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VICE ORDFÖRANDE HAR ORDET KARL GUSTAVSSON

Med din hjälp 
gör vi skillnad

När detta nummer landar i din brev-
låda har det snart blivit dags att sam-
manfatta år 2022 och ladda om för 
2023. Vår organisation genomsyras av 
människor som i olika grad hindras 
att leva sitt liv fullt ut - i arbetslivet 
och på fritiden. Vi som engagerat 
oss som förtroendevalda i Mag- och 
tarmförbundet är inget undantag, det 
har vi känt av även i år. Att driva en 
förening är inte enkelt, lägger man in 
aspekten funktionsnedsättning och 
oberäkneliga sjukdomar så blir det i 
vart fall inte enklare. Jag blir glad och 
stolt varje gång som jag ser eller hör 
att våra förtroendevalda ordnat en 
föreläsning, ett styrelsemöte eller en 
enkel kaféträff  på stan. Vårt förbund 
är våra förtroendevalda och deras en-
gagemang. Allt detta engagemang gör 
det möjligt för oss att påverka både 
nationellt och regionalt.
     Detta nummer kommer huvudsak-
ligen	att	handla	om	inflammatoriska	
tarmsjukdomar (IBD) som är en av 
våra allra största diagnosgrupper sett 
till antal medlemmar, ungefär 50 pro-
cent av alla er som läser detta lider av 
någon form av IBD. 
					Efter	flera	års	arbete	så	börjar	nu	
ett standardiserat vårdförlopp för 

IBD att rullas ut i Sverige. Vi har som 
patientförbund haft med represen-
tanter i utformningen av programmet 
och stor vikt har lagts vid att se hela 
patienten istället för att bara se diag-
nosen. Vi tror att detta är ett viktigt 
steg i en mer jämlik vård för hela lan-
det och ser fram emot att alla regioner 
nu implanterar detta i sin verksamhet 
på riktigt.
     Genom vårt deltagande i styr-
gruppen för det nationella kvalitets-
registret	för	inflammatoriska	tarm-
sjukdomar (SWIBREG) får vi även en 
möjlighet att på sikt kunna se effekten 
av vårdförloppets införande. I en tid 
med otydligt ansvar tror vi på standar-
disering och möjlighet till uppföljning. 
Med din hjälp att faktiskt efterfråga 
hur man på din mottagning jobbar 
med vårdförlopp och kvalitetsregister 
har vi en ännu större chans att göra 
skillnad. 

Karl Gustavsson
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