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Nu går vi in en mörk tid på året som 
till	en	del	kompenseras	av	alla	fina	
adventsljusstakar	som	lyser	i	vart	och	
vartannat fönster.
					En	mörk	tid	har	vi	definitivt	inte	
inom vårt förbund, där det händer 
många nya och spännande saker hela 
tiden. Ett exempel är vårt Arvsfond-
sprojekt	Förlossningsskadad	Kvinna		
som vi de närmaste tre åren kommer 
att få höra mycket om.
     Den 18-19 oktober samlades våra 
läns- och lokalföreningarnas ordfö-
rande	på	Runö	Folkhögskola	för	en	
utbildningshelg. Det blev en helg med 
många intressanta samtal och med ett 
gemensamt mål, att stärka vår organi-
sation. 
     Något annat värt att nämna är att 
vår generalsekreterare och under-
tecknad nyligen deltog på en konfe-
rens i Tammerfors tillsammans med 
Mag- och tarmföreningarna i övriga 
nordiska länder. Denna träff  är viktig 
då det gäller erfarenhetsutbyte mellan 
länderna. Även om vi i stort arbetar 
likadant,	så	fick	vi	många	tankar	och	
idéer om ny verksamhet att ta med 

oss hem.
     Vår fond Mag-Tarmfonden blir 
mer och mer känd, vilket innebär att 
fler	och	fler	donerar	pengar	till	forsk-
ningen	om	mag-	och	tarmsjukdomar.	
Jätteroligt, då det betyder att vi även 
nästa år kan bidra med stipendier till 
personer	som	forskar	om	våra	sjuk-
domar.
     I detta nummer av tidningen är får 
vi bland mycket annat en genomgång 
av de vanligaste operationsmetoderna 
vid	mag-	tarmsjukdomar.	Vi	får	också	
träffa Cecilia Olsson, som berättar 
om sina erfarenheter av att leva med 
ulcerös kolit och bäckenreservoar. 
					Med	dessa	rader	önskar	jag	er	alla	
en trevlig läsning och naturligtvis, 
god	jul	och	gott	nytt	år!

Margareta Röstlund

Australien.

gott nytt år



Redaktionen. 

OMSLAG
Tema: Kirurgi, 
sidan 6.

Foto: 
Istock

Adress
Mag- och tarmförbundet
Artillerigatan 6, 1 tr 
114 51 Stockholm

Telefon
08-642 42 00

E-post
kansliet@magotarm.se

Webbplats
www.magotarm.se 

Allt om mage kommer ut 4 
gånger per år. Nästa manus-
stopp är den 30 januari 2020. 
För medlemmar i Mag- och 
tarmförbundet ingår Allt om 
mage i medlemsavgiften: 
250 kronor per år. 

Citera oss gärna, men ange 
då källan. För innehållet 
i material som publiceras 
svarar respektive författare. 
Allt om mage distribueras 
som posttidning. Upplaga 
8500 ex. 

OBS! Kansliet har stängt 
mellan den 23/12-7/1.

Ansvarig utgivare
Margareta Röstlund

Grafisk form Linn Inganäs

Tryckeri Åtta.45 Tryckeri AB

Ledarbild Emma Grann

Redaktörsbild Liam Nazemi

Mag- och tarmförbundets medlemsmagasin nummer 4 2019/50 KR

ALLt OM

    MAGE
K
i
R
u
r
G
i

MIN HISTORIA
Bäckenreservoaren

gav henne 
livet tillbaka

KOST
Dietisten
främjar 

matvanor
och mod

IBS
Nytt hopp 

för personer 
med IBS

TIPS PÅ

GODA BRÖD

Tema:

Experterna. 

ALLT OM MAGE NUMMER 4 2019

magtarmförbundet

CHEFREDAKTÖR
LINN INGANÄS
redaktionen@magotarm.se

GENERALSEKRETERARE
PETER ENEROTH
peter.eneroth@magotarm.se

DIETIST
SOFIA ANTONSSON
redaktionen@magotarm.se

LÄKARE
PER KARLÉN
redaktionen@magotarm.se



5ALLT OM MAGE NR 4 2019

Om jag någonsin fick	en	fråga	om	vil-
ken	mitt	livs	mest	definierande	händelse	
är,	så	vet	jag	vad	jag	kommer	välja.	Och	
jag	ska	fatta	mig	kort.	
					Året	var	2002	och	jag	var	16	år.	
Några	år	tidigare	hade	jag	drabbats	av	
ulcerös	kolit,	men	sjukdomen	hade	på	
kort tid eskalerat. Sommaren 2002 var 
jag	i	så	pass	dåligt	skick	att	man	beslu-
tade	att	min	tjocktarm	skulle	opereras	
bort	och	att	jag	skulle	få	en	tillfällig	
ileostomi. En påse på magen, som 
senare blev till en ileo-rektal anastomos 
(IRA)	-	vilket	jag	lever	med	än	idag	(se	
förklaring på sidan 9). 
     Varför är då detta så inringat och 
definierande	för	mig?	Kort	och	koncist:	
För	att	dessa	operationer	banade	väg	
till förverkligandet av mina drömmar. 
Jag blev nämligen genom kirurgin så 
pass	frisk,	att	jag	inte	längre	bara	kunde	
hoppas	på	något	bättre;	om	jag	ville	
kunde	jag	jobba	för	att	också	uppfylla	
det	jag	önskade	få	ut	av	framtiden.
					Under	gymnasiet	insåg	jag	också	
att	sjukdomen	inte	bara	fört	med	sig	
smärta. Den hade nämligen även väckt 
en	spirande	nyfikenhet	inuti.	Och	jag	
kunde inte stå tillbaka. 
					På	universitetet	valde	jag	att	fördju-
pa mig i biomedicin och näringslära. 

Och	när	jag	väl	började	på	Mag-	och	
tarmförbundet	2015,	fick	jag	dessutom	
möjlighet	att	inte	bara	jobba	med	ett	av	
mina medicinska favoritområden, utan 
även med kommunikation - en annan 
dröm	jag	suktat	efter	att	få	att	leva	i.	
					När	jag	nu	skriver	detta,	kan	jag	
själv	inte	riktigt	greppa	hur	den	tarm-
sjukdom	-	som	en	gång	orsakade	mig	
så mycket smärta - även kan vara det 
som lett mig in på de mest spännan-
de av vägar? Vägar som med tid, fyllt 
och	fyller	mitt	hjärta	med	massor	av	
meningsfullhet.	Tack	till	all	sjukvårds-
personal	vid	Akademiska	sjukhuset	och	
barnsjukhuset	som	då	var	involverade	i	
mitt	fall	-	ni	är	mina	stora	hjältar.
     Kanske har du en liknande erfaren-
het? Eller kanske en helt annan? I detta 
nummer	fördjupar	vi	oss	framförallt	
i kirurgisk behandling vid mag- och 
tarmsjukdomar.	
      Jag vill slutligen få passa på att tacka 
er alla för det gångna året och 
önska	er	en	god	jul	och	
ett gott nytt år. Vi ses 
igen 2020.

Linn Inganäs

När det svåra inspirerar
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