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Innehåll nr 1 2021

Mars månad är
TARMCANCERMÅNADEN

ORDFÖRANDE HAR ORDET MARGARETA RÖSTLUND

 

          

   
 
 

 
  

Mars månad är Tarmcancermå-
naden. Vid denna tidpunkt på året 
brukar flera av våra länsföreningar 
i vanliga fall genomföra aktiviteter i 
ämnet. Av naturliga skäl, kopplat till 
pandemin, kan detta inte ske i år. För-
bundet vill dock ändå belysa denna 
vanliga cancerform genom att tillägna 
diagnosen en stor del av vårens num-
mer av Allt om mage. Bland annat får 
vi i denna upplaga av tidningen ta del 
av ny och mycket spännande forsk-
ning på området.
     Förbundskongressen, som skulle 
genomförts i oktober 2020, flyttades 
fram med förhoppning om att coro-
napandemin skulle släppa sitt tag. 
Tyvärr ser det ut att ta betydligt mer 
tid än så, vilket innebär att kongressen 
till största del kommer att genomföras 
digitalt den 10 april.
     Efter tio år i förbundsstyrelsen vill 
jag nu också få passa på att meddela 

att jag i samband med kongressen i 
april kommer att lämna mitt uppdrag 
som ordförande. Det är blandade 
känslor inför beslutet. För även om 
det är rätt att lämna efter så lång tid, 
känns det verkligen tråkigt att skiljas 
från människor jag genom åren byggt 
upp en så fin relation med.
     Trösterikt är dock att vi tillsam-
mans arbetat upp ett förbund som är 
stabilt både verksamhetsmässigt och 
ekonomiskt. Med dessa rader önskar 
jag er alla en skön vår!

 Margareta Röstlund
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När en av kroppens friska celler åldras 
och dör, dröjer det inte länge innan den 
ersätts med en ny likadan cell, som kla-
rar av att utföra samma viktiga uppgif-
ter som den föregående. Allt i kroppen 
är uppbyggt av celler och nya celler 
bildas hela tiden tack vare att de, under 
noga kontrollerade former, delar sig. I 
de flesta fall fungerar maskineriet också 
som det ska, men det händer även att 
det blir fel.
     Cancer uppstår när förmågan att 
göra en exakt kopia i celldelningen har 
rubbats. En tidigare frisk cell börjar 
plötsligt att dela sig ohämmat. Den nya 
cellen, cancercellen, vet inte längre när 
det är dags att sluta dela sig och skö-
ter inte längre sina riktiga uppgifter. 
Med tiden har cancercellen delat sig så 
många gånger att det tillslut bildats en 
klump av celler, en så kallad tumör, som 
växer sig allt större. Alla tumörer är vis-
serligen inte farliga, men vissa kan vara 
väldigt allvarliga och i svåra fall leda till 
döden.
     Under pandemiåret har färre perso-
ner än vanligt sökt vård för sina cancer-

symtom. Det är oroväckande, eftersom 
sjukdomen då upptäcks i ett senare 
skede. Vid tarmcancer, som är temat 
för årets första nummer av Allt om 
mage, kan du i en faktaruta på sidan 17 
läsa om de sjukdomsrelaterade symtom 
du ska vara extra uppmärksam på. Sym-
tomen behöver visserligen inte enbart 
bero på tarmcancer, utan kan också 
visa sig vid andra sjukdomar och/eller 
godartade tillstånd. Men om det ändå 
skulle vara tarmcancer är det för både 
livskvaliteten och prognosens skull, 
mycket viktigt att den upptäcks tidigt. 
     Med andra ord: Om du har symtom, 
ignorera dem inte. Ta kontakt med 
vården om du verkligen behöver och gå 
på kontroller/screening när väl du blir 
kallad - tarmcancer tar inte ledigt.

Linn Inganäs

CHEFREDAKTÖR FÖR ALLT OM MAGE LINN INGANÄS

TARMCANCER 
tar inte ledigt


