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ORDFÖRANDE HAR ORDET JONAS ERIKSSON

Mycket arbete återstår,
men vi är på väg

Allt fler insjuknar i de inflammato-
riska tarmsjukdomarna (IBD) Crohns 
sjukdom och ulcerös kolit. De flesta 
drabbas i åldrarna 15-40 år, men som 
vi får lära oss i detta nummer av Allt 
om mage blir sjukdomarna även van-
ligare bland äldre. Att leva med IBD 
påverkar inte bara kroppen fysiskt, 
utan även emotionellt, psykologiskt 
och socialt. Det är något som är jät-
teviktigt att i synnerhet vården fångar 
upp, och som jag också nyligen fick 
möjlighet att betona i samband med 
en föreläsning jag höll på temat inför 
vårdpersonal vid Danderyds sjukhus. 
     I Mag- och tarmförbundet arbe-
tar vi ständigt för att förbättra om-
ständigheterna för våra medlemmar. 
En metod vi inom området IBD tagit 
till är kunskapsupplysningen IBD-
koll.se, som sedan 2015 utbildat över 
10 000 personer om IBD. Genom 
testet får man nämligen chans att lära 
sig mer om IBD och dess behandling 
samt vad man själv kan göra för att 
trots sin sjukdom leva ett bra liv. Jag 
hoppas att kampanjen fungerar som 
ett bra stöd - både för dig som är 
drabbad av IBD och för dina anhöri-
ga. 

     Den nationella kunskapsstyrning-
en (nag-IBD), vars syfte är att förbätt-
ra vården för personer med IBD, är 
ett annat bra exempel där vi genom 
vårt deltagande och engagemang får 
möjlighet att höja våra berörda med-
lemmars röster. Vården för IBD-pa-
tienter har helt klart blivit bättre med 
åren, men mycket arbete återstår. Där-
för hoppas jag att du som medlem 
väljer att fortsätta ditt medlemskap 
även under 2022. Genom ditt med-
lemskap bidrar du nämligen till att 
stötta Mag- och tarmförbundets arbe-
te för att förbättra livssituationen för 
de människor som lever med skador 
eller sjukdomar i mag-tarmkanalen. 
     Med dessa rader önskar jag er alla 
en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Jonas Eriksson
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CHEFREDAKTÖR FÖR ALLT OM MAGE LINN INGANÄS

Året går mot sitt slut och vi som ar-
betar med Allt om mage hoppas att du 
genom årets utgåvor har fått möjlighet 
att lära dig något nytt. Ett förbund med 
många diagnoser, kräver nämligen en 
hel del av sitt medlemsmagasin; samti-
digt som det ska vara varierat och bidra 
med ett intressant och läsvärt innehåll, 
ska det också stimulera nyfikenhet ge-
nom sina färger och design.
     I årets sista nummer av Allt om 
mage fokuserar vi främst på inflam-
matorisk tarmsjukdom (IBD) ur olika 
vinklar. Varför tenderar IBD att bli 
vanligare bland personer i åldern 55-60 
år och äldre? Och hur skiljer sig sen 
IBD-debut från den hos yngre? Ida 
Schoultz, universitetslektor och docent 
i biomedicin vid Örebro universitet, lär 
oss mer om tarmens åldrande.
     Inom temat får vi också träffa fors-
karen Jenny Mjösberg som bland annat 
jobbar på att kartlägga de så kallade 
ILC-cellernas roll vid IBD. Målet hen-
nes forskargrupp har är att lyckas förstå 
vilka läkemedel som fungerar bäst på 
olika individer, ett arbete som helt klart 

kan komma att förbättra livssituationen 
för de många med IBD som ännu inte 
hittat rätt medicin.
     Hedda Åberg, jazzkompositör och 
IBD-patient, är en av dem som hun-
nit testa på flera olika behandlingar. 
Genom sitt debutalbum 368 dagar, som 
ni kan läsa mer om från och med sidan 
13, synliggör hon på ett personligt sätt 
hur det som ung kvinna är att leva med 
Crohns sjukdom. Heddas förhoppning 
med 368 dagar är att albumet dels ska 
ge tröst till andra i en liknande situa-
tion, men också att det generellt ska 
bidra till att öka kunskapen om IBD. 
     Jag hoppas att ni uppskattar årets 
sista nummer. Och att ni får möta 
vintermörkret friska. God jul och gott 
nytt år!

Linn Inganäs
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