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1. Om föreningen 

1.0 Ordförande har ordet 

 
Det har varit ett utmanande år. Pandemiåret 2020 har inte lämnat någon oberörd och 
vi i styrelsen har efter bästa förmåga roddat om och tänkt nytt istället för att ställa in. 
Vi har bland annat strukturerat om vårt arbetssätt till att bli helt digitalt - något som 
varit både spännande och utmanande. År 2020 var också året då tre nya 
styrelsemedlemmar tog över stafettpinnen som ordförande, vice ordförande och 
kassör vilket helt naturligt inneburit en stor portion energi och arbetsvilja i arbetet att 
öka livskvaliteten för personer med mag- och tarmbesvär. Vi har inte låtit en pandemi 
hindra det vårdpolitiska arbetet. Vi har med stor framgång istället haft bra dialoger 
med vårdgivare med hjälp av digitala kanaler, något som fungerat mycket bra och i 
sin helhet varit effektivt och tidsbesparande.  
 
Föreningen gör ett 0-resultat för verksamhetsåret 2020. Året har inneburit minskade 
intäkter men även lägre kostnader än föregående år då framför allt fysiska träffar och 
föreläsningar fått ställas in. Balansräkningen visar dock att Mag och tarmföreningen 
Stockholms län har en solid ekonomi med tillgångar på 1 086 533 kr. 
 
 
 
 
 
 
 
Helena Ambrén 
Ordförande 
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1.1 Organisation 

Mag- och tarmföreningen i Stockholms län, tidigare Stockholms länsförening av 
Riksförbundet för Mag- och tarmsjuka (RMT), är en intressepolitiskt verksam förening 
inom Stockholms län. Föreningen är medlem hos Mag- och tarmförbundet.  
 
Mag- och tarmföreningen är religiöst och partipolitiskt obunden och arbetar för 
personer med mag- och tarmproblem och deras närstående. 
Föreningen verkar för att återskapa och öka livskvaliteten för personer med mag- och 
tarmbesvär och att de ska kunna leva på samma villkor som alla andra i samhället. 
Vård, stöd och insatser ska utformas på ett sätt som gör samhället tillgängligt för alla. 
Föreningen arbetar även med att sprida kunskap och öppenhet kring olika mag- och 
tarmproblem och belysa de rättigheter individer, som är drabbade av 
mag-tarmproblem, faktiskt har.  
 
Föreningen hade vid årsslutet 1151 medlemmar. Upptagningsområdet omfattar 26 
kommuner. 
 
Mag- och tarmföreningen har en tillsvidareanställd och en timavlönad anställd. 
Kontorsvåning delas med ett antal andra funktionshinderorganisationer på 
Kungsholmen sedan flera år tillbaka. Till kontorsvåningen finns sammanträdeslokaler 
där medlemsträffar, föreläsningar och styrelsemöten kan hållas.  
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2. Föreningsarbete i en pandemi, risker och utmaningar 

2.1 Digitaliserat styrelsearbete 

Under verksamhetsåret 2020 har styrelsen och verksamhetschefen gemensamt tagit 
fram digitaliserade rutiner och arbetssätt som bidragit till att styrelsearbetet har 
kunnat fortlöpa i stort sett som vanligt. En gedigen genomgång av olika aktörer på 
marknaden genomfördes i början av verksamhetsåret där föreningen landade i att 
mjukvaran från Google var den mest användarvänliga och ekonomiska alternativet. 
Verksamhetschefen har varit projektledare för implementering och samtliga 
styrelsemedlemmar har nu fungerande verktyg för att hålla styrelsemöten, 
konstituerande möten och arbetsgruppsmöten på distans. Med hjälp av de digitala 
verktygen har föreningen även tillsammans kunnat redigera centrala dokument i 
realtid, skapat enkäter för registrering i Kulturgruppen samt presenterat vår 
verksamhet för intressanta samarbetspartners. Styrelsen har haft 7 styrelsemöten 
under verksamhetsåret. 
 
Funktionsrättspodden 
I linje med föreningens verksamhetsplan för 2021 har föreningen under 2020 kommit 
i kontakt med Funktionsrätt Stockholms län och visat intresse att närvara i 
Funktionsrättspodden. Under verksamhetsåret har manus och frågor tagits fram inför 
denna intervju. Avsnittet är planerat att spelas in under våren 2021 med syfte att 
sprida kunskap om vårt arbete och hur vi verkat för gemenskap i, och runt de 
sjukdomsdiagnoser mag- och tarmförbundet består av. 

 

2.2 Föreläsning 

I mars och maj månad fick två stora salsföreläsningar ställas in. Planeringen var att 
hålla en föreläsning om kolorektalcancer i mars och en föreläsning om inflammatorisk 
tarmsjukdom i maj. Även om eventet ställdes in, fanns all arbetsbelastning och 
förberedelse kvar. Under våren arbetade föreningen med att finna vägar för att kunna 
erbjuda föreläsningar men i annan form.  
 
IBD-kvällen 
Föreningen anordnade, den 12 november, i samarbete med Tillotts Pharma en 
livestreamad temakväll om IBD. Rubriken var �Att få inflammatorisk tarmsjukdom när 
man är ung - vilka konsekvenser kan det få längre fram i livet?�. Föreläsningen hölls 
helt digitalt och utvärderades sedan via ett frågeformulär med syfte att utveckla 
formatet. I linje med föreningens digitaliseringsprojekt vill vi bli ännu bättre i framtiden 
på digitala mötesrum. 

 

2.3 Samtalsgrupper 

Året tillät inte mer än två gruppträffar innan pandemin stängde dörren för den sortens 
gemenskapsträffar. Föreningen ser över möjligheten att även erbjuda digitala 
versioner av dessa träffar.  
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3. Intressepolitik 

En av länsföreningens viktigaste uppgifter är att bevaka och tillvarata medlemmarnas 
intressen gentemot beslutsfattare i landsting och kommun. Detta sker genom ett 
intensivt intressepolitiskt arbete som är resurskrävande men också väldigt givande 
och, för föreningen, livsnödvändigt. 
 

3.1 Vårdpolitik 

Under 2020 har föreningen fortsatt ha en givande dialog med vårdgivare. Nytt för 
2020 är dialogen med ett av Stockholms största akutsjukhus och dess 
specialistmottagning för internmedicin. Föreningen fortsätter sitt arbete med 
kartläggning av enheter som bedriver gastrovård samt i vilken 
omfattning. Föreningen har varit i samråd med Ersta sjukhus och NKS i syftet att hitta 
nya vägar att utveckla vården till mer effektiv för båda parter. Idag går mycket tid och 
resurser på bokningar och återbesök där både vårdgivare och patienter har nytta av 
ett effektiviserat arbetssätt. 
 
Arbetet i Region Stockholms Läkemedelskommittes brukarråd, där föreningen deltar 
som representant för gastroenterologiska folksjukdomar, fortsatte 2020. Ett antal 
digitala möten hölls under året och 2021 får Läkemedelskommitten ny ordförande 
och vi får se om brukarrådet kvarstår.  
 
Föreningen deltar även regelbundet i Patient- och närståenderåd (PNR) till Regionalt 
cancercentrum Stockholm (RCC). Där diskuteras övergripande vårdstrategier, 
samråd med övriga cancerdiagnos föreningar hålls och kolorektalcancerfrågor 
bevakas. Föreningens representant är involverad i uppstarten av en ny 
forskningsstudie hos RCC med fokus på tidig upptäckt. 
 

3.2 Gemenskap: Kulturgruppen 

Forskning har visat att kulturupplevelser kan bidra till en bättre hälsa och ökat 
välbefinnande. Föreningen beslöt därför under året att starta upp en kulturgrupp för 
att några gånger per år besöka museum, utställningar, teater eller konserter till 
subventionerat pris. Den rådande pandemin gjorde att förslaget lades på is, men i 
december 2020 skickades en förfrågan ut till medlemmarna om man var intresserad 
av kulturella aktiviteter. Ett drygt 30-tal visade sig vilja vara med i Kulturgruppen och 
förhoppningsvis kan vi nu ordna evenemang under kommande år. 
 
 

3.3 Skola 

Under verksamhetsåret har föreningen fortsatt vara aktiv med föreläsningar i skolor. I 
mars 2020 föreläste medlem ur styrelsen på ett gymnasium i Sollentuna där 
framtidens sjukvårdspersonal utbildas. Föreläsningen avhandlade  mag- och 
tarmsjukdomar, vanliga symptom, hur man kan vara en stöttande yrkesperson till 
drabbade patienter och vad man kan tänka på i sin roll som läkare eller sjuksköterska 
i mötet med patienter av detta slag. Föreläsningen hade även en personlig prägel där 
medlemmen från styrelsen berättade om sina egna erfarenheter av att som tonåring 
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bli diagnostiserad med Crohns sjukdom. Föreläsningen var mycket uppskattad och 
samarbetet mellan föreningen och skolan är fortsatt aktivt. 
 

3.4 Råd för funktionshinderfrågor 

Mag- och tarmföreningen har haft uppdrag, genom Funktionsrätt (fd HSO) Stockholm 
stad, i två råd för funktionshinderfrågor. Det är råden i Arbetsmarknadsnämnden och 
Kommunstyrelsen. Genom Funktionsrätt Stockholms län har Mag- och 
tarmföreningen ytterligare två uppdrag i råd för funktionshinderfrågor, det gäller 
råden i Sollentuna och Hässelby-Vällingby. 
 
Arbetet i råden ger föreningen möjlighet att belysa livssituationer för människor med 
funktionsned-sättningar samt att fortlöpande få information om det som pågår i stad 
och län inom funktions-hinderfrågor. Det omfattar bland annat utbildning, 
sysselsättning samt den fysiska planeringen och tillgängligheten. En viktig uppgift är 
att bevaka frågor om tillgänglighet för personer med mag-tarmproblem, främst vad 
gäller tillgången till offentliga toaletter. 
 
Pga svår sjukdom och dödsfall, finns nu bara representation från föreningen i 
Funktionshinderrådet i Hässelby-Vällingby. Pandemin gjorde att endast två ordinarie 
möten kunde hållas under 2020.  
 

3.5 Kunskap 

Mag- och tarmföreningen i Stockholms län verkar för att sprida kunskap om mag- och 
tarmsjukdomar, både till sina medlemmar och till allmänheten. 
 
Funktionsrätt Stockholms län 

I och med medlemskap i Funktionsrätt Stockholms län (tidigare HSO Stockholms län) 
deltar föreningen i flertal träffar, seminarium, föreläsningar och utbildningar 
anordnade av Funktionsrätt. Under året deltog föreningen i flertal olika träffar 
exempelvis tema Arbetsmarknadsmässa och Digitalisering. Föreningens ordförande 
närvarade på Funktionsrätt Stockholms läns ordförandestämma den 30 november 
2020 där bland annat ekonomi, stadgeförändringar och rapporter diskuterades och 
presenterades. 
 
App-utveckling 
Representanter från föreningen har deltagit på möten för att hjälpa till att utveckla 
hjälpmedel i form av smartphone-applikationer. Dessa hjälpmedel skall fungera som 
en loggbok över egenrapporterade hälsomått, psykiska som fysiska, och kan 
användas dels för eget bruk men även i mötet med vård och arbetsgivare. Tanken är 
att många endast lämnar egenskattade mått på sitt mående till sin vårdgivare och att 
helhetssynen är låst till journalen. Med ett lättillgängligt verktyg kan fler se fördelar 
med att strukturerat logga sitt mående för att lättare förstå hur man faktiskt mår.   
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4. Styrelsens organisation och slutord 

Länsföreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Inom länsföreningen 
tillämpas direkt demokrati, vilket innebär att samtliga medlemmar har rätt att delta i 
länsföreningens årsmöte med alla de rättigheter som följer av medlemskapet. Vid 
föreningens årsmöte utses styrelsen som ansvarar för organisation, förvaltning, 
ekonomi och strategisk inriktning av all verksamhet. Mellan årsmötena är styrelsen 
föreningens högsta beslutande instans. Styrelsen bestod efter årsmötet av fem 
ordinarie ledamöter och två ersättare. 
 
Direkt underställd föreningens styrelse är Verksamhetschefen med det operativa 
ansvaret och verkställare av styrelsens beslut. Nedan följer en presentation av 
styrelsen. 
 

4.1 Organisationsöverblick 2020 

Styrelsen 

Helena Ambrén, ordförande 
Per Henrik Hinder, vice ordförande 
Jörgen Eklund, ledamot 
Anders Ambrén, ledamot/kassör 
Olof Rexed, ledamot 
Ivar Hjelm, ersättare 
Marie Lindh, ersättare 
 
Valberedning 
William Austen 
 
Revisorer 
Staffan Svedin, auktoriserad revisor 
Katarina Nyberg, auktoriserad revisorsersättare 
Lilja Johansson Lindfors, förtroendevald revisor 
Anders Gustafson, förtroendevald revisorsersättare  
 
Anställda 

Henrik Almlöf, verksamhetschef 
Inger Karlsson, ekonomisk förvaltare 
  

8 � � � � � � � � � � 	 
 � �  � � � �



Mag- och tarmföreningen i Stockholms län   Organisationsnummer 802012-8305 
 

4.2 Slutord 

 
Kära medlemmar, 

Det har varit ett utmanande  år och vi vill tacka stort för ert stöd under det gångna 
året. Vi har fortsatt att lyfta fram mag-  och tarmpatientperspektivet i flera 
sammanhang och ser fram mot 2021 där vi får fortsätta vårt arbete. Temat för 
nästkommande år går i delaktighetens tecken där vi vill bidra till inkluderande vård, 
en större kännedom om vilka vi är, hur vi jobbar för mag och tarmsjukas rättigheter 
och vart du som patient eller närstående kan vända dig. Vi vill skapa livshöjande 
aktiviteter för oss som är mag- och tarmsjuka och har stora förhoppningar att 2021 
ska bli ett någorlunda normalt år där vi får umgås på andra sätt än det digitala. 
  
Slutligen vill vi tacka vår verksamhetschef Henrik Almlöf, vars engagemang och 
dedikerade arbete varit en förutsättning för föreningens fortlevnad. 
 
Styrelsen,  
Stockholm februari 2021 
 
 
 
 
 

________________________________ 
Helena Ambrén 
ordförande 

 
 

________________________________ 
Per Henrik Hinder 
vice ordförande 

 
 

________________________________ 
Jörgen Eklund 
ledamot 

 
 

________________________________ 
Anders Ambrén 
ledamot 

 
 

________________________________ 
Olof Rexed 
ledamot 
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5. Förenklat Årsbokslut 2020 
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RESULTATRÄKNING 2019 2020 

   

Intäkter   

Medlemsavgifter 139 925 133 600 

Bidrag/not 1 525 000 515 000 

Övriga verksamhetsintäkter/not 2 4 050 41 823 

Summa intäkter 668 975 690 423 

   

Kostnader   

Övriga externa kostnader/not 3 184 710 156 131 

Personalkostnader /not 4 561 113 537 619 

Summa kostnader 745 823 693 750 

   

Verksamhetsresultat !76 848 !3 327 

   

Ränteintäkter/kostnader 3 536 3 327 

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader !73 311 0 

   

   

RESULTAT !73 311 0 
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BALANSRÄKNING 12/31/2019 12/31/2020 

   

Tillgångar   

Omsättningstillgångar   

Fordringar   

Skattefordringar 0 950 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter /not 5 21 393 23 030 

Kassa och bank 1 048 275 1 062 553 

Summa tillgångar 1 069 668 1 086 533 

   

   

Eget kapital och skulder   

Eget kapital   

Balanserat resultat 789 409 716 098 

Årets resultat !73 311 0 

 716 098 716 098 

   

Ändamålsbestämda medel 276 761 244 437 

   

Kortfristiga skulder   

Övriga skulder 6 070 7 455 

Upplupna kostnader/not 6 70 739 118 543 

 76 809 125 998 

   

Summa eget kapital och skulder 1 069 668 1 086 533 
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Mag- och tarmföreningen i Stockholms län  

NOTER 2020 
  

Not 1  

Bidrag  

Landstingsbidrag, Intressepolitik 450 000 

Landstingsbidrag, Projektstöd 65 000 

 515 000 

  

Not 2  

Övriga verksamhetsintäkter  

Övrig intäkt 9 500 

Omföring ändamålsbestämda medel 32 323 

 41 823 

  

Not 3  

Övriga externa kostnader  

Lokalkostnader 102 905 

Administration 48 311 

Verksamhetskostnader 4 915 

 156 131 

  

Not 4  

Personalkostnader  

Löner, personal 511 921 

Styrelsen, arvoden 25 698 

 537 619 

  

Not 5  

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  

Kopiator 497 

Lokalhyra 22 533 

 23 030 

  

Not 6  

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  

Upplupna styrelsearvoden 2020 25 698 

Semesterlöneskuld 92 845 

 118 543 
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Styrelsen,  
Stockholm februari 2021 
 
 
 
 

________________________________ 
Helena Ambrén 
ordförande 

 
 

________________________________ 
Per Henrik Hinder 
vice ordförande 

 
 

________________________________ 
Jörgen Eklund 
ledamot 

 
 

________________________________ 
Anders Ambrén 
ledamot 

 
 

________________________________ 
Olof Rexed 
ledamot 

 
 

________________________________ 
Katarina Nyberg, 
auktoriserad revisorsersättare 

 
 

________________________________ 
Lilja Johansson Lindfors,  
förtroendevald revisor
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Chrome/83.0.4103.106 Mobile Safari/537.36,2021-02-23 14:00:26 CET,IP address: 81.231.111.46

Document signed by JÖRGEN EKLUND

Birth date: 1963/05/30,2021-02-23 14:02:54 CET,

E-mail invitation sent to anders@magotarmsthlm.se

2021-02-23 14:02:55 CET,

Clicked invitation link Anders Ambrén

Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SAMSUNG SM-G930F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/13.2

Chrome/83.0.4103.106 Mobile Safari/537.36,2021-02-23 14:18:29 CET,IP address: 188.149.197.236

Document viewed by Anders Ambrén

Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SAMSUNG SM-G930F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/13.2

Chrome/83.0.4103.106 Mobile Safari/537.36,2021-02-23 14:18:30 CET,IP address: 188.149.197.236

Document signed by Bengt Anders Ambrén

Birth date: 1953/07/07,2021-02-23 14:20:08 CET,

E-mail invitation sent to olof@magotarmsthlm.se

2021-02-23 14:20:09 CET,

Clicked invitation link Olof Rexed

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Safari/537.36,2021-02-23

16:56:40 CET,IP address: 84.55.99.25

Document viewed by Olof Rexed

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.182 Safari/537.36,2021-02-23

16:56:41 CET,IP address: 84.55.99.25

Document signed by OLOF REXED

Birth date: 1964/08/14,2021-02-23 16:58:42 CET,

E-mail invitation sent to katarina.nyberg@hqvsthlm.se

2021-02-23 16:58:43 CET,

Clicked invitation link Katarina Nyberg

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36,2021-02-23

17:00:15 CET,IP address: 185.45.120.6

Document viewed by Katarina Nyberg

Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.150 Safari/537.36,2021-02-23

17:00:17 CET,IP address: 185.45.120.6

Document signed by KATARINA NYBERG

Birth date: 1978/10/18,2021-02-23 17:03:32 CET,

E-mail invitation sent to lilja1945@live.se

2021-02-23 17:03:33 CET,

E-mail invitation sent to lilja1945@live.se

2021-02-23 18:32:01 CET, 0 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 : ; < = > ? 6 @



Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.

Copies of signed documents are securely stored by Verified.

Clicked invitation link Lilja Johansson Lilja

Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148

Safari/604.1,2021-02-23 21:17:36 CET,IP address: 81.228.219.108

Document viewed by Lilja Johansson Lilja

Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148

Safari/604.1,2021-02-23 21:17:37 CET,IP address: 81.228.219.108

Document signed by LILJA JOHANSSON LINDFORS

Birth date: 1945/10/06,2021-02-24 08:54:39 CET,

0 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 : ; < = > ? 6 @


