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Äntligen är ljuset här, dagarna blir 

längre	och	längre.	Det	tror	jag	att	vi	
alla behöver efter den otroligt gråa 

och trista vintern vi haft.

     Inom vår organisation är det i 

skrivande stund massor av aktiviteter. 

Bland	annat	är	vårt	Arvsfondspro-

jekt	Förlossningsskadad	Kvinna	i	full	
gång.	Framöver	planeras	föreläsningar	
och	i	mitten	på	februari	träffades	våra	
ambassadörer för första gången ute 

på	Klubbensborg	i	Stockholm.	Ett	
väldigt	trevligt	och	inspirerande	möte	
- vi är glada och tacksamma för allt 

visat intresse och engagemang kring 

detta	viktiga	projekt.	
     På förbundet håller anställda och 

förtroendevalda	på	att	förbereda	
kongressen som kommer att äga rum 

i oktober. Vet du någon som du tror 

skulle	passa	i	vår	förbundsstyrelse?	
Meddela i så fall gärna förbundskans-

liet detta. 

     Något annat värt att nämna är 

att våra läns- och lokalföreningar 

nu under våren genomför sina års-

möten.	Där	hoppas	jag	att	du	som	
medlem	deltar.	Årsmötet	är	ju	trots	
allt det forum där du kan få infor-

mation om kommande verksamhet. 

Framförallt	är	det	på	årsmötet	du	har	

störst	möjlighet	att	påverka.	Om	du	
mot förmodan glömt att betala din 

medlemsavgift för detta år, missa i så 

fall	inte	påminnelseavin	som	kommer	
med	posten.	Jag	hoppas	såklart	att	du	
vill fortsätta som medlem hos oss - 

ditt	medlemskap	ger	vår	organisation	
en starkare röst.

     Våren innebär såklart inte bara 

årsmöten,	utan	också	att	vi	just	nu	
är	mitt	uppe	i	Tarmcancermåna-
den	mars.	En	period	då	tarmcancer	
uppmärksammas	extra	mycket	på	
olika	håll	runtom	i	landet.	Och	det	är	
viktigt. Tarmcancer är inte enbart en 

väldigt	allvarlig	sjukdom.	Det	är	tyvärr	
också en relativt vanlig och osynlig 

cancerform. I detta nummer får vi 

därför	ta	del	av	ett	flertal	intressanta	
artiklar	på	temat.	Det	är	dags	att	tala	
om tarmcancer.

     

Margareta Röstlund
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Plötsligt faller hela	tillvaron	upp	
och ned och ingenting är längre som 

planerat.	Chock	och	oro	gnager	i	magen	
- berättelserna har ofta likheter. 

					Genom	åren	har	jag	samtalat	med	
många	personer	som	själva	eller	vars	
anhöriga fått ett oväntat cancerbesked. 

Det	flera	har	gemensamt	är	just	be-
skrivningen av beskedet som en smärt-

sam	påminnelse	om	hur	skört	livet	är.	
Och	om	döden.	Att	vi	måste	ta	vara	på	
tiden.    

     Cancer är ett laddat ord. Cancer är 

också ett samlingsnamn som rymmer 

cirka	200	olika	sjukdomar	som	i	sin	tur	
delas	in	i	många	olika	undergrupper.	
När	cancer	uppstår	har	den	perfekta	
balansen mellan celldelning och celldöd 

rubbats.	Cellen	börjar	då	att	dela	sig	
ohämmat. Vissa gånger kan det gå fort. 

Ibland	alldeles	för	fort.	Ordning	går	
mot kaos. I somliga fall går det inte ens 

att med tillgängliga behandlingsalterna-

tiv	bromsa	upp	sjukdomsutvecklingen.	
Då har ordning blivit kaos. 

     Mars månad är tarmcancermåna-

den.	Under	denna	period	försöker	vår	
organisation	på	olika	sätt	främst	att	
synliggöra denna form av cancer. I 

årets första nummer av Allt om mage 

får vi därför bland annat ta del av 

aktuell forskning kring rehabilitering 

och livskvalitet efter tarmcancer - ett 

mycket	viktigt	tema	att	uppmärksamma.	
Med enkla medel kan man göra ganska 

mycket för att förbättra tillvaron och 

livskvaliteten för den som drabbats av 

sjukdomen.	Vi får också träffa Malin 

Hedin,	som	fick	diagnosen	tjock-
tarmscancer	2008.	Genom	sin	sjukdom	
har	hon	fått	se	och	uppleva	livets	öm-

tålighet.	Idag	försöker	hon	ta	vara	på	
tiden. Malin vet att hennes cancer kan 

komma tillbaka - ett faktum hon gör 

sitt bästa att förhålla sig till.

					Malins	och	andra	allvarligt	sjuka	
personers	erfarenheter	får	mig	många	
gånger att fundera. Kan	sjukdom	och	
död	lära	oss	att	leva?	Och	är	det	ofta	
först vid dödens närhet som vi söker 

efter	liv?	Cancer är ett laddat ord. 

   

Linn Inganäs

Cancer är ett laddat ord

CHEFREDAKTÖR FÖR ALLT OM MAGE LINN INGANÄS


