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7      Människor,
 möten och 
 medicin
 Cancervården
 utvecklas på bred
 front.
 
14    Tarmcancer-
 kirurgen 
 Mattias Block 
 insjuknade
 själv i 
 tarmcancer
 Efter att i 15 år ha  
 ägnat yrkeslivet åt att  
 operera patienter  
 med tarmcancer,  
	 fick	Mattias	Block		
 veta att han själv  
 drabbats av   
 samma sjukdom.
     
22      Fina fisken!  
 Goda	fiskrecept	
	 från	boken	Mer	
 lugn mage.

27     Sexuell hälsa
 trots cancer 
 Intervju med 
 specialistsjukskö- 
 terskan och forska- 
	 ren	Linda	Åkeflo.

35   Blodprov  
 ska förutsäga  
 svårighetsgrad
 av IBD
 Ny nordisk studie
 på gång.

40   Låg livskvalitet 
 största 
 problemet vid 
 mikroskopisk  
 kolit
 Anna Wickbom och  
 Elisabeth Hultgren  
 Hörnquist lär oss  
 om mikroskopisk
 kolit.

48   Screening för
 tarmcancer ska
 rädda liv
 Tarmcancer-
 screening ska införas  
 i hela Sverige 
 under 2022.

52   Ingen kaka 
 till kaffet för  
 screenande
 Förbundet kom- 
 menterar införan- 
 det av allmän tarm- 
 cancerscreening.
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ORDFÖRANDE HAR ORDET JONAS ERIKSSON

Långsiktigt engagemang 
ger resultat

Nu när restriktionerna äntligen lät-
tat och samhället åter öppnat upp, kan 
vi nog alla enas om att det är skönt att 
komma ut igen från hemmets lugna 
vrå.	Börja	återgå	till	arbetsplatsen,	
jobbpendla och återigen försöka få 
livspusslet att gå ihop. 
					Inom	Mag-	och	tarmförbundet	
ligger vårt främsta fokus just nu på 
tarmcancermånaden mars. Under 
denna månad vill vi som organisation 
i synnerhet uppmärksamma tarmcan-
cer i våra kommunikationskanaler. 
För trots att sjukdomen är den tredje 
vanligaste cancerformen bland både 
män och kvinnor i Sverige, är den 
fortfarande en relativt osynlig diagnos 
med hög dödlighet. 
     Att människor som insjuknar i 
tarmcancer ska få tillgång till en god 
vård hör till ett av förbundets priorite-
rade	påverkansområden.	Därför	finns	
vi	bland	annat	representerade	i	flera	
olika kvalitetsregister och program-
grupper där vi får stora möjligheter 

att påverka just tarmcancervårdens 
utveckling på både kort och lång sikt.   
      Samtidigt har vi sedan många år 
tillbaka drivit frågan om att screening 
för tarmcancer ska införas i landets 
samtliga regioner. Processen har verk-
ligen dragit ut på tiden, men väntas 
nu äntligen genomföras i hela landet i 
närtid. Det är otroligt positivt; screen-
ing	för	tarmcancer	gör	att	fler	per-
soner kan fångas upp i ett skede där 
sjukdomen ännu inte hunnit så långt.
					Mag-	och	tarmförbundets	långsik-
tiga engagemang i olika frågor tar ofta 
mycket resurser och tid, men det är 
fantastiskt när det leder till resultat.

Jonas Eriksson
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CHEFREDAKTÖR FÖR ALLT OM MAGE LINN INGANÄS

Cancer är ett samlingsnamn för många 
olika sjukdomar. De har olika symtom, 
utvecklas olika snabbt, behandlas på oli-
ka sätt och är mer eller mindre allvarli-
ga.	Men	en	sak	har	de	ofta	gemensamt:	
Om sjukdomarna upptäcks i tidigt 
skede är chansen att bli botad större. 
     När tarmcancer diagnostiserats i tid 
är möjligheten till överlevnad god. Där-
för är det av stor vikt att screening för 
sjukdomen erbjuds i hela landet. Redan 
2014 rekommenderade Socialstyrelsen 
att alla personer i åldrarna 60-74 år bör 
screenas för tarmcancer för att på så vis 
kunna hitta förstadier till sjukdomen, al-
ternativt	upptäcka	den	tidigt.	Men	som	
vi får läsa om i årets första nummer av 
Allt om mage, vars tema är just tarm-
cancer, är det faktiskt först under 2022 
som tarmcancerscreening kommer att 
börja erbjudas i samtliga regioner. Det 
är olyckligt att införandet blivit något av 
långbänk, men samtidigt glädjande, att 
det nu äntligen rullar på. Löper allt på 
väl uppskattas nämligen så många som 
300 liv kunna räddas per år.

     Till ett annat sätt att upptäcka tarm-
cancer innan den hunnit eskalera för 
långt, hör att vara uppmärksam på vissa 
symtom. På sidan 13 kan du översiktligt 
läsa om vilka symtom som ofta för-
knippas med sjukdomen. Symtomen 
behöver visserligen inte enbart bero på 
tarmcancer, utan kan också visa sig vid 
andra sjukdomar och/eller godartade 
tillstånd.	Men	om	det	trots	allt	skulle	
vara tarmcancer är det för både livskva-
liteten och prognosens skull, mycket 
viktigt att den upptäcks tidigt. 
					Så:	Om	du	har	symtom,	ignorera	
dem inte. Ta kontakt med vården om 
du verkligen behöver och gå på kon-
troller/screening när det väl blir din tur. 
Tidig upptäckt av tarmcancer räddar liv.

Linn Inganäs

Tidig upptäckt räddar liv


