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VICE ORDFÖRANDE HAR ORDET KARL GUSTAVSSON

Gåtan om autoimmunitet 
- forskningens stora knäckfråga

Efter år av turbulens i form av pan-
demi, krig och nu senast osäkerhet 
kring vårt lands styre, hoppas vi på 
en normaliserande period där ett visst 
mått av eftertanke får råda. Vi i Mag- 
och tarmförbundet påverkas som alla 
andra av osäkerhet, men vi ser med 
tillförsikt fram emot ytterligare ett år 
där vi som förbund växer. Ett teck-
en på att när det runt omkring oss 
uppstår osäkerhet vill vi tillhöra en 
gemenskap med ett grundvärde som 
inte ändras beroende på hur vindarna 
blåser. Det pågår dock ett skifte i hur 
ett patientförbund ska verka i fram-
tiden. Hur ser vi till att på allra bästa 
sätt stödja dig som medlem? Hur 
ser vi till att påverka samhället i den 
riktning som behövs för att underlätta 
din vardag? Just dessa frågor känner 
jag att vi tagit upp på allvar i vårt 
arbete och jag ser också optimistiskt 
på våra möjligheter att faktiskt skapa 
förändring. Kanske inte imorgon eller 
om en vecka, men på sikt.

     I detta nummer kommer autoim-
munitet och inflammation att ligga i 
fokus - ett komplext område som är 
grunden till många av vår tids sto-
ra folksjukdomar. Att lösa gåtan till 
varför dessa sjukdomar uppstår är 
en stor knäckfråga för forskningen. 
När tippar bägaren över så att vårt 
immunförsvar börjar angripa krop-
pen som den är satt att försvara? 
Och varför drabbas bara vissa? Om 
vi under vår livstid hittar nyckeln till 
detta mysterium kommer endast tiden 
att utröna. Till dess fortsätter vi att 
enträget jobba för ökad gemenskap, 
ökad kunskap och ökad påverkan.

Karl Gustavsson
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CHEFREDAKTÖR FÖR ALLT OM MAGE LINN INGANÄS

Vår kropps immunsystem skulle kun-
na liknas vid ett avancerat totalförsvars-
system som skyddar oss mot nästintill 
alla främmande organismer. När det 
väl klarat av att bekämpa en angripande 
fiende (t ex ett virus) är dess främsta 
uppgift att retirera och i lugn takt invän-
ta nästa attack. Ibland händer det dock 
att immunförsvaret går i baklås och 
istället för att dra sig tillbaka, fortsätter 
arbeta och orsakar kroniska inflamma-
tioner i den egna kroppen. Men varför 
gör immunförsvaret så? Och vad har de 
så kallade autoimmuna eller immundriv-
na sjukdomar som då eventuellt upp-
stått gemensamt? 
     I höstens nummer av Allt om mage 
får vi bland annat träffa läkaren och 
forskaren Klas Sjöberg som ger oss en 
övergripande inblick i detta område. I 
sin forskning vill han kartlägga samspe-
let mellan kost, tarmflora, tarmslemhin-
nan och immunsystemet och ta reda på 
mekanismerna bakom varför immun-
systemet hängt upp sig vid olika immu-
nologiska tillstånd. Lena Wärhner, som 

själv lever med ett flertal sjukdomar av 
autoimmun eller immundriven karaktär, 
berättar dessutom om hur de påverkar 
hennes vardag, jobb och livssituation.       
     Vi får också träffa psykologiprofes-
sorn Mats Lekander som är särskilt in-
tresserad av sambanden mellan generel-
la hälsoaspekter och stress, samt av hur 
hjärnans aktivitet och immunsystemet 
samspelar. Kan man exempelvis ut-
veckla en inflammatorisk tarmsjukdom 
(IBD) av att stressa för mycket? Och 
hur påverkas kroppen av akut respekti-
ve kronisk stress? Från och med sidan 
24 får vi ta del av aktuellt kunskapsläge.
     Jag hoppas att ni uppskattar detta 
nummer. Trevlig läsning.

Linn Inganäs

TEMA: 
autoimmunitet    &   inflammation


