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Våren 2020 har varit allt annat än 
vanlig. Coronaviruset har påverkat oss 
alla på ett eller annat vis. De som kla-

rat sig från smittan har ändå fått sina 
liv begränsade. Det bästa vi kan göra i 
stunden är att följa Folkhälsomyndig-

hetens rekommendationer, och såklart 
att se fram emot ett slut på denna 
pandemi. 
     Inom vårt förbund och dess fören-

ingar är det i skrivande stund ganska 
stiltje med aktiviteter. Men ni ska 
komma ihåg att ni alltid är välkomna 
att kontakta oss - vi är aldrig mer än 
ett telefonsamtal bort.
     Något vi är väldigt glada för är att 
vi även i år, trots att vi inte har möjlig-

het att göra det fysiskt, i maj kunde 
dela ut stipendier ur Mag-tarmfonden. 
Sex forskare fick detta år dela på to-

talt 1,25 miljoner, vilket är den största 
prissumman i hela Mag-tarmfondens 
historia. Det känns jätteroligt att vår 
fond blivit så känd. Många givare 
bidrar med pengar, vilket gör att vi år 

från år kunnat öka summan.
     Något som inte berörs av den rå-

dande situationen är vår fina tidning. 
I vanlig ordning får vi i sommarens 
nummer bland annat ta del av mycket 
spännande forskning inom mag- och 
tarmområdet. Jag hoppas som alltid 
att ni får möjlighet att lära er något 
nytt.

     Jag vill även få passa på att säga att 
jag verkligen önskar att ni alla snart 
får börja leva ett mer normalt liv igen. 
Och att er sommar blir så bra som 
den bara kan bli. Ta hand om er, och 
trevlig sommar!

Margareta Röstlund
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Tiden vi upplever är unik. Corona-

viruset har världen över hittills hunnit 
med att orsaka personliga tragedier, 
hotat viktiga samhällsfunktioner och 
skapat stor oro bland folk i allmänhet. 
Runt om i vårt land har människor så 
gott man kunnat accepterat restriktio-

ner för att på så vis bidra till att minska 
virusets effekter. 
     Vi följer råden för att våra myndig-

heter och politiker gång på gång mar-
kerat vad som förväntas av oss. Men 
också för att vi inser att både vi själva 
och de i vår närmaste omgivning kan 
komma att drabbas. Vi förstår att vi 
kan vara en del av lösningen - att vi kan 
göra skillnad. 
     När ett virus, bakterie eller annat 
smittämne invaderar oss heter det att 
kroppen drabbats av en infektion. En 
infektion betyder dock inte automa-

tiskt att man blir sjuk - vi har ju trots 
allt immunförsvaret till vårt stöd. Men 
ibland, av olika anledningar, klarar inte 
kroppens försvar av att totalt skydda 
oss från vissa sjukdomsframkallande 

mikroorganismer. Det är då symtom 
uppstår. Det är då vi blir sjuka.
     Vissa personer som drabbas av en 
infektion, kan i samband med det eller 
senare komma att utveckla andra häl-
sorelaterade problem. I detta nummer 
passar vi på att följa med pandemivågen 
och fördjupar oss lite mer i området 
infektioner. Hur kan mikroorganismer 
kopplas till sjukdomar i mag-tarmka-

nalen? Och vad gör egentligen immun-

försvaret för att skydda oss från att bli 
sjuka? 
     Jag hoppas att ni, trots rådande 
restriktioner, får en härlig sommar. 
Fortsätt att vara en del av lösningen på 
coronapandemin. Håll i, håll ut, håll 
avstånd. 

Linn Inganäs

CHEFREDAKTÖR FÖR ALLT OM MAGE LINN INGANÄS

Håll i. Håll ut. Håll avstånd. 


