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”Att hitta rätt balans i livet är en utmaning för de flesta, 
och [mag-tarmproblem] gör det förstås inte lättare. 
Utbrändhet och trötthet blir resultatet av att kämpa 
mot en kropp som inte riktigt vill.” 

från Livskvalité trots IBD, Mag- och tarmförbundet 
 
 
  



  

Mag- och tarmföreningen i Stockholms län 

 

Vårt uppdrag 

Vi vill förbättra levnadsvillkor generellt för människor med mag-tarmproblematik, lyfta nya synsätt på 
problem som rör mag-tarmkanalen och arbeta för förbättringar inom vården. Föreningen har även ett 
uppdrag att informera om de sjukdomar, skador och andra funktionsstörningar i mag-tarmkanalen som 
föreningen representerar. 

  

Utvecklingsplan 2021 – 2025 

Mag- och tarmföreningens styrelse har beslutat att anta ett övergripande utvecklingsmål för 
organisationen 2025. Målet 2025 är att utvecklas till en modern förening som tilltalar och speglar en 
korrekt bild av Stockholm läns invånare. I de följande åren har vi mycket som kan utvecklas till det bättre 
där delaktighet kommer fungera som ett ledord i vårt arbete under 2021. 

Delaktighet som begrepp 

Anledningen till att styrelsen valt begreppet delaktighet som ett ledord i det kommande arbetet är enkelt 
förklarat. Många mag- och tarmsjukdomar är utbredda folksjukdomar och en stor del av svenska folket 
har problem med magen. Samtidigt upplever många att det är tabu att prata om sina problem med 
andra. Därför har styrelsen i mag- och tarmföreningen utarbetat en plan med målet att genom olika 
insatser öka medvetenheten om dessa sjukdomar. Genom att göra mag- och tarmproblematik ”synligt” i 
olika forum är förhoppningen att känslan av delaktighet ökar, både bland patienter och deras 
närstående. Ett urval planerade insatser i 2021 års utvecklingsmål står specificerat under ”verksamhet”. 
Där står även att läsa hur delaktighetsarbetet kan kopplas till Mag- och tarmförbundets kärnvärden – 
kunskap, gemenskap och påverkan. 

  

Övergripande mål 
Mag- och tarmföreningen i Stockholms län är en intressepolitisk patientorganisation som finns till för 
personer med sjukdomar, skador och andra funktionsstörningar i mag-tarmkanalen samt deras 
närstående. Bland föreningens medlemmar finns ett 20-tal olika diagnoser och tillstånd representerade. 

  

De övergripande målet för hela vår verksamhet är 

  

·   att människor med mag- tarmproblematik ska kunna leva ett liv som så lite som möjligt styrs 
och begränsas av sjukdomen/funktionsnedsättningen/åkomman. 

·   att göra samhället tillgängligt för människor med mag- tarmproblematik och att politiker tillsätter 
insatser för att möjliggöra detta. 

  

·   att människor med mag- och tarmsjukdomar skall ha rätt till en tidig och korrekt diagnos, en 
jämställd vård och en modern behandling. 



·   att verka för ökad forskning så att mag- och tarmsjukdomar skall kunna förebyggas, lindras och 
på sikt botas 

·   att synliggöra och sprida kunskap om mag- tarmproblematik och sjukdomar. 

 

Verksamhet 
  

Intressepolitiskt arbete 

 

Det intressepolitiska arbetet är stommen i föreningen och grunden till all verksamhet. 

Föreningen arbetar för att mag- och tarmsjukdomar ska uppmärksammas och tilldelas samhällsresurser 
som står i proportion till det stora antal personer de faktiskt berör. Kunskap om hur många som lever 
med funktionsstörningar i matsmältningskanalen och hur levnadsvillkoren ser ut för dessa människor är 
en viktig förutsättning för att insatser ska utformas och dimensioneras efter de verkliga behoven. 
Föreningen kommer här bland annat att arbeta för att påverka ansvariga inom kommun och landsting att 
ta fram de underlag som behövs för att planera verksamhet och insatser till vår målgrupp. 

 

Särskilt viktiga frågor kopplat till temat ”delaktighet” för 2021 års arbete är: 

  

·   Utformandet av framtidens sjukvård. Kopplat till verksamhetsplanen kan detta innebära att 
nydiagnostiserade personer och deras anhöriga inte känner sig ensamma i sin situation. 

·   Skolmiljön för barn och ungdomar med mag- och tarmsjukdomar. Att sprida information om mag- och 
tarmsjukdomar i skolor, gymnasium och på högre lärosäten. 

·   Livskvalité utöver vårdkvalité, en mer mänsklig vård. Att verka för hållbara lösningar som kan hjälpa 
patienter att leva ett så pass gott liv som möjligt. 

·   Sprida information om mag- och tarmproblematik i nya kanaler, exempelvis poddar och medier med syfte 
att öka känslan av delaktighet hos drabbade. 

·   Tillgången och kvalitén på offentliga toaletter. 

·   Fungerande lokaltrafik där toalettlösningar integreras i trafikverksamheten. 

Föreningen skall arbeta för att patientperspektivet skall lyftas i fler sammanhang och att vården skall bli 
personcentrerad. 

  

 

  

 

 



 

Kunskap 

Kunskap är ett viktigt ledord i föreningens arbete framåt. Kärnvärdet är centralt i mag- och tarmförbundet 
och därför en naturlig inriktning för oss i föreningen. Kunskap förmedlas i olika former men oftast som 
salsföreläsningar eller artiklar, men även som fortbildning av personal och styrelseledamöter. Varje år 
håller föreningen minst en större salsföreläsning men gärna fler. Föreningen har för ambition att fortsätta 
digitalisera sitt arbete och även kunna erbjuda föreläsningar online för intresserade. Att digitalisera 
kunskapsområdet är en självklar inriktning för föreningens arbete under 2021, särskilt när 2020 visade 
sig vara ett väldigt speciellt år där salsföreläsningar inte var att tänka på. Utöver föreläsningar kommer 
föreningen att fortsätta skicka ut medlemsblad som skall ersätta det tidigare nyhetsbrevet. En 
uppdaterad hemsida planeras också. 

  

Gemenskap 

Föreningens arbete med delaktighet under 2021 är i linje med mag- och tarmförbundets kärnvärde 
gemenskap. Föreningen ska verka för att starta gemenskapsgrupper till följd av efterfrågan och även att 
finna långsiktiga mål för grupperna. Föreningen kommer att fortsätta arbeta för att personer med mag- 
och tarmproblematik och deras närstående ska ha möjlighet till gemenskap som skapar livsglädje. Detta 
arbete kan exemplifieras med initiativet ”Kulturgruppen” där medlemmar får möjlighet till reducerat pris 
på kulturevenemang. Gruppen är aktiv sedan starten 2020 och planerar att utvecklas och fortsätta under 
2021. 

  

Organisation 

  

Medlemmar 

Föreningens mål har alltid varit att öka sitt medlemsantal och liknande texter finner man ofta i andra 
föreningenars verksamhetsplan. Mag- och tarmföreningen ska under 2021 även fokusera på de redan 
existerande medlemmarna och vårda dem. 

Föreningen bör hålla minst fyra medlemsmöten under verksamhetsåret för att få en insikt i den 
efterfrågade verksamheten, fånga upp medlemmar som är intresserade av att engagera sig ideellt samt 
ge möjlighet att diskutera intressepolitiska frågor. 

  

Styrelsen 

Alla i styrelsen skall erkänna sitt ansvar i att verka för föreningen. Man skall sätta sig in i föreningens 
åtaganden, stadgar, verksamhetsplan samt fundera på hur man representerar föreningen. 

  

Ekonomi 

Föreningens mål är att finna vägar för att bekosta minst en heltidsanställd samt den verksamhet som 
verksamhetsplan lyfter. Anställning är en förutsättning för att kunna bedriva i första hand det 
intressepolitiska arbetet men även administration och genomförandet av verksamheten. 

 


