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Intresseanmälan 
RGRM - Vår fantastiskt roliga hjärngympa
 
Till hösten planerar vi starta upp RGRM igen. 
Anmäl intresse till kansliet tel. 031-711 38 04 eller info.gbg@neuro.se
Kursen startar om vi blir minst 8 deltagare, först till kvarn gäller.

I RGRM (the Ronnie Gardiner Rytm & Music method) arbetar man med 
rytm, musik och rörelse. Metoden utövas helst i grupp, sittande eller 
stående och genom att händerna klappar på knäna och fötterna stampar 
i golvet, vilket främjar en harmoni av naturliga rörelsemönster i  
människans kropp och sinnen. RGRM stimulerar bl a rörelseförmåga, 
läs- och talförmåga, balans, minne, koncentration och koordination, 
rytmkänsla och uthållighet. Gruppen leds av en diplomerad utövare med 
hjälp av ett unikt notsystem.

 
Välkommen att hyra Lillstugan på Strannegården!

Medlemmar ur Neuroförbundet Göteborg har möjlighet att hyra Lillstugan 
på Strannegården i Onsala, under den del av året vi inte har våra reguljära 
sommarveckor för gäster, alltså inte veckorna 24 - 34. 
Stugan är anpassad och utrustad med pentry, två sovplatser och dusch.

Avgift: Endast medlemmar i Neuroförbundet Göteborg kan hyra stugan, 
för 200kr/natten eller 900 kr/vecka.

Obs! Stugan har vandrarhemsstandard vilket innebär att hyresgäster har 
med egna lakan och handdukar samt städar stugan innan den lämnas. 
Om du inte kan eller vill städa stugan är priset för städning 350 kr.

Kontakta Martin Rådberg tel. 0761-345170 eller  
e-post: claesmartineliasson@gmail.com

Meddelande från kansliet
Vecka 23, 3 - 5 juni har kansliet stängt på grund av utbildning.
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Meddelande från kansliet

Vecka 23 3-5 juni har kansliet begränsade öppettider på grund av  
utbildningsdagar.
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Välkommen till 

NEUROpromenaden
i Slottsskogen, Göteborg!

Ta med dina nära och kära, vänner och bekanta, eller vem du vill. 
Alla kan vara med och samla in pengar till forskning 

och rehabilitering inom Neurologi.

DATUM: Lördag 11 maj, kl. 13.00

PLATS: Slottsskogen

OBS! Samling vid Lilla Dammen, ingång från Vegagatan

Allt du behöver göra är att anmäla dig och komma till Neuroförbundets partytält vid labyrinten, nära 
lekplatsen Plikta, i norra delen av parken. Där väljer du ett eller flera av de färgband som symbolis-
erar Neuroförbundets diagnoser och startar därefter den 2 km långa promenaden. Vid målgången 
serveras lite förfriskningar. Vi hoppas att samla flera sponsorer som också kan bidra till att vi får en 
trevlig eftermiddag.

Över en halv miljon människor i Sverige lever med neurologiska diagnoser som t ex Stroke, MS,   
Parkinsons, Epilepsi och Neuromuskulära sjukdomar. Stora framsteg har på senare tid gjorts inom 
flera områden men mycket mer forskning behövs. Behovet av rehabiliterande stödinsatser är också 
stort. Gå med på Neuropromenaden så gör du en värdefull insats för forskning och rehabilitering  
inom Neurologi.

ANMÄLAN: Anmäl dig till Neuropromenaden på www.neuropromenaden.se  Du kan också 
ringa kansliet på tel 031-711 38 04. 

AVGIFT: Allt vi förväntar oss är att deltagarna vänligen ger en gåva till Neurofonden i samband med 
anmälan. Alla intäkter går till att finansiera stödjande insatser och forskning om neurologiska  
diagnoser. Beloppet bestämmer du själv.

STÖD: Om du inte kan vara med, men ändå vill stödja Neuropromenaden eller vill sponsra någon 
annan som går, så går det bra att lämna ett bidrag på:
www.neurogavan.se/insamlingar/neuropromenaden-goteborg-2019

För mer information om Neuropromenaden maila oss på info@neuropromenaden.se eller gå med i 
vår grupp på Facebook www.facebook.com/neuropromenaden för att få löpande uppdateringar.

Aktiviteter



Strannegården sommaren 2019
Fåtal platser kvar

Strannegården är Neuroförbundet Göteborgs rekre-

ationsverksamhet. Semesteranläggningen ligger 

fyra mil söder om Göteborg, med utsikt över Kungs-

backafjorden. Verksamheten är inriktad på rekreation 

med promenader på asfalterade promenadstigar, 

enklare träning i gymnastiksalen, vattengympa i den 

tempererade poolen, konstnärliga aktiviteter, spel av 

olika slag, utflykter m.m. Vi kommer att ha öppet för 

våra medlemmar under 8 veckor i sommar. 

På tomten finns flera byggnader: Villan med ett dubbel-
rum och ett enkelrum på nedervåningen samt rum på 
övervåningen (inte handikappanpassade, ej hiss), pa-
viljongen med fem dubbelrum och en mindre stuga med 
plats för två gäster. Totalt 19 sängplatser. 
Det kommer att finnas personal som kan bistå med ele-
mentär hjälp vid t.ex. måltider, olika aktiviteter m.m. Om 
du har ett större hjälpbehov måste du ha med dig assis-
tent eller anhörig/närstående. 

Säsongens öppettider: 
Strannegården kommer att vara öppen veckorna 25-32. 
Vecka 26 är en temavecka med inriktning MS. 
Vecka 32 är det fokus på aktiviteter/träning, riktar sig till 
dig som är lite yngre och/eller har MS. 
I övrigt kan medlemmar med i första hand neurologiska 
diagnoser boka in sig en eller max två veckor.  
Ytterligare veckor kan beviljas i mån av plats. 
Priser: 2 700 kr per vecka för gäst som är medlem i  
Neuroförbundet Göteborg. 
För personlig assistent/icke medlem är priset 3 900 kr 
per vecka. 
Medlemmar i annan förening inom Neuroförbundet kan 
få komma till Strannegården i mån av plats. 
Priset är då 3 200 kr per vecka. 
OBS! Samtliga priser är baserade på del i dubbelrum.

Dag-gäster:  Du är hjärtligt välkommen att besöka  
Strannegården under en dag. Priset är 150 kr/person, 
och inkluderar mat, fika och bad i poolen. 
Ring Strannegården på tel. 0300-613 09 några dagar 
innan och anmäl din ankomst.

Korttidsbokningar: I mån av plats tar vi emot korttids-
bokningar och priset är 500 kr/dygn för medlemmar och 
700 kr/dygn  för assistenter och icke medlemmar. Alla 
priser inkluderar boende, frukost, lunch, middag samt 
deltagande i planerade aktiviteter. Kontakta kansliet på 
tel. 031-711 38 04 före 15 juni, därefter direkt till Stranne-
gården tel. 0300-613 09. 
 

Vi har några platser kvar!
Valmöjligheterna är: 
hel vecka, korttidsbokning eller daggäst. 

För mer information ring Kansliet,  
på tel. 031-711 38 04 och prata med Madeleine angåen-
de priser och bokning.

 
OBS! Skylten vid vägen är utbytt.  
Ny text: D & J Strannegården.

Paviljongen och den uppvärmda poolen.
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Aktiviteter

Temavecka på Strannegården, endast för dig med MS, vecka 26
Inled sommaren i den idylliska miljön i Onsala och på vår anläggning Strannegården. 

Vecka 26 arrangerar vi en temavecka med fokus på diagnosen MS. Under veckan 
kommer du med MS att få ta del av föreläsningar, träning och sociala aktiviteter 
speciellt anpassade för din diagnos. Självklart finns även gott om tid för semester, 
rekreation och erfarenhetsutbyte med andra medlemmar.

Kostnad: 2 700 kr per person. (Icke medlem eller personlig assistent 3 900 kr).

Anmälan: Beställ blanketter från kansliet via telefon 031-711 38 04 eller  
via mail: info.gbg@neuro.se

 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!
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Teaterbiljetter, The Sound of Music på Lisebergsteatern
 
19 Oktober     kl. 13.00       10 platser
20 Oktober     kl. 13.00       10 platser
 
Två rullstolsplatser på varje föreställning.

Pris: medlem 475 kr ej medlem 595 kr.

OBS! Först till kvarn gäller.

Anmälan till Madeleine på kansliet, tel. 031-711 38 04, e-post: info.gbg@neuro.se   
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Sugen på att dansa? 

Rullstolsdansarna inbjuder till en hel helg med social dans på Dalheimers Hus. Vi kommer att prova danser som 
bugg, schottis, modern vals och samba, inga förkunskaper krävs.  
Det kommer dessutom att komma dansare från hela landet så det blir tid till att göra nya bekanskaper. I deltagar-
avgiften ingår dansträning med rutinerade instruktörer, lunch lördag och söndag samt middag på lördag kväll.

Datum: 10-12 maj 
Plats: Dalheimers Hus, våning 1, 
Tider: Fredag:   14.00 - 17.15 
 Lördag:   09.00 - 18.30 
 Söndag:  09.00 - 14.00 
Pris:                700 kr/person   

Intresserad?

Hör av dig till Teresé på kansliet för mer information. E-post: terese.gbg@neuro.se, tel. 031-711 38 04

Aktiviteter

Inbjudan till föreläsning och provsmakning 15 maj, kl. 17.30 - 19.30  
Kimchi och Kombucha, vad är det? Fåtal platser kvar 

Torsten Palm kommer under kvällen att berätta om de hälsofrämjande och omskrivna 
fermeterade produkterna med ursprung i Korea.  
Torsten har mjölksyrat (fermenterat) grönsaker sedan 80-talet och har genom att följa 
recept och ohämmat experimenterande samlat på sig gedigen kunskap och erfarenhet 
av denna gamla konserveringsmetod. Torsten har bland annat lärt Mat-Tina och  
Mandelmans att mjöljsyra grönsaker.

Ikväll kommer han att bjuda oss på nedan program:
Fermenteringens historia, fermenterade produkters hälsofrämjande egenskaper, provsmakning av fermenterade 
drycker och provsmakning av fermenterade grönsaker. Det kommer att finnas möjlighet att köpa färdig Kom-
bucha, Kombucha startkit och diverse fermenterade grönsaker efter föreläsningen.

Plats: Föreningslokalen Arkitektgatan 2, Göteborg 
Avgift: 40 kr, betalas på plusgiro 1 21 30-1 när du fått din anmälan bekräftad,  
 märk betalningen ”kimchi”.

Anmälan: Senast måndag 6 maj till kansliet på tel 031-711 38 04 eller via e-post: info.gbg@neuro.se

Lisebergs Trädgårdsdagar med brunch, fåtal platser kvar

Fredag den 10 maj kl. 10.30 samlas vi innanför huvudentrén

Trädgårdsdagarna erbjuder försäljning av blommor, fröer, allt för köksträdgården,  
plantor av alla slag, verktyg och allt annat som hör balkong, uteplats och trädgård till.  
Kom med och låt dig inspireras och få idéer, tips och råd.

Pris för medlem: Entré 110 kr eller årskort, brunch 175 kr. 
Pris för ej medlem: 250 kr + entré.

För personlig assistent /ledsagare är det ingen avgift, men kostnad för brunch enligt ovan.

Var och en betalar sin entré. Brunchen betalas in på föreningens plusgiro 1 21 30-1 efter att du fått din anmälan 
bekräftad. Märk betalningen ”Liseberg”.
 
Anmälan till kansliet omgående, på tel. 031-711 38 04 eller e-post: info.gbg@neuro.se
Begränsat antal platser, först till kvarn gäller. Välkomna till en inspirerande dag!



Aktiviteter
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Nu är det åter dags för professor Oluf Andersens  
årliga föreläsning i samband med World MS-Day.

 
”Kan vaccinationer påverka risken för MS?  

– kan vaccination mot Epstein-Barrvirus tänkas minska risken för MS?”

Medverkande: Oluf Andersen och Markus Axelsson

Dag: Tisdag 28 maj 
Tid: 18:00 - 20:00 
Plats: Dalheimerssalen, Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12, Göteborg 
Avgift: 20 kr, fika ingår. 
Anmälan: Senast 21 maj till kansliet tel. 031-711 38 04, e-post: info.gbg@neuro.se 

Välkommen!

Vårutflykt med buss i sköna maj! Fåtal platser kvar
OBS! Justering i programmet gällande lunchen.

Lördagen den 25 maj åker vi på en dagstur österut.
Bussen avgår från Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12, kl. 9.15. Kom i god tid!
 
Vi börjar med besök på Jonsereds Trädgårdar. Vid ankomst får vi kaffe, smörgås och liten kaka i trädgårdscaféet. 
Efter fikan kommer trädgårdsmästaren Peter Svensson ge oss en timmas guidning i trädgården. Han kommer 
också berätta lite om alla projekt de har på gång för att utveckla platsen. Vi tar oss sedan ner genom de vackra 
ekbackarna till Jonsered för att besöka Östhjälpens fina secondhandaffär. Fynda böcker, glas, kläder, m.m. och du 
gör en insats för både miljön och din egen plånbok!
 

Vi kommer att äta lunch på Garveriet i Floda kl. 13.30. Det serveras varmrätt,  
salladsbuffé, kaffe och kaka.

Efter maten åker vi till Nääs Fabriker och tittar på deras utbud. Där finns Hugos  
Handel & Kök, en liten matbutik med alla upptänkliga delikatesser och godsaker.  
Det finns också en stor heminredningsbutik med allt från ljus till soffor, en stor  
klädaffär, Bomullsfabriken, med många fina märkeskläder och flera små  
Pop-Up butiker med konst, smycken etc. Allt tillgängligt i ett plan. 

Vi beräknar vara tillbaka vid Dalheimers Hus kl. 17.00 

Pris: medlem 275 kr, ej medlem 450 kr.

Avgiften betalas in på plusgiro 1 21 30-1 när ni fått er anmälan bekräftad.

Märk betalningen ”Dagsresa”.

Anmäl ditt intresse till Madeleine på kansliet, tel 031-711 38 04  
e-post: madeleine.gbg@neuro.se

OBS! Fåtal platser kvar, först till kvarn gäller.                                                                                     
 
http://www.naasfabriker.se/handla/  
www.osthjalpen.se  

Matbutiken i Nääs Fabriksområde

Jonsereds Herrgård



Diagnosgrupperna

Borgen, lokalgruppen i Kungälv

Inger Larsson tel. 0303-21 11 28 och Lars-Gunnar Andersson tel. 0705-944572 som håller i träffarna hälsar nya 
och gamla deltagare välkomna.

Dag och tid: Onsdag den 15 maj kl. 13.30
Plats: Equmeniakyrkan, Utmarksvägen 3, Kungälv.

Vårterminens sista Borgen träff är den 16 juni, i juli kommer det att vara sommaruppehåll.

Caféträff för medlemmar med MS

Kom och ställ frågor kring rehabilitering!

Birgitha Archenholtz, samordningsansvarig och Annika Åkerström Nilsson, handläggare, båda från externa 
rehabiliteringsprogram i Västra Götalandsregionen kommer och informerar och besvarar dina frågor.

OBS! Obligatorisk anmälan. 

Dag och tid: Tisdag 14 maj,  kl. 18:00 - 20:00
Plats:  Föreningslokalen på Arkitektgatan 2, Göteborg
Anmälan:  Till kansliet tel. 031-711 38 04, e-post: info.gbg@neuro.se

Strokeföreningen inbjuder till filmsöndag,
vi ser filmen LYCKLIGARE KAN INGEN VARA 

En romantisk komedi som kretsar runt fem par i olika generationer och handlar om längtan 
efter att älska och att bli älskad. 
Några kärleksberättelser i olika stadier och generationer flätas samman och programledaren 
David Hellenius, taxichauffören Robert, står i centrum. Efter många år är hans äktenskap 
med Josefin slentriant, och när ungdomskärleken och Hollywoodstjärnan Sofia (Helena af 
Sandeberg) kommer till stan, väcks gamla känslor till liv.

Datum och tid: Söndag den 19 maj kl. 14.00
Plats: Vegasalen, Vegagatan 55, Göteborg
Avgift: 25 kr för film, dryck och tilltugg
Anmälan: Till Strokeföreningen på tel 031-775 98 70 eller e-post: info@strokevg.se
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Aktiviteter

Parkinson - träffar

Träffar för dig som är under 65 år. Anhöriga och vänner är också välkomna.  
Vi träffas, umgås och stöttar varandra.

Dag och tid:  Torsdagen den 2/5 kl. 18.00 - 20.00 
Var:  Hard Rock Cafe ( vi har ett eget rum där).

Det kostar inget och ingen anmälan behövs utan det är bara att dyka upp.  
Vid frågor mejla Charlotte, e-post elgh1972@gmail.com eller ring 0709-757097.



Madeleine Kyllerfeldt, Neuroförbundet Göteborgs 
kanslichef hälsade välkommen. Hon berättade kort om 
förbundet tre huvudfrågor: Att ge stöd och vägledning 
till medlemmar med neurologiska diagnoser och deras 
anhöriga, insamlingar för att ge stöd till forskning och 
rehabiliteringar och sist vårt påverkansarbete för förbätt-
ring på olika områden. Just nu är stort fokus på rehabili-
tering och Neurosjukvård. 

Madeleine lämnade sedan över till kvällens moderator 
Rita Nimborn som drog kvällens upplägg och sedan följ-
de kvällens första föreläsning med Markus Axelsson.

Orsak, forskning idag och i morgon 
 Markus Axelsson förklarade att MS är en ojämlik sjuk-
dom som drabbar främst den tempererade delen av värl-
den. Ju närmare ekvatorn du kommer, desto ovanligare 
blir MS. 

MS är också en könsmässigt ojämnställd sjukdom, då 
det är betydligt vanligare att kvinnor drabbas än män. 
Den ojämna könsfördelningen är inget specifikt för 
bara MS, utan kvinnor drabbas över lag oftare än män 
av autoimmuna sjukdomar. Anledningen till detta är att 
kvinnors immunförsvar har en mer avancerad uppgift då 
det skall klara av att ta hand om ett foster utan att stöta 
bort det. Detta gör dock att det är mer som kan gå fel, 
förklarade han.

Miljöfaktorer

Markus talade vidare om eventuella orsaker till att man 
drabbas av MS. Han började med miljöfaktorer som kan 
påverka uppkomsten av MS, så som rökning, latitud/
solljusexponering/ D-vitamin och Epstein-barr virus. Ju 
mer solexponering du får desto mer produktion av D-vi-
tamin, vilket leder till minskad risk att drabbas av MS.

Han talade sedan om rökningens påverkan. En person 
som aldrig har rökt och inte heller vuxit upp i en miljö 
med rökare har mindre risk för att drabbas av MS. Man 
trodde tidigare att det var själva nikotinet som ökade 
risken för MS, men då snusning snarare visat sig ha en 
skyddande effekt, så är det mer troligt att orsaken är 
själva exponeringen i lungorna som påverkar och retar 
immunförsvaret.

Det sista är Epstein-barr virus vilket är en vanlig in-
fektion som ett stort antal av oss har haft. Barn får det 
ofta genom att suga på någon annans napp eller annan 
salivkontakt, vilket inte ger någon ökad risk. Däremot 
om man får det först i tonåren, så får man körtelfeber 
vilket ökar risken för att få MS avsevärt. Har man aldrig 
haft detta virus, så har forskning visat att då får man inte 
heller MS. Detta har väckt tanken på att om man kunde 
vaccinera mot Epstein-barr virus så kanske man skulle 
kunna vaccinera bort sjukdomen MS.

Riskgener

Dessa tre är riskfaktorer som ökar risken att drabbas av 
MS, men det finns de som är storrökare och nästan aldrig 
är ute i solen, men som ändå aldrig utvecklar MS. Detta 
leder vidare till en annan faktor, våra gener förklarade 
Markus. Det finns vissa riskgener och vissa skyddan-
de gener. Har man en skyddande gen så behöver inte 
rökningen ge dig ökad risk för MS. Däremot om man har 
en viss riskgen och dessutom röker, så är risken kraftigt 
ökad. Kombinationen gen och miljö kan påverka om 
man utvecklar MS eller inte. Det görs mycket forskning 
kring riskgener världen över och det har upptäckts uppåt 
200 riskgener. Denna forskning skulle i framtiden kunna 
användas för att upptäcka diagnosen tidigt och isolera 
riskgener. Likaså kunna ge någon typ av prognos för att 
kunna förutse svårighetsgrad i sjukdomen hos en speci-
fik person. Det skulle kanske även hjälpa forskarna att ta 
fram bättre och mer effektiva behandlingar.

Migration och solexponering

Markus förklarade att man kan se hur den ökade migra-
tionen påverkar risken för MS pga. vårt pigment. Den 
ljusa hy som många av oss här i Sverige har är bättre 
lämpad för att ta upp D-vitamin. Den mörkare hyn är be-
tydligt bättre på att klara av brännande sol, men är tyvärr 
inte lika bra på att ta upp D-vitamin. Detta kan leda till 
att personer med mörkare hy eller personer som täcker 
sitt ansikte kan få en ökad risk att utveckla MS när de 
flyttar till platser där de får låg exponering för sol.

Multipel skleros – Nu och i framtiden

Den 21 februari hade Neuroförbundet tillsammans med läkemedelsbolaget Merck en föreläsning på 
Scandic Opalen i Göteborg. Föreläsare denna kväll var Markus Axelsson, överläkare och forskare 
vid MS-centrum Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Mattias Gustavsson, en av Neuroförbundets 
diagnosstödjare inom MS. Intresset var stort för denna föreläsning där Markus speglade ämnet uti-
från forskning medan Mattias gav ett leva-med-perspektiv.
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Diagnostisering

Markus gick igenom den tidigare mer stereotypa upp-
delningen av sjukdomen med skovvist- och progressivt 
förlöpande sjukdom. Sedan några år tillbaka gör man 
inte en tydlig uppdelning mellan dessa och sätter inte ut 
medicinering för att man ser att sjukdomen gått över i 
en progressiv fas. Nu ser man till om det finns aktivitet/
inflammation eller inte och ger medicinering utifrån det-
ta. Hittar man tecken på inflammation oavsett om det är 
skovvis eller progressiv, så kan man få behandling. För 
att få fram nya behandlingar behövs det att forskarna 
börjar förstå de bakomliggande processerna som driver 
MS, förklarade Markus. Likaså behöver de lära sig mer 
kring hur skovfasen hänger ihop med den progressiva 
fasen och vad degenerationen beror på och om den går 
att påverka. 

Målet är att kunna sätta diagnosen och sätta in medici-
nering i ett så tidigt skede som möjligt, för att patienten 
skall slippa utveckla bestående skador. Han berättade 
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. Stämmer detta, så är 
det en fungerande medicinering du står på. Det finns två 
metoder att behandla sjukdomen, eskalerande- eller in-
duktionsbehandling. Eskalerande behandling är idag den 
vanligaste, där man sätter in behandling som är skonsam 
och långvarig. Induktionsbehandling är hård och effektiv 
men har många biverkningar och går inte att avbryta. 
Risken är att patienter som hade klarat sig på en snällare 
behandling blir överbehandlade och att de får onödigt 
svåra biverkningar. Fördelarna är dock många med en 
induktionsbehandling, då man med få behandlingstillfäl-
len kan stoppa sjukdomen under lång tid eller bota den.

Framtida forskning och behandling

Markus förklarade att han tror att induktionsbehand-
lingar kommer att kunna erbjudas till fler patienter i 
framtiden. Först behöver dock forskningen finna prog-
nosmarkörer som visar vilka som kan gynnas av denna 
behandling. Forskningen behöver även finna sätt att 
påverka degeneration och hur man kan stimulera till 
återbildning av nervceller, så patienter kan få tillbaka 
förlorad funktion. Likaså behövs en mer individanpas-
sad behandling som fungerar utifrån just dig och ditt liv. 
Markus talade om vikten att finna en mer effektiv sym-
tombehandling för de som redan fått en stor påverkan, 
främst mot fatigue. 

Neurofilament

Magnetkamera är idag det effektivaste sättet att se på 
eventuell aktivitet vid MS, men denna utredningsmetod 

är väldigt dyr och upplevs av många som obehaglig. Den 
måste dessutom upprepas med jämna mellanrum för att 
se förändringar. Markus med flera har tidigare presen-
terat biomarkörer, neurofilament som ett alternativ eller 
komplement till såväl MR som lumbalpunktion. Detta 
har det under många år forskats på som ett betydligt 
billigare och enklare alternativ för alla inblandade. Idag 
mäter man detta genom ryggvätskeprov, men det kan 
även ses genom blodprov, dock i väldigt liten mängd. 
Med blodprov var tredje månad skulle man kunna be-
vaka sjukdomen på ett betydligt enklare sätt. Markus 
avslutade sin föreläsning med att säga att han trodde att 
detta skulle kunna bli verklighet under nästa år.

Att leva med MS

Mattias Gustavsson tog sedan över scenen och berättade 
om sitt liv från när han som 20-åring fick diagnosen MS 
och hur hans liv förändrades.

Han arbetade som brevbärare i Borås och trivdes väldigt 
bra med livet. Han hade inte planerat att bli sjuk och 
hade inte tid med det som han själv beskrev det. Allt 
började med en synnervsinflammation sommaren efter 
han hade gått ur gymnasiet. Han sökte till en början inte 
vård, men funderade på om det kunde vara gråstarr han 
drabbats av. När han väl sökte optiker, så visste denna 
inte var som var fel, utan skickade honom vidare till 
ögonläkare. Där visade det sig inte vara den befarade 
gråstarren, utan han fick istället göra en magnetkame-
raundersökning.

Under en av sina postrundor fick han samtal från ögon-
läkaren som frågade om han kände till MS. Mattias 
berättade för oss att han minns allt från detta samtal, var 
han var, hur det luktade i trappuppgången osv. Hela hans 
liv ställdes på sin spets och han börja leta information på 
internet, men det han fann var allt annat än upplyftande. 
Han kom fram till att han skulle vara glad om han inte 
var rullstolsburen om 10 år.

Detta blev för mycket för honom och han började själv-
medicinera med alkohol. När han kom till neurologen 
och det visade sig att det verkligen var MS, så fick han 
bromsmedicin. Då detta nu är 17 år sedan så var utbudet 
av mediciner litet och alla skulle injiceras intramusku-
lärt. Han förklarade att han vara nära att svimma första 
gången han skulle ta sin spruta. De influensaliknande 
symtom som han hade en gång i veckan försökte han 
bota med alkohol, vilket gjorde allt ännu värre.

Han insåg att han inte kunde fortsätta arbeta som brevbä-
rare pga. sina problem med sjukdomen, utan flyttade till 
Göteborg och började studera på Chalmers. Redan året 
efter att han börjat skolan blev hans MS så aggressiv att 
han fick börja använda rullstol. Som tur var så var Chal-
mers en av Sveriges mest handikappanpassade skolor, 
vilket gjorde att han lätt kunde ta sig fram med rullstol. 
Samtidigt som han började använda rullstol tog det slut 



med hans flickvän som bodde kvar i Borås. Mattias be-
stämde sig då för att bli mer utåtriktad och bryta sin iso-
lering som han skapat pga. rullstolen. Detta ledde till att 
han började engagera sig mer i skolan och föreningslivet.

Mattias kände att livet inte kunde bli bättre än det var, 
men tyvärr gjorde sjukdomen att han blev allt sämre och 
varken träning eller medicin hjälpte honom. Han fick då 
erbjudande om att genomgå en blodstamcellstransplan-
tation som en sista utväg. Mattias förklarade att han inte 
trodde att han skulle ha levt idag om han hade tackat nej 
till operationen.

Sommaren 2006 påbörjade han transplantationen, men 
reagerade tyvärr tidigt på behandlingen och fick influen-
saliknande symtom, vilket inte var önskvärt när han fått 
cellgifter. Detta gjorde att han blev inlagd och fick till-
bringa midsommar på hematologen. Mattias förklarade 
processen han fick gå igenom och berättade att cellgifter-
na tog hårt på honom.

När han blev inskriven på sjukhuset hade han så täta 
skov att de gick in i varandra och han satt i rullstol. Efter 
processen var klar fick han påbörja mild sjukgymnastik 
genom att upp och gå med gåbord, vilket kändes som ett 
stort framsteg. Efter några månaders rehabilitering gick 
han med kryckor och kunde gå tillbaka till sina studier, 
men valde att avsluta dem pga. brist på ork.

Mattias flyttade hem till Borås och började arbeta och 
leva ungkarlsliv och livet kändes åter som det pikade. 
Han träffade en tjej och efter några år kändes tiden inne 
för att skaffa barn. Mattias hade innan transplantationen 
fått information om att risken var stor att han skullge bli 
steril efteråt. Då var detta inget som påverkade honom, 

utan han ville bara få stopp på sin MS. När han väl stod 
inför att han ville bli pappa aktualiserades plötsligt detta 
och han fick veta att oddsen var endast en på miljonen 
att det skulle lyckas på naturlig väg. Efter IBF-behand-
ling blev han till slut pappa till en son och livet pikade 
åter igen. Mattias förklarade att det aldrig varit några 
konstigheter för sonen att pappa är funktionsnedsatt, ef-
tersom han aldrig upplevt något annat. Mattias berättade  
att han från början var lite nervös för hur det skulle gå att 
vara ensam med sonen, men under det halvår som Matti-
as var föräldraledig med viss hjälp från kommunen gick 
det väldigt bra. Han tyckte det var skönt att han tog den 
chansen att få skapa det bandet mellan sig och sin son.

Mattias har fortfarande vissa problem efter synnervs-
inflammationen, likaså balansproblem, men klarar sig 
bra med sina kryckor. Han har inte haft några skov efter 
transplantationen och anser sig vara botad med vissa 
kvarstående skador. Han tränar nu 3 gånger i veckan, 
vilket gör att han mår bättre och får en minskad stelhet 
och han arbetar 75 % men funderar på att gå upp till 100 
%. I maj kommer det ytterligare ett barn och inom en 
överskådlig tid kommer säkert livet åter att pika förkla-
rade Mattias. 

Caroline Persson
Kompassen, Råd & Stöd

Café KonstArten - söndag den 12 maj

Café KonstArten är denna gång är förlagd till Röhsska muséet. Det finns numera en ingång som är i markplan och 
tillgänglig med rullstol.  

Röhsska har öppna visningar, men de kunde inte i förväg säga vad de bjuder på den 12 maj. Det är visningar på 
söndagar kl. 13:00 och omväxlande introduktion till Röhsska och Inspiration Östasien. 
Efter det att vi sett utställningen fikar vi på Röhsskas café i samma byggnad. 

Tid och plats: Vi träffas kl. 12.30 på Röhsska museet, Vasagatan 39.
Avgift: Entréavgiften är 60 kr för enstaka besök, årsbiljett som gäller   
 hela året på Röhsska, Konstmuseet och Stadsmuseet kostar   
 100 kr.
Anmälan:  Till kansliet senast torsdag före varje träff på tel. 031-711 38 04  
 eller e-post: info.gbg@neuro.se

KonstArten
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POSTTIDNING  B

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 
Jojos väg 33, 439 31 Onsala, 0300-613 09 (juni-aug)
 
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: 0793-3710008  
      E-post:  va-gotaland@neuro.se
Förbundskansliet 
Besöksadress:                      Neuroförbundet 

                                              Ågatan 12, 172 62 Sundbyberg 

Postadress:                           Box 4023 
                                              Vegagatan 5, 172 34 Sundbyberg 
Tel:                                         08-677 70 10,  
E-post:                                   info@neuro.se
Hemsida:                               www.neuro.se    

Styrelsen 2019
Ordförande:   Tor Farbrot   Kansliet
Ord. ledamöter 

Vice ordförande:   Runa Zetterman    031-87 20 74
Kassör:   Kent Andersson    0708-88 03 10
Sekreterare:   Maria Hagsten    Kansliet 
Ledamot:   Michael Ahlberg    0709-66 5152
   Martin Rådberg    076-134 51 70  
   Lars Blomqvist    Kansliet 
Suppleanter:            Patrik Brandby    Kansliet

   Ted Ekenberg    Kansliet

   Erik Dahlström  Kansliet 

   Margaretha Sahlin        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              031-21 86 14
Huntington      Susanne Zell              0707-60 55 52

(För övriga diagnoser - kontakta kansliet.) 

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

Sista inlämningsdag för material till Kontakten:  

5:e i varje månad!

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


