
Medlemsbrev NPH-föreningen oktober 2021 

 

Denna – åtminstone här i Göteborg – strålande vackra höstdag med knallblå himmel, känns 

det optimalt att skriva ett brev till alla NPH-föreningens nästan 100 medlemmar. Min man 

har gått med sin rullator till ett torg i närheten och ägnar sig åt historiediskussioner med en 

grupp intresserade ett par timmar, så jag kan ägna tid åt detta.  

För två veckor sedan hade vi ett informativt och trevligt medlemsmöte där Mats Tullberg 

först slutförde sin presentation om shuntens funktion. Därefter deltog framför allt Mats men 

även övriga läkare i styrelsen i att besvara de drygt 20 frågor som kommit in från er 

medlemmar inför mötet. Jag försökte så gott jag kunde att sammanfatta detta i skrift till er 

medlemmar.  

Vi i styrelsen hade möte för några dagar sedan och bestämde att vi lägger nästa 

medlemsmöte i anslutning till att vi håller vårt årsmöte den 8/2 2022 16-17.30 via zoom. 

Inför det mötet ber vi er skriva ett mail till mig och ställa frågor som vi kan gå igenom vid 

mötet på liknande sätt som vi gjorde nyss. Dessutom vill vi gärna att ni redan nu kommer 

med förslag på framtida NPH-ämnen /föredragsteman som vi skulle kunna ösa ur vid våra 

kommande medlemsmöten. Vi uppfattar att zoom fungerar väl och att vi därmed kan samla 

folk från hela landet på ett enkelt och billigt sätt för alla parter. Dock kommer vi i framtiden 

att under föredrag koppla bort alla som lyssnar så ingen störs och hoppas ni därmed blir 

ännu nöjdare. Vi satsar på dessa föredrag/frågestunder för att det för oss är viktigt att 

medlemmarna lär sig mycket om sjukdomen för att på så sätt kunna sprida kunskapen vidare 

i samhället. Skulle vi kunna sprida denna information ännu mer skulle fler som har dessa 

symtom kunna bli helt botade med en hög sannolikhet. Därför uppmanar vi er att sända ut 

vår broschyr som bifogas detta mail till er släkt, era vänner, arbetskamrater och gärna även 

till vårdcentraler i närheten och be dessa sprida informationen vidare i sin tur.  

Många av er är aktiva på vår facebooksida och uppskattar den mycket. Jag hoppas fler hittar 

dit. Om ni är medlemmar redan är det bara att skriva in NPH-föreningen så kommer den 

upp. I mitt förra föreningsbrev skrev jag följande länk dit:  

https://m.facebook.com/groups/3159142127525494?group_view_referrer=search     

Nu kommer snart min man hem från sin grupp och vi skall då hämta mina barnbarn så detta 

blir lite kort.  

ALLT GOTT TILL ER! Ingrid  
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