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Den viktiga
forskningen

ORDFÖRANDE HAR ORDET MARGARETA RÖSTLUND
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Efter en kylslagen vår och försom-
mar ser vi nu fram mot sommaren 
och allt vad den kan ha med sig. 
Främst hoppas vi förstås att den ska 
bli så bra som möjligt för oss alla vad 
gäller vår sjukdom.
     Mag- och tarmförbundet kan se 
tillbaka på en intensiv vår med mycket 
och bra verksamhet. Bland annat kan 
nämnas den mycket lyckade familje-
helgen som genomfördes på Runö 
Folkhögskola i mitten av maj. En 
aktivitet som är värd att upprepas.
     Men framförallt vill jag passa 
på att nämna att jag under Gastro-
dagarna i Jönköping den 8-10 maj 
hade äran att få vara med och dela 
ut så mycket som en miljon kronor 
ur Mag-Tarmfonden. Vår fond har 
verkligen blivit uppmärksammad 
under senare år, vilket innebär att vi 
har möjlighet att dela ut dessa stipen-
dier. Det största stipendiet på en halv 
miljon gick till forskaren Charlotte 

Hedin, som ska undersöka koppling-
en mellan IBD och kost. Forskning 
som vi verkligen ser fram emot att få 
ta del av framöver. 
     IBD är också det stora temat för 
detta nummer. Här får vi bland annat 
träffa Evalena Lötman, som levt med 
Crohns sjukdom i 25 år. Trots att hon 
drabbats av mycket ohälsa, har hon 
genom acceptans och genom att lära 
sig att uppskatta det enkla i vardagen, 
hittat ett sätt att leva med sin sjuk-
dom.
     Med dessa rader önskar jag er alla 
en trevlig läsning!

Margareta Röstlund
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Lila, violett och zombieordet gredelin. 
Det sistnämda, en färg som dött ut i 
det svenska språket, men som historiskt 
lever kvar i Elsa Beskows sagoböcker 
som publicerades under perioden 1918 
till 1947 - de om Tant Brun, Tant Grön 
och Tant Gredelin. 
     Tittar man på en färgkarta så ham-
nar vi istället någonstans på spektrat 
mellan blått och rött - lite beroende på 
vilken nyans vi söker. 
    Visste ni att lila även fungerar som 
den  internationella färgen för att upp-
märksamma de inflammatoriska tarm-
sjukdomarna (IBD)? Den 19 maj kunde 
man t.ex. och bland annat i sociala 
medier, ta del av bilder på olika kända 
byggnader runtom i Europa som lysts 
upp i lila i syfte att just uppmärksamma 
dessa sjukdomar. Väl värt att nämna är 
dock att den 19 maj i Sverige samman-
faller med Nationella Mag-Tarmdagen. 
Med andra ord: en dag att uppmärk-

samma för alla oss som berörs av mag- 
och tarmsjukdomar, oavsett diagnos.
     I detta nummer väljer vi dock att 
stanna kvar en stund i det internationel-
la lila, och riktar därför ett extra stort 
fokus mot just IBD. Vad säger den 
senaste forskningen om IBD? Hur kan 
IBD påverka andra delar av kroppen, 
och vad händer egentligen när man 
tvingats till att operera bort stora delar 
av tarmen? 
     Jag hoppas ni här får möjlighet att 
lära er något nytt, och passar också 
på att få önska er alla en riktigt härlig 
sommar!

Linn Inganäs

Tema: 
IBD
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