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Inför årsmötet torsdag den 21 mars 2019
Alla sektionsansvariga ombedes att lämna in sin  
verksamhetsberättelse snarast.  
 Helst via e-post till: madeleine.gbg@neuro.se tala med Madeleine 
Kyllerfeldt tel. 031-711 38 04 om du har frågor.

Medlem med Ataxi söker kontakt
Har du fått diagnosen Ataxi? Jag fick diagnosen Ataxi tidigare i år, 
skulle gärna vilja få kontakt med dig/er eller om det finns en förening 
för Ataxi drabbade. 
Hör gärna av dig till Neuroförbundet, tel. 031-711 38 04

Med bästa hälsningar Anne
Redaktionen har min e-postadress.

Säljes 

Permobil Shoprider, nyskick, röd.

Pris: 8 000 kr

Kontakt: Anders Ewert 0709 224707

Kallelse till ÅRSMÖTE 2019 
för Neuroförbundet Göteborg  

Torsdag den 21 mars 2019, kl. 18.00 - c:a 20.30 
Dalheimersalen, Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12

Det är viktigt att du närvarar på årsmötet!
Alla medlemmar har en röst. På årsmötet kan du använda den och 
framföra dina åsikter, vara med och påverka föreningens verksamhet 
och budget samt välja vilka som ska ingå i styrelsen och leda  
föreningen under året.  

OBS! För att ha rösträtt på årsmötet måste du ha betalat  
medlemsavgift för 2019. Ta med ditt medlemskort. Är du osäker på 
om du betalat, kontakta kansliet.

Anmälan till kansliet senast 14 mars. tel. 031-711 38 04, 
e-post: info.gbg@neuro.se

Nu söker vi personal till sommarsäsongen 2019  
på Strannegården.  
Vill du veta mer? Gå in på vår hemsida
www.neuro.se/goteborg och klicka på fliken lediga tjänster i  
högermenyn.

Omslagsbild: Universeum 2019

Foto: Rita Rak
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Varje år får 1000 svenskar diagnosen Multipel skleros, ms. 
Vad innebär ms och hur är det att leva med sjukdomen? 
Hur kommer framsteg inom ms-forskningen att förändra 
livet för ms-patienter? Hur påverkar nya metoder inom 
diagnostiseringen patienten?
 
Neuroförbundet Göteborg bjuder in till en inspirerande  
föreläsning med fokus på ms. Du kommer att få möjlighet 
att lyssna till Markus Axelsson, överläkare vid MS-centrum 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och även ställa dina 
frågor till honom. Deltar gör också en patientföreträdare.

 

Mötet sponsras av

Multipel skleros 
– nu och i framtiden

Datum & tid:  
21 februari, kl. 17.30 – 19.30
 
Plats:  
Scandic Opalen,  
Engelbrektsgatan 73, Göteborg

Vi bjuder på kaffe, macka, frukt 
och juice från klockan 17.00!  
Fritt inträde. Anmälan görs till 
Neuroförbundets kansli, e-post 
info.gbg@neuro.se. Begränsat  
antal platser, först till kvarn gäller.

Intresserad av att jobba idéellt inom Neuroförbundet Göteborg?
Vi behöver alltid nya krafter och idéer i föreningsarbetet.

Alla medlemmar är välkomna att engagera sig. (Medlem med diagnos, anhörig, stödjande).

Kontakta valberedningen: Madeleine Kyllerfeldt tel. 031-711 38 04 eller e-post: madeleine.gbg@neuro.se

Boule, Lunch och Trevlig gemenskap!
Fredag den 15 februari kl. 12.00 - ca 14.00,

samling i entrén 11.45 på Boulebar, Rosenlundsgatan 8

Vi får en kort introduktion om hur spelet fungerar och spelar sedan till kl. 13.00. Därefter äter vi lunch. Välj mellan 
en klassisk flintastek med pommes frites och bearnaisesås eller det grönare alternativet friterad kikärtskaka med 

linser, grönkål, ingefära och apelsin. Rätterna serveras med krispig sallad och baguette. Kaffe och en liten kaka 

ingår. OBS! Restaurangen tar inga kontanter om man vill köpa något.

Avgift: Medlem 125 kr, ej medlem 175 kr
Anmälan: Till kansliet senast 7 februari på tel. 031-711 38 04, e-post: info.gbg@neuro.se,  
 ange vid anmälan vilken rätt som önskas, samt eventuell matallergi.

OBS! Begränsat antal platser.  
Anmälan är bindande och betalning görs till föreningens plusgiro 1 21 30-1 
när du fått din anmälan bekräftad, dock senast 11 februari, märk betalningen  
med ”Boule” och namnen på deltagarna.
 

Foto: pixabay



Aktiviteter

Prova på iPad/smartphone
Daniel Eriksson är datalärare vid Folkuniversitet och tipsar kring användningen av iPad och smartphone.  
Ta med egen mobil och/eller iPad för egen övning.

Datum: Tisdag den 26 februari och/eller tisdag den 9 april  
Tid: Mellan kl. 17.00 - 20.00 
Plats: Vegasalen, Vegagatan 55, Göteborg
Avgift: 40 kr, kaffe och tilltugg ingår
Anmälan: Till Strokeföreningen senast 21 februari resp. 4 april på  
 tel. 031-775 98 70 eller e-post:info@strokevg.se

Meddela vid anmälan att du kommer från Neuroförbundet.

”Smärtlindring, stresskontroll och energi över till det viktiga i livet”

Björn Rhodin, Klinikchef, grundare och VD på Caladrius, som har professionell träning och rehab och ligger i 
Göteborg. Han kommer att föreläsa kring smärtlindring vid långvariga smärttillstånd och hur stresskontroll kan ge 
dig mer energi över till det viktiga i livet.

       
                               

     
            

Strokeföreningen inbjuder till filmsöndag den 24 februari
Vi ser filmen MAMMA MIA! Here we go again, filmen är en uppföljare till MAMMA MIA! från 2008

MAMMA MIA! Here We Go Again tar oss tillbaka till det förflutna för att berätta historien om vad som egentligen 
hände. Sophie är gravid, känner sig närmare sin mor och hon vill veta mer om hennes kärlekar och förflutna.  
Filmen är en musikalfilm baserad på ABBAs låtar.

Datum: Söndag den 24 februari 
Tid: Kl. 14.00 - 16.00 
Plats: Vegasalen, Vegagatan 55, Göteborg 
Avgift: 25 kr för film med dryck och tilltugg. 
Anmälan: Till Strokeföreningen senast torsdag före varje film,  
 på tel. 031-775 98 70 eller e-post: info@strokevg.se

Kommande datum för filmsöndagar: 24/3, 28/4, 19/5

Ett tips: Innan filmen serveras söndagslunch på Café Ärtan en trappa upp, pris: 82 kr. 

Datum: Onsdag den 27 februari 
Tid:	 Kl.	17:30	-	19:30
Plats: Dalheimers Hus, Hultbergssalen, Slottsskogsgatan 12
Avgift:	 50	kr,	fika	ingår. 
Anmälan: Till	kansliet	tel.	031-711	38	04	eller	e-post:	info.gbg@neuro.se              
  
  

Betalning: När du fått din anmälan bekräftad betala till föreningens plusgiro 1 21 30-1.  
Märk betalningen ”smärta” samt namn på deltagarna. 
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Föreläsaren Björn Rhodin.

Foto: pixabay



Inbjudan till en föreläsningsdag 
för dig med dystrofia myotonika och dina anhöriga 

I samband med den internationella konferensen om dystrofia myotonika IDMC -12 i 

Göteborg kommer det att anordnas en föreläsningsdag för patientgruppen och deras 

anhöriga. Internationella föreläsare från IDMC-12 kommer att bjudas in tillsammans med 

svenska föreläsare, där det aktuella forskningsläget kommer att presenteras. Program för 

dagen kommer att finnas på konferensens hemsida https://idmc12.org/

Föreläsningsdagen kommer att hållas på Dalheimers hus den 14 juni 2019. Programmet börjar klockan 10.00 

med registrering och kaffe från klockan 9.00. Dagen avslutas klockan 16.00. Kostnaden för dagen är 400 kronor 

och inkluderar föreläsning, kaffe och lunch. Anmälan och betalning kommer att ske via hemsida för IDMC-12, där 

det kommer att finnas en särskild registrering för patient- och anhörigdag, se ovan. 

Organisationskommittén för IDMC-12

Genom

Anne-Berit Ekström                                        Christopher Lindberg                                                          

överläkare, barnneurolog  överläkare, neurolog                                                                                          

Regionhabiliteringen Neurologen                                                         

Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Inbjudan till mingelkväll med ost och dryck

Datum: Onsdag den 6 mars
Tid: Kl. 17.00 - 19.00     
Plats: Neuroförbundets föreningslokal, Arkitektgatan 2, Göteborg 
Avgift: 100 kr/person 

Anmälan senast torsdag 28 februari till kansliet tel. 031-711 38 04, e-post: info.gbg@neuro.se 

ange vilken förening du/ni tillhör.

När ni fått er anmälan bekräftad betalas avgiften in på föreningens plusgiro 1 21 30-1, märk betalningen med

”Mingelkväll” samt namn på deltagarna.

Leva & Fungera mässan

Mässan har haft en ledande roll för personer med funktionsnedsättningar och presenterar den senaste och bästa 
teknologin inom hjälpmedel. Förra året lockade mässan 14 000 besökare.  
På Leva & Fungera 2019 flyttar även Kommunikationskarnevalen in, en konferens om funktionsnedsättning och 
kommunikation, syftet är att vara ett forum och en mötesplats för alla som är intresserade av kommunikativa 
svårigheter och kommunikationsstöd – Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK). 

Plats: Svenska mässan, Göteborg 
Datum: 26 - 28 mars 
Öppettider: Tisdag och onsdag kl. 09.00 - 17.00 och torsdag kl. 09.00 - 16.00 

Det är kostnadsfritt att besöka Leva & Fungera, hämta entrékort på www.levafungera.se
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Övriga aktiviteter

NMD - badet 
Är igång denna termin, vid frågor kontakta Michael Ahlberg på tel. 0709-66 51 52

 

MS - gymnastiken
Kontakta kansliet, tel. 031-711 38 04

Rullstolsdans

Startdatum: 29 januari 2019  
Dag och tid: Tisdagar mellan kl. 18.00 - 20.00
Plats: Hultbergssalen, Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12 
Avgift: Medlem i Neuroförbundet Göteborg 150 kr, ej medlem 450 kr. 
Anmälan: Kontakta Teresé på kansliet på tel. 031-711 38 04 eller e-post: info.gbg@neuro.se  
Kommande datum: Varje tisdag fram till sista tisdagen i maj.

Borgen, lokalgruppen i Kungälv
Välkomna, hälsar Inger Larsson tel. 0303-21 11 28 och Lars-Gunnar Andresson tel. 0705-94 45 72

Dag och tid: Onsdag den 20/2  kl. 13.30
Plats: Equmeniakyrkan Utmarksvägen 3, 442 39 Kungälv

 Specialiserad rehabilitering och folkhögskola!
På Valjeviken i Sölvesborg erbjuder vi neurologisk rehabilitering. Valjevikens 
folkhögskola erbjuder utbildning i kombination med rehabilitering. Eller kurser 
i samverkan med din förening.

Valjevikens rehabilitering erbjuder:
Rehabilitering/träning.
Rekreation
Diagnoskurser och temakurser 
 - rehabilitering där du tillsammans   
 med andra med liknande diagnos    
får lära dig mer om sjukdomen eller   
 olika träningsalternativ. 
Dygnet runt assistans
Tillgänglig miljö/anpassat boende

Valjevikens folkhögskola erbjuder:
Behörighetsgivande utbildningar
Intressebaserade utbildningar
Yrkesutbildningar
Samverkanskurser
Tillgänglig miljö/anpassat boende
Kombination m. rehabiliteringsinsatser
Dygnet runt assistans

Läs mer på vår hemsida
valjeviken.se!



Fonder

Diagnosträffar

Stiftelsen Professorskan Betzie Johanssons MS-donation
Stiftelsens huvudsakliga syfte är att främja vård av barn under 18 år som drabbats av CP eller MS.  
Ansökningsblankett finns på kansliet.

Sista ansökningsdag är 15 april.

Norrbacka-Eugeniastiftelsen
Stiftelsen har till ändamål att underlätta situationen för personer med rörelsehinder. Det sker genom bidrag till 
enskilda personer, till organisationers och föreningars aktiviteter samt till forskning och utvecklingsarbete.  
Ansökningsblankett och mer info hittar du på www.norrbacka-eugenia.se  
eller kontakta kansliet på tel. 031-711 38 04

Sista ansökningsdag för enskilda personer är 28 februari.

Stiftelsen Hilda Henrikssons Fond
Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta samt att även 
verka för ungdomens fostran, vård och utbildning. Bidrag lämnas i första hand till personer bosatta i Göteborg som 
lider av multipel skleros eller cerebral pares. 
Ansökningsblankett och mer info hittar du på vår hemsida www.neuro.se/goteborg eller kontakta kansliet på 
tel. 031-711 38 04.

Sista ansökningsdag är 15 mars och 15 oktober.

Petter Silfverskiölds Minnesfond 
Bidrag ur denna fond kan sökas till barn och ungdomar under 25 år med sjukdom eller funktionsnedsättning, till 
vård, rekreation, förbättring av sociala förhållanden eller till trivselskapande åtgärder för barn och ungdomar med 
sjukdom eller funktionsnedsättning. 
Ansökningsblankett och mer info hittar du på www.pettersilfverskioldsminnesfond.se eller kontakta  
Lotta Vesterlund på tel. 0790-12 98 90 

Ansökan skall sändas in senast den 10 mars till stiftelsens sekreterare.

Caféträff för dig med MS
Ni som har MS är inbjudna till en fikaträff i föreningslokalen, det blir trevlig gemenskap och ett bra tillfälle att prata 

med andra i samma situation.

Dag och tid: Tisdag den 12 februari mellan kl. 18.00 - 20.00
Plats: Föreningslokalen på Arkitektgatan 2
Avgift: 20 kr, fika ingår. 
Anmälan: Till kansliet tel. 031-711 38 04  
 eller e-post: info.gbg@neuro.se

                                              Välkomna hälsar Sara

ALS- Amyotrofisk Lateral Skleros
Dessa träffar är för dig som har ALS, är anhörig eller personlig assistent. Du kan träffa andra i samma situation, 

ställa frågor, få värdefulla tips, hjälp med ansökningar, mm.      

Dag och tid: Torsdag den 31 januari och 28 februari, kl 13.30 - 15.30
Plats: LaSSe Brukarstödscenter, Kämpegatan 3, Göteborg 
Anmälan: Senast två dagar innan varje träff till 031 - 84 18 50 eller e-post: brev@lassekoop.se 
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Nytt om behandling vid MS
Jan berättade om nya behandlingsstudier och 
behandlingsprinciper vid MS. Han visade bild 
av utvecklingen av bromsmediciner från 1996 då 
Betainterferon kom och fram till idag. Den första 
riktigt effektiva medicinen, Tysabri kom 2006 och 
därefter kom bland annat Gilenya 2011, (den första i 
tablettform), Aubagio och Lemtrada (dropp) 2013.

Han gick sedan igenom vilka mediciner som 
ingår i första och andra linjens behandlingar och 
vilka profiler de olika medicinerna har samt deras 
verkningsmekanismer.

Jan förklarade att endast 1 på 10 av de plack som kan 
upptäckas vid en MR ger ett skov och att ungefär 10-
15 år efter diagnosdebut brukar skoven börja avta och 
gå över i progression.  
   Behandling har störst effekt om den sätts in i ett 
så tidigt skede som möjligt, för att kunna ändra på 
sjukdomsförloppet och hindra funktionsnedsättning. 
Jan redogjorde sedan för flödesschemat för 
nyinsättning av bromsmedicin vid MS.

Ny syn på MS
Innan 2013 delade man upp MS i de olika grupperna 
skovvis-, primärprogressiv- och sekundärprogressiv 
och man gav endast de som hade skovvis förlöpande 
sjukdom bromsmedicin.    
   2013 började man istället lägga fokus på om det finns 
aktivitet eller inte. Från de tre tidigare indelningarna 
fick man istället fyra. Aktivitet med progression, 
aktivitet utan progression, ingen aktivitet men med 
progression och den sista ingen aktivitet och utan 
progression.  
   Med detta synsätt började man sedan behandla även 
de som tidigare ansågs ha progressiv MS.

Jan berättade sedan vad de ser på för att kunna avgöra 
om en behandling är verksam eller om den bör 
bytas ut. Han talade om NEDA, vilket är att du inte 
uppvisar någon uppenbar sjukdomsaktivitet. Du skall 
då inte ha haft några nya skov eller nya förändringar 
i det centrala nervsystemet, ingen försämring av din 
rörelseförmåga eller minskad hjärnvolym utöver det 
normala. Om dessa krav inte är uppfyllda så betyder 
det att medicineringen inte är tillräckligt effektiv och 
bör bytas ut mot mer effektiv behandling.

Kladribin och Ocrevus
Jan gick vidare och talade om de nya MS-
behandlingarna Kladribin och Ocrevus. Kladribin, 
tablettbehandling ges till vuxna patienter med högaktiv 
skovvis MS.  
   Varje kur består av två behandlingsveckor, en i 
början av första månaden och en i början av den 
andra månanden för respektive behandlingsår. Varje 
behandlingsvecka består av fyra till fem dagar, där 
patienten beroende av kroppsvikt får en eller två 
tabletter dagligen. Efter att dessa två behandlingskurer 
är avslutade så behöver patienten ingen ny kur år tre 
och fyra. Denna medicin påverkar lymfocyterna och 
har en långvarig effekt.  
   Jan presenterade forskningsresultat gjorda 
på Kladribin som visade en 58 % minskning 
av skovaktivitet och en 47 % minskning av 
funktionsförsämring jämfört med placebo. Ocrevus, 
sprutor som ges två gånger och sedan dubbeldos 
var sjätte månad. Denna medicin ger sig på och tar 
bort B-celler. Studier gjorda på Ocrevus visar på en 
övertygande förbättring på sjukdomstillståndet jämfört 
med såväl placebo som Betainterferon. Kladribin och 
Ocrevus kan båda användas för skovvisförlöpande 
MS, medan Kladribin är den första behandling som 
godkänts för behandling av primärprogressiv MS.  
   Jan förklarade att när man ser i MS-registret så har 
antalet personer med primärprogressiv MS gått ner, 

Neurodagen - Multipel skleros

Den 27 september 2018, vilken var årets sista Neurodag, hade vi föreläsningar kring Multipel 
skleros. Medverkande var Jan Lycke, professor och neurolog och Lenka Nováková Nyrén, 
neurolog, båda från MS centrum på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Kvällen började 
med en kort presentation av Neuroförbundet Göteborg från Kent Andersson, kassör i 
Neuroförbundet Göteborgs styrelse. Han lämnade sedan över till Jan Lycke.
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vilket kan bero på bättre undersökningar och tidigt 
insatt behandling. 

MS och utvärdering av sjukdom med blodprov
Efter Jan Lycke fick vi ta del av Lenka Nováková 
Nyréns föreläsning där hon berättade om hur man kan 
utvärdera MS-sjukdomen med hjälp av blodprov.

Biomarkörer
Lenka berättade om biomarkörer (biologiska 
markörer), vilket är ett mätinstrument som kan mäta 
såväl normala som onormala processer som sker i 
kroppen. Dessa kan användas för att se om patienterna 
svarar på läkemedelsbehandlingar. Hon utvärderar 
olika biomarkörer för att kunna använda dem i den 
kliniska vardagen.

Neurofilament
1993 började man studera neurofilament (protein som 
vid MS läcker ut från skadade nervceller), vilket är en 
biomarkör, för att se om det skulle kunna användas. 
Det finns tre olika neurofilament, tung, medium och 
lätt. Forskarna konstaterade att det lätta neurofilamentet 
var det bästa och det är också detta som Lenka forskat 
på. 
   Neurofilament är något som man idag mäter 
i ryggmärgsvätska för att se på aktivitet i MS-
sjukdomen. Lenka förklarade att dessa neurofilament 
är något som man också kan påträffa i blodet och som 
man sett höjs vid ett skov och som sedan går tillbaka 
när inflammationen lagt sig.

Forskning har gjorts på om man skulle kunna se på 
neurofilament i ett blodprov, istället för att behöva 
göra ett ryggmärgsprov. Att mäta neurofilament i 
ryggmärgsvätska är oerhört svårt, då mängden är 
väldigt låg. Lenka förklarade detta med att säga 
att det är som att försöka finna sockret efter två 
upplösta sockerbitar i en olympisk bassäng. Att mäta 
neurofilament i blod är ännu svårare, då mängden är 
hela tjugo gånger mindre än vid ryggmärgsvätska.    
   Fördelarna med ett blodprov istället för MR och 
ryggmärgsprov är ändå att föredra. Utöver att det 
skulle vara betydligt mer behagligt och smidigt för 
patienten, så finns det även rent utredningsmässiga 
fördelar. Istället för att följa upp sjukdomen med MR 
en gång om året, så kunde man istället ta blodprov vid 
patientens rutinkontroller. Detta skulle göra att man 
kunde upptäcka sjukdomsaktivitet tidigare och på så 
sätt stoppa processen innan den ger skada.

En åhörare frågade när detta kan bli verklighet och 
Lenka svarade att hon trodde det skulle kunna bli 
aktuellt redan nästa år.

Aktuella behandlingsstudier
Sedan tog Jan Lycke vid igen och presenterade aktuella 
behandlingsstudier vid MS-centrum på Sahlgrenska.

Jan förklarade att Sahlgrenska har den största MS-
verksamheten i Sverige och visade sedan en 
lång lista på pågående läkemedelsstudier. Han nämnde 
bland annat Fampyra, vilket förbättrar gångförmåga då 
ledningsförmågan förbättras. Siponimod för sekundär 

Lenka Nováková Nyrén, var en av kvällens föreläsare och beskrev neu-
rofilamentets användningsområde.
                  Foto: Caroline Persson

Jan Lycke betonade vikten av insättning av effektiv behandling i ett tidigt 
skede av sjukdomen.
                  Foto: Caroline Persson
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progressiv MS och nämnde Zimbryta som kom 2016, 
men som pga. de svåra biverkningarna drogs in.

Pågående studier
Jan nämnde de tre nya S1P-antagonisterna 
Ponesimod och Ozanimod som nya behandlingar för 
skovvisförlöpande MS och Siponimod som ny och 
sannolikt första behandlingen för sekundär progressiv 
MS. Dessa liknar Gilenya, då de är ute efter att stänga 
in de vita blodkropparna i lymfkörtlarna. 

Jan gick sedan vidare och talade om hur vida man kan 
få en regeneration med hjälp av vitaminer och syftade 
då på Biotin (B7) i högdos för progressiv MS. Han 
förklarade att det framkommit att Biotin är en effektiv 
behandling och därför skall nu en fas 3 studie göras.

Jan gick sedan in på stamcellstransplantation och 
förklarade lite snabbt hur det går till. Han förklarade 
att stamcellstransplantation är en väldigt effektiv 
behandling men har en del biverkningarna. Tidiga 
biverkningar är ökad risk för bakteriell-, svamp- och 
virusinfektion eftersom immunförsvaret är svagt och 
nollställt. Upptill 6 månader efter kan biverkningar 
såsom håravfall, olika typer av herpesinfektioner och 
andra svårare infektioner komma. Senare biverkningar 
kan vara sådant som infertilitet och ökad risk för 
cancer och andra autoimmuna sjukdomar.

 Han berättade att MS centrum medverkar vid ett flertal 
studier där nya läkemedel testas och utvärderas. Han 
nämnde flera studier och där bland annat Imatinib som 
skovbehandling och studier på Mabthera för att få ett 
bättre underlag för att använda detta läkemedel.  
   Målet med deras studier är att kunna erbjuda och 
starta upp allt effektivare behandlingar för MS tidigt. 
Han tillade också att vad gäller progressiv MS, så är 
det nya behandlingar under utveckling. Jan förklarade 
de många fördelar med läkemedelsstudier och klinisk 
forskning som MS vården gör. Han förklarade att 
genom dessa blir det en förbättrad kvalitet på vården 
och utvärdering av patienterna, likaså en bättre 
kontinuitet och trygghet i MS-vården. Dessutom får 
patienterna tidigare diagnos och behandling.  
   De patienter som deltagit i läkemedelsprövningar har 
dessutom kunnat undgå svåra funktionsnedsättningar, 
då de tidigt fått ta det av effektiva läkemedel innan de 
blivit godkända.

Alla dessa tre föreläsningar var oerhört intressanta och 
uppskattade och knöt fint ihop Neuroveckan 2018.

 
Caroline Persson
Kompassen, Råd & Stöd

KonstArten

Café KonstArten 

Margareta Svensson som håller i populära Café KonstArten hälsar gamla och nya deltagare välkomna till VT-19. 
Vi träffas en söndag i månaden 3 ggr per termin i föreningslokalen och träffarna är alltid välbesökta.  
Margareta brukar berättar om någon aktuell konstnär eller utställning. Trevlig gemenskap och diskussioner kring 
konst kännetecknar träffarna.  
  Varje år i februari/mars har vi vårt årsmöte där vi lottar ut den konst som köpts in under året i form av tavlor, glas, 
keramik och böcker. Hela medlemsavgiften på 360 kr/år går till att köpa in de konstverk som lottas ut på vårt  
årsmöte. Den 17 mars kommer Café KonstArten att handla om konst från Italien med film från Lago Maggiore.

Dag och tid: Söndag den 17 mars kl. 14.00 - 16.30
 senast torsdag veckan innan.
Plats: Föreningslokalen på Arkitektgatan 2 
Avgift: 30 kr, fika ingår.
Anmälan: Till kansliet på tel. 031-711 38 04 eller e-post: info.gbg@neuro.se.  

Kommande datum och program: 

14 april: Konst i Andalusien.
12 maj: Besök på Röhsska om det är öppet.

Foto: pixabay



Som när det begav sig... 
Och när det så begav sig kommer här lite kuriosa kring med-
eltida vett och etikett på festliga gillen.
   Renlighet var ytterst viktigt under medeltiden, så även 
hövlighet. Att veta hur man skull uppföra sig var det som 
skilde adeln ifrån de ofrälse och under medeltiden var 
hierarkin mycket strikt. Högst i rang stod kungen, därefter 
adeln som inom sig hade ytterligare rangordning, lägst var 
bönder och tjänstefolk.   

Borden dukades bara på ena sidan så att tjänarna lätt skulle 
kunna servera och städa mellan de olika rätterna. Vanligt var 
att man serverade en uppsjö av olika rätter som man skar 
upp i småbitar med sin medhavda matkniv och sedan åt man 
med händerna.  Därför var också renlighet en dygd. Alla 
tvättade händerna före och efter varje rätt men att peta tän-
derna, pilla i näsan eller klia sig i örat vid bordet ansågs som 
mycket opassande. Vanligen var det tjänarna som bar runt 
och hällde vatten på gästernas händer mellan varje serve-
ring. Servetter hade man inte utan istället användes bordsdu-
ken, som oftast var gjord av linne, för att torka av mat och 
vatten från händerna. Detta tyg tålde höga temperaturer och 
kunde därför tvättas relativt enkelt.
 
Tallriken under medeltiden var inte av samma stuk som 
idag. Istället för tallrik av trä eller lergods lade man maten 
på platta brödkakor. Brödet sög då upp all vätska från den 
faktiska maten och då gillet var över bars bröden ut och gavs 
åt fattiga tiggare utanför porten. 

Att vara rätt klädd under sådana här tillställningar var 
också en del i att visa sin rang på. Man gick aldrig på gille i 
mindre än 3 lager på sig. Närmast kroppen bar man särken 
av linne, vilken även tjänade som nattskjorta och underklä-
der. Kvinnans dräkt bestod sedan av en underklänning och 

därefter en ytterklänning, båda tillverkade av ylle, siden 
eller sammet. Männen bar istället knälånga skjortor närmast 
kroppen istället för särken. Kanske även korta brokar och 
därefter hosor på benen. På överkroppen hade de kjortlar i 
två lager. 

De första gästerna började anlända strax efter kl. 17.00 och 
kvällen inleddes med mingel och glühwein alt alkoholfritt. 
Redan för 2000 år sedan började grekerna smaksätta vin 
med olika typer av kryddor. Men det var inte förrän under 
medeltiden som det kryddade ”Würzweine” fick ett enormt 
uppsving på kontinenten. 
Efter minglet satte vi oss till bords och den dignande julbuf-
fén, som bestod av medeltida kött- och rotfrukts-rätter, var 
mycket uppskattad. Middagen avslutades med en fantastisk 
mjuk pepparkaka med lingon och till detta fick vi kaffe. Det-
ta trots att kaffet inte kom till Sverige förän runt 1600-talet. 
   Under hela kvällen förgylldes stämningen av det medel-
tida bandet Jordbrand som spelade med stor entusiasm och 
hänförde publiken. Kvällen avslutades med prisutdelning på 
lotteriet som även det var inspirerat av medeltida hantverk. 

Nu ser vi fram emot nästa års julfest och hoppas att den blir 
lika spännande och trevlig. 

Medeltidsensemblen Jordbrand stod för underhållningen under hela festen.

Julfesten - 2018 med medeltida tema
 
Den 6 december höll Neuroförbundet i Göteborg sin årliga julfest på Hotell Kusten i majorna med utsikt 
över Göta Älv. Kvällen inleddes med mingel och vi skålade in julen tillsammans med glühwein, en dryck 
som var populär på medeltiden. Därefter bjöds det på medeltida julbuffé, underhållning och trevlig  
gemenskap, kvällens värdar var de ”medeltida kvinnorna från kansliet”.

Text: Teresé Antonsson

 

Teresé och Jan Antonsson bjöd på medeltida 
rullstolsdans.

Kanslipersonalen.      
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Neuroförbundet Göteborg  
Kansliet
Postadress: Södra Larmgatan 1, 411 16 Göteborg
Besöksadress: Arkitektgatan 2
Telefon: 031-711	38	04	 		
E-post: info.gbg@neuro.se
Hemsida neuro.se/goteborg
Plusgiro: 1 21 30-1   Bankgiro 5416-5840   
Swish:	 1232373066
Öppettider: Måndag-torsdag, kl. 10.00 - 15.00
Telefontid: Kl. 10.00-12.00, 13.00-15.00

Kanslipersonal
Madeleine Kyllerfeldt måndag - torsdag 
Caroline Persson måndag - torsdag 
Terese Antonsson måndag - torsdag
Kicki Forslund måndag - torsdag
Rita Rak måndag - torsdag 

Kompassen 
Caroline Persson                  måndag - torsdag
E-post: kompassen.gbg@neuro.se

Strannegården 
Postadress: Jojos väg 33, 439 31 Onsala, 
Telefon:  0300-613 09 (juni-aug) 
E-post:  Strannegarden.gbg@neuro.se
 
Neuroförbundet Borgen, lokalavdelning i Kungälv
Inger Larsson    Tel: 0303-21 11 28
Lars-Gunnar	Andersson							Tel:	0705-94	45	72
 
Neuroförbundet Västra Götaland
Adress:      Kapellevägen 1 A, 
      451 44 Uddevalla
      Tel: 0522-193 66  
      E-post:  va-gotaland@neuro.se
Förbundskansliet 
Postadress:                           Neuroförbundet,  
                                              Box 4023, Vegagatan 5 
																																														172	34	Sundbyberg
																																														Tel.	08-677	70	10,	 
                                              e-post: info@neuro.se
Hemsida:                               www.neuro.se   
Besöksadress:																						Ågatan	12,	172	62	Sundbyberg

Styrelsen 2018
Ordförande:   Tor Farbrot   Kansliet
Ord. ledamöter 
Vice ordförande:   Claes Anneling   031-41 22 01
Kassör:	 		Kent	Andersson	 		0708-88	03	10
Sekreterare:   Maria Hagsten   Kansliet 
Ledamot:	 		Michael	Ahlberg	 		0709-66	5152
	 		Martin	Rådberg	 		076-134	51	70	 	
   Runa	Zetterman	 		031-87	20	74 
Suppleanter:            Kjell Selander   Kansliet

   Ted Ekenberg   Kansliet
   Erik Dahlström   Kansliet

 
Valberedningen 
Sara Ekström, Madeleine Kyllerfeldt, Margareta Svensson.  
Kontakta kansliet för telefonnr.
 

Kontaktpersoner för olika diagnoser
MS	 					Kontakta	kansliet											031-711	38	04 
MG	 					Margaretha	Andersson		031-711	38	04
CP	 					Daniel	Lindstrand										031-711	38	04
ALS	 					Eva	de	Coursey													031-711	38	04
NMD	 					Eva	de	Coursey													031-711	38	04
Spasmodisk dysfoni
	 					Gunilla	Koch	 												0739-55	45	80	
CMT	 					Yvonne	Henriksson							0730-71	18	54
Narkolepsi	 					Lois	Bisjö	 												0709-26	18	80			
Myositer      Lena Hellman             031-15 26 89           
Polyneuropati      Mikael Fognäs  mikael.fognas@neuro.se               
Parkinson	 					Roar	Vik	 												0734-331666
Huntington	 					Susanne	Zell	 												0707-60	55	52
(För övriga diagnoser - kontakta kansliet.) 

Kontakten
Sista inlämningsdag för material till Kontakten:  
5:e i varje månad!

Redaktör:                Rita Rak, kansliet,	tel	&	031-711	38	08
E-post:                  kontakten.gbg@neuro.se
Annonser & bidrag: Kontakta Rita på kansliet

Tryckeri:      Grafisk	Support	Dahlberg	AB,	V.	Frölunda

Du som inte redan är medlem i Neuroförbundet:
Bli medlem i Neuroförbundet Göteborg och ta del av allt vi har att erbjuda!  Årsavgiften 2019 är 360 kr för medlem med eller utan  
neurologisk diagnos. För anhörig/närstående till fullbetalande medlem är avgiften 180 kr. 
Kontakta	kansliet	tel	031-711	38	04	eller	e-post:	info.gbg@neuro.se		Plusgiro	för	avgiften	är	1170	-	0
Om du blir medlem i september-december gäller avgiften för nästkommande år.

MUSKELFONDEN - Insamlingsstiftelsen Forskningsfonden för Neuromuskulära Sjukdomar - Plusgiro: 90 08 39 - 2
Stiftelsen Göteborgs MS-förenings Forsknings & Byggnadsfonder -  Plusgiro: 1 21 30 -1 

Avsändare: Neuroförbundet Göteborg
S. Larmgatan 1 
411 16 Göteborg


