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VERKSAMHETSÅRET 2021 

Också det första kvartalet 2021 präglades påtagligt av Covid-19-pandemin. 
Situationen blev något bättre under vår, sommar och höst, då samhället öppnades upp 
något och vi kunde återgå till lite mer normala rutiner. Glädjen var dock kortvarig och 
året avslutades med ytterligare en pandemivåg som lamslog landet  

Självklart blev också det svenska föreningslivet lidande av detta. 

Pandemin har tveklöst inneburit många och stora omställningar för Mag- och 
tarmförbundet liksom för våra läns- och lokalföreningar. Sett till situationen lyckades 
förbundet ändå genomföra ett innehållsrikt verksamhetsår, inte minst genom att det 
gavs ett visst utrymme för planering av framtiden. Det är mycket på gång och om 
pandemiläget inte förvärras kommer förbundet att gå ur denna tunga period med goda 
förutsättningar att utveckla både organisationen och vår verksamhet.      

Jonas Eriksson, Förbundsordförande 
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1. DET HÄR ÄR MAG- OCH TARMFÖRBUNDET

Mag- och tarmförbundet arbetar för att människor med varaktiga funktions-
nedsättningar, till följd av sjukdomar, skador eller störningar i 
matsmältningskanalen och bäckenbotten skall kunna leva ett liv som så lite 
som möjligt styrs och begränsas av funktionsnedsättningen. 

Omkring 1,5 miljoner svenskar beräknas ha någon form av mag-/tarmproblem. Av 
dessa är det ca. 65 000 - 70 000 personer som lever med kroniska inflammatoriska 
tarmsjukdomar.1 6000 personer drabbas av livshotande tarmcancer varje år och 
omkring 10% av befolkningen har en form av IBS (Irritable Bowel Syndrome eller 
irritabel tarm) som avsevärt påverkar deras livskvalitet.2

Mag- och tarmförbundet samlas inte kring en specifik diagnos eller sjukdom utan 
kring ett stort och komplext organ i kroppen. Förbundet registrerar idag 21 
uttryckliga diagnoser, men vårt arbete omfattar nästan allt som har att göra med 
nedsättningar i matsmältningskanalens funktioner. Till detta kommer alla andra 
frågor som är sammankopplade med sjukdomar och skador i mag-/tarmkanalen: 
rättighetsfrågor, samhällsstöd mm. Sammantaget gör detta att det område som 
förbundet har i uppdrag att täcka är mycket omfattande.  

1 Förkortas IBD (Inflammatory Bowel Disease). Vanligast är Morbus Crohn och ulcerös kolit. 
2 Prevalensen för IBS har skattats så högt som 12,5%, Agreus, et al, Irritable bowel syndrome and 
dyspepsia in the general population, Gastroenterology 1995;109:671-80. Enligt Rom IV-kriterierna 
skattas prevalensen till 11%, Lagerlöf, Agreus, Simrén, Törnblom, Läkartidningen 2018, volym 115. 
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2. ORGANISATIONEN

Mag- och tarmförbundet högsta beslutande organ är kongressen som hålls vart 
tredje år. 

Kongress skulle egentligen ha genomförts under föregående år, men sköts på grund 
av pandemiläget i landet fram till den 10 april 2021. Smittspridningen var vid denna 
tidpunkt fortfarande hög och endast delar av förbundsstyrelsen var därför fysiskt på 
plats i Stockholm. Föreningarnas ombud anslöt via distanslänk.  

Fyra personer hade meddelat valberedningen att de ville lämna sina styrelseuppdrag 
efter tio års engagemang vilket innebar att den nya förbundsstyrelsen uppvisade ett 
ovanligt stort skifte i personsammansättning. Margareta Röstlund lämnade och 
Jonas Eriksson tillträdde posten som ordförande, Birgitta Lindskog Boklund 
lämnade och Karl Gustavsson tillträdde som vice ordförande.     

Effekterna av pandemin märktes också tydligare hos Förbundets 17 länsföreningar 
och 3 lokalföreningar (Västra Götaland) under 2021. Folkhälsomyndighetens 
restriktioner begränsade givetvis föreningarnas möjlighet till ordinarie verksamhet 
och två föreningar meddelade avsikt att inför kommande årsmöte åberopa de regler 
för vilandeförklaring som antogs av kongressen den 10 april.   

Övergripande kan sägas att Mag- och tarmförbundets organisation påverkats 
påtagligt av Covid19-pandemin. Det är svårt att i nuläget överblicka 
konsekvenserna fullständigt, men vi kan redan nu se att nyckelpersoner försvunnit 
från föreningarnas styrelser och att verksamhet avstannat. 

I många föreningar kommer det inte att handla om ”omstart” utan om ”nystart” post-
Covid.    
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3. MEDLEMMARNA

Förbundets främsta tillgång är medlemmarna. Genom det centralt administrerade 
medlemsregistret finns mycket goda möjligheter att överblicka och analysera 
medlemskåren.3 Något förvånande påverkade pandemin inte heller under 2021 
medlemsantalet negativt. Tvärtom såg vi för första gången sedan 2014 ett litet 
positivt netto på medlemssidan.  

Några översiktliga medlemsfakta för 2021: 

Inflödet av medlemmar var oväntat stort; 618 nya medlemmar, vilket 
kombinerat med ett lägre utflöde på 545 medlemmar gav ett ökande 
medlemsantal (ingångsnetto 5521, utgångsnetto 5585). 

Nyrekryteringen sker främst genom digitala kanaler. 40% av de nya 
medlemmarna hittar förbundet genom Internetsökningar och 25% via 
förbundets Facebook-sida. Tips från anhöriga eller vänner är också en 
förhållandevis stark rekryteringsväg (13%), medan inflödet genom tips 
från sjukvården är förvånansvärt liten (8%).

Medlemskåren består övervägande av kvinnor (68%). Medelåldern är 
61 år för kvinnor och 60 för män. Flest medlemmar har förbundet i det 
förvärvsarbetande åldersintervallet 31–65 år. 

De inflammatoriska mag- och tarmsjukdomarna (IBD) är de vanligaste 
diagnoserna i förbundet och utgör mer än hälften av medlemmarna. Den 
näst vanligaste diagnostypen är IBS.  

                                                      
3 Diagnos/behandling, födelseår och kön lämnas frivilligt i medlemsregistret. Samtliga medlemmar 
kan logga in på sin medlemsprofil för att ta del av, komplettera och radera personuppgifter. 

310
178 19 12 53 97 83

752

Hur medlemmar hittar till oss

Baserat på perioden 2021-10-01 t.o.m. 2022-03-11.
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4. VERKSAMHETEN 2020

Mag- och tarmförbundets verksamhet baseras på tre kärnvärden: 

PÅVERKAN: Samhällets stöd och insatser för dem som lever med en mag-
/tarmsjukdom skall utformas så att full delaktighet och jämlikhet uppnås. 

GEMENSKAP: Ett medlemskap i Mag- och tarmförbundet skall ge en möjlighet
för den enskilde att få stöd från och hitta gemenskap med andra personer med mag-
/tarmsjukdomar.  

KUNSKAP: Ett medlemskap i förbundet skall öka medlemmens kunskaper om
mag- och tarmsjukdomar och de rättigheter som denne har till samhällets 
stödinsatser. Förbundet skall också sprida kunskap till sjukvård, allmänheten, 
politiker och myndigheter om våra medlemmars livsvillkor.   

4.1 PÅVERKAN

Mag- och tarmförbundets intressepolitiska påverkansarbete är förankrat i ett 
brett funktionshinderperspektiv. Sjukdomar och skador i mag-/tarmkanalen 
leder ofta till funktionsnedsättningar som påverkar andra aspekter av 
individens liv, som arbete, skola, fritid, ekonomi och sociala relationer.  

PÅVERKANSARBETET 2021  

De digitala lösningarna för att genomföra möten som så hastigt introducerades under 
pandemins första år blev under 2021 närmast ett naturligt sätt att bedriva
verksamhet. Påverkansarbetet har därmed kunnat upprätthållas med acceptabelt 
resultat.    
  

Tandvårdsutredningen avlämnade under våren sitt betänkande ”När 
behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa” SOU 
2021:8. Förbundet deltog i remissrundan och lämnade sitt yttrande över 
betänkandet som får bedömas som relativt svagt och utan nytänkande. 

Förbundet har haft en representant i Läkemedelsverkets patient- och 
konsumentråd under 2021. Samtliga möten (två stycken) har genomförts 
på distans.  

Förbundet har under året haft en plats i styrgruppen för det svenska 
kvalitetsregistret för IBD, SWIBREG.4

                                                      
4 The Swedish Inflammatory Bowel Disease Registry.
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Förbundet har under året varit strategiskt och centralt placerade i flera 
kvalitetsregister och programgrupper inom tarmcancerområdet. Även här 
skedde mötena till största delen digitalt.

I kvalitetsregistret för kolorektalcancer har de viktigaste frågorna varit att 
s.k. sena biverkningar skall redovisas i registret samt införandet av 
patientrelaterade kvalitetsmått (PROM/PREM).

Inga samlingsaktiviteter planerades i Mag- och tarmförbundets organisation
inför tarmcancermånaden mars på grund av pandemiläget. Istället 
fokuserades på digitala informationsinsatser och en online-föreläsning. Den 
viktiga kortfilmen tidiga tecken på tarmcancer visades dock som vanligt 
under hela månaden på förbundets Facebook. 

Det nationella projektet Kunskapsstyrning i vården som drivs med 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) som huvudman fortsatte under 
året och förbundet har haft en representant i den nationella arbetsgruppen 
för IBD-sjukdomar (NAG-NAG). I november avlämnade NAG-IBD sitt 
förslag till vårdförlopp och vårdprogram för vuxna patienter med IBD. 
Förbundet utsåg en särskild arbetsgrupp för att bearbeta och lämna yttrande 
över förslagen som inlämnas februari 2022.  

Mag- och tarmförbundets internationella påverkansarbete bedrivs i första 
hand genom i The European Federation of Crohn's & Ulcerative Colitis 
Associations (EFCCA) som är den europeiska samarbetsplattformen för 
IBD-patientföreningar. 

EFCCA:s General Assembly (det högst beslutande organet) hölls 2021 på 
distans. 

En annan viktig internationell plattform är det Nordiska mötet där 
förbundet samverkar med de Nordiska länderna Sverige, Norge, Danmark, 
Finland och Island. 

Mag- och tarmförbundet valde att inte delta i mötet 2021 (på Island) pga.
det osäkra pandemiläget. 
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4.2 GEMENSKAP

Ett möte betyder så mycket. Att kunna se någon i ögonen, få berätta sin historia 
och att inte behöva vara ensam i sin sjukdom. Gemenskap kan också hittas i 
den digitala världen. Där suddas gränserna i tid och rum ut. I Mag- och 
tarmförbundet skall ingen behöva vara ensam i sin sjukdom.

Kamratnätverk

Förbundet utnyttjade det första pandemiåret till att planera och sjösätta ett 
kamratnätverk i liten skala. Unga magar har under en längre tid haft ett sådant 
nätverk där personer under 25 år matchats ihop efter önskemål under parollen att 
”ingen skall behöva vara ensam i sin sjukdom”. 

Det nya kamratstödjande nätverket är öppet för alla åldersgrupper i medlemskåren 
och kommer att expanderas de kommande åren.

Under 2021 var efterfrågan på kamratstöd måttlig.    

Unga magar

Unga magar är förbundets initiativ riktat mot barn, ungdomar och unga vuxna i 
åldern 6–25 år.5 I förbundet finns ca 300 medlemmar i det aktuella åldersintervallet. 

Unga magar har en Facebooksida till vilken tre Facebook-grupper är kopplade 
(Unga magar, Hemliga unga magar och Unga magar föräldrar). Aktiviteten i 
grupperna är mycket hög.  

Kopplat till gruppen finns också Unga magar kompis; ett nätverk för att para ihop 
barn och ungdomar som letar efter någon att utbyta erfarenheter med när det 
kommer till att leva med en mag-/tarmsjukdom.  

                                                      
5 2012 byttes namnet från RMT ung till Unga magar. Namnet är varumärkesskyddat.
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4.3 KUNSKAP 

Förbundets kunskapsverksamhet handlar dels om att sprida information om mag-
/tarmdiagnoser till medlemmar och allmänhet, dels om att tillhandahålla och 
sprida kunskap till samhället i stort om hur det är att leva med dessa sjukdomar. 
När vi syns, finns vi.  

Digitala kanaler 

2021 ägnades åt planering och förbättring av förbundets digitala närvaro.  

Byte av IT-leverantör och omläggning av domän och mailadresser skedde och 
utveckling av en ny IT-plattform som skall underlätta digital kunskapsspridning 
direkt till medlemmarna pågår.  

Arbetet bedrivs i perioder och har fördröjts av olika orsaker, främst begränsningar i 
tid och personalresurs.  

Förhandlingar med en extern aktör om rättigheter för material till en IBD-utbildning
har gått framåt och projektet slutförs under 2022.  

Finansiering till utveckling av förbundets app Toahjälpen har säkrats och kommer 
att genomföras nästkommande år.  

Med den nya IT-plattformen kommer också föreläsningar av intresse för 
medlemmarna kunna tillgängliggöras regelbundet framöver. En kostnads- och 
genomförandemodell för kvartalsföreläsningar har tagits fram och kommer att tas i 
bruk 2022.  

Mag-Tarmfonden 

Mag- och tarmförbundet är ett forskningsfrämjande förbund. Genom Mag-
tarmfonden som förbundet äger till hälften tillsammans med Svensk 
Gastroenterologisk Förening (SGF) har vi goda möjligheter att konkret stötta 
forskningsinitiativ på gastroområdet. Förbundet tar ett stort ansvar för fondens 
fortlevnad vad gäller administration, kommunikation och marknadsföring.  

2021 gick bra för fonden, främst genom att ett riktat stipendium för forskning kring 
ulcerös kolit om en miljon kronor inkom (Gunilla Falk-stipendiet). Sammanlagt 
delades 1 800 000 kr ut i forskningsanslag.  

Alla medlemmar i förbundet är kollektivt ”silvergivare” till Magtarmfonden genom 
att en andel av medlemsavgiften skänks till fonden. Industrisponsringen sjönk dock 
under året, så även insamlingsnivåerna från allmänheten.  
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Projekt Förlossningsskadad kvinna 

Projektledaren avlutade sin anställning i förtid under januari månad och 
Förlossningsskadad kvinna pausades därför under året i allt utom färdigställandet 
av boken ”När förlossningen fortsätter att göra ont”. Arbetet med detta bedrevs på 
halvtid med tidigare projektassistent som ny projektledare. 

Boken blev klar i november och 
förbundsstyrelsen beslutade i 
samband med detta att också 
avsluta projektet vid den 
inplanerade bokreleasen 
kommande januari 2022. Detta 
innebär att projektet förkortas 
med ca ett halvår. 



9 

Verksamhetsåret 2021

5. KOMMUNIKATION OCH MARKNADSFÖRING

Trots mycket begränsade resurser att lägga på kommunikation och 
marknadsföring når Mag- och tarmförbundet långt med sin information. 
Basen är våra sociala medier, medlemstidning och vår hemsida.  

Sociala medier

Förbundets Facebook-sida har under året vuxit med 516 följare och 464 gilla-
markeringar. Flödet har i första hand handlat om forskning, personporträtt, 
intressepolitiska frågor och våra kampanjer. Också Unga magars facebooksidor har 
gått framåt i mindre skala.   

Förbundet har sammanlagt omkring 1000 följare på sina Twitterkonton. 

I december återöppnade förbundet sitt Instagramkonto för att bredda den digitala 
närvaron och skapa en plattform där även föreningarnas aktiviteter kan redovisas på 
ett överskådligt och lättsamt sätt.  

Medlemstidningen 

Medlemstidningen Allt om mage ges ut med fyra nummer om året. Tidningen har 
en normalupplaga på 7 200 exemplar och skickas ut till samtliga huvud- och 
stödmedlemmar samt till omkring 2500 intressenter, dvs. juridiska personer som 
vårdcentraler, specialistmottagningar, tidning- och nyhetsredaktioner, myndigheter, 
skolor, bibliotek mm.

Hemsidan 

Förbundets hemsida www.magotarm.se är fortsatt en viktig plattform för förbundet 
och för våra läns- och lokalföreningar. Den används bland annat för att publicera 
och offentliggöra dokument och sprida information om förbundets arbete.  

Övriga publikationer

”Mag- och tarmsjukdomar påverkar många svenskars livskvalitet”, krönika i 
bilagan ”Maghälsa” utgiven av Mediaplanet, publicerad i Svenska dagbladet, 
31 maj 2021, samt på www.folkhalsasverige.se. 

”Inflammatorisk tarmsjukdom – när kroppen anfaller sig själv”, krönika i 
bilagan ”Autoimmuna sjukdomar” Maghälsa” utgiven av Mediaplanet, 
publicerad i Svenska dagbladet 9 juni 2021, samt digitalt på
www.folkhalsasverige.se.  

Våra diagnosfoldrar och förbundsfolder beställs fortfarande av vårdpersonal, läns- 
och lokalföreningar, skolor och privatpersoner, om än inte i samma utsträckning 
under 2021 som tidigare.  
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Lila bandet 

Att synliggöra mag-/tarmsjukdomar och hur det är att leva med dem är en viktig 
uppgift för Mag,- och tarmförbundet.  

Färgen lila och det lila bandet har länge varit den internationella symbolen för 
arbetet med att öka allmänhetens kunskap om de inflammatoriska tarmsjukdomarna 
(IBD). Bandet används av våra systerföreningar i Norge, Finland, Danmark, Island, 
övriga Europa och i Nordamerika, och 2019 anslöt sig också Mag- och 
tarmförbundet till det lila bandet som symbol.  

Med 2020 års sista nummer av medlemsmagasinet Allt om mage skickade 
förbundet med två lila band som en julklapp till alla våra huvudmedlemmar: ett 
band att bära själv, och ett band att ge bort till en vän. På det sättet fick vi ut 
omkring 11 500 band i omlopp i ett svep.  

Arbetet med att etablera färgen lila och det lila bandet som symbol för IBD-
sjukdomarna fortsatte under 2021. Målet är inte att det lila bandet skall bli känt 
bland hela Sveriges befolkning, utan att det skall vara känt i den relevanta 
gruppen, dvs. hos de patienter, närstående, vårdprofession och näringsliv som har 
kopplingar till IBD-sjukdomarna. 

Mag-tarmdagen

19 maj är den nationella Mag-tarmdagen. Datumet sammanfaller med den 
internationella World IBD-day och ger förbundet möjlighet att koordinera aktiviteter 
med våra europeiska systerorganisationer i EFCCA. 

Svårigheter att planera verksamhet pga. Covidpandemin gjorde att all 
kampanjverksamhet kring 19 maj fick bedrivas i digitala medier. 
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6. FÖRBUNDSSTYRELSE 

Ordförande:  Jonas Eriksson, Västerbotten

Vice ordförande: Karl Gustavsson, Sjuhärad, Västergötland 

Ledamöter:   Susanne Nyström, Norrbotten  
Pia Delin, Örebro
Eleni Persson, Uppsala 
Kari Isoaho, Västmanland
Susanne Eklund, Gävleborg  

Suppleanter:   Fredrik Hopfgarten, Gävleborg 
Fredrik A Persson, Stockholm 
Marie Lindh, Stockholm 
Katharina Berggren, Skåne

Arbetsutskott: Jonas Eriksson 
Karl Gustavsson  
Susanne Nyström 
Peter Eneroth

Förbundsstyrelsen har under året haft fem protokollförda styrelsemöten. 
Arbetsutskottet har haft tio protokollförda möten.  

Valberedning: Margareta Röstlund, Örebro (sammankallande)
Brigitta Lindskog Boklund, Göteborg, Västergötland 
Peter Almroth, Östergötland

Lekmannarevisor: Lars Björnerbäck, Västerbotten
Ingela Werner, Örebro (suppleant)

KANSLI

Generalsekreterare: Peter Eneroth  

Kommunikatör/ Linn Inganäs   
Chefredaktör:  

Projektledare: Karin Kjellberg (t.o.m. januari)  

Projektledare/ Anette Wällstedt
administratör:  

Ekonomi/bokföring:  Maria Berg, SaveTime AB

Auktoriserad revisor: Lena Normann, HQV Stockholm, AB
Katarina Nyberg, HQV Stockholm AB (suppleant). 
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7. FÖRTECKNING UPPDRAG

Funktionsrätt Sverige:  Jonas Eriksson    
     Pia Delin

        Susanne Nyström

ABF:s studiekommitté:         Susanne Nyström

EFCCA:       Jonas Eriksson

Mag-Tarmfondens styrelse:      Jonas Eriksson (vice ordförande)
     Marie Lindh
     Fredrik A Persson 
     Peter Eneroth (kassör)

Arbetsgrupp tandvårdsutredningen:      Pia Delin 
     Jonas Eriksson

RCC Uppsala-Örebro:        Fredrik Hopfgarten

RCC i samverkan:        Fredrik Hopfgarten

Nationella styrgrupper för  

- Svenska Kolorektalcancerregistret 
- Kvalitetsregistret SweLiv
- Vårdprogram.grp kolorektalcancer
- Standardiserade vårdförlopp  
   tjock- & ändtarmscancer
- Bäckenrehab      Fredrik Hopfgarten

SWIBREG:        Karl Gustavsson

NAG-IBD:       Niklas Tiedje

Cancerfondens patient-  
och närståenderåd:        Peter Eneroth

Unga Magar, Moderator Facebook:      Ebba Persson

Arbetsgrupp familjehelg:        Susanne Nyström 
     Eleni Persson  

Läkemedelsverkets patient-  
och konsumentråd:       Peter Eneroth

Regeringens patientråd:       Jonas Eriksson  
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8. FÖRTECKNING SAMARBETEN

Samverkan med organisationer, myndigheter, industri och enskilda är ett effektivt 
sätt att förstärka förbundets egna resurser. Genom de olika 
samarbetskonstellationerna bereds möjlighet både att arbeta intressepolitiskt 
(påverkan), lyfta mag-/tarmfrågorna på den allmänna agendan (kunskap) och att 
knyta nya kontakter (gemenskap).

Under året har förbundet samarbetat med följande organisationer: 

Funktionsrätt Sverige 

Regionala cancercentrum 

ABF

Regeringens patientråd (Regeringskansliet)

Läkemedelsverkets patient- och konsumentråd

Sveriges kommuner och regioner (SKR) - projekt kunskapsstyrning (NAG-IBD)

Ideell arena 

Handikapphistoriska föreningen  

Belly Balance 

Netdoktor.se  

Läkemedelsindustrin  

          Takeda AB (projekt, annonsör, Patient Advisory Board)  

          Janssen Cilag AB (Patient Advisory Board)  

          Boehringer Ingelheim AG (Patient Advisory Board)  

          Tillotts Pharma AB (Annonsör, sponsor)  

          Coloplast AB (Annonsör, sponsor)  

          Ferring AB (Annons)  

          Biocodex AB 

Projekt, samarbeten och sponsringar från läkemedelsindustrin redovisas i 

databasen LIF (De forskande läkemedelsföretagen i Sverige) i enlighet med 

LIF:s etiska regler.
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Verksamhetsåret 2021

II. ÅRSREDOVISNING

Intäkter för att finansiera den fasta kärnverksamheten (styrelsen, medlemstidning, 
kansli, medlemsregister, hemsida etc.) kommer huvudsakligen från statsbidraget, 
medlemsavgifter, annonser i medlemstidningen Allt om mage och i mindre 
omfattning frivilliga insamlingar.

Den löpande bokföringen sköts av SaveTime AB och revisionen av HQV 
Stockholm AB.

Firma tecknas av styrelsen gemensamt eller av förbundsordförande och 
generalsekreterare, två i förening enligt delegation.

Löpande utbetalningar attesteras av generalsekreteraren, förbereds av Savetime AB 
och kontrasigneras av generalsekreteraren.

Statsbidraget, som bland annat beräknas på förenings- och medlemsantal 
föregående år, blev omkring 76 000 kr lägre för verksamhetsåret 2021. Detta 
berodde dels på att en lokalförening inte redovisat årsmöteshandlingar, dels på att 
förbundets medlemsantal minskade 2020.

2021 redovisar ett stort plusresultat som beror på flera arv som fallit ut på förbundet, 
samt på att möten, träffar och konferenser inte kunnat anordnas fysiskt pga. 
pandemirestriktionerna. Detta oaktat kan Mag- och tarmförbundets ekonomi sägas 
vara i god balans.
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