
  
 
 
 

MEDLEMSBLADET  
 

April – juni 2018 
          

OBS! Ändrade öppettider på kansliet 
Från och med den 12 mars har kansliet följande öppettider:  

Måndagar 11.00 – 17.00  

Onsdagar 08.00 – 15.30 

Torsdagar 08.00 – 15.30 

 

Aktiviteter  
 

Vi vill uppmärksamma er på den nya forskningen om tarmcancer och Cancerforum väst. 

 
 

Föreläsning om tarmcancer 24 maj 
 

Ett nytt läkemedel mot tarmcancer testas nu i en internationell studie. Bengt Gustavsson från 

Göteborg kommer och berättar om sin forskning om läkemedlet och dess möjligheter.  

Mag- och tarmföreningen i Göteborg bjuder in sina medlemmar och anhöriga till att 

komma och lyssna.   

Datum: Torsdag 24 maj 2018 kl 18.00 - 20.00 

Plats: Lokal Karl Johan, Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12, 
Göteborg 
 
 
Bengt Gustavsson, forskare på avdelningen för kirurgi vid Institutionen 
för kliniska vetenskaper, SU. 
 

 
 

Temakvällen är kostnadsfri men föranmälan är obligatorisk. Anmäl dig senast 16 maj till  

e-post: goteborg.magotarm@telia.com eller telefon: 031-12 10 03. 
 

Vi bjuder på fika. Har du någon matallergi glöm inte att meddela detta vid anmälan. 

 
Begränsat antal platser. 



Forskningsnyheter 
Den 12 april anordnar Cancerforum väst ett seminarium om de senaste nyheterna inom 
Cancerforskningen. Cancerforum väst är ett nätverk av intresseorganisationer inom 
cancerforskning och cancervård. 
 
När: Torsdagen 12 april 18.00 - 20.00 (Kaffe och fralla 17.30 - 18.00) 

Var: Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12, Göteborg 
 

Anmälan 
Anmälan görs genom insättning av deltagaravgiften 100 kronor på ILCO:s 
PlusGiro konto 72 62 18-1, märk betalningen med namn och ”Seminarium 12/4”. 
Sista dag för anmälan – som är bindande – är den 9 april 2018. 

Program 

 

 

Femkamp på Liseberg  
 

Så var det dags för vårt årliga Lisebergsbesök 

Vem tar hem femkampsmästerskapet 2018? 

 

Efter femkampen tar vi en fika tillsammans. 

 

Barn, unga och familjer välkomna. 
Ta gärna med vän eller anhörig! 

 

Datum: Söndag 10 juni 

Tid: 12.00 

Plats: Vi samlas vid trappan till vänster om huvudentrén 

Kostnad: Medlemmar: vi bjuder på femkampshäftet. Inträdesavgiften står du själv för. 

Icke medlem: 75 kr för femkampshäftet samt inträdesavgiften. 

 

Anmälan senast tisdag 4 juni till vårt kansli på  

tel. 031-12 10 03 eller mejl: goteborg.magotarm@telia.com 

 

 

 

Att hålla koll på till hösten 
 

Grillkväll i augusti 
Vi vill passa på att slå ett slag för vår traditionsenliga grillkväll på en av Lilla Amundöns 

vackra uddar den 16 augusti. Då bjuder vi på grillat, sallad och dricka, kaffe/te och kaka. Mer 

information kommer i nästa medlemsbrev.  

 

 

 

 

http://magotarm.se/goteborgs-lokalavdelning/wp-content/uploads/sites/9/2018/03/Forskningsnyheter-seminarium-12-april-2018-Cancerforum-V%C3%A4st.pdf
mailto:goteborg.magotarm@telia.com


Hisingens Funktionshinderdag  

Söndagen den 26 augusti är det åter dags för Hisingens Funktionshinderdag i 

Flunsåsparken. Under dagen kommer det att bjudas på olika artistframträdanden, 

barnteater, lotteriförsäljning med mera. Mag- och tarmföreningen är med som utställare.  

 

Föreläsning om inflammatoriska mag- och tarmsjukdomar 13 september 
Den 13 september kommer vi att ha en öppen föreläsning om IBD, inflammatoriska mag- och 

tarmsjukdomar. Mer information längre fram. 

 

 

 

Nöjd eller missnöjd med vården – hur gör jag nu? 

HSO VG anordnar 2 temakvällar i april om klagomålshanteringen  

Riksdagen har tagit beslut om skärpning av Patientsäkerhetslagen som 

gäller från maj 2017. Lagskärpningen innebär att vi patienter/brukare skall få mera makt över 

hur vården bedrivs. Ett led i detta är att ”klagomålshanteringen” skall bli effektivare.  

Detta innebär att Du och jag skall: 

 Vända oss direkt till verksamhetens ansvariga med vårt klagomål 

 Verksamhetsansvarig skall skyndsamt ta reda på fakta och återkomma till dig 

 Verksamhetsansvarig skall också tala om de åtgärder som vidtagits 

 Om verksamheten inte skyndsamt återkommer till dig, kan du vända dig till 

Patientnämnden som skall se till att du får ett bra svar. 

 

HSO VG anordnar 2 temakvällar som äger rum mellan klockan 17.00 - 21.00, med fika, 

på följande orter och datum:  

10 april Dalheimers Hus, Göteborg  

12 april Qualiy Hotell, Vänersborg 

Olika verksamhetsföreträdare är inbjudna att redogöra för hur de arbetar med 

klagomålshanteringen idag. 

Temakvällarna vänder sig till alla HSO VGs medlemsorganisationer, deras lokala föreningars 

förtroendevalda och medlemmar.  

Då Mag- och tarmföreningen i Göteborg är medlemmar hos HSO VG får föreningens 

medlemmar gå gratis.  

Vid anmälan eller frågor kontakta HSO VG kansli 

e-post: Info.hso-vg@telia.com ,  tel: 033-10 66 44 

mailto:Info.hso-vg@telia.com


Presentation av föreningens nya styrelse och förtroendevalda 

 

 
 ordförande - Lisbeth Ekman Pettersson  

 vice ordförande - Mikael Magnell  

 kassör - Anders Skyman 

 ledamot - Camilla Karlsson 

 ledamot- Kerstin Holmbladh  

 suppleant - Niklas Tiedje  

 suppleant - Maria Vadasz 

 adjungerade till styrelsen: Nina Wållberg (barn och familjefrågor), Lars Karlsson 
(idrott) 

 revisorer: Åke Dahlberg och Mats Amonsson 

 revisorssuppleant: Gordon Bäck  

 valberedning: Gunnel Amonsson (sammankallande), Lars Karlsson, och Birgitta 
Boklund Lindskog 

Till ombud och suppleanter till Länsföreningens årsmöte 17 mars valdes: Göran Boklund, 
Åke Dahlberg, Camilla Karlsson och Anders Skyman 

 

 

 
  

Särskilt tandvårdsbidrag 

Särskilt tandvårdsbidrag, STB, riktar sig till personer 

som har sjukdomar eller funktionsnedsättningar som 

ökar risken för försämrad tandhälsa. Förebyggande 

tandvård kan hjälpa dessa personer att behålla en 

god tandhälsa. Tandläkaren eller tandhygienisten 

bedömer om patienten har rätt till bidraget 

 

För att tandläkaren eller tandhygienisten ska veta att 

du har rätt till särskilt tandvårdsbidrag ska du visa upp ett läkarintyg på den sjukdom du har. 

 

Både Crohns sjukdom och Ulcerös kolit är med på listan över sjukdomar som kan ge rätt till 

STB. Mer information hittar du på Försäkringskassans hemsida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.forsakringskassan.se/tandvard/statligt_tandvardsstod/sarskilt_tandvardsbidrag


Kansli  
 

Öppettider på kansliet 
Kansliet är bemannat måndagar 11.00 – 17.00 och  

onsdagar och torsdagar kl. 08.00 – 15.30 (stängt för lunch kl. 12.00 - 12.30) av vår kanslist 

Annie.  

Övriga tider kan du skicka mejl: goteborg.magotarm@telia.com eller lämna ett meddelande 

på telefonsvararen: 031-12 10 03. 

 

Portot har höjts! 
Vill du få våra lokala utskick på mejl istället för per post?  

Vi sparar miljö, porto och arbetstid. Glöm inte att höra av dig till oss om du 

byter adress, tel.nr eller e-postadress. 

Förbundets tidning Allt om mage kommer som vanligt med posten. 

 

Skicka aktuell mejladress till goteborg.magotarm@telia.com  

Ange att det gäller våra utskick.  

 

Bli familjemedlem! 
Medlemskapet kostar 250 kronor per år. Om någon i din familj (boende på samma adress) är 

medlem kan du bli familjemedlem till en reducerad avgift på 50 kronor. 
 

Unga Magar på Facebook!  
Gå med i Unga Magars Facebookgrupp i Göteborgsområdet. Där får du reda på de 
aktiviteter vi kommer att ha. Följ gärna Förbundets Unga Magar på Instagram. 
 

För dig som inte är aktiv på Facebook går det bra att skicka ett mejl så får du 
utskick via mejl.  
 

http://www.facebook.com/groups/ungamagargoteborg 

unga.magar.gbg@gmail.com 

 

Mag- och tarmföreningen i Göteborgsområdet 

Slottsskogsgatan 12  

414 53 Göteborg 
 

Kansliet är bemannat måndag, onsdag och torsdag kl. 10 -13 och tisdagar kl. 13 – 16. Övriga 

tider finns telefonsvarare. (Obs! Nya tider från och med 4 oktober). 

Tel: 031-12 10 03. 
 

goteborg.magotarm@telia.com 

www.magotarm.se/goteborg 
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