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ORDFÖRANDE HAR ORDET JONAS ERIKSSON

VÅRA  kärnvärden HAR 
inte ÄNDRATS

Efter en härlig sommar är vi igång 
igen och den nya styrelsen har efter 
en lång period av pandemi och digita-
la möten, haft sin första fysiska träff. 
När vaccineringen nu kommit långt 
och restriktionerna äntligen lättas, är 
det glädjande att vi har möjlighet att 
ses på riktigt. Trots att många av oss 
är nya i vår roll i styrelsen blev det ett 
riktigt givande möte där vi alla kände 
oss samlade och stärkta inför den 
kongressperiod vi har framför oss. 
     Något jag också är glad över att 
kunna berätta är att så många som 
nära hälften av Mag- och tarmförbun-
dets medlemmar har varit medlem i 
förbundet under minst tio års tid. Det 
känns både hedrande och roligt att vi 
år efter år behåller en så stor del av 
vår medlemskår. För trots allt säger 
det ju ändå något om det stora behov 
förbundet fyller. Våra kärnvärden har 
inte ändrats och ju fler vi är, desto 
mer kan vi förändra.
     I höst kommer vi att fortsätta 
sprida kunskap i våra kanaler samt 
enträget arbeta för att du som har en 
funktionsnedsättning på grund av 

en sjukdom eller skada i mag-tarm-
kanalen, ska kunna leva ett så bra liv 
som möjligt. Om du som har IBD 
har tid och möjlighet att hjälpa oss 
i detta arbete, får du mer än gärna 
fylla i den enkät på temat mun- och 
tandhälsa vid IBD, som snart kom-
mer att mailas ut till de av förbundets 
medlemmar som lever med diagnosen 
(mer info from sidan 51). Då bidrar 
du nämligen till att förbättra situatio-
nen för de med IBD som också har 
stora problem med tänderna. Tyvärr 
är det nämligen inte ett helt ovanligt 
samband, vilket vi kommer att få 
en större förståelse för genom detta 
nummer av Allt om mage. 
     Passar slutligen på att önska dig 
som läser en riktigt härlig höst.

Jonas Eriksson
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CHEFREDAKTÖR FÖR ALLT OM MAGE LINN INGANÄS

Det sägs att munnen är kroppens spe-
gel och det talas också allt mer om hur 
vår tandstatus påverkar vår hälsa i stort. 
Tandhälsan är starkt kopplat till livskva-
liteten och forskning har på senare tid 
visat på samband mellan dålig munhälsa 
och en ökad risk att drabbas av flera 
vanliga sjukdomar, däribland hjärt-kärl-
sjukdom och diabetes. 
     Då intresset för tand- och mun-
hälsans roll vid de inflammatoriska 
tarmsjukdomarna (IBD) är stort, gör 
vi i höstens nummer av Allt om mage 
en djupdykning i området. Varför har 
många personer med IBD egentligen 
problem med dålig munhälsa? Och vad 
är bra att tänka på för att hålla tänderna 
friska? Björn Klinge, senior professor 
och övertandläkare i parodontologi, be-
rättar att IBD visserligen ökar risken för 
bland annat tandlossningssjukdomar, 
men ger oss samtidigt några bra tips 
på hur man som patient kan förebygga 
utvecklingen. 
     Vi får också träffa IBD-patienten 
Monica Richardsson, som efter en lång 

sjukdomsperiod och flera operationer, 
drabbats av återkommande problem 
med tänderna. Då hon själv är sjukpen-
sionär och har stora utgifter i samband 
med sina tandvårdsbesök, är hon tack-
sam över att hon i alla fall har möjlighet 
att få lite pengar tillbaka genom det 
särskilda tandvårdsbidraget (STB). Läs 
gärna mer om STB på sidan 15.
     Mirjam Majster, doktorand och 
tandläkare, berättar dessutom att hon 
i studier på proteinförändringar i saliv 
från personer med IBD, sett starka 
samband mellan inflammation i mun-
nen och tarmen. Att mag-tarmläkare 
bör hålla kontakt med tandläkare och 
diskutera frågor som rör IBD-patien-
ten, blir på flera håll i detta nummer 
tydligt. 
 

Linn Inganäs

MUNHÄLSA  &  IBD 
hänger ihop


