ett ännu starkare förbund 
med en röst som både hörs och syns! Välj en 
fin zebragåva när du värvar en medlem. 
 
Läs mer om vår medlemskampanj på  
https://www.ehlers-
danlos.se/medlemskampanj-juni-2020/ 
 

 

Webbshop 
Nu har vi öppnat vår efterfrågade webbshop. Genom att bära våra profilprodukter hjälper du till 
att synliggöra EDS Riksförbund. Spana in och beställ här https://eds.shop.waypoint.nu 
 
Hemsidan 
Arbete pågår i kulisserna för att förnya vår hemsida. Vi vill dock uppmärksamma dig på att texter, 
länkar mm är uppdaterade på nuvarande hemsida. Kika gärna in på https://www.ehlers-danlos.se 
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ECRD, Europas största patientorganiserade konferens om sällsynta diagnoser blev i år extra 
tillgänglig för alla genom att konferensen blev virtuell. Två ledamöter från EDS Riksförbund 
deltog i konferensen och var mäkta imponerade av alla intressanta föreläsningar.  
 
AI (Artificial Intelligence) är på frammarsch och många föreläsningar handlade om dess 
möjligheter för vården. Bland annat diagnosverktyget Dx 29 väckte intresse. Det är en plattform 
för att hjälpa läkare under diagnosprocessen att göra en snabbare och mer exakt diagnos när en 
hanterar sällsynta sjukdomar. Läs gärna mer här https://foundation29.org 
 
Vikten av samverkan mellan vårdgivare och patientförbund framhölls vid flera tillfällen då 
patientförbund ofta besitter en kompetens som vården saknar. Vi återkommer med utförligare 
rapport från konferensen på vår hemsida.  
  
Projekt - Digital plattform som stöd till advokater 
Ibland krävs rättsliga processer för att våra medlemmar ska få den rätt till hjälpmedel/stöd som 
behövs för ett självständigt liv. Nu är ett spännande projekt på gång!  
Civil Rights Defenders ska bygga upp en digital plattform, tillsammans med 
patientorganisationer, för att advokater ska få stöd att bättre kunna bistå sina klienter. Ett antal 
organisationer bidrar med texter där konsekvensen av olika funktionsnedsättningar beskrivs. 
EDS Riksförbund är naturligtvis med och bidrar med texter. 
 
Vi vill påminna om den digitala sommarkonferensen! 
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.  
Läs mer och anmäl dig i bifogad länk 
https://ehlers-danlos-society.regfox.com/virtual-summer-conference-
2020?fbclid=IwAR24kgnQqCOTPNF2e8AhTbTVn5MoNER5c3YXs-
5fPVxDTLve80HBuoqzpfA 
 
EDS Riksförbund kommer att närvara med representanter. Och naturligtvis återkommer vi i 
höstens EDS nytt med en spännande rapportering. 
 
Planering pågår! 
Vi, den nya styrelsen, som nu arbetat i två månader, planerar för digitala föreläsningar och 
förhoppningsvis längre fram i höst hybridföreläsningar (både digitalt och fysiskt), vårt extra 
årsmöte samt vårt medlems/familjeläger på Valjeviken under höst/läslovet mm. Håll utkik 
framöver! Följ och gilla oss på Facebook och Instagram. 
 
 

             

Njut nu av juni med skolavslutningar, 
midsommar, bad om än i en något 
annorlunda tid. Håll avstånd och var rädda 
om er!   
 
Sommarhälsningar! 
 
Birgitta Larsson Lindelöf, ordförande 
birgitta.larsson.lindelof@ehlers-danlos.se 
www.ehlers-danlos.se 

 


