
Rapport Må bra helg vid Järvsöbaden 15-17 september 2017. 

 

Fredag 15 september 

 

Årets Må bra helg genomfördes i år vid Järvsöbaden i Järvsö. Helgen 

började med att deltagarna installerade sig i sina rum på 

fredagseftermiddagen. Därefter önskades alla välkomna till helgen samt att 

årets deltagare två och två fick hitta fem gemensamma saker. Efter detta var 

det dags för första föreläsningen under helgen. Dock blev denna något 

försenad på grund av att föreläsaren Per Hellström fastnade i tågtrafiken. 

Något försenad kom Per tillslut.  

 

Per föreläste om komplikationer till inflammatorisk tarmsjukdom. IBD-

sjukdomar samt IBS där Ulcerös kolit och Crohns är de två vanligaste IBD-

sjukdomarna. Vikten av hur viktigt det är att träffa läkare. Att de med 

kronisk sjukdom bör träffa läkarna minst en gång per år för att upptäcka 

eventuella komplikationer. Komplikationer som kan uppkomma i bland 

annat levern, matstrupen och bukspottkörteln. Per berättade även om olika 

komplikationer som kan uppkomma i blodbilden, hudkomplikationer, 

ögonkomplikationer samt leder. För att sedan fortsätta med att prata om 

förhållandet mellan psykisk sjukdom och IBD. Att det kan finnas en 

koppling mellan dessa och bland annat patienter med Crohns tenderar att 

kunna bli deprimerade. Avslutningsvis talade Per Hellström om dagens 

forskning och lite om vad som händer inom detta område idag.  

 

Efter Per Hellströms föreläsning avslutade vi dagen med middag. 

 

Lördag 16 september 

 

Inledde dagen med att vi åt frukost för att vid 9:30 träffas igen i 

konferenssalen. På schemat hade vi då grupparbete i olika smågrupper. Där 

ämnet som diskuterades var ”Att leva med sin diagnos” och något som 

uppskattades av deltagarna. 

 

Efter en förmiddag med diverse diskussioner och paus för fika så hade vi 

gemensam lunch vid 12-tiden. 

 

På eftermiddagen kom Ann-Chatrin Sonesson och föreläste. Ann-Chatrin är 

tarm- och stomiterapeut och arbetar vid Akademiska sjukhuset med 

analinkontinens, förstoppning och stomier. Hon föreläste om 

analinkontinens och vad detta innebär samt orsaker till att detta kan 

uppkomma. Därefter fortsätter Ann-Chatrin att tala om hur en utredning i 

dessa fall går till, vilka behandlingar som finns, hjälpmedel samt eventuell 

kirurgi. Efter att ha talat om analinkontinens fortsatte hon att tala om 

förstoppning och tog även då upp vad det innebär, orsaker, utredning, 

behandling samt kirurgi. Avslutningsvis berättade hon om stomi och vilka 

olika sorters stomi det finns. 

 

 



Därefter hade deltagarna en stunds egentid och kunde då passa på att gå 

tipspromenaden. De som ville kunde också passa på att besöka spaet. För att 

vid 19-tiden mötas upp i restaurangen för gemensam middag. 

Eftermiddagen blev det prisutdelning för tipspromenaden. Kvällen 

avslutades med musikquiz i smågrupper, som uppskattade mycket av alla 

deltagare. 

 

Söndag 17 september 

 

Avlutningsdagen började även den med frukost för att sedan börja med 

föreläsning kl 9:30. Dagens föreläsare var Benny Gäfvert från 

Rovdjurscentret de 5 stora. Han föreläste om björn, varg, lo, järv och 

människan. Började med att berätta om vår gemensamma historia dessa 

rovdjur emellan. Rovdjurens roll i dagens samhälle samt rovdjurens roll förr 

i tiden. Att vi ska ha rovdjur i Sverige är bestämt, men inte exakt hur många 

och var. Föreläsningen avslutades med att han visade hur de olika djuren såg 

ut och vi fick kända på deras päls. 

 

Efter denna föreläsning hade vi kommit fram till gemensam lunch. Därefter 

återsamlades vi alla i konferenssalen för att diskutera och summera helgen. 

Alla fick sedan även fylla i en anonym utvärdering kring helgen. Helgen 

avslutades med en lite gemensam fika innan alla deltagare tackade för sig 

och började hemfärden. 

 

Vid penna  

Susanne Eklund 

 


