TILLSAMMANS SKAPAR VI
EN GOD MAG-TARMHÄLSA

VI VILL GÖRA SKILLNAD – VILL DU?
Mag-Tarmfonden grundades 2009 för att stödja svensk forskning kring mag- och tarmsjukdomar. Vi har samarbetat med
patienter genom Mag- och tarmförbundet, sjukvården och
vetenskapen genom Svensk Gastroenterologisk Förening i
över ett decennium.
Mag-tarmsjukdomar är ett mycket vanligt problem som
man ofta inte talar öppet om. Vi vill med fonden bidra till att
uppmärksamma och finna lösningar på dessa delvis dolda
sjukdomar.
Vårt arbete möjliggörs genom gåvor från privatpersoner till
vårt 90-konto och där ingen summa är för liten.
Startade med kokbok
Fondens företagspartners har varit viktiga sedan starten.
Roger Mellin företrädde ett av de företag som var med vid
fondens uppstart. Idag kan han se hur fonden växer så det
knakar och delar ut miljonbelopp årligen. Han beskriver starten som fantastiskt inspirerande.
– När vi tog initiativet till att försöka göra en ny fond där
fokus och satsning var på unga forskare så mottogs det med
härlig energi och vilja att deltaga från hela gastro-Sverige.
Kokboken ”Mat med Magkänsla” stod omnämnd i nästan
varje tidning och den sålde så bra att Mag-Tarmfonden fick
ett positivt startkapital.
Företagsgivare har alltid varit viktiga, men det är oerhört
glädjande att privata donationer och individuella insamlingsinitiativ nu ökat till stöd för denna fina fond.

– Jag känner så klart stor stolthet, det är fantastiskt
att fonden delar ut över en miljon kronor varje år.

Roger Mellin

CYKLAR TILLSAMMANS
FÖR FONDEN
På Gastrosektionen i Borås har man samlat gänget för att
cykla runt Vättern – allt för att stötta Mag-Tarmfonden. Intresset för gastroenterologi, forskning och landsvägscykling
kombineras när de drar på sig den blå-vit-röda cykeltröjan
med Mag-Tarmfondens logga på bröstet.
Försäljningen av cykeltröjor som dragit in ett rejält bidrag
till fonden har gått som smort och av de många som köpt
den skall ett 50-tal cykla ett eller flera av Vätternrundans
lopp i september. De vill gärna att fler ansluter!
– Vi vill uppmärksamma svensk forskning kring
våra patienters Mag-Tarmsjukdomar. Antar du och
ditt team utmaningen? Det gör vi! Tillsammans!

Anders Lasson, initiativtagare.

GUNILLA FALKS STIPENDIUM
Tillsammans med sin man kom Gunilla Falk i Vadstena fram
till att hon ville göra något för forskningen av mag-tarmsjukdomar. Det slutade med en donation på en miljon kronor.
– Min tanke var att det behövdes en stor summa pengar för
att nå resultat som har betydelse för framtiden.
Jag har själv drabbats av ulcerös kolit så därför föll valet på
Mag-Tarmfonden, säger Gunilla.
Den mycket generösa donationen från Gunilla Falk innebar
att ett unikt stipendium kunde delas ut 2021. Till Gunilla Falks
stora glädje delades det ut till forskaren Jonas Halfvarsson i
Örebro, vars arbete kretsar kring just ulcerös kolit.
– Det är en stor ära och prestigefullt att erhålla Gunilla Falks
stipendium. Det innebär att jag och min forskargrupp ges
möjlighet att verkligen intensifiera vår forskning kring uppkomsten av ulcerös kolit, säger Jonas.

Idag arbetar Jonas med att identifiera och karakterisera
proteinprofiler i de tidiga stadierna av ulcerös kolit. Målet är
att man tidigare ska kunna hitta sjukdomen och på så sätt
förbättra livskvaliteten för patienterna.
– Den här formen av stipendium liksom fonder som
Mag-Tarmfonden är av stor betydelse för att stimulera svensk
forskning inom området. När jag blickar tillbaka kan jag
konstatera att det
stipendium som jag
erhöll första gången
– Jag känner mig stolt och
Mag-Tarmfonden
glad att ha ett stipendium
delade ut medel, var
uppkallat efter mig och att jag
extremt viktigt för
bidragit litet till forskningen.
utvecklandet av mitt
fortsatta forsknings
Gunilla Falk
program, säger
Jonas.

m agta r m f ö r b u n d et

Got guts?

Magbesvär är något som de flesta
drabbas av någon gång, och ibland
kan besvären visa sig vara en
allvarligare sjukdom. Det är därför
vi finns, för att hjälpa till. En god
hälsa är en hörnsten i ett starkt och
hållbart samhälle. De senaste tre
åren har vi kunnat öka storleken
på våra stipendier från 600 000
kronor till 1,8 miljoner. Det visar att
det finns ett brett stöd i samhället
för vårt arbete, men också en stor
förståelse för hur det är att drabbas
av en magsjukdom.
Genom vårt arbete försöker vi
skapa en bättre framtid för både
människor och samhälle. Det är
därför självklart för oss att skriva
under på FN:s global mål för god
hälsa och välbefinnande.

Vårt uppdrag är att
ge människor den
behandling de behöver,
så snabbt som möjligt.
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FATTAIBD.SE
Oavsett om du har IBD, känner någon som har det eller
bara är nyfiken hittar du det du behöver veta om IBD och
Adacolumn, en medicinteknisk behandling mot IBD.

EN BEHANDLINGSMETOD
FÖR DIG MED IBD

Adacy te Sweden AB | Birger Jarlsgatan 57B, 113 57 Stockholm, Sweden
Tel. +46 (0) 708 457 835 | E-mail k.hemminger@adacyte.com
Adacolumn ® Instructions for Use to be reviewed at www.adacyte.com
Adacolumn © is a CE marked medical device by NB nº 0123 TÜV SÜD Product Service GmbH.
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Lugnande besked för
din känsliga mage.*
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* Nu finns Colpermin® receptfritt på apoteket!
Om du lider av IBS vet du att det kan vara en stökig
tarmåkomma. Du kanske har provat alternativa
behandlingar eller att utesluta vissa matprodukter.
Lugn. Nu finns det växtbaserade läkemedlet Colpermin®
(pepparmyntsolja), som kan ge lindring av buksmärta,
kramper och gaser vid IBS, som receptfritt läkemedel.1
Du hittar Colpermin® på Kronans Apotek.

1. Colpermin® produktresumé 2017-11-29.

Läs bipacksedeln noga innan du använder Colpermin. För mer information se fass.se.
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Colpermin® (pepparmyntsolja), hårda enterokapslar. Colpermin är ett växtbaserat läkemedel för symtomlindring vid lindriga kramptillstånd i magtarmkanalen,
gaser i magen och buksmärta vid IBS (irritable bowel syndrome), hos vuxna och ungdomar från 12 års ålder. Du bör endast använda Colpermin efter
att din läkare har talat om för dig att du har IBS (irritable bowel syndrome). Ta inte Colpermin: om du är allergisk mot pepparmyntsolja, mentol/något
annat innehållsämne (se bipacksedel), om du har en leversjukdom, inflammation i gallgångarna (kolangit), nedsatt syraproduktion i magsäcken (aklorhydri),
gallsten/annan sjukdom i gallblåsan/gallgångarna eller om du är allergisk mot jordnötter/soja då Colpermin innehåller jordnötsolja.

VILL DU VARA MED I VÅRT ARBETE FÖR EN BÄTTRE MAGHÄLSA?
Varje gåva till Mag-Tarmfonden går till mag-tarmforskningen och en bättre framtid. Som
bidragsgivare kan du välja mellan att ge en högtidsgåva, en minnesgåva eller en privat
gåva. Som företag kan ni också engagera er och bli Guld-, Silver- eller Bronsgivare. Läs
gärna mer på vår hemsida och kontakta oss för mer information.
Mag- Tarmfonden har självklart både 90-konto och ett organisationsnummer och
är kontrollerad av Svensk Insamlingskontroll.
Plusgiro 900475-5
Bankgiro 900-4755
Swish 123 900 47 55
Hemsida: www.magtarmfonden.se
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Mail: kansliet@magotarm.se
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