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Hösten är här, träden skiftar färg 
och luften är hög och klar. Efter en 
vår och sommar där vi alla varit mer 
eller mindre begränsade av coronavi-
ruset, känns det förhoppningsfullt att 
restriktionerna - när jag skriver detta 
i september - börjar lätta lite. Och att 
vi med tillförsikt kan se framtiden an.
     Förbundets kongress, som var pla-
nerad till oktober i år, är på grund av 
corona framflyttad till april 2021. Vi 
hoppas självfallet att läget då förbätt-
rats så att vi kan genomföra kon-
gressen fysiskt. Glädjande är att de 
flesta av förbundets läns- och lokal-
föreningar trots rådande situation har 
lyckats hålla sina årsmöten. Vad gäller 
förbundet i övrigt arbetar vi på, både 
personal och styrelse, även om mycket 
av arbetet sker hemifrån. Kansliets 
telefontider fungerar som vanligt och 
på mail är vi alltid tillgängliga - ni är 

alltid välkomna att kontakta oss.
   I detta nummer kommer vi bland 
mycket annat få läsa om hur coro-
napandemin påverkat personer med 
mag- och tarmsjukdomar. Vi möter 
IBD-patienten Jessica Thorell, som 
insjuknade i en svår form av covid-19. 
Tack vare hennes fina vännar, grannar 
och familj fick hon ork att ta sig ige-
nom den tuffa sjukdomsperioden.
     Med dessa rader önskar jag er alla 
en härlig höst samt, naturligtvis, trev-
lig läsning! 

Margareta Röstlund
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Coronapandemin har ställt hela värl-
den på ända. Bara i Sverige har tusentals 
blivit svårt sjuka och avlidit i infek-
tionssjukdomen covid-19. Åtskilliga har 
brottats med ökad oro, ensamhet och 
isolering. Flertalet företag - till och med 
stora koncerner - har varit i fritt fall. 
Alla har påverkats i någon grad. Corona 
lämnar ingen oberörd.
     Men i allt det dystra har vi också fått 
uppleva vården och samhällets förmåga 
att anpassa sig till den nya situationen 
med främsta fokus på vad som är vik-
tigt. Alla möjliga kreativa idéer för att 
problemlösa och lindra har under pan-
demin fötts och satts i bruk. Empati för 
nödställda grannar och medmänniskor 
har ökat - likaså tilliten till vetenskaplig 
forskning, riktlinjer och rekommenda-
tioner.
     I skrivande stund står hela världen i 
väntrummet för att få ett vaccin - och 
forskare arbetar på i allra högsta hastig-
het. Ännu vet vi inte om någon av de 
nuvarande vaccinkandidaterna kommer 

ge upphov till ett tillräckligt skydd mot 
covid-19. Inte heller om de orsakar 
allvarliga biverkningar. Men vi är alla 
hoppfyllda. Och utvecklingen går i en 
rasande takt.
     När forskare och sjukvård nu även 
fått lite tid på sig att öka kunskapsin-
hämtningen om corona i samband med 
mag- och tarmsjukdomar, väljer vi att i 
detta nummer följa upp området med 
en inblick i rådande evidens. För vad 
vet vi just nu? Räknas personer som har 
sjukdomar i mag- och tarmkanalen till 
riskgruppen? Och hur har mag-tarm-
vården egentligen påverkats av pande-
min? 
 

Linn Inganäs
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