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Mag- och tarmföreningen i Gävleborg 

 
Verksamhetsberättelse för år 2015 

 
Styrelsen: 

 Christina Westlund 

 Roland Ludwichowski 

 Britt Eklund  

 Yvonne Hedberg  

 Margareta Erdesjö 

 Fredrik Hopfgarten 

 

Revisorer: Marianne Ternow  

 

Valberedning: Eva Flodberg 

  

Styrelsen har under året haft åtta protokollförda sammanträden, samt årsmöte 

 och en planeringsdag.  

 

Medlemsantal: 

 

Antalet medlemmar efter avslutat verksamhetsår 2015 blev 190 st 

(varav 23 st familjemedlemmar och 6 st stödjande) 

 

1995    1996    1997     1998      1999      2000      2001     2002     2003 2004    2005 

91 st    96 st    121 st   146 st    172 st    176 st    158 st   161 st   189 st  189 st  178 st 

  

2006      2007    2008 2009 2010      2011 2012 2013 2014 2015 

173 st   160 st   184 st 180 st 171 st    183 st 187 st 194 st 206 st 190 st 

 

Medlemsavgifter: 

Medlemsavgiften för år 2015 har varit   250:- 

  För stödmedlem  250:- 

  För familjemedlem    50:- 

 

Händelser under året: 

 

15/1 Möte med SKL i Stockholm tillsammans med P Eneroth. Samtliga 

cancerpatientföreningar var inbjudna. 

Följande behandlades: 

- ledtidssatsningen med införande av standardiserade vårdförlopp- vad innebär det för 

patienterna? (Fredrik) 

 

13/2 Möte i Cancerrådet Gävleborg; Nuläget respektive Kontaktsjuksköterska & 

Patientförening. (Fredrik) 

 

17/2 Medlemsträff i Bollnäs. (Christina, Britt och Yvonne) 

 

18/2 Medlemsträff i Gävle. (Margareta) 

 

4/3 Utbildningsdag med att korta väntetiderna för cancersjukvården SKL i Stockholm. 

 (Fredrik) 
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9-10/3 RCC möte på Haga slott i Enköping. (Fredrik) 

 

12/3 RCC möte i Västerås om min vårdplan. (Fredrik) 

 

17/3 Tarmcancerdagen och möte med kansliet i Stockholm. (Fredrik) 

 

25/3 Tarmcancerdagen med läkarföreläsning på Folkets hus i Gävle. Föreläsning med  

Professor Wilhelm Graf från Akademiska sjukhuset i Uppsala, talar om den senaste 

utvecklingen inom tarmkirurgin  

Dr Pia Jestin från Regionalt Cancercentrum (RCC) Uppsala – Örebro, talar om RCCs 

arbete för jämlik cancervård  

Kjell Norman Region Gävleborgs Hälso- och Sjukvårdsdirektör talar om regionens 

arbete för jämlik cancervård. (Fredrik, Roland, Britt och Margareta) 

 

9/4 Nationella arbetsgruppen för Standardiserat vårdförlopp tarmcancer möte Arlanda, 

 deltog som patientrepresentant. (Fredrik) 

 

12/5  Möte RCC arbetsgrupp för min Vårdplan, Västerås. (Fredrik) 

 

19/5 Mag- och tarmdagen med en läkarföreläsning på Folkets Hus i Gävle. Föreläsning 

med Henry Nyhlin från Stockholm. Han föreläste om mag- och tarmsjukdomar och 

den senaste forskningen. Det kom mycket folk och det var en bra föreläsning.  

 (Britt, Roland, Margareta och Fredrik) 

 

10/6  Deltog i temadag om "empowerment" patientens frihet(er), rättigheter  

 och ansvar inom vården. Malmö sjukhus, läkarutbildningen. (Fredrik) 

 

25/6 Möte med Birgitta Rehnby och Peter Eneroth Stockholm, diskussioner om bildandet 

av en ”Tarmcancergrupp” inom Mag- och tarmförbundet. (Fredrik) 

 

19/8  Har deltagit i utarbetandet av Mag- och tarmförbundets remissvar avseende 

Standardiserade vårdförlopp. (SVF) (Fredrik) 

 

29-31/8 Må bra helg på Orbaden med föreläsning av läkaren Per Hellström och dietisten Sofia 

Antonsson. Information från försäkringskassan. Även information om anhörigstöd 

som finns i alla kommuner. (Christina, Britt, Yvonne och Fredrik) 

 

14/10 Möte med Nationella styrgruppen Svenska Kvalitetsregistret Colorektal Cancer, 

Stockholm. (Fredrik) 

 

16/10  Seminarium Kvalitetsregisterdag, forskningsprojekt baserade på kvalitetsregistret, 

Stockholm. (Fredrik) 

 

17-18/10 Ordförandekonferensen i Norrköping. (Christina, Fredrik och Britt) 

 

22/10 Möte med ”Tarmcancergruppen” Mag- och tarmförbundet, Stockholm. (Fredrik) 

 

5/11 RCC Uppsala- Örebro regionens vårdprogramgrupp för kolorektalcancer, Västerås. 

(Fredrik) 

 

23/11 CIS, Cancer i samverkan, Mag- och tarmförbundet var värd i Stockholm. (Fredrik) 

 

28-29/11 Utbildning om medlemsregistret och webben i Stockholm. 

 (Britt och Susanne) 
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30/11 Möte med Mag- och tarmförbundet Regionala cancergruppen  i Hudiksvall. 

 (Fredrik och Roland)  

 

2/12 Julbord på Järnvägskrogen i Gävle. 

 (Margareta) 

 

4/12 Möte i arbetsgruppen Min Vårdplan, RCC Uppsala – Örebro, kolorektal cancer, 

onkologdelen, Falun. (Fredrik) 

 

8/12 Möte i arbetsgruppen Min Vårdplan, RCC Uppsala – Örebro, kolorektal cancer, 

kirurgdelen, Uppsala. (Fredrik) 

 

Fredrik Hopfgartens tarmcancerengagemang: 

1. Har ersatt Birgitta Rehnby som patientrepresentant i Nationella Styrgruppen för   

 Svenska Kvalitetsregistret Kolorektal Cancer.  

2. Har ingått som patientrepresentant i Nationella Arbetsgruppen för Standardiserat      

 Vårdförlopp (SVF) tarmcancer. 

3. Är samordnare av ”Tarmcancergruppen” inom Mag- och tarmförbundet, samt även 

 samordnare för Gävleborgs tarmcancergrupp. 

4. Ingår som patientrepresentant i arbetsgruppen Min Vårdplan RCC Uppsala – Örebro  

 kolorektalcancer.   

5. Ingår som patientrepresentant i Vårdprocessen tarmcancer, RCC Uppsala - Örebro 

 

 

Intern medlemsförteckning: 

 

Den interna medlemsförteckningen har hjälpt många att på ett enkelt sätt få kontakt  

med andra medlemmar när man har frågor kring diagnos eller dylikt. 

I den hamnar man genom att lämna ett skriftligt godkännande.  

     

 

Folderställ: 

 

 Den största anledningen till att blivande medlemmar hittar oss är fortfarande  

folderställen som är utplacerade runt om i vårt län. 

Det är mycket tacksamt om du som medlem meddelar oss i styrelsen när, 

det börjar bli tomt i folderfacken eller om de börjar se slitna ut. 

 

Bingolotto: 

 

Ett varmt tack till den trogna skara som genom oss prenumererar på bingolotter.  

Grattis till Er som också faktiskt har vunnit under året. 

 

Medlemskontakter: 

 

Att man som medlem ringer när man har frågor är mycket viktigt.  

Även om vi inte kan ge svar så kanske vi kan förmedla Dina funderingar.  

På den lista över styrelsen som skickas ut finns våra telefonnummer.  

 

Övrigt: 

 

Tre medlemsutskick har gjorts under året. 
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Slutord: 

 

”Det är verkligen ingen vidare mening med att uppleva intressanta saker som översvämningar, om 

man inte får vara två om dem. Det är bra mycket trevligare att vara två” (Nalle Puh) 

 

Ja det är bra mycket trevligare att vara två eller fler även när det gäller oss som har ont i magen av 

olika orsaker. Genom våra aktiviteter under året som gått, har vi försökt att skapa tillfällen där ni 

som medlemmar kan träffas för att utbyta erfarenheter, stötta varande och kanske även få lite ny 

energi för att orka med vardagen. För vardagen kan vara nog så jobbig och påfrestande att klarar av 

vid exempelvis ett skov. Stress och krav från arbetsgivare, blivande arbetsgivare, är något annat vi 

måste hantera och det är inte det lättaste. 

 

Att som student ständigt prestera för att få bra betyg är inte heller lätt när orken tryter och 

toalettbesöken blir många på en dag. 

 

De som står närmast oss kan vara ett stöd, men vi behöver även träffa andra med samma problem 

och diagnoser för att blir stärkta. Därför hoppas vi att ni tar tillfället i akt att komma på våra 

medlemsträffar. 

 

Om ni har önskemål och funderingar är det bara att kontakt oss i styrelsen. Vi uppskattar att ni talar 

om för oss vad ni tycker att vi som förening ska göra för er medlemmar. 

 

Christina Westlund 

Ordförande i 

Mag- och tarmföreningen i Gävleborg 

 

Vi ledamöter har under året på bästa sätt försökt bistå våra medlemmar i sina dagliga liv. 

Nu börjar ett nytt verksamhetsår. Vi hoppas att Du som medlem förstår hur viktig Du är och att det 

är Du som med Dina önskemål och idéer ska forma verksamheten i  

Mag- och tarmföreningen i Gävleborg. 

 

Med detta vill styrelsen tacka för sig och för det  

verksamhetsår som just avslutats. 

 

Styrelsen 

Mag- och tarmföreningen i Gävleborg 

Tack för år 2015 

 

 

För Mag- och tarmföreningen i Gävleborg: 

 

 

 

 _____________________  _____________________  

 Christina Westlund  Roland Ludwichowski 

 

 

 _____________________  _____________________  

 Britt Eklund  Margareta Erdesjö  

 

 

 _____________________ _____________________  

 Yvonne Hedberg Fredrik Hopfgarten  


