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PANDEMIÅRET 2020  
 
2020 är ett år som vi sent skall glömma. Tidigt i mars månad utbröt en global pandemi 
orsakad av Covid-19-viruset som kom att påverka oss alla, som individer, som 
organisation och som samhälle.  
 
Pandemin innebar många och stora omställningar för Mag- och tarmförbundet liksom 
för våra läns- och lokalföreningar. Förutsättningarna för organisationen att utföra det 
uppdrag som medlemmarna gett oss slogs undan när ”social distansering” blev en 
regel. Inställda föreläsningar, träffar och årsmöten kom att prägla året.  
 
Sett till situationen lyckades förbundet ändå genomföra ett innehållsrikt 
verksamhetsår. Omställning till möten på distans gick förvånansvärt bra och 
användningen av digitala konferenslösningar är något som kan komma till nytta också 
efter pandemin.  
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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.  
 
 
 
2. ORGANISATIONEN 
 
Mag- och tarmförbundet högsta beslutande organ är kongressen som hålls vart 
tredje år.  
 
Den senaste kongressen hölls i oktober 2017 och ny kongress skulle således enligt 
förbundsstadgarna egentligen genomförts i oktober månad 2020. Den rådande 
smittsituationen orsakad av Covid-19 satte dock effektivt stopp för detta. I ett första 
läge flyttades kongressen fram till december men snart framgick att detta inte heller 
var en realistisk genomförandeplan. Därför beslutades att skjuta kongressen till 
efterföljande år (2021) och att den skulle genomföras på distans. Sittande 
förbundsstyrelses mandat förlängdes av denna orsak hela 2020 ut och fram till den 
framskjutna kongressen som hölls den 10 april 2021.  
 
Förbundets 17 länsföreningar och 3 lokalföreningar (Västra Götaland) påverkades 
också av pandemin och de restriktioner som följde i dess spår. Några få föreningar 
hade hunnit hålla årsmöten strax före pandemiutbrottet men de flesta fick snabbt 
ställa om och hålla årsmöten på distans via digitala plattformar. I några fall skedde 
årsmöten per capsulam. 

                                                      
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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3. MEDLEMMARNA 
 
Förbundets främsta tillgång är medlemmarna. Det är genom dem som 
organisationen får sitt uppdrag, legitimerar sin existens och drar styrka att jobba 
vidare också när tiderna är svåra.  
 
Genom det centralt administrerade medlemsregistret finns mycket goda möjligheter 
att överblicka och analysera medlemskåren.3 Överraskande nog medförde pandemin 
ingen omedelbar nedgång i medlemsantalet. Det är mycket möjligt att detta kan 
komma senare som en fördröjd effekt, men för själva pandemiåret 2020 rör sig 
antalet tillkomna och avgående medlemmar inom det normala.   
 
Några översiktliga medlemsfakta för 2020:  
 
 Förbundet tappade något i medlemsantal under året (ingångsnetto 5595, 

utgångsnetto 5521). 
 

 Inflödet av medlemmar var trots pandemin normalt: 534 nya 
medlemmar. Utflödet var något större än vanligt men inte 
uppseendeväckande stort: 606 utträdda medlemmar.  
 

 Under det sista kvartalet 2020 började förbundet mäta hur de 
nytillkomna medlemmarna hittar till vår organisation. Mättiden fram till 
årsskiftet är givetvis mycket kort och präglad av Coronapandemin, men 
indikationen är att vägen fram till medlemskap primärt går via digitala 
kanaler (sökningar på internet samt genom Facebook). 
 

 Medlemskåren består övervägande av kvinnor (68%). Medelåldern är 
60 år för kvinnor och 59 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. Crohn’s sjukdom: 1513 (ung. oförändrat från 
tidigare år), ulcerös kolit: 1379 (något uppåt) samt mikroskopisk kolit: 
125 (något nedåt).  

 

 Den näst vanligaste diagnostypen är IBS (774, en nedgång jmf. med 
tidigare år).  

 

 Utöver aktiva medlemmar finns ca 2 300 intressenter i förbundets 
medlemsregister. Dessa består främst av juridiska personer som 
vårdcentraler, specialistmottagningar, tidning- och nyhetsredaktioner, 
bibliotek mm.   

 

                                                      
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.  
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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 2020  

 Förbundet fortsatte sitt engagemang i projektet Universellt Utformade 
Arbetsplatser som drivs av Funktionsrätt Sverige (där Mag- och 
tarmförbundet är medlemmar) genom deltagande i seminarier och 
referensgrupp. 

 
 Den pågående Tandvårdsutredningen (Dir 2018:16) som skall avlämna 

betänkande under våren 2021 bevakades av förbundet. Bland annat deltog 
vi en referensgrupp via Funktionsrätt Sverige. 

 
 Förbundet har haft en representant i Läkemedelsverkets patient- och 

konsumentråd. Samtliga möten under 2020 har genomförts på distans.  
 

 Förbundet har under året varit strategiskt och centralt placerade i flera 
kvalitetsregister och programgrupper inom tarmcancerområdet.  

 
 Förbundet har under året haft en plats i styrgruppen för det svenska 

kvalitetsregistret för IBD, SWIBREG.4 
 
 

                                                      
4 The Swedish Inflammatory Bowel Disease Registry. 
 



 

4 
 

Verksamhetsåret 2020 

 
 De öppna föreläsningar som var inplanerade i Mag- och tarmförbundets 

organisation under tarmcancermånaden mars kom av sig då pandemin 
slog till med full kraft denna månad. Den viktiga kortfilmen tidiga tecken 
på tarmcancer visades dock som vanligt under hela månaden på förbundets 
Facebook. Under sommaren publicerades även en intervjuartikel om 
betydelsen av tarmcancerscreening.  

 
 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 styrgruppen för 
IBD-sjukdomar (IBD-NAG).  

 
 Det internationella påverkansarbetet 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 2020 på distans.  

 
 En annan viktig internationell plattform är det Nordiska mötet där 

förbundet samverkar med de Nordiska länderna Sverige, Norge, Danmark, 
Finland och Island. Mötet ställdes dock 2020 in pga. rådande pandemi.  
 

 Under 2020 genomförde även förbundet en omfattande 
medlemsundersökning som en del i vårt strategiska påverkansarbete. 
Undersökningen kommer att utgöra grunden för framtagande av en 
intressepolitisk plattform och utbildningsinsatser på det intressepolitiska 
området (se 4.3).    
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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 
 
En av de mer förödande konsekvenserna av pandemin ur ett föreningsperspektiv var 
att möjligheterna att träffas gick om intet. Fysiska träffar kunde bara genomföras i 
mycket begränsad utsträckning och ”social distansering” blev det nya modeordet 
2020.  
 
Förbundet utnyttjade därför pandemiläget för att planera och sjösätta vårt 
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.  
 
 

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.  
 
 

Medlemsundersökning 
 
Pandemiåret blev ett ypperligt tillfälle för förbundet att lära sig mer om 
medlemmarna. Detta skedde genom en större medlemsundersökning som omfattade 
alla medlemmar i samtliga diagnoskategorier. Undersökningen genomfördes av 
Kantar/Sifo och projektet täcktes helt med ekonomiskt stöd från två av förbundets 
företagspartners.  
 
Undersökningen mätte bland annat medlemmarnas uppfattningar om den svenska 
mag-/tarmsjukvården, deras livskvalitet samt socioekonomiska variabler, bland 
annat ekonomisk status. Likaså inventerades de samhälleliga funktionshinder som 
personer med mag-/tarmsjukdomar möter i arbetslivet, skolan och sin vardag.  
 
Resultatet sammanfattades i en rapport som redan väckt stort intresse hos 
vårdprofessionen. Bland annat utsträcktes en inbjudan till förbundet att redovisa 
undersökningen vid Svenska Gastrodagarna.   
 
Extra glädjande var att förbundet fick ett mycket gott betyg av medlemmarna (mätt 
genom ett s.k. relationsindex). 
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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.  
 
2020 blev ytterligare ett framgångsrikt år för fonden. Industrisponsringen låg på 
ungefär samma nivå som tidigare och insamlingen från allmänheten (som alltså till 
största delen härrör från 2019) var också hög. Utdelningssumman blev därför hela 
1 250 000 kronor. Huvudstipendiat blev Caroline Nordenwall med ett projekt som  
undersöker kirurgisk behandling vid den inflammatoriska tarmsjukdomen ulcerös 
kolit. 
 
Alla medlemmar i förbundet är kollektivt ”silvergivare” till Magtarmfonden genom 
att en andel av medlemsavgiften skänks till fonden. 
 
 

Förlossningsskadad kvinna 
 
Projektet Förlossningsskadad kvinna led stor skada under Covid-19. Strax efter 
det att ett första ambassadörsinternat hade hållits i slutet på februari slog pandemin 
till med full kraft. Den förhindrade bland annat genomförandet av flera viktiga 
moment i form av offentliga föreläsningar och seminarier under det första halvåret 
2020. Planerade seminarier i Umeå, Linköping och Örebro fick ställas in, liksom 
medverkan på Svenska barnmorskeförbundets konferens i maj månad. 
 
En snabb omställning till digital verksamhet gjorde dock att projektet kunde delta i 
den digitala konferensen ”Bristningsdagen” i oktober.  
 
Projektet avbröts tillfälligt vid årsskiftet 2020/21 då projektledaren lämnade sin 
tjänst på grund av personliga skäl. Projektet återupptas när pandemi- och 
smittskyddsläget tillåter fysiska träffar. Under tiden färdigställs en bok om 
förlossningsskador hos kvinnor inom ramen för projektet. 
 
 

Supportbrev 
 
Stöd från patientrörelsen är ofta ett krav för att en forskare/forskargrupp skall kunna 
söka medel till ett projekt, och vi har genom åren bistått sådana projekt med stödbrev 
(s.k. letter-of-support) vid många tillfällen.  
 
2020 lämnade Mag- och tarmförbundet sitt stöd till dr. Jonas Ludvigssons och hans 
projektansökan till Karolinska institutet för en högaktuell studie om Covid-19 vid 
mag-/tarmsjukdom. 
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5. KOMMUNIKATION OCH MARKNADSFÖRING 
 
Trots mycket begränsade resurser att lägga på kommunikation och 
marknadsföring når Mag- och tarmförbundet långt med sin information. 
Basen är vår medlemstidning, vår hemsida och vår Facebook-sida.  
 
 

Medlemstidningen 
 
Medlemstidningen Allt om mage ges ut med fyra nummer om året. Tidningen har 
en normalupplaga på 6 500 exemplar och skickas ut till samtliga huvud- och 
stödmedlemmar samt till omkring 2000 intressenter (de flesta sjukhus, 
vårdmottagningar, skolor, tidningsredaktioner, myndigheter m.fl.).   
 
Marsnumret trycks vanligtvis i en något högre upplaga för att motsvara en högre 
efterfrågan inför tarmcancermånaden mars, dock inte under detta pandemiår.  
 
 

Hemsidan 
 
Förbundets hemsida www.magotarm.se är fortsatt en viktig plattform för förbundet 
och för våra läns- och lokalföreningar. Hemsidan är betydelsefull som 
länkplattform, för att publicera och offentliggöra dokument och för att sprida 
information om de diagnoser som förbundet arbetar med. Under året har mindre 
kosmetiska och funktionella uppdateringar genomförts. 
 
 

Sociala medier 
 
Förbundets Facebook-sida har under året vuxit med 375 följare. 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. 
 
 

Övriga publikationer 
 
 ”För dyrt rädda 400 liv”, artikel i Svenska Dagbladet, 2020-08-17  
 ”Förbundet med magkänsla”, ledare i maghälsobilaga, Media Planet, 

december 2020.  
 

Våra diagnosfoldrar har fortfarande stor åtgång och beställs av vårdpersonal, läns- 
och lokalföreningar, skolor och privatpersoner, likaså den nya förbundsfoldern. 
Förbundets kokbok Näring och njutning utrangerades däremot ur förbundets utbud 
efter 20 års trogen tjänst. Försäljningen av barnboken Krokig tarm, vars intäkter går 
till Mag-tarmfonden, fortgår så länge lager finns, men sålde marginellt under 2020. 
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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 under 2019 anslöt sig också Mag- och 
tarmförbundet till det lila bandet som symbol.  
 
I perioden 19 april fram till den 19 maj gjorde förbundet ett första försök att starta 
en ”lila våg” där våra följare i sociala medier inbjöds att skicka in kreativa bilder 
med ett lila tema. Ett trettiotal bilder kom in och får betraktas som en god start på 
kampanjen som skall bli årligen återkommande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  
 
Onsdagen den 19:e maj anordnade förbundet en IBD-chat med Netdoktor.se där 
allmänheten kunde chatta med vårdprofession och ställa frågor bland annat om 
Covid-19 situationen för IBD-patienter.  
 
Samma vecka (v. 20) kungjordes Mag-Tarmfondens stipendiater.  
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6. FÖRBUNDSSTYRELSE6 
 
Ordförande:  Margareta Röstlund, Örebro  
 

Vice ordförande: Birgitta Lindskog Boklund, Göteborg   
 

Ledamöter:   Christer Johannesson, Skåne (ek. talesperson) 
  Gerd Winoy Mowitz, Skåne 

Jonas Eriksson, Västerbotten 
Pia Delin, Örebro 

 

Suppleanter:   Fredrik Hopfgarten, Gävleborg 
  Susanne Nyström, Norrbotten  
  Eleni Persson, Uppsala 
  Inéz Norberg-Delgado, Stockholm  
 

Adjungerad:   Karl Gustavsson, Sjuhärad 
 

Arbetsutskott: Margareta Röstlund 
Christer Johannesson   
Birgitta Lindskog Boklund 
Peter Eneroth 

 

Valberedning: Britt Eklund, Gävleborg (sammankallande) 
  IngaLill Springer, Värmland 

Peter Almroth, Östergötland 
  Ivar Hjelm, Stockholm 
 

Lekmannarevisor: Jan-Olof Paulsson, Uppsala (suppleant)7 
 
 
KANSLI 
 
Generalsekreterare: Peter Eneroth  
 

Kommunikatör/ Linn Inganäs   
Chefredaktör:   
 

Projektledare: Karin Kjellberg  
 

Projektadministratör:  Anette Wällstedt 
 

Ekonomi/bokföring:  Maria Berg, SaveTime AB 
 

Auktoriserad  Staffan Svedin, HQV Stockholm AB t.o.m 20200930  
revisor:       Lena Normann, QV Stockholm, fr.o.m 20201001 
  Katarina Nyberg, HQV Stockholm AB (suppleant). 
 

                                                      
6 Coronapandemin försköt kongressen varför förbundsstyrelsens mandat förlängdes till 10 april 2021. 
7 Ordinarie lekmannarevisor Bibi Eriksson, Stockholm, avled under maj 2020. 
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7. FÖRTECKNING UPPDRAG 
 
Huvudkontakt Funktionsrätt Sverige:      Margareta Röstlund 
 

ABF:s studiekommitté:         Birgitta Lindskog Boklund 
 

EFCCA:        Jonas Eriksson 
 

Nordiskt möte:       Margareta Röstlund  
     Peter Eneroth 
 

Mag-Tarmfondens styrelse:      Margareta Röstlund 
     Jonas Eriksson 
     Christer Johannesson 
     Peter Eneroth  
 

Universellt Utformade Arbetsplatser:       Pia Delin 
 

Referensgrupp Tandvårdsutredningen:      Pia Delin  
     Jonas Eriksson 

  

RCC Uppsala-Örebro:        Fredrik Hopfgarten 
     Jan-Åke Paulsson 

 

RCC i samverkan:        Fredrik Hopfgarten 
 

Nationella styrgrupper för   
- Svenska Kolorektalcancerregistret  
- Kvalitetsregistret SweLiv 
- Vårdprogrammet kolorektalcancer 
- Standardiserade vårdförlopp  
   tjock- & ändtarmscancer 
- Bäckenrehab       Fredrik Hopfgarten 

 

SWIBREG:         Karl Gustavsson 
 

Nätverket för jämlik hälsa:       Peter Eneroth 
  

NAG-IBD:        Niklas Tiedje 
 

Cancerfondens patient-  
och närståenderåd:        Peter Eneroth 
 

Unga Magar, Moderator Facebook:      Ebba Persson 
 

Unga magar, Arbetsgrupp familjehelg:       Birgitta Lindskog Boklund 
     Susanne Nyström 

 

Unga Magar kompis:        Inéz Norberg-Delgado 
 

Läkemedelsverkets patient-  
och konsumentråd:       Peter Eneroth 
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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 

Läkemedelsverkets patient- och konsumentråd 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) - projektet kunskapsstyrning i vården  

Ideell arena  

Handikapphistoriska föreningen  

Belly Balance  

Netdoktor.se  

Läkemedelsindustrin  
 

          Takeda AB (projekt, annonsör, Patient Advisory Board)  

          Janssen Cilag AB (projekt)  

          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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9. 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.  

Statsbidraget minskade med omkring 50 000 kr då en lokalförening lagt ned sin 
verksamhet under 2020. Genom att förbundets medlemsantal minskat jämfört med 
föregående år, minskade också intäkten av medlemsavgifter något.  

Projekt utanför kärnverksamheten har finansierats av industrin (se avsnitt 7). 

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

2020 redovisar ett stort plusresultat som till övervägande del beror på ett arv som 
fallit ut på förbundet. Men bortsett från denna mer tillfälliga intäkt faller likväl 
året ut med ett förhållandevis stort plusresultat. Detta beror uppskattningsvis till 
3/4 på att möten, träffar och konferenser inte kunnat anordnas fysiskt under 
pandemiåret. Återstående överskott får dock ses som ett tecken på Mag- och 
tarmförbundets ekonomi är under kontroll med kostnader och intäkter i balans.
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Ett varmt tack till samtliga som under 2020 givit sitt stöd till vår verksamhet!  

 

 

Stockholm april 2021 

 
 
 
 
………………………………………...  ………………………………………... 
Margareta Röstlund  Birgitta Lindskog Boklund 
Ordförande    Vice ordförande 
 
 
 
 
………………………………………...  ………………………………………... 
Gerd Winoy Mowitz  Christer Johannesson  
Ledamot   Ledamot   
 
 
 
 
………………………………………...  ………………………………………... 
Jonas Eriksson  Pia Delin 
Ledamot   Ledamot 
  
  
 
 
  
Vår revisionsberättelse har avgivits den     /        2021 
 
 
 
 
 
 
……………………………………...  ……………………………………... 
Lena Normann   Jan-Olof Paulsson 
Auktoriserad revisor   Lekmannarevisorssuppleant  
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