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DITT MEDLEMSKAP 

ger oss en STARKARE RÖST

ORDFÖRANDE HAR ORDET MARGARETA RÖSTLUND

 

          

   
 
 

 
  

I skrivande stund går vi snart in i 
vintermånaderna som i år, på grund 
av den rådande situationen med 
corona, känns betydligt mörkare än 
tidigare år. 
     Lite av mörkret kan dock till en 
del kompenseras för genom alla fina 
adventsljusstakar som lyser i vart och 
vartannat fönster. Det övriga mörkret 
(corona) kan vi tyvärr inte göra myck-
et åt, mer än att vara noga med att 
följa de rekommendationer som ges. 
     Förbundets styrelse har under 
året till allra största del genomfört 
sina möten digitalt och personalen 
har mestadels arbetat hemifrån. Det 
är inte det bästa sättet att sköta en 
organisation på, men tyvärr ett måste, 
när vi befinner oss mitt i en pandemi. 
Vi försöker alla att göra det bästa av 
situationen.     
     Förbundets kongress som var 
planerad till oktober i år kommer, på 
grund av ovissheten om läget i vår, att 
genomföras digitalt den 10 april 2021. 
Vi hoppas självklart att så många som 
möjligt av våra inbjudna ombud då 

har möjlighet att delta. Bland annat 
ska ny styrelse väljas, föregående 
kongressperiod redovisas och verk-
samhetsinriktning för de kommande 
åren sättas. 
     Sist men inte minst vill jag få påmin-
na om något viktigt. Snart bör du per 
post ha mottagit din medlemsavi för 
2021. Jag hoppas att du vill stanna kvar 
som medlem och därmed fortsättnings-
vis stötta vårt arbete för att förbättra 
livssituationen för de som lever med 
mag- och tarmsjukdomar. För du 
behövs - ditt medlemskap ger oss en 
starkare röst.
    Med dessa rader önskar jag er alla 
en riktigt god jul och gott nytt år!
 

Margareta Röstlund
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Du kanske undrar varför du som 
huvudmedlem utöver Allt om mage fått 
två lila band? Först och främst: det är 
en julklapp från Mag- och tarmförbun-
det till dig. Som tack för att du stödjer 
vårt arbete.
     Lila bandet har sedan många år 
tillbaka figurerat som en internationell 
symbol för att skapa medvetenhet och 
kunskap om de inflammatoriska tarm-
sjukdomarna (IBD) - dvs om Crohn’s 
sjukdom, ulcerös kolit och mikrosko-
pisk kolit - världen över. 
     I årets sista nummer av Allt om 
mage är temat IBD. Utöver att vi bland 
annat fördjupar oss i den senaste forsk-
ningen inom IBD-området, passar vi 
också på att introducera lila bandet som 
en nationell symbol för diagnosgrup-
pen. För även om sjukdomarna som 
ingår i begreppet blir allt vanligare, är 
det fortfarande ganska låg kännedom 
om dem ute bland allmänheten. 

     Mag- och tarmförbundets förhopp-
ning med lila bandet är att symbolen 
i längden ska bidra till att synliggöra 
IBD. Då kan även förståelsen för sjuk-
domarna i omgivningen, och kampen 
mot dem, öka. Läs gärna mer om Lila 
bandet-initiativet på sidan 49.
     Slutligen vill jag få tacka stort för att 
du varit med oss det gångna året, som 
på grund av corona varit både dystert 
och annorlunda. Jag hoppas att du vill 
fortsätta ditt medlemskap även under 
nästa år, så att vi ses igen 2021. God jul 
och gott nytt år!

Linn Inganäs

CHEFREDAKTÖR FÖR ALLT OM MAGE LINN INGANÄS

LILA BANDET 
som symbol för IBD


