
 

Öppettider på kansliet: måndagar 8–17, tisdagar och torsdagar 8–12, onsdagar 13–17.  

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

telefonsvararen: 031-12 10 03. 

 

  
 
 
 

MEDLEMSBLADET  
 

Februari - April 2021 
          
 

 

Årsmöte   

 

Mag- och tarmföreningen i Göteborgsområdet håller årsmöte  
 
Datum: Torsdag den 25 februari 2021 

Var: Mötet kommer att ske digitalt via Zoom  

Tid: 18:00 – ca 19:30  

 

- Föreläsning kl. 18.00 av Niklas Tiedje. Just nu pågår ett stort arbete med 

kunskapsstyrning i hälso- och sjukvården. Niklas Tiedje kommer under årsmötet prata om 

arbetet som har bedrivits inom den nationella arbetsgruppen för inflammatoriska 

tarmsjukdomar och de nya vårdprogrammet som kommer publiceras inom kort.            

Efteråt finns utrymme för en kort frågestund.  

- Förhandlingar kl. 19.00.  

Lokalföreningens årsmöte utgörs av medlemmarna samt ledamöterna i föreningens styrelse.  
Varje medlem som så önskar ska få årsmöteshandlingarna hemskickade senast två veckor 
före årsmötet.  
 
Motioner till föreningens årsmöte ska vara styrelsen tillhanda senast 31 januari.  
 
 

Anmäl dig senast 22 februari till vårt kansli på tel. 031 - 12 10 03 eller via e-post: 
goteborg.magotarm@telia.com.  
 
Länk för inloggning till mötet mailas ut samma dag, till de som anmält sig.  
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 Tips på vårens föreläsningar från andra. De är kostnadsfria och 

öppna för alla. Passa på att få bra information!  

 

 

Kortfilmer om mag- och 

tarmsjukdomar 

På Mag- och tarmförbundets hemsida https://magotarm.se/ finns ett antal kortfilmer där 

människor berättar om hur det är att leva med olika mag- och tarmsjukdomar.  

 
 
 

 

 

 

Kaffeonline och samtalsserie om livet 

Den 19 januari kör Funktionsrätt Västra Götaland igång med sina kaffemöten online igen. De 

kommer att ha dem varannan tisdag med något undantag, alltid kl. 15.00. Aktuella datum 

hittar ni alltid på deras hemsida www.funktionsrattvg.se eller på Facebook.  

Maila till ombudsman@funktionsrattvg.se så får du en länk till mötet. 

 

Livet - som det kan vara!  
Välkommen till vår serie med samtal mellan Ulrika Jannert 
Kallenberg, journalist och författare, och intressanta 
inbjudna personer som kommer att tala om livet – som 
det kan vara!  
Vi fortsätter att samtala kring hur man kan gå vidare i livet 
trots omvälvande livshändelser. Samtalen kommer att 
vara digitala via Zoom med Ulrika som samtalsledare och du 
har även möjlighet att ställa frågor via en chatt.  
 

Tisdagen den 26/1 kl.15.00 – 16.00 – I nöd och lust  

När en närstående blir sjuk förändras relationer och det kan vara svårt att ha samma närhet 
till varandra som tidigare. I nöd och lust är ett projekt vars övergripande mål är att minska 
ohälsan hos personer över 65 år. Susanne R Suvanto från Nka, Nationellt 
kompetenscentrum anhöriga och Lisa Schjelde från Bräcke diakoni kommer att berätta mer 
om detta Arvsfondsprojekt.  
 
 
 

https://magotarm.se/
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Tisdagen den 9/2 kl.15.00 – 16.00 – Det enda jag kan göra är att gå  
Socionom Anders Sandberg och författaren och journalisten Ulrika Jannert Kallenberg 

samtalar om våld i nära relationer bland annat utifrån Ulrikas senaste bok ”Det enda jag kan 

göra är att gå” som handlar om en relation hon fastnade i när hon var ung men sedan 

lämnade. Anders har lång erfarenhet av arbete med våld i nära relationer och är just nu 

samordnare på Västra Götalands länsstyrelse gällande mäns våld mot kvinnor. Det blir bland 

annat prat om skuld och skam, varför det kan vara så svårt att lämna en våldsam relation.  

 
Tisdagen den 23/2 kl.15.00 – 16.00 – Jag behöver Hedvig  
För sexton år sedan födde Jessica Roos Rahmquist en ljuvlig liten flicka med kolsvart hår 
och vackra mandelformade ögon, lite sneda precis som storebrors ögon när han föddes. 
Men det är något i barnmorskans frågor som väcker oro. Jessica sluter armarna om barnet 
på sitt bröst, det känns som om barnmorskan vill stjäla deras lycka. Jessica kommer 
tillsammans med Hedvigs syskon Ebba och Ludvig att berätta om sin villkorslösa kärlek till 
Hedvig som har Downs syndrom och hur de emellanåt får stå på barrikaderna och kämpa för 
hennes rättigheter och allas lika värde.  
 

Välkommen med din anmälan till: E-post: ombudsman@funktionsrattvg.se  

Vi tar emot anmälningar till senast dagen innan aktuell föreläsning. Skrivtolk finns vid behov 

men måste meddelas senast fem dagar innan det arrangemang du vill delta på. Länk för 

inloggning mailas ut dagen innan samtalen. Samtalen sker via Zoom och är gratis! 

 

 
 

 

 

Tio workshops om rättigheter  

Under våren 2021 kommer Funktionsrätt Göteborg anordna tio workshops med 
utgångspunkt i de tio olika rättighetsområdena i Göteborgs Stads nya  
program för full delaktighet. 
 
Tillsammans ska vi diskutera vad vi ser för lösningar och problem och vad vi anser att staden 

behöver göra för att uppnå målen i programmen. 

Workshopparna kommer att vara digitala via Zoom och äga rum varannan tisdag kl. 18-20 

under hela våren, med start den 26 januari och avslut den 8 juni. 

Workshopparna vänder sig endast till Funktionsrätt Göteborgs medlemmar där Mag- och 

tarmföreningen ingår. 

Du som vill veta mer om workshopparna är välkommen med en intresseanmälan, så kommer 

du att få mer information i januari. Se nästa sida för program. 

Gör din intresseanmälan via den här länken: https://tinyurl.com/10workshops 

Telefonnummer till Funktionsrätt Göteborg: 031-24 03 03. 

https://www5.goteborg.se/prod/Stadsledningskontoret/LIS/Verksamhetshandbok/Forfattn.nsf/36BF8A9E41164A0EC1257EB3004930F2/$File/WEBVBVZ37U.pdf?OpenElement
https://tinyurl.com/10workshops


  

 
 

Programmet ser ut så här: 
 
26 januari        Introduktion om workshopparnas upplägg och om hur vi använder Zoom 

2 februari         Rätten till ett självständigt liv 

16 februari       Rätten till information och kommunikation 

2 mars             Rätten till demokratisk delaktighet 

16 mars           Rätten till ett tryggt liv 

30 mars           Rätten till bästa möjliga hälsa 

13 april            Rätten till utbildning 

27 april            Rätten till arbete och sysselsättning 

11 maj             Rätten till en fungerande bostad 

25 maj             Rätten att kunna förflytta sig i och använda Göteborgs inne- och utemiljöer 

  
 

 

Göteborgs nya organisation 

Vid årsskiftet 2020/2021 får Göteborgs Stad en ny organisation. Stadsdelsförvaltningarna 
och social resursförvaltning ersätts med fackförvaltningar.  
 
 
Vad innebär detta för er som organisation? 
 

 Vid årsskiftet kommer Nämnden för Funktionsstöd ta över ansvaret för att ge stöd och 
fördela bidrag till organisationer inom funktionshinderområdet.  

 Ansvaret för att ge stöd och fördela bidrag inom det sociala området och till 
arbetsintegrerande sociala företag övergår till Socialnämnden Centrum. 

 En del organisationer kommer att byta handläggare. Christina Matsdotter och Josiane 
Bolenge Kamparås kommer att gå över till Förvaltningen för funktionsstöd och där 
arbeta med stöd och bidrag till organisationer inom funktionshinderområdet.  

 Medarbetarna behåller sina telefonnummer men får en ny e-postadress enligt nedan. 
Du kan nå medarbetare på den gamla e-postadressen till och med april 2021.  
 

 Förvaltningen för funktionsstöd: 
                      christina.matsdotter@funktionsstod.goteborg.se 

                      josiane.bolenge.kamparas@funktionsstod.goteborg.se 
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OBS! Mötet är kostnadsfritt och ingen föranmälan krävs! 

Välkommen till en utbildningseftermiddag med fokus på en av de stora 

folksjukdomarna i Sverige – Förmaksflimmer! 

Förmaksflimmer är en av orsakerna till stroke. För att minska antalet strokefall är diagnostisering och 

behandling av förmaksflimmer avgörande. Man räknar med att minst 3 procent av Sveriges 

befolkning har förmaksflimmer -det innebär att cirka 300 000 svenskar är drabbade. Frekvensen 

varierar med åldern -bland personer över 80 år uppskattas andelen med förmaksflimmer vara runt 

10 -15 procent. 

Det krävs ingen föranmälan och utbildningen är gratis. Tryck på den blålänken här nedan så kommer 

du till föreläsningen. Om du redan nu har frågor som du vill ha svar på under mötet så mejla dessa till 

info@vastragotaland.hjart-lung.se Vi ses! 

Datum: Tisdag 2 februari 2021 

Tid: kl 16.00-18.00 

Plats: Digitalt– https://www.blodproppsskolan.se/webinar 

Program 

Kl. 16.00–16.10  Länsföreningen HjärtLung VG hälsar alla välkomna 

Kl. 16.10 –16.40  Tobias Nilsson, PhD. Biträdande sjukhusdirektör för Alingsås lasarett, 

Angereds Närsjukhus, Frölunda Specialistsjukhus och Kungälvs sjukhus 

ger sin syn på arbetet med omställning av vården i VGR. Fokus på att 

stärka den nära vården och dela med sig av egna erfarenheter av att 

drabbas av en stroke. 

Kl.16.40 –16.50  10 min paus 

Kl.16.50 –17.30  Annica Ravn Fischer, kardiolog på Sahlgrenska Universitetssjukhuset 

föreläser om ”Hjärtsköterska i Primärvården –behöver vi det i VGR?” 

Kl. 17.30 –17.50  Svar på insända frågor 

Kl.17.50 –18.00  Tack för idag och välkommen åter–Länsföreningen HjärtLung 

 

Varmt välkomna! Länsföreningen HjärtLung Västra Götaland 

Aktiviteten genomförs med stöd av Pfizer och BristolMyers Squibb. 

mailto:info@vastragotaland.hjart-lung.se
https://www.blodproppsskolan.se/webinar


  

 
 

Vänskapsnätverket 

Många upplever att omgivningen har svårt att förstå de fysiska och psykiska problem som 
mag-tarmsjukdomar ofta för med sig. Att få kontakt med en person som varit med om något 
liknande kan därför vara ett värdefullt stöd – igenkänning och förståelse lindrar jobbiga 
tankar och skapar gemenskap. 

Mag- och tarmförbundet hjälper dig att hitta en vän – någon som upplever 
eller har upplevt det som du gör nu. 

Välkommen att skicka in en anmälan via formuläret som finns på förbundets 

hemsida: https://magotarm.se/vad-vi-gor/vanskapsnatverket/  

 

 

 

 

Boktips: Alla känner någon som har det 
Människor som ser friska ut kan väl inte må dåligt? Eller hur svårt 
kan det va`, det är väl bara att bita ihop?! Känner du igen dig är du 
långt ifrån ensam.  
 
Annika Åkervall har nyligen släppt intervjuboken ”Alla känner någon 
som har det” som syftar till att öka kunskapen och minska tabun 
kring mag- och tarmsymtom.  
I boken får du ta del av ett antal människors erfarenheter av att få 
och lära sig leva med IBS.  
 
En nödvändig bok? Den finns att beställa via alltomibs.se.  
 

 

 

 

 

 

Aktiviteter under corona-pandemin 
 

Då vi på grund av Corona-pandemin har fått ställa in samtliga aktiviteter tills vidare, så 
planerar vi nu aktiviteter inför resten av året istället. Dock med reservation för att vi 
kanske inte kan genomföra aktiviteterna om pandemin fortsätter. 
 

Har du några bra idéer om aktiviteter som du skulle vilja att vi arrangerar? 
Kontakta oss gärna i så fall. 
 
Vi följer utvecklingen och myndigheters rekommendationer och hoppas kunna återgå 
till normal verksamhet så snart som möjligt.  

https://magotarm.se/vad-vi-gor/vanskapsnatverket/


  

 
 

 
 
 

 

Dags att beställa 

Enjoy Bonusguide 

för 2021! 
 

 

 

 

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). 
 

Enjoyguiden finns även som app att ladda ner istället för häftena för den som vill. 

Appen innehåller dessutom 25% på avhämtningsmenyerna på ett 40-tal restauranger i 

Göteborg. 

 

Finns att beställa/köpa på kansliet till och med slutet av februari:  

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

Tipsa gärna vänner och bekanta att vi säljer Enjoyguiden. 

 

 

 

 

mailto:goteborg.magotarm@telia.com


  

 
 

Kansli  

 

Portot har höjts!  
Är du en av de 67 medlemmar som ännu inte har anmält din e-postadress? 

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 

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. 
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