
TILLSAMMANS SKAPAR VI EN GOD MAG-TARMHÄLSA



Mag-Tarmfonden grundades 2009 för att stödja 
svensk forskning kring mag- och tarmsjukdomar. 
Vi har samarbetat med patienter genom 

Mag- och tarmförbundet, sjukvården och  vetenskapen 
genom Svensk Gastroenterologisk  Förening i över ett 
decennium. 

Mag- och tarmsjukdomar är ett mycket vanligt 
problem som man ofta inte talar öppet om. Vi vill 
med fonden bidra till att uppmärksamma och finna 
lösningar på dessa delvis dolda sjukdomar. 

Vårt arbete görs möjligt genom gåvor från privat-
personer till vårt 90-konto och där ingen summa är 
för liten. Dessutom har vi ett obundet ekonomiskt 
stöd från en rad företag som är intresserade av att  
en ökad kunskap om matspjälkningskanalens hälsa 
och ohälsa sker med svensk forskningsmiljö som 
utgångspunkt.

Våra medel går till forskning inom allt från celiaki, 
leversjukdomar och cancer. Vi vill helt enkelt vara en 
del av lösningen på ett problem som drabbar en stor 
del av befolkningen och som påverkar människor 
genom hela livet. 

En vanlig missuppfattning är att mag- och tarmsjuk-
domar drabbar äldre människor, men det är i allra 
högsta grad även ett problem för barn och unga. Här 
ser vi hur många kämpar med problem genom 
livslång medicinering. Mag- och tarmsjukdomar är 
ofta ett dolt problem som man inte talar öppet om, 
och genom vårt arbete ökar möjligheterna till att 
utveckla  behandlingarna.

Vad är egentligen magen?
Till matspjälkningskanalen räknas matstrupen, mag-
säck, tunntarm, tjocktarm och ändtarm. Men inte 
bara denna kanal som transporterar vår mat hela 
vägen genom kroppen så vi ska kunna få i oss näring 
utgör matspjälkningskanalen, utan även organen runt 
omkring som förser maginnehållet med vätska och 
enzymer som bryter ned maten i mindre beståndsde-
lar som kan sugas upp av kroppen. Det kan gälla 
gallblåsan, bukspottskörteln och levern. Alla organen i 
matspjälkningskanalen kan drabbas av cancer. Den 
vanligaste är cancer i tjocktarmen. Många mag- och 
tarmsjukdomar debuterar redan hos små barn, t.ex. 
glutenintolerans, och varar sedan livet ut. En annan 
form av livslång mag- och tarmsjukdom är inflamma-
torisk tarmsjukdom.

Välkommen till Mag-Tarmfonden!

Vad har bukspottkörteln med magen att göra?
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Creon® kapslar (pankreatin) är ett receptfritt läkemedel som används vid behandling av otillräcklig funktion hos bukspottkörteln (exokrin 

pankreasinsufficiens) med bristfälligt upptag av näringsämnen från tarmen. Dosen bestäms av behandlande läkare och anpassas indivi-

duellt beroende på sjukdomens allvarlighetsgrad samt kostens sammansättning. Läs bipacksedeln noga före användning. Bipacksedeln 

uppdaterades senast: 2022-02-10. Marknadsförs av BGP Products AB (A Viatris Company) 08-630 19 00.

©BGP Products AB (A Viatris Company)  |  Tel: 08-630 19 00

En hel del faktiskt. Om din bukspott
körtel inte producerar tillräckligt  
med matsmältningsenzym kan du  
få problem med mage och tarm,  
så kallad exokrin pankreasinsufficiens  
eller EPI.

Läs mer om exokrin pankreasinsufficiens 
på creon.nu. Där hittar du även information 
om symtom, fakta om brist på matsmältnings-
enzymer, vad Creon är och hur det kan hjälpa. 
Dessutom kan du göra ett magtest för att  
se om dina besvär kan vara kopplade till  
bukspottkörteln bland annat.

Mat spjälkas till mindre be
ståndsdelar med hjälp av  
• saliv  
• magsaft  
• bukspott

Bukspottkörteln

Gå in på  
creon.nu  
för mer  

information.

Creon® (pankreatin) är ett receptfritt läkemedel för behandling  
av exokrin pankreasinsufficiens med malabsorption.  
Läs bipacksedeln noga före användning.

Gör  
magtestet!



Mag- och tarmproblem är vanliga i samhället. Ibland vet 
man inte vad som orsakar besvären. Trots lång 
utredning så kan man inte hitta orsaken. Man pratar 
ibland om funktionella mag- och tarmsjukdomar, som 
irritable bowel syndrome (IBS) som drabbar 4 procent 
av befolkningen, eller laktosintolerans som drabbar 5 
procent. Runt 40 procent av befolkningen beskriver 
olika symtom från matspjälkningskanalen.

Trots att sjukdomarna och besvären är så vanliga,  
så vet man inte orsaken till dem. Det vill vi på 
Mag-Tarmfonden ändra på. 

För att vi ska kunna forska vidare behövs medel, som 
vi sedan kan dela ut till aktiva forskare. Mag-Tarmfonden 
har delat ut forskningsmedel sedan 2009 då fonden 
bildades. Mag-Tarmfonden stödjer forskning kring 
alla typer av sjukdomar som kan förekomma i magen. 
Utmaningen ligger i att hitta orsakerna, så att man 
kan förhindra sjukdomen.Välkommen till Mag-Tarmfonden!

Mag-Tarmfonden 
 stödjer forskning kring 
alla typer av sjukdomar 
som kan förekomma i 
magen. 
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Mag-Tarmfondens huvudsakliga uppgift är att 
stödja forskningen och dela ut medel för att 
skapa ett bättre liv till de som drabbas av 

mag-tarmsjukdomar. Men vi står också upp för värden 
som jämlik vård, god hälsa och god utbildning. Detta är 
en del av FN:s globala mål för ett hållbart samhälle, 
Agenda 2030. 

Att arbeta med information och utbildning kring mag- 
tarmsjukdomar är en viktig del av vår verksamhet. 
Det finns ett enormt mörkertal när vi talar om dessa 
sjukdomar i Sverige och det är ofta svårt att prata om 
det. Genom att synliggöra, lyfta fram exempel och ta 
fram lösningar hoppas vi kunna hjälpa fler med sina 

besvär. Att arbeta för god hälsa är lika självklart som 
viktigt. Vi ser hur problemen med mag-tarmsjukdomar 
växer och blir till ett livslångt lidande för många 
drabbade, med start i unga år. Så behöver det  
inte vara!

All sjukvård i Sverige ska vara jämlik. Tyvärr är det inte 
så i dag, det är stor skillnad på var i landet man befinner 
sig när man söker vård och än värre, ursprung och 
kön spelar ibland också in för hur man behandlas. 
Mag-Tarmfonden står upp för och stöttar jämlik vård, 
vi vill att alla i Sverige – och världen – ska få nytta av 
den forskning vi möjliggör. Vill du vara med oss på 
den visionen? Bli givare till fonden redan idag!

God hälsa och jämlik vård



God hälsa och jämlik vård

™

@Kimberlyhcoleman 
Trivs med sin stomi 
sedan 2016

Kom i kontakt med
• Stomispecialister
• Produkter
• Tjänster

Bli medlem i Convatecs me+™ program 
för en ljusare framtid. 
Få support och kontakt med Stomi- och produktspecialister.  

En god kontakt skapar en trygg relation. 

Skanna QR-koden för att bli 
medlem i me+™ programmet  

©2022 Convatec Inc. ®/™ alla varumärken tillhör företag i Convatec-koncernen. AP-53714-GBL-ENGU-v3

Convatec (Sweden) AB
 convatec.se     020-21 22 22     convatec.kundservice@convatec.com

Stomiprodukter





IBD utbildning - digitalt

Informationen i appen är avsedd för vuxna över 18 år och ersätter inte en individuell medicinsk bedömning. Ansvarig utgivare är Tillotts Pharma AB.
Tillotts Pharma AB  Gustavslundsv. 135, 167 51 Bromma  |  Tel: 08-704 77 40  |  nordicinfo@tillotts.com  |  www.tillotts.se
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Ladda ner appen idag

IBD360 är en mobilapp för utbildning och information kring 
in�ammatoriska tarmsjukdomar (IBD).
Ulcerös kolit, Crohns sjukdom och mikroskopisk kolit samt om 
hur det kan vara att leva med IBD.



Endoskopi är en typ av medicinsk undersökning 
eller kirurgi som innebär att man tittar in i 
kroppen med hjälp av ett endoskop. Endoskopet 

har en lampa och en kamera. Undersökningar som 
genomförs med endoskopi är exempelvis gastrosko-
pi, koloskopi, undersökningar av tunntarm, gallgång 
och gången av bukspottskörteln. Endoskopi ger en 
unik möjlighet att undersöka och diagnosticera olika 
sjukdomar.  
Man brukar säga att en endoskopienhet har i upp-
drag att göra både diagnostiska och terapeutiska 
undersökningar, och man kan genomföra operationer 
med hjälp av endoskopi för att ta bort polyper och 
tumörer. Endoskopi bygger på mycket avancerad 
teknik och forskningen är viktig inom området. Som 
exempel kan nämnas Malmö Universitetssjukhus, 

där man bedriver endoskopiforskning med artificiell 
intelligens och hur man ska säkerställa kvalitet och 
kostnadseffektivitet inom området. 

Endoskopi är en viktig medicinsk metod att arbeta 
vidare med. Vi har redan sett forskningsresultat från 
Storbritannien att screening med hjälp av endoskopi 
är en effektiv metod för att upptäcka möjliga förstadi-
er till cancer i tarmen. Denna forskning har man nu 
tagit vidare i hela Sverige. Underlaget i Storbritan-
nien var över 170 000 patienter, och självklart kostar 
en så pass omfattande forskning mycket pengar. 
Mag-Tarmfonden vill se till att de svenska forska-
re som idag kämpar med att få ihop medel till sin 
forskning inom området ska få möjlighet att utveckla 
området ytterligare.

Endoskopi Inflammatoriska tarmsjukdomar



Inflammatoriska tarmsjukdomar kan vara kroniska och 
kallas till vardags för IBD, efter engelskans inflammatory 
bowel diseases. IBD innefattar Ulcerös kolit, Crohns 
sjukdom, mikroskopisk kolit och oklassificerad kolit.  

Man vet ännu inte vad det är som utlöser kolit, men 
sjukdomen är kronisk. Ofta drabbas man i 15–40-års-
åldern och det går vanligen i skov med längre perioder 
av låg eller ingen sjukdomsaktivitet. Man ser ändå att 
runt 20 procent av alla patienter med Crohns sjukdom 
har kronisk kontinuerlig sjukdomsaktivitet. 
Just Skandinavien har hög förekomst av IBD, utifrån 
registerstudier lider ungefär 0,65 procent av be-
folkningen av sjukdomen. Det kan låta lite rent 
procentuellt, men i rena siffror rör det sig alltså om 

runt 175000 personer och över 65 000 i Sverige. 
Sjukdomen kan innebära allt från buksmärtor, viktned-
gång, feber och blod i av föringen. Tidigare var opera-
tion en vanlig behandling vid IBD. Tack vare nya 
läkemedel har behovet av operationer minskat, men 
kirurgi har fortfarande en viktig plats i behandlingen 
och används oftast i kombination med läkemedel. 

Det behövs fortfarande mycket forskning inom IBD 
för att vården ska bli ännu bättre. Många intressanta 
initiativ finns i området och på Mag- och Tarmfon-
den kämpar vi för att det inte ska stanna vid idéer 
och visione, utan att alla duktiga forskare inom 
sjukvården har medel för att göra livet bättre för 
patienterna.

Endoskopi Inflammatoriska tarmsjukdomar

Just i Sverige är förekomsten av inflammatorisk 
tarmsjukdom hög – ungefär 65 000 personer 
liver av sjukdomen.



Celiaki 

Leversjukdomar

Mer forskning behövs för att hitta orsakerna 
bakom sjukdomarna och förhindra deras 
uppkomst. Forskning skapar livskvalitet hos 
patienten. 



Celiaki eller glutenintolerans innebär att man inte 
tål vete, råg eller korn pga att immunsystemet 
reagerar mot ett protein i dessa sädesslag; 

proteinet gluten – det som gör bröd fluffigt. Både små 
barn och medelålders kan drabbas. Man kan bland 
annat få diarré, magknip, brister, trötthet men inte alla 
får så mycket symtom och då kan det vara svårt att 
avslöja vem som har sjukdomen. Tillståndet är kroniskt 
men glutenfri kost gör att symtomen går tillbaka.  

Man får hålla denna kost hela livet. I Sverige är mer 
än 2 procent av befolkningen drabbade – nästan högst 
andel i världen. Vi vet att immunsystemet är inblandat 
på något vis men vi vet inte exakt vad som utlöser 
sjukdomen. Mer forskning behövs för att vi ska kunna 
komma på vad som ligger bakom så att alla dessa 
personer ska kunna leva ett vanligt liv med vanlig 
kost i framtiden.

Kronisk leversjukdom är ett tillstånd där levern 
riskerar att försämras över tid, med nedsatt 
leverfunktion som följd. Levern är ett organ som 

bland annat rensar kroppen från gifter och läkemedel, 
lagrar socker som vi kan använda som energi, tillverkar 
galla för matspjälkning, samt tillverkar en rad olika 
protein.

Kronisk leversjukdom kan orsakas av ett flertal olika 
sjukdomar, som t.ex. autoimmun leversjukdom, infektiös 
hepatit, alkoholöverkonsumtion, och fettinlagring på 
grund av övervikt, sjukdomar som även kan drabba 
yngre människor. Det kan innebära allt från lätt förhöj-
da levervärden utan påverkan på leverns funktion till 
avancerad ärrbildning, även kallat skrump lever eller 
levercirros.

Symtomen kan vara diskreta, vilket kan leda till att 
sjukdomen inte upptäcks förrän leverfunktionen är svårt 
påverkad. Diagnosen kan ställas med olika metoder 

där man kombinerar klinisk undersökning, blodprover, 
röntgenundersökning, endoskopisk undersökning, 
leverbiopsi och elasticitetsmätning. Behandlingarna 
varierar, det kan innebära specifik läkemedelsbehandling 
mot grundsjukdomen, generell symtomlindrande eller 
förebyggande behandling, ändrade livsstilsfaktorer, och 
i avancerade fall levertransplantation. Vid avancerad 
sjukdom är det viktigt med nära kontakt med ett 
multidisciplinärt team för att försöka förhindra 
ytterligare försämring av leverfunktionen och 
 förbättra långtidsprognosen.

Forskning behövs inom leversjukdomar. År 2021 
upptäckte svenska och norska forskare vad som 
verkar vara den genetiska mutationen som orsakar 
leversjukdomen PSC. Genom upptäckten har man 
hittat ett sätt att behandla de muterade cellerna för 
att undvika att sjukdomen utvecklas. Mag- och 
Tarmfonden vill hjälpa till att fler sådana upptäckter 
kan göras. 

Celiaki 

Leversjukdomar



BAKSIDA

certifierade enligt 

fodmap 
friendly!

Glada nyheter! Nu är 20 av våra produkter certifierade enligt FODMAP-Friendly, 
vilket innebär att de innehåller låga nivåer av FODMAPs och kan användas vid behandling 

av IBS i samråd med dietist. Vi kommer successivt att märka certifierade produkters 
förpackningar med FODMAP Friendly-symbolen. Kika in på fria.se för att läsa mer om 

märkningen och se vilka av dina favoritprodukter som certifierats! 

PS. Produkterna i vårt FODMAP Friendly-sortiment är också grönmarkerade i appen Belly Balance.
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Vill du vara med i vårt arbete 
för en bättre maghälsa?
Varje gåva till Mag-Tarmfonden går till mag-tarmforskningen och  
en bättre framtid. Som bidragsgivare kan du välja mellan att ge en 
högtidsgåva, en minnesgåva eller en privat gåva. Som företag kan  
ni också engagera er och bli Platina-, Guld-, Silver- eller Bronsgivare. 
Läs gärna mer på vår hemsida eller kontakta oss för mer information.

Mag-Tarmfonden har självklart både 90-konto och är kontrollerad av 
Svensk Insamlingskontroll. 

Plusgiro 900475-5
Bankgiro 900-4755 
Swish 123 900 47 55

Hemsida: www.magtarmfonden.se
Mail: kansliet@magotarm.se 


