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I år var det 14 st deltagare på vår Må Bra Helg. Även i år blev mycket lyckad och alla sa att det var en 

av de bättre Må Bättre helg som har varit. Vi i styrelsen hade även i år lyckats bra med programmet. 

I år fick vi ha Per Hellström på fredagen ända från kl 14.30 till kl 18.00 och detta var mycket 

uppskatta. 

På lördag var det föreläsning om digitalt när det är möjligt – fysiskt när det behövs. Margareta 

Danelius, chefläkare i Capio Go berättar om hur nätläkare och ”vanlig” sjukvård hänger ihop. 

En bra tipsrunda på lördag dag som Ingemar håll i och det var många kluriga och roliga frågor. 

Även i år hade vi Musikquiz som Susanne håll i på lördags kvällen och detta blev mycket uppskattad. 

På söndags förmiddag var vi på ett trevligt besök på Furuviks djupark. Alla uppskattade detta besök. 

Även grupparbeten i ”Att leva med din diagnos” blev mycket uppskattat i år. Med många bra 

diskussioner. 

Program 

Fredag 13/9-2019 

14.00 – 14.30 Vi hälsar alla välkomna. 

14.30 – 18.00 Föreläsning av Per Hellström om colon-rektal cancer. 

Insjuknandet i colon-rektal cancer hos unga har fördubblas sedan 

tidigt 90-tal. Han berättade om hur se man att det är cancer och 

sedan hur man diagnostiserar detta och även hur 

undersökningarna gick till. Vilka får detta och överlevnad vi det. 

Resultat av alla olika behandlingar. Sedan tog han upp detta med 

Screening och i nuläget är det på några ställen i landet som de har 

föresök med detta för att se om det är försvarbart att ha det i 

hela landet. Det var en hel del frågor på detta. Sedan kom det 

frågor om olika mag- och tarmsjukdomar 

 

18.00 -   Vi åt en tre rätters middag som var mycket god.  

 



 

 

 

Lördag 14/9-2019 

9.30 – 10.45 Grupparbete ”Att leva med sin diagnos” En grupp anhöriga och 

två grupper med magtarmproblem. 

11.00 – 12.00 Fortsatt grupparbete ”Att leva med sin diagnos”. 

13.30 – 15.00 Föreläsning av Margareta Danelius om digitalt när det är möjligt 

 

15.30 – 18.00 Egen tid och eventuellt gå tipsrundan eller bara ta en promenad. 

 

18.00 - Middag med tre rätter och även denna var mycket god. Efteråt 

prisutdelning på tipsrundan. Sedan musikquiz som var mycket 

uppskattad.  

 

Söndag 17/9 -2019 

9.30 – 11.00 Besök på Furuviks djupark som var mycket uppskattad  

11.00 – 12.00  Fortsatt grupparbete ”Att leva med sin diagnos”. 

13.30 – 14.15 Gemensamma diskussioner om grupparbetet ”Att leva med sin 

diagnos”. 

14.15 – 15.00 Avslutning och alla skrev utvärderingen. 

 

Vid pennan Britt Eklund  


