
  

  
 
 
 

MEDLEMSBLADET  
 

Februari 2020 – April 2020 
          
 

Aktiviteter  
 

 

  

Mag- och tarmföreningen i  
Göteborgsområdet håller årsmöte 

 
Datum: Torsdag den 27 februari 2020 

Var: Lokal Karl Johan, Dalheimers hus, Göteborg  

Tid: 18:00 – 20:30  

 
- Vi börjar dagen med en fika kl. 18:00 
. 
- Föreläsning kl. 18.30 av Niklas Tiedje. Han kommer att kort gå igenom varför det är 

viktigt att behandla IBD och om kosten har en roll vid behandling av IBD.  

Han kommer också att berätta om arbetet i en nationell arbetsgrupp för inflammatoriska 

tarmsjukdomar med syfte att minska regionala skillnader vid behandling av IBD och utveckla 

vården av dessa sjukdomar. Efteråt finns utrymme för en kort frågestund.  

- Förhandlingar kl. 19.00. 

- Efter förhandlingarna avslutar vi dagen med en god smörgåstårta.  
  
Lokalföreningens årsmöte utgörs av medlemmarna samt ledamöterna i föreningens styrelse.  
Varje medlem som så begär skall senast två veckor före årsmötets hållande få 
årsmöteshandlingarna sig tillsända.  
 
Anmäl dig senast 20 februari till vårt kansli på tel. 031 - 12 10 03 eller via e-post: 
goteborg.magotarm@telia.com.  
Meddela ev. specialkost. 

 

 



  

Museibesök på Röhsska 

Mag- och tarmföreningen bjuder in sina 

medlemmar på en visning på Röhsska 

museet i Göteborg. 

Under den här visningen tittar vi på 

utställningen Röhsska museets formhistoria 

och får möjlighet att upptäcka såväl 

designklassiker som glömda guldkorn. 

Utställningen berättar om formens utveckling under 200 år, och 

skildrar det som varit typiskt för sin tid; möbler, industridesign, dräkter, affischer, textilier, 

keramik, glas och mycket mer. Vi diskuterar designbegreppet och designens roll, funktion 

och påverkan i våra liv idag. 

Visningen pågår i ca 45 minuter. Vi avslutar dagen med en gemensam fika för de som vill. 

Detta bekostar man själv.  

När: torsdagen den 26e mars kl. 17.00. Vi samlas utanför kl. 16.45. 

Var: Röhsska museet, Vasagatan 37–39, Göteborg 

Kostnad: 50:- för medlemmar. Icke medlemmar betalar 110:-. Avgiften betalas in på postgiro 

72 57 15-7. 

Anmälan: Anmäl dig senast 20 mars till vårt kansli på tel. 031 - 12 10 03 eller  

via e-post: goteborg.magotarm@telia.com. Begränsat antal platser.  
 

 

Caféträffar tillsammans med ILCO Göteborgs lokalförening  
 

Caféträffarna kommer att vara första onsdagen i varje 

månad, d.v.s den: 5 februari, 4 mars, 1 april och den 

6 maj.  

  

På caféträffarna får du möjlighet att träffa personer 
som är i samma situation som du, utbyta erfarenheter 
och ha trevligt tillsammans.  
 

Även Mag-och tarmföreningens medlemmar i Göteborg är inbjudna. Föranmälan behövs 
inte. Vi bjuder på kaffe/te (eventuell övrig fika betalar man själv).  
 
Tid och plats: 15.00–16.30 på Cederleüfs & Svenheimers.  

Adress: Friggagatan 16 C i Göteborg.  

Vägbeskrivning: Närmaste hållplats är Svingeln, där bl.a. buss 17 och spårvagn 1, 3, 6 och 

8 stannar. Se västtrafiks hemsida för mer information och tidtabeller.  

Bra att veta: Caféet ligger i markplan och handikapptoalett finns. Parkeringshus finns på 

Friggagatan 10. Dock kostar det 21 kr/timme. 



  

 

PÅSKPYSSEL – BARN OCH FAMILJEAKTIVITET 
 

Mag- och tarmföreningen bjuder in våra medlemmar till påskpyssel och fika. 
 
Välkommen alla barn och unga som har eller utreds för en tarmsjukdom. 
Självklart är resten av familjen också hjärtligt välkomna – syskon och föräldrar. 
Eller du som bara gillar att pyssla! 
 

Sprid gärna evenemanget så att fler unga får möjlighet att träffa andra i samma situation! 
 

Vi pysslar, umgås och äter Mellis.  
Barnsjuksköterskan Annika Bernhard Edvardsson från Drotting Silvias barnsjukhus kommer 
och pysslar med oss och svarar på frågor.  
 

Datum: Söndagen den 5 April 

Tid: 13-16 

Plats: Dalheimers Hus  

Kostnad: Dagen är kostnadsfri för våra medlemmar 

Anmälan: senast onsdagen 1 April till vårt kansli  på tel. 031 - 12 10 03 eller via e-post: 
goteborg.magotarm@telia.com.  
 
OBS Glöm inte meddela hur många barn samt vuxna som kommer samt eventuella 
matallergier.  
 

 

 

Boka dagen 

 

Föreläsning om förlossningsskador 7 maj 

Mag- och tarmförbundet har nu påbörjat projektet Förlossningsskadad Kvinna. 

Genom projektet får vår diagnosgrupp kvinnor med förlossningsskador ett 

ökat fokus. En grupp som efter en bäckenbottenskada kan få långtgående besvär 

med avföringsläckage, urininkontinens med mera.  

Samsjuklighet med andra diagnoser såsom IBD, IBS eller Crohn´s kan dessutom förvärra 

problemen. 

 
Vi planerar att ha en informationskväll i ämnet där bland annat kvinnor med egna 

erfarenheter ger sin berättelse.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Tips på höstens föreläsningar från andra.  

Passa på att få bra information!  

Välkommen till 2020 års Anhörigkonferens  
den 3 mars!  
 

Drygt 1,3 miljoner personer i vuxen ålder – nästan var femte svensk – vårdar, hjälper eller 
stödjer regelbundet en närstående som är långvarigt fysiskt eller psykiskt sjuk, är äldre eller 
har en funktionsnedsättning. Regelbundet innebär att man gör det oftare än en gång i 
månaden. Av dessa 1,3 miljoner anhöriga är cirka 900 000 i förvärvsaktiv ålder. Ser man till 
all omsorg om äldre som ges i hemmet, svarar anhöriga för mer än 75 procent. (Nationellt 
kompetenscentrum anhöriga, Nka). 

Du kommer under dagen att få lyssna på intressanta och berörande föreläsningar från 
både profession och anhöriga.  

För program och mer information kontakta Funktionsrätt Västra Götaland. 

Anmälan: Senast den 14 februari till Funktionsrätt VG´s kansli; 
ombudsman@funktionsrattvg.se 
 

Tid och plats: Tisdag den 3 mars 2020 kl. 8.30–16.15, Dalheimers Hus,  
Slottsskogsgatan 12, 414 53 Göteborg.  
 

Kostnad: 300 kr. I kostnaden ingår fika och lunch (faktura skickas till angiven adress). 
Kostnaden är inkl. moms.  
 
Det finns möjlighet till utställningsbord till en kostnad av 750 kr inkl moms. I priset ingår 
konferenskostnad för en person. 

 

 

Kvällsföreläsningar för bättre hälsa  

Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Svensk Förening för Näringslära bjuder tillsammans 

med Stadsbiblioteket Göteborg in till en föreläsningskväll. Ta chansen att lyssna till våra 

specialister och bli motiverad till en mer hälsosam livsstil. 

Myter om mat - hur vet man om larmrapporten om maten är något att lita på?  Kan jag 

boosta min tarmflora? Myter och vetenskap om antioxidanter och cancer. 

Dag: Onsdag 11 mars, klockan 17.30–19.30 

Plats: Hörsalen, Stadsbiblioteket Göteborg 

Fri entré. Begränsat antal platser. 

Läs mer på: www.sahlgrenska.se/dinhalsa 

 

 

mailto:ombudsman@funktionsrattvg.se
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Det finns fortfarande möjlighet att beställa 
 

Enjoy Bonusguide för 2020! 
 

 

Har du glömt att köpa Enjoyguiden? Vi har några ex kvar på kansliet. 

 

Med Enjoy Bonusguiden äter ni på drygt 250 restauranger och blir bjudna på den ena av två 

huvudrätter. Hotell i Sverige och Europa erbjuder er 50% rabatt på hotellrum. Rabatten gäller 

på normalpris för obegränsat antal övernattningar i mån av plats. 

Ni får också "2 för 1" eller 50% på sport, utflyktsmål, fritidserbjudanden, kryssningar, 

skönhetsvård och mycket mer.  

 

I Bonus Shopping hittar ni erbjudanden från ledande affärer. Normalt ges mellan 20-25% på 

ordinarie priser. 
 

För varje sålt häfte går 75 kr direkt till föreningen och vår verksamhet. 

 

Det kostar även detta år 395 kr för Enjoy Bonusguide och Bonus Shopping.  

(Ordinarie pris: 425 kr för Enjoy Bonusguide och 75 kr för Bonus Shopping). 
 

Nytt för i år är att det finns en app att ladda ner istället för häftena för den som vill.  

Finns att beställa/köpa på kansliet fram till den 24 februari.  

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

Tipsa gärna vänner och bekanta att vi säljer Enjoyguiden. 

 

 

 

 

 

 

Några ord från Niklas   
Här kommer några ord från vår medlem och styrelseledamot Niklas Tiedje om den 

föreläsning han hade i november om inflammatoriska tarmsjukdomar.  

”Föreläsningen var uppskattad och jag gick bland annat igenom 

hur behandlingsstrategierna vid IBD utvecklats och hur de ser ut 

idag. Koncept som nyligen slagit igenom i forskning som "Treat 

to Target", "tight controll" och "djup remission" förklarades och 

jag gick också igenom hur dessa är relevanta för oss som 

patienter. Jag pratade om patientens roll vid behandlingen av 

IBD och om vad forskningen vet om orsakerna till IBD och vad 

forskningen egentligen säger om kosten.”  

 

mailto:goteborg.magotarm@telia.com


  

Kansli  

Öppettider på kansliet 

Kansliet är bemannat av vår kanslist Annie följande tider: 

måndagar  08.00 – 17.00  

tisdagar  08.00 – 12.00 

onsdagar  13.00 – 17.00 

torsdagar  08.00 – 12.00 

fredagar  stängt  

 

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 

 

Tel: 031-12 10 03. 

goteborg.magotarm@telia.com 

www.magotarm.se/goteborg 
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