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Debatt i Almedalen om kömiljardens effekter för IBD-patienter 

Charlotte Deogan, Sundsvall, vet hur det 

är att få en kronisk tarmsjukdom som ung 
 

Personer som får inflammatoriska tarmsjukdomar, IBD, har fördubblats i antal på 20 

år. 

Många är unga när de får sjukdomen. Som Charlotte Deogan, 30, från Sundsvall. 

– Mag- och tarmsjukdomar är inget man pratar om. Sjukdomen syns inte och många 

ser välmående ut. Men den har stora konsekvenser hela livet, säger Charlotte Deogan, 

doktorand i folkhälsoekonomi och IBD-patient. 

 

I Almedalen debatterar Mag- och tarmförbundet situationen för Charlotte Deogan och alla 

andra med kroniska mag- och tarmsjukdomar.  Anledningen är de negativa effekter som 

uppstått efter den så kallade kömiljarden. 

 

Kömiljarden är ett projekt från regeringen som innebär extrapengar till vården om nya 

patienter får komma till en specialist inom tre månader. Men eftersom personalen är 

densamma i antal, har tiderna för återbesök minskat. I delar av landet kan det numera som 

värst dröja upp till två år för ett återbesök för en IBD-patient som inte är akut sjuk. 

 

– För unga personer som är i början av sin livslånga sjukdomsprocess är detta särskilt 

allvarligt. Uteblivna kontroller och justeringar av behandlingar leda till onödiga 

komplikationer, akutsjukvård, sjukskrivningar, social isolering och stora kostnader för 

samhället, säger Birgitta Rehnby, ordförande Mag- och tarmförbundet. Det är den 

medicinska bedömningen som ska avgöra vilka patienter som ska kallas först, inte politisk 

styrning. 
 

Inbjudan: Vården och kömiljarden: vem tar ansvar för myntets baksida? 

Almedalen onsdag 3 juli – kl. 11.30 – 13:00. 

Plats: Strand hotell Bryggarsalen 

Debatten i Almedalen genomförs onsdag 3 juli kl. 11.30 – 13.00, Strand hotell Bryggarsalen.  

Medverkande: 

Charlotte Deogan, doktorand i folkhälsohälsoekonomi och IBD-patient, Marianne Hanning, 

PhD, sakkunnig Socialstyrelsen, Nils Janlöv, fil. Dr, Vårdanalys, Stefan Lindgren, professor 
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och överläkare, Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus, Anders Lönnberg, S, 

landstingspolitiker Stockholm, Daniel Paris, bloggare som ”lånat” IBD för en dag, 

Birgitta Rehnby, ordförande Mag- och tarmförbundet, Henrik Ripa, M, riksdagsledamot, 

Anders Åkesson, MP, regionråd Skåne 

Arrangör: Mag- och tarmförbundet i samarbete med biopharmaföretaget AbbVie. 

 

Frågor och föranmälan: 

Wictoria Hånell, kanslichef Mag- och tarmförbundet. 070-642 42 11, 

wictoria.hanell@magotarm.se,  Lena Bergling, pressansvarig. 070-234 51 58. 

lena.bergling@rmpmedia.se 

 
 

Mag- och tarmförbundet är en ideell organisation för människor med sjukdomar eller andra 

funktionsstörningar i matsmältningskanalen. 1,5 miljon svenskar har en mag- och 

tarmsjukdom. 
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