
 

 

 

Rapport från 

 

 

Må Bra Helg i Orbaden 
23 - 25 september 2016  

 

Totalt deltog 20 i vår Må Bra Helg, 9 med någon diagnos, 6 anhöriga och 5 från styrelsen. 

Trots det något grå trista vädret uppskattades vår helg mycket av samtliga. 

På grund av sent uppkommet uppdrag kunde inte Per Hellström delta och trots våra stora 

ansträngningar lyckades vi ej hitta någon lämplig läkare att ge en läkarföreläsning. Denna 

punkt ersattes med ett föredrag av Liselotte Ekberg, se nedan.   

Kurt-Arnes föreläsning och demonstration av hjärt-/lungräddning rönte mycket stor 

uppskattning av samtliga. Ett viktigt budskap var: ”Oavsett hur lite du gör är det aldrig fel!”  

Musikquiz blev en uppskattad aktivitet, alla uttryckte sin beundran över Kinas breda 

musikval! 

Styrelsen uttryckte sin förhoppning att samtliga skulle fortsätta och delge styrelsen sina 

idéer och tankar om vårt arbete och aktiviteter. 

Sammanfattningen från samtliga var att helgen var mycket lyckad och att ett viktigt mål med 

denna helg var att skapa ett bra nätverk vilket vi anser att vi gjorde. 

Hemresa söndag 25 september ca 15:20. 

 

 

Fredrik Hopfgarten / Mag- och tarmföreningen Gävleborg  2016-10-13. 

 

Program 

Fredag 23/9-2016 

15.00 – 16.00 Vi hälsade alla välkomna  och samtliga presenterar sig. 

16.30 – 18.00 Föreläsning om UCandMe och det generella tänket i dag när det 

gäller att följa patientens symtom och livskvalité.  

I UCandMe finns ett test som man kan göra och få svara på frågor 

som ex vis sin behandling, mående etc. Dessutom demonstration 

av en App för mobiltelefon som bevakar ditt medicinintag. 

Föreläsning gavs av Liselotte Ekberg, Tillots AB. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Lördag 24/9-2016 

9.00 – 10.15  Grupparbeten, 2 grupper med ”sjuka” och en anhörig grupp. 

Temat för grupparbetet var: Att leva med din diagnos  

10.30 – 14.30  Föreläsning och demonstration av Kurt-Arne räddningstjänsten, 

Bollnäs om hjärt-/lungräddning och om hjärtstartare.  

Föreläsningen och demonstrationen gjordes i två, halva gruppen 

per omgång à 1 ½ tim. Mycket uppskattat av samtliga  

14.30 – 15.00 Fortsatt grupparabete: Att leva med din diagnos  

15.30 – 18.00 Tid för att delta i Tipsrunda och man hade egen tid  

19.00 -  Middag och musikquiz ledd Kina, mycket uppskattat! 

 

Söndag 25/9 -2016 

9.30 – 10.15  Fortsatt grupparbete: Att leva med din diagnos 

10.30 – 12.00 Föreläsning av Helena Ryhag om Mindfulness 

13.00 – 15.00 Gemensam diskussion om grupparbeten; Att leva med sin 

diagnos, samt avslutande diskussion, funderingar och utvärdering. 

  


