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Innan ni bläddrar vidare i detta 
nummer av Allt om mage, är det på 
sin plats att säga några inledande ra-
der om er nya förbundsordförande.     
     Jag heter Jonas Eriksson och blev 
vald till ordförande på Mag- och 
tarmförbundets kongress i våras. Jag 
är gift och bor i Umeå med min fru 
Johanna och våra barn Måns och Lisa. 
I förbundet har jag varit medlem ända 
sedan jag fick min diagnos ulcerös 
kolit för 10 år sedan. Senare blev jag 
även invald i förbundsstyrelsen 2015. 
     Det var vid ett styrelsemöte för 
länsföreningen i Västerbotten våren 
2012 som jag för första gången kom i 
kontakt med andra med magproblem. 
Ett väldigt betydelsefullt möte, som 
fick mig att på riktigt acceptera att jag 
har en kronisk sjukdom med regel-
bundet återkommande problematik. 
     Tittar jag tillbaka på den tid jag 
varit med i förbundet så tycker jag att 
det hänt ganska mycket. Nya medici-
ner, nya behandlingar och ny kunskap 
om till exempel vilken roll våra bak-
terier i magen spelar för välbefinnan-
det och hälsan. Även betydelsen av 
umgänge och att ha någon att samtala 

med om oro och sjukdom är värde-
fullt och viktigt - det är här jag känner 
att vårt förbund fyller en funktion. 
Men vi gör mer; vi stöttar våra läns-
föreningar, vi bedriver påverkansar-
bete, vi stödjer forskningen, vi jobbar 
internationellt och vi fångar in flera 
grupper som inte har en organisation 
att vända sig till - som förlossnings-
skadade, för att ge ett exempel.
     Vi kommer att fortsätta det-
ta viktiga arbete och även ha olika 
teman, vilket jag kommer återkomma 
till längre fram. Nu har vi först en 
vaccinering mot covid-19 att klara av 
samtidigt som sommaren står inför 
dörren. Passar nu på att önska er alla 
en riktigt skön sommar och hoppas 
kunna välkomna både gamla och nya 
medlemmar till hösten med friska tag. 

Jonas Eriksson
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Intresset för mat och matvanor är 
stort, och det pågår ständigt diskussio-
ner om vilken kosthållning som är den 
bästa för tarmhälsan. Ska man äta mer 
eller mindre fibrer? Bör mejeriproduk-
ter uteslutas, eller inte? Och hur var det 
nu med FODMAP? Råden hopar sig 
i överflöd och området är minst sagt 
komplext - precis som mag- och tarm-
sjukdomar i allmänhet.     
     I sommarens nummer av Allt om 
mage fördjupar vi oss i området IBS 
med ett extra stort fokus på just kost-   
och levnadsvanor. Hur ska man egent-
ligen tänka kring mat och livsstil när 
man lever med IBS? Vad är FODMAP, 
och passar det verkligen för alla? Lena 
Böhn, som forskar inom just kostbe-
handling vid IBS, ger oss en översikt 
och flera bra knep som funkar för de 
flesta. 
     Vi får också träffa IBS-patienten 
Emelie Lundros, som efter att ha gjort 
både kost- och livsstilsförändringar 
blivit bättre i sina magbesvär. Själv, 

säger hon, är hon ganska övertygad om 
att det just är kombinationen av flera 
behandlingsstrategier som varit nyckeln 
till framgång.    
     Genom en intervju med gastro-
enterologen och forskaren Perjohan 
Lindfors inser vi också att vi nu, tack 
vare forskningens framsteg, börjar få 
en djupare förståelse för att IBS är en 
komplex sjukdom med varierande orsak 
och symtom, och därför kan behöva 
behandlas på olika sätt. 
     Det finns med andra ord ingen uni-
versallösning för alla med IBS. Men det 
finns hopp om att i ett urval av behand-
lingsstrategier, hitta något som hjälper.  

Linn Inganäs
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IBS 
- en komplex sjukdom 

med olika lösningar


