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I år var vi på Elite Hotell i Gävle och det var 15 st deltagare på vår Må Bra Helg. Vi i styrelsen hade 

även i år lyckats bra med programmet. Alla tyckte att det var en toppenhelg. 

Per Hellström föreläste på fredagen från kl 14.30 till kl 17.30 och detta var mycket uppskatta. 

På lördag var det föreläsning en föreläsning av Vibeke Olsson som är författare och hon berättade 

om flottning i Gävleborg. Vi hade en stadsvandrig i gamla Gävle på lördags eftermiddag med Martin 

Åhrén. På lördags kvällen hade vi frågesport som Jenny höll i och detta blev mycket uppskattad. 

På söndags förmiddag var vi Medi Yoga som är en så kallad mjukyoga. Många tyckte det var en 

jättebra yoga. 

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

diskussioner. 

Program 

Fredag 10/9-2021 

14.00 – 14.30 Vi hälsar alla välkomna och presenterade oss för varandra. 

14.30 – 18.00 Föreläsning av Per Hellström om att koppla ihop tarmen efter 

borttagning av en bit av tarmen som är sjuk samt om 

inflammatorisk och funktionell tarmsjukdom. Han berättade om 

ny form av immunterapi och nytt läkemedel, Cobitolimod. Ett 

läkemedel som tas som lavemang.  Berättade även om TLR9 Toll-

like receptor 9. Föreläsningen handlade också om var gränsen vid 

de olika kroniska inflammatoriska tarmsjukdomarna (Ulcerös Colit 

och Crohns) går. Att det vid Ulcelös Colit kan finnas vid tre olika 

ställen och att det är viktigt att klassas och diagostieras med rätt 

variant. Medan Crohn finns i hela magtarm-kanalen. Vidare 

berättade han om vad det finns för olika slags kirurgi om detta 

skulle behövas tas till för att hålla sjukdomen i schack. Exempelvis 

olika varianter av stomi operationer. Slutligen avslutades 

föreläsningen med frågestund där de medverkande hade 

möjlighet att ställa frågor till Per.   



 

 

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

 

Lördag 11/9-2021 

9.30 – 10.30 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 Vibeke Olsson som är författare och hon föreläste 

om flottningen i Njurunda i Västernorrland. Hon berättade även 

om hur livet vid ett sågverk i Sundsvallstrakten kunde se ut. 

16.00 – 17.00 Stadsvandring i Gamla Gävle med Martin Åhrén. Detta var mycket 

uppskattat.  

17.00 – 18.00  Egen tid. 

18.00 - Middag med två rätter och även denna var mycket god. Sedan 

frågesport som var mycket uppskattad.  

Söndag 12/9 -2021 

9.30 – 10.30  Fortsatt grupparbete ”Att leva med sin diagnos”. 

11.00 – 12.00 Medi Yoga som var en mjukyoga och många tycket det var en bra 

form av yoga. Denna typ av yoga handlar om att andas rätt. Detta 

gick även att göra sittande på en stol. 

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 och Susanne Eklund 


