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Ditt viktiga
engagemang

ORDFÖRANDE HAR ORDET MARGARETA RÖSTLUND

.
   
 
 .

 
  

När sommaren var som vackrast 
möttes vi av budet att tidigare för-
bundsordförande Jan-Åke Bengtsson 
har avlidit. En förlust av en person 
som betytt ofantligt mycket för hela 
vår organisation, inte bara under åren 
som förtroendevald i förbundet, utan 
även efter då han lade ner sin kraft i 
den lokala föreningen. Vi kommer alla 
som minns Jan-Åke tänka på honom 
med värme.
     Arbetet på förbundet är i full gång 
och vi har nu på allvar startat upp 
vårt arsvsfondsprojekt om förloss-
ningsskador. Från den 1 september är 
Karin Kjellberg anställd som projekt-
ledare. Kansliet har dessutom sedan i 
somras fått en ny medarbetare genom 
Anette Wällstedt som kommer att 
arbeta deltid som administratör.
      Närmast ser vi fram emot att 
träffa föreningarnas ordföranden den 
18-19 oktober på Runö folkhögskola. 
Denna träff  genomförs en gång årli-

gen de år som inte är kongressår.
     Nästa år är det dags för kongress. 
Då har föreningarna möjlighet att 
vara med och påverka förbundets 
kommande verksamhet. Fram till dess 
hoppas vi att du som medlem enga-
gerar dig, för det är just för dig som 
medlem vi vill att verksamheten ska 
bli så bra som möjligt. I detta sam-
manhang passar jag redan nu på att 
uppmana er att nominera personer till 
kommande förbundsstyrelse.
     Med dessa rader önskar jag er alla 
en trevlig läsning!

Margareta Röstlund

och psykisk ohälsa.
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”Vad ska jag äta för att bli frisk?”
Det är en fråga som många av våra 
medlemmar ställer till oss. 
     Och med allt rätt; när man lever 
med en sjukdom i mag- och tarmkana-
len är det inte konstigt att också fundera 
över hur kosten påverkar ens mående. 
Men vad säger egentligen vetenskapen? 
Kan man minska risken för att utveckla 
en mag- och tarmsjukdom genom att 
äta på ett visst sätt? Och om man redan 
drabbats sjukdom; kan man genom 
ens matvanor påverka sina symtom? 
Nutritionsforskningen är ett fält som 
är svårstuderat och resultaten är ibland 
dessutom svårtolkade. Allt om mage 
har träffat Robert Brummer, professor 
i gastroenterologi och klinisk nutrition 
vid Örebro universitet, som ger oss en 
inblick i området. 
     I detta nummer får vi även lära oss 
en hel del om samspelet mellan tarmen 
och hjärnan. Vi får bland annat läsa om 
kronisk förstoppning - ett besvärande 
tillstånd som drabbar fler kvinnor än 

män. Förstoppning har mycket med 
hjärnan att göra och förekommer ofta 
vid neurologiska sjukdomar och skador. 
Allt om mage träffar dessutom Jenny 
Jensen, som berättar om sina erfaren-
heter av att leva med tillståndet.
     Något som även är värt att nämna är 
att Allt om mage - för tredje året i rad - 
är nominerad till prestigefyllda Publish-
ingpriset. Håll gärna tummarna för oss 
den 5 november då vi får veta vem som 
vinner. Vårt medlemsmagasin tävlar i 
hård konkurrens mot sex andra bidrag i 
kategorin Medlemstidningar Individ. 
     Jag hoppas också att ni uppskattar 
detta nummer. Och att ni får möta 
hösten friska. 

Linn Inganäs

Vägen till hjärnan
går via tarmen

CHEFREDAKTÖR FÖR ALLT OM MAGE LINN INGANÄS


