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ILCO-förbundet tackar alla som genom 
att annonsera i detta specialnummer av 
ILCO-bladet har gjort det möjligt för oss att 
trycka och ge ut tidningen.
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en här dagen, 3e oktober ska alla 
stomiorganisationer i hela världen 
försöka göra något minnesvärt. Vi 

måste då ta med i beräkningarna att 
vi har väldigt skiftande förutsättningar 

i olika länder och världsdelar.
Temat i år är ”reach out”, att nå ut, och där 

tror jag alla kan göra något i stor eller liten 
skala. Svenska ILCO har valt att i detta WOD-
bladet beskriva de flesta stomityperna som vi 
känner till. Vi vill också visa hur individuellt 
varje diagnos upplevs och genom det hoppas 
vi uppnå en större förståelse för oss som drab-
bas och lever med de här avvikelserna.

I somras var jag i Lettland och träffade 
Daiga som är engagerad i stomiorganisationen 
där. De har ca 3 000 stomiopererade och Let-
tiska ILCO finns bara som en stödorganisation 
för opererade. Som många vet lever männis-
korna i Lettland i en svår situation, för tillfäl-
let har de flesta stomiopererade tillgång till 
de bandage de behöver men i vissa situationer 
behövs ändå en del extra. Därför hade vi en 

hel del bandage med oss som tacksamt togs 
emot på sjukhus 1 i Riga. 

Om vi sedan styr våra tankar ner till 
Afrika, där stomiopererade på många ställen 
(om de över huvud taget får rätt diagnos och 
blir opererade), inte har någon möjlighet att 
få stomibandage alls. Tsitsi från Zimbabwe, 
mamma till Lizzie, som vi bjudit hit i novem-
ber, träffade jag i Stockholm tidigare i år. 
Hon besökte ILCO och olika organisationer i 
Sverige. Genom att vi bidrog med en inbjudan 
så fick hon sitt visum och kunde resa hit. Hon 
framförde hela sin familjs tacksamhet för vad 
ILCO gjort för hennes dotter Lizzie, då vi 
hjälpt henne med stomibandage sedan 2006. 
Lizzie i sin tur har letat upp fler i samma 
situation i Zimbabwe och delat med sig. Vi 
ser fram emot att ta hand om henne i höst och 
hoppas den här kontakten kan leda till något 
mer och större i framtiden.

Marie Stéen
Vice ordförande  

Den internationella 
verksamheten i svenska ILCO

D

World Ostomy Day, 3 oktober 2009
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ørst og fremst takk til 
ILCO for at jeg får lov å 

skrive noen ord om Verdens 
stomidag - som på engelsk blir 

World Ostomy Day eller WOD, 
som forkortningen er. WOD 
arrangeres hvert tredje år og 
alltid første lørdag i oktober som 
i år blir den tredje oktober. WOD 
har alltid et slagord eller slogan. I 
år er det ”reaching out”. Oversatt 
til norsk – eller svensk – må det 
bli noe sånt som å ”nå ut” – i den 
betydningen å nå ut med budska-
pet til så mange som mulig.

Jeg er leder – eller president 
– for den europeiske regionen 
av IOA (International Ostomy 
Association). Jeg er selv stomio-
pererert. Det ble jeg i 1974 da 
jeg fikk en ileostomi. Siden den 
gang har vi hatt en rimelig greit 
forhold, min stomi og jeg. Noen 
ganger lager den litt problemer, 
men til nå har det alltid endt godt!

Hva er så hensikten med WOD? 
Jo, det er å gjøre situasjonen for oss 
stomi- eller reservoaropererte kjent for 
så mange mennesker som mulig i hele 
verden. Videre er hensikten å gjøre 
kjent hva vi med stomi har behov for 
av utstyr og forståelse – og ikke minst 
våre forventninger. 

Vi som bor i Norden har normalt 
ikke så veldig mange problemer når det 
gjelder utstyr, selv om vet at våre myn-
digheter fra tid til annen ønsker å gjøre 
forandringer som kan påvirke situasjo-
nen vår i negativ retning. Det er mitt 
håp og ønske at vi skal beholde de ord-

ninger og den situasjonen vi har i dag. 
Vi stomi- eller reservoaropererte lever 
ofte på en knivsegg der det skal lite 
til å ødelegge en trygg og god tilvæ-
relse. En innskrenkning i for eksempel 
bandasjesituasjonen kan ødelegge for 
en god arbeidssituasjon og også en god 
sosial situasjon. Resultatet kan bli at 
myndighetene skyter seg selv i foten – 
eller sagt mer klart - at det offentliges 
utgifter til oss bare blir høyere!

Hva skal så skje den 3. oktober? 
Internasjonalt vil Coloplast ha sin 
”Coloplast Merit Award” der alle orga-
nisasjoner inne hver region skal kjempe 
om US dollars. Den som promoterer 

WOD best winner 2.500 USD, 
nummer to får 1000 USD mens 
det deles ut tre ”trøstepremier” 
hver på 500 USD. Kanskje blir 
det ILCO som denne gangen 
vinner de 2.500 USD?

Hollister har en fotokonkur-
ranse der alle kan delta, men 
motivet må omfatte en eller 
flere stomi- eller reservoarope-
rerte. Kanskje vil det komme 
inn bilder der stomiopererte 
hopper i fallskjerm eller følger 
en gammel dame over gaten. All 
slags aktivitet vil bli vurdert. 
En jury vil velge ut 20 bilder 
der hvert bilde vil bli betalt med 
250 USD. Pengene går til den 
foreningen som innsenderen er 
medlem av.

Ellers oppfordres alle 
foreningene verden over til å 
lage forskjellige arrangementer. 
Disse kan være både lokalt og 

sentralt. I noen land vil det være et kje-
mpestort arrangement – ofte sammen 
med stomisykepleiere og gjerne 
politikere, f.eks beslutningstakere. 
Andre steder kan det være små lokale 
arrangementer som stands i gågater, 
kjøpesentre, byhaller, sykehus osv, osv.

Den enkelte foreningen bestemmer 
selv hva slags arrangement den vil ha. 
Hensikten er likevel for alle: REACH-
ING OUT!!!

Arne Holte
president EOA og regional 
koordinator for WOD 2009

Hei Sverige!

F

European Ostomy Association, EOA
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 Axotan AB, 254 33 Helsingborg, Tel. 042-22 28 14, E-post: info@axotan.se, Internet: www.axotan.se

Welland Flair® Active Xtra  
Sluten häftpåse med nedspolbar innerpåse
Flair® Active Xtra handlar om att kunna leva sitt liv utan hinder och begränsning 
av sin stomi. Att kunna byta och bli kvitt sin förbrukade stomipåse - enkelt, snabbt, 
hygieniskt och obemärkt. Var man än befinner sig. 
Samtidigt innebär Flair® Active Xtra ett stort steg framåt för miljön.
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Ileostomi

David är i dag 26 år och allting 
började när han var 11 år och blev mer 
och mer dålig i tarmen med blodiga 
avföringar. Familjen sökte på Ryhovs 
sjukhus i Jönköping och man konstate-
rade inflammation i tarmen men någon 
diagnos fick de inte på Davids besvär. 
Han ordinerades kortison som hjälpte 
men endast kortsiktigt.

Tiden gick och vid 17 års ålder när 
David började gymnasiet så blev han 

Jag fick tjata mig 
till en ileostomi, 
säger David

i hade bestämt att 
träffas på en thailändsk 

restaurang i Gislaved för 
att göra en intervju. Davids 

moster, Marie Stéen, var den som 
förmedlat kontakten och hon var 

också med. En lång, mörk, smal kille 
kommer in och med ett stort leende 
kramar om Marie och hälsar på mig. Vi 
börjar med att äta god mat och sedan 
vill jag att David berättar om sin sjuk-
dom och hur han lever med sin stomi.

V
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Stomi betyder mun/öppning 
Anläggningen av en ileostomi 
innebär att hela grovtarmen tas 
bort och tunntarmsmynningen 
läggs ut genom bukväggen. 
Ileum är det latinska namnet för 
tunntarm. Ileostomins placering är 
i de allra flesta fall på bukens högra 
sida. En permanent ileostomi 
är den kirurgiska lösningen 
då medicinsk behandling inte 
fungerar eller när annan operation, 
som ex. vis bäckenreservoar inte 
är möjlig. Ulcerös colit, Crohns 
sjukdom eller Adenomatös 
Familjär Polypos är sjukdomar som 
kan ge anledning till att anlägga 
en ileostomi. 

     Grovtarmen och ändtarmen 
tas bort och vid operationen dras 
ungefär 6 cm av tunntarmen ut 
genom bukväggen, vänds och sys 
fast så att stomins längd blir ca 
2-3 cm.

en colostomi för andra och sista 
gången då den tjocktarmsbiten som 
hade vilat blev väldigt dålig snabbt 
igen och måste opereras bort så fort 
han var tillräckligt läkt men ändå 
innan han blev för klen. Ändtarmen 
var dock kvar för läkarna trodde att 
man på sikt skulle kunna koppla 
ihop tunntarm och ändtarm. David 
kände hela tiden att det inte stod 
rätt till med ändtarmen. Han tjatade 
på läkarna om att han ville få en 
permanent ileostomi och ta bort 
ändtarmen men läkarna ville vänta 
och se om det gick att läka ut. När 
läkarna sedan kontrollerade tarmen 
ordentligt upptäcktes att ändtarmen 
hade vuxit ihop med tunntarmen 
och man var tvungen att ta bort 
ca en meter och också anlägga en 
permanent ileostomi. Han fick dess-
utom diagnosen Crohns sjukdom. 
Detta gjorde att David fick flera år 
med mycket besvär och dessutom 
en meter mindre tunntarm, som är 
ytterst allvarligt när man har Crohns 
sjukdom. Detta hade kanske kunnat 
undvikas om läkarna hade lyssnat 
till David mer!!!  Efter att ändtar-
men tagits bort har David varit frisk. 
Han tar en Imodium, stoppande 
medicin, varje morgon och vid 
behov.

David hade en tävlig med sin 
själv under sin sjukdomstid och 
det var att varje vistelse på sjukhus 
skulle bli en dag kortare än tidigare 
gång. När han kom ner till fem 
dagar så sade sjukhuspersonalen 
stopp för det var för snabbt tyckte 
de.

David är en aktiv kille idag när 
inte sjukdomen sätter sina käppar 
i hjulet längre. Flickor saknas inte 
även om David idag är singel. Enligt 
honom själv så är det inga större 
problem med ileostomin, han för-
söker äta fettreducerad kost, tränar 
med jogging och mjukbandy, tyvärr 
är hans fysiska krafter reducerade 
och han blir fort trött så David har 
en halv sjukersättning och jobbar 

mycket sjuk igen och missade mycket 
av skolgången första gymnasieåret och 
i januari på vårterminen opererades han 
och fick en, som man sade då, tillfällig 
colostomi då man hade tagit bort ca 
halva tjocktarmen. Knappt ett år efter 
första operationen gjordes en ileostomi 
med resterande tjocktarm fortfarande 
vilande (en liten stomi kvar på vänster 
sida då tjocktarmen fortfarande läckte 
litet).  Ett drygt halvår senare koppla-
des denna bit in igen och David fick 

den andra hälften i en skoaffär i Gis-
laved.

Då Davids moster har varit ileos-
tomiopererad under många år och han 
har sett hur hon klarat det så tycker han 
att det var lättare att ta beslut i fråga 
om stomi eller ej. Dessutom så handlar 
det om livskvalitet vilken är väldigt 
mycket bättre nu. Det som betytt 
mycket när han var yngre var att någon 
av hans föräldrar alltid hade en säng på 
sjukhuset i Linköping när han låg inne 
för olika ingrepp. Att ha sina föräld-
rar nära när man är yngre och sjuk är 
oerhört viktigt.

Då var det dags att avsluta och vi 
önskar varandra en skön sommar och 
David ser fram mot en härlig semester 
och resa till Hultsfredsfestivalen med 
kompisar.

Faktaruta om 
ILEoStomI
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Kocks blåsa 

D
T E X T  O C H  B I L D E R :  M A R I E  S T É E N  O C H  B O  K A R L S S O N

en kontinenta ileostomin 
- ”Kocks blåsa” – introdu-
cerades i slutet på 60-talet 

(fig 1). En teknik som gör 
ileostomibandage överflödigt, en 

flack stomi som döljs med en diskret 
resorberande kompress och en reser-
voar som vid lägliga tillfällen (3-4 ggr 
dagligen) snabbt och enkelt tömmes 
med kateter, blev ett lockande alterna-
tiv för många patienter.

Det fanns till en början många 
entusiastiska förespråkare för metoden 
som fick stor spridning runt om i värl-
den. Tusentals patienter har genom åren 
opererats bara i Sverige (flertalet på
Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg) och 
avsevärt många fler på kliniker i USA 
och Europa.

Efter en entusiastisk inledning 
förändrades så småningom situationen 
och många kirurger blev - efter några 
misslyckanden - tveksamma till opera-
tionen. Det som avskräckte kirurgerna 
var ingreppets svårighetsgrad och 
risken för komplikationer - de flesta 
med direkt eller indirekt samband till 
nippelventilen. Bristande stabilitet och/
eller fistel medförde inkontinens med 
läckage av gas och tarminnehåll - en 
komplikation som krävde en eller flera
reoperationer. Tekniken kom att 
begränsas till ett fåtal specialistcentra. 
På dessa ställen kunde man med 
förbättrad teknik och ökad erfarenhet 
bemästra problemen och resultaten 

KOCKS BLÅSA har fått en ny 
viktig plats i tarmkirurgin

Text och bilder: Professor emeritus med fortsatt forskning – 
fokuserad på utvecklingsmöjligheter inom tarm- ssk reservo-
arkirurgin Leif Hultén. Denna forskning är förlagd till EBM, 
Sahlgrenska Akademins laboratorium för Experimentell 
Biomedicin. 

EBM, detta världsunika forskningscentrum som är beläget på bergets högsta topp ovanför Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset.

Fig 1. Konventionell ileostomi omvandlas till en Kocks blåsa. Observera “nippelventilen” som är 
metodens “Ackilleshäl”.
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T E X T  O C H  B I L D E R :  M A R I E  S T É E N  O C H  B O  K A R L S S O N

▼Fig 2.  “Bäckenreservoaren” kopplad till den anala slutmuskeln som svarar för kontinensfunktionen.

även på längre sikt förbättrades. Vid 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/
Östra i Göteborg efterundersöktes 
ett stort antal patienter som haft 
en kontinent ileostomi i 20-30 år. 
Resultatet visade att reservoaren 
tömdes i genomsnitt 3 ggr dagligen 
och eventuellt ytterligare en gång före 
sänggående. Någon föredrog också 
att tömma en gång på natten. Förutom 
fukt och hudirritation kring stomin var 
alla nöjda och fullt kontinenta. Det 
stora problemet var att hälften av de 
undersökta hade måst genomgå en eller 
flera operationer - oftast för en krång-
lande nippelventil - för att återställa en 
god funktion. Uppmuntrande var att 
en sådan operation oftast var lyckosam 
och förlust av reservoaren med en kon-
ventionell ileostomi som slutresultat 
hade endast drabbat ett fåtal patienter.

Bäckenreservoaren (fig 2)
 Introduktion av den s.k. ”bäckenre-
servoaren” under början av 80-talet 
bidrog till att Kocks blåsa förlorade 
popularitet. Med bibehållen ”body 
image” och med möjligheten att kunna 
tömma tarmen ”den vanliga vägen” 
blev operationen på de flesta kirurg-
kliniker första-hands-alternativet vid 
operation av bl.a. ulcerös colit. Det 
funktionella resultatet var acceptabelt 

åtminstone på kort sikt. Trots tämligen 
hög tömningsfrekvens, 4-7 ggr/dag, 
ofta ytterligare någon gång nattetid, 
smärre ofrivilligt läckage med behov av 
två trosskydd och ”stoppande” medicin 
är patienterna mestadels nöjda med 
resultatet. Men operationen blev för 
många ändå inte den ”patentlösning” 
som man från början hade föreställt 
sig - för vissa patienter en besvikelse-. 
Operationen är tekniskt krävande, kom-
plikationer förekommer frekvent även 
i specialistens händer och resultatet är 
oförutsägbart. Inflammation i reservo-
arslemhinnan s.k. ”pouchit” - som för 
övrigt förekommer lika ofta som hos 
dem med Kocks blåsa – blir här särskilt 
bekymmersam med täta trängningar 
och inkontinens. Men den vanligaste 
orsaken till misslyckande är hos dem 
som drabbats av septiska komplikatio-
ner d.v.s. suturläckage, varbildning och 
fistlar etc. En dåligt fungerande reser-
voar av andra skäl med trängningar, 
frekventa tarmtömningar och inkon-
tinens är en annan vanlig orsak till att 
reservoaren till slut måste avlägsnas. 
Kontinensfunktionen kan dessutom för-
sämras av rent åldersfysiologiska skäl 
med tilltagande svårigheter att ”hålla 
tätt”. Till skillnad från en kontinent 
ileostomi är möjligheterna för att åter-
ställa eller förbättra funktionen hos en 

dåligt fungerande reservoar begränsade 
och resulterar inte sällan i ytterligare 
försämring. Risken för att man av olika 
skäl inte kan behålla bäckenreservoaren 
uppges ofta till ca 10 -20 % .

En bäckenreservoar som inte fungerar 
tillfredsställande – vad är alternativet?
Vid en rundfrågning till ett flertal 
framstående kolorektalkliniker i Storbri-
tannien, Frankrike och USA framgår att 
man i denna situation avlägsnar reser-
voaren och konstruerar en konventionell 
ileostomi. Vanligt är också att man - efter 
misslyckade försök att bemästra kom-
plikationen med en avlastande ileostomi 
(oftast s.k. loop ileostomi) - avstår från 
ytterligare åtgärder och låter ileostomin 
bli permanent. Båda åtgärderna är av 
flera skäl olyckliga. Medan det första 
alternativet innebär förlust av reser-
voaren – vilket motsvarar ca 50 cm av 
tunntarmen - torde en loop ileostomi san-
nolikt medföra att ett längre tunntarms-
avsnitt urkopplas (fig 3). Förutom stora 
vatten- och saltförluster med åtföljande 
konsekvenser tillkommer ofta bandage-
ringsproblem som ett särskilt bekymmer. 
Genom att istället använda bäckenre-
servoaren för konstruktion av en Kocks 
blåsa – en
procedur som i de flesta fall borde vara 
genomförbar - kan dessa problem undvi-
kas (fig 4). Trots att tekniken är välkänd 
och har använts och beskrivits i detalj 
tycks den idag endast utnyttjas på ett 
fåtal ställen i världen.  

Vad kan vara förklaringen till detta?
Kocks blåsa hade ett djupt rotat och 
oförtjänt dåligt rykte som en riskfylld 
operation redan innan bäckenreservoaren 
kom in i bilden. En operation som ställde 
stora krav på kirurgens erfarenhet och 
skicklighet och på en krävande posto-
perativ vård som i väsentliga avseenden 
vilade på specialutbildad vårdpersonal. 
Under ca 30 år med bäckenreservoaren 
som förstahandsalternativ har företrä-
darna för Kocks blåsan blivit färre eller 
helt försvunnit.
Utbildning och träning av yngre kirur-
ger tycks ha försummats och viktiga 
postoperativa rutiner har fallit i glömska. 
Detta bekräftas också av en aktuell kor-
respondens med UOAA (Unites Ostomy 
association of America) där man bl.a 
påpekar: 
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▼ ”Det finns många misslyckade 
bäckenreservoarer i USA och 
Australien och många av dessa 
patienter skulle gärna vilja ha en 
Kocks blåsa. Vi har svårigheter att 
finna kirurger som kan konstru-
era en Kocks blåsa eller som har 
kunskap att hjälpa en patient med 
tömningsproblem. Kunskapen tycks 
vara mycket begränsad. Har man 
inte lärt upp de unga kirurgerna i 
denna teknik? ”

Situationen är likartad i Europa. 
Kunskap och erfarenhet av Kocks blåsa 
saknas eller är starkt begränsad och 
detta är säkerligen en vanlig anledning 
till att en icke fungerande bäckenre-
servoar tas bort och en konventionell 
ileostomi konstrueras. En annan anled-
ning kan vara att en patient- efter att 
upprepade misslyckade försök gjorts 
för att ”rädda” bäckenreservoaren - 
inte känner sig motiverad att genomgå 
ytterligare ett stort ingrepp. Å andra 
sidan skulle en patient i denna situation 
föredra en Kocks blåsa framför en kon-
ventionell ileostomi om de fick en ved-
erhäftig och opartisk information om 
de båda alternativen. Den kontinenta 
ileostomin, ”Kocks blåsa” erbjuder 
otvivelaktigt en livsstil som är bättre 
än den med en svårskött konventionell 
ileostomi.

Sammanfattning
Bäckenreservoaren är idag en ruti-
noperation på många centralsjukhus 
i Skandinavien. Kocks blåsa utförs 
däremot endast på ett fåtal specialist-
kliniker. Konvertering av en icke fung-

erande bäckenreservoar har blivit en 
viktig indikation för Kocks blåsa och 
patienter som opererats med bäckenre-
servoar bör därför informeras om vilka 
sjukhus i Skandinavien som erbjuder 
denna operation. Det torde vara väl-
känt att operationen är riksspecialitet 
på Sahlgrenska Universitetssjukhuset/
Östra i Göteborg där ett flertal kirurger 
är väl förtrogna med tekniken. 
     Likaledes finns denna specialist-
kompetens på kirurgavdelningen på St 
Olavs Universitetssjukhus I Trondheim 
och ytterligare ett centrum för verk-
samheten är under uppbyggnad vid 
Akers sjukhus i Oslo. Medan specia-
listkompetens är väl etablerad också 
vid kirurgiska avdelningen på Helsinki 

Fig 3. Vid en avlastande ileostomi (s.k. “loop ileostomi”) urkopplas ett tunntarmssegment av 
varierande längd.

Fig 4. En bäckenreservoar konverteras till en Kocks blåsa.

Prof. emeritus tillika Hulténs mentor 
Nils G.Kock

University Central Hospital saknas den 
helt i Danmark.

Den kontinenta ileostomin, ”Kocks 
blåsa” kommer att spela en fortsatt viktig 
roll i den rekonstruktiva tarmkirurgin. 
Med ett växande antal patienter med en 
“misslyckad” bäckenreservoar kommer 
efterfrågan på detta alternativ att öka.

Ett ökat intresse för metoden kräver 
att tekniken förbättras, främst riktad 
mot reservoarens “kontinensventil” 
som är konstruktionens svaga punkt. Ett 
forskningsprojekt pågår för närvarande 
med syfte att ersätta denna med ett mer 
pålitligt system. En redogörelse för detta 
kommer att presenteras i kommande 
nummer av ILCO-bladet.

Kocks blåsa 
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Hudvänligt - Effektivt - Säkert

Eakin Hudskydd:
1.  Absorberar fukt och bildar en gelartad yta
2.  En vätsketät barriär skapas
3.  Skadliga enzymer binds till den gelartade ytan och neutraliseras

* Unik formbarhet
* Unik absorptionsförmåga
* Passar till alla sorters bandage

Eakin Hudskydd förstärker bandagering och kan medföra att bandaget sitter längre

EC
O
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Det smidiga hudskyddet
• 3 mm tjock och 48 mm i 
diameter
• Används vid alla typer av 
irritationer eller läckage
• Fyller ut veck och ojämnheter

Maximalt skydd
• Extra tjock, 4,2 mm för att 
kunna fylla ut djupa veck och 
ojämnheter.  48 mm i diameter
•För låga stomier - används som 
mjuk konvexitet

När ett större område är i behov 
av skydd

• Skyddar huden på större yta, 98 
mm i diameter och 2,1 mm tjock

Eakin Hudskydd - SLIM
Antal:  30
Varunummer:  203282

Eakin Hudskydd - Liten Ring
Antal:  30
Varunummer:  204550

Eakin Hudskydd - Stor Ring
Antal:  10
Varunummer:  280776

SLIM LITEN STOR

Eakin Hudskydd

Ja tack, sänd mig GRATIS prov på Eakin Hudskydd
□ SLIM - tunn ring       □ Liten ring       □ Stor ring

Namn...........................................................................................
Adress..........................................................................................
Post nr.............................  Ort ...................................................
Telefon.........................................................................................
                             (texta gärna)

Skicka beställning till:
M Care
Pilgården
237 91 Bjärred
Fax:  046-29 24 00
E-post:  info@mcare.se
www.mcare.se

Den flexibla lösningen

En ring kan formas after alla behov
PERFEKT PASSFORM
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Kontinent ileostomi – Kocks blåsa

är jag för 32 år 
sedan, som 28-åring, 

blev stomiopererad och 
fick en ileostomi trodde 

jag att livet skulle förändras 
oerhört och så blev det också, 

men inte i den riktningen som jag 
trodde.

Så långt tillbaka som jag kan 
minnas har jag haft besvär med min 
tarm, alltid lös avföring och mycket 
ont. Skolgången blev lidande för det 
var många gånger jag fick stanna 
hemma och tyvärr var det ingen läkare 
som tyckte att det var något att bry sig 
om. Dåligt blodvärde har unga flickor 
så det var inget att ta så allvarligt och 

Livet förändrades, men inte i den 
riktningen jag trodde...

T E X T :  E V A  K I N D V A L L  V I N K V I S T

det onda var säkert mest nervöst!!
Jag kunde ändå sköta arbete efter 

skoltiden och fungerade ganska bra 
men det var mycket besvär från tarmen 
och mycket ont under många år. Jag 
sökte läkare vid ett flertal tillfällen men 
nästan alltid samma svar; ”detta är psy-
kiskt betingat”. Jag ordinerades starka 
värktabletter som jag trodde skulle slita 
sönder min tarm. 

Två graviditeter klarades av utan 
några större problem och det är faktiskt 
flera som mår bra under graviditeter 
men efter så rasar alla värden för barnet 
har tagit så mycket näring från modern.

Försommaren 1977 var det tack 
och lov en läkare vid ett akutbesök som 

N
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om att jag skulle få en stomi?!?!?!? 
Hade aldrig hört talas om det.

-”En påse på magen” sade han då 
och min första tanke var:

-”Tack gode Gud att jag är gift 
redan och har två barn, för att få man 
och barn var det väl inte tal om när 
man hade en påse på magen”. 

Men jag hade inget val, en ileos-
tomi fick det bli och jag blev också 
lovad att jag skulle bli frisk!!!

Rehabiliteringen gick bra och 
jag lärde mig att sköta ileostomin. 
På 70-talet var det inte så bråttom att 
skicka hem patienterna så jag fick 
stanna på sjukhuset till jag kände mig 
säker och det tog nästan tre veckor. 
Jag minns en natt jag vaknade och 
hade så ont i tänderna och jag kunde 
inte begripa varför. Då drog jag mig 
till minnes att jag ätit en skorpa dagen 
innan, alltså tuggat på något, vilket jag 
inte kunnat göra på lång tid och det 
hade gjort att jag fick ont i tänderna. 
Det var en underbar känsla att kunna 
tugga mat igen efter så lång tid med 
ingen mat alls eller endast flytande.

Jag har inte skaffat fler barn men 
nu vet jag att det i de flesta fall inte är 
några problem med en graviditet. Det 
är många som är stomiopererade och 
har fått barn. Dessutom vet jag att det 
inte heller är några problem med att 
hitta en partner. Naturligtvis satt den 
tanken bara i mitt huvud vet jag idag 
då jag har ett nytt förhållande sedan 
många år tillbaka.

Jag hade min ileostomi till 1994 
och det var aldrig några större pro-
blem om jag skötte mig med riktig mat 
och motion. Bra bandage fanns det, 
så det var endast vid några tillfällen 
det släppte. Jag fick av min läkare 
erbjudande om att få gjort en reservoar, 
en s.k. Kocks blåsa. (Se faktaruta). 
Även om jag inte haft några direkta 
problem med att ha påse på magen så 
skulle det väl ändå vara skönt att kunna 
vara fri från den tänkte jag och tackade 
ja. Efter litet strul med stopp och 
tarmvred efter operationen så har den 
sedan funderat utomordentligt. Det är 
naturligtvis friare med Kocks reser-
voar men om den skulle börja krångla, 
skulle jag aldrig tveka för att göra en 
ileostomi igen. Jag tömmer reservoaren 
ca 4-5 gånger/dag och sover för det 

mesta hela natten, beroende på när sista 
måltiden på kvällen intas. Jag får vara 
litet försiktig med en del grönsaker och 
sådan mat som är svårsmält, för hålen i 
katetern som jag tömmer ut innehållet 
med är små så maten bör vara lättsmält. 

Mitt liv förändrades, ja, men inte 
i den negativa riktningen som jag först 
trodde. Jag har hela tiden sett det som 
att jag fick en andra chans när jag blev 
stomiopererad, för så sjuk som jag var 
i så många år och så frisk som jag blev 
är det bara att vara tacksam. Mycket 
positiv inverkan hade också ILCO då 
jag, på mitt första medlemsmöte hösten 
1977, fick så oerhört fin kontakt med 
flera som varit stomiopererade i många 
år.  De betydde oerhört mycket att 
träffa andra som gått igenom samma 
sak och man kunde på så sätt prata 
samma språk. De resulterade också i att 
jag varit engagerad i ILCO på lokal-, 
läns- och förbundsnivå i många år. 

Livet förändrades, men inte i den 
riktningen jag trodde...

gjorde en rectoskopi, (de tittar med 
ett instrument upp i ändtarmen) och 
där såg han en mycket sårig ändtarm 
och han skrev en remiss för vidare 
röntgen som gjordes. Efter att ha varit 
sängliggande under två-tre veckor efter 
röntgen blev det en kväll väldigt svårt 
och ambulans fick föra mig till akuten 
där det snabbt blev vidare förflyttning 
till intensivvårdsavdelningen med alle-
handa dropp, röntgen m.m. Där konsta-
terades en totalinflammerad tjocktarm 
och ändtarm som snarast måste bort 
men läkare ville ”vätska” upp mig först 
så en veckas intensivbehandling med 
dropp i alla dess former blev det och 
sedan en tarmoperation. 

Av min läkare fick jag information 

En reservoar, gjord av tunntarmens 
nedre del, är anbringad i bukhålan 
innanför bukväggen. Reservoarens 
mynning förs ut genom bukväggen. 
Reservoaren töms flera gånger 
dagligen genom att en kateter förs 
in i reservoaren genom öppningen 
och utanpå sätts ett absorberande 
bandage.

     Den kontinenta ileostomin kan 
vara ett alternativ till konventionell 
ileostomi. Man är mycket restriktiv 
med att föreslå operationen till 
patienter med Crohns sjukdom. 
Grovtarmen eller ändtarmen 
brukar avlägsnas. Vid den fortsatta 
operationen används den nedersta 
halvmetern av tunntarmen 
för att göra en reservoar som 
förvarar tarminnehållet och för 
att konstruera en backventil inne 
i reservoaren. Reservoaren fästes 
på insidan av bukväggen och den 
avförande delen mynnar på utsidan 
av bukväggen.

Faktaruta om 
kontinent ileostomi, 
kocks blåsa
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Bäckenreservoar

T E X T :  E V A  K  V I N K V I S T   B I L D E R :  H Å K A N  F A L K  O C H  E V A  K  V I N K V I S T

Jag är fokuserad på 

att ha ett roligt liv
!

essa ord kommer från 
David Svensson, som jag 

stämt träff med en januari-
dag. Vi hade bestämt att jag 

skulle komma hem till honom för 
att göra intervjun och sedan skall vi ta 
oss ut i skogen och till Stadsparksbadet 
för att ta litet bilder. Jag hade läst på 
litet om David och visste bl.a. att han 
genomgått 30 (!) operationer under 
sitt unga liv, han blir 31 år i år. Visste 
också att han är en duktig idrottsman. 
Men att killen som öppnade dörren och 
välkomnade mig med ett stort, härligt 
leende såg ut som hälsan själv hade jag 

kanske inte varit riktigt förberedd på. 
Han visar in mig i sin tvårumslägenhet 
mitt i centrala Borås. I hallen står hans 
senaste tävlingscykel av märket TREK, 
värde ca 70.000 kronor!  I vardags-
rummet står två cyklar till varav den 
ena även kan användas med vikter för 
inomhusträning. I badkaret visar han 
upp den fjärde cykeln, som är ”vinter-
cykeln”, som inte är så dyr så den får 
duga på vinterväglag. För David är det 
viktigt at han har sponsorer och Hen-
riksson Cykel i Borås är en av dem. Vi 
slår oss ner i vardagsrummets soffa och 
omedelbart frågar David om jag vill 

ha kaffe och fixar det, han själv tar 
te. David har laddat upp med en hel 
del tidningsurklipp och ett fotoalbum 
som jag får ta del av. 

Jag ber David berätta om sin sjuk-
dom och sitt stora idrottsintresse.

När David var i 14-årsåldern bör-
jade problemen med hans mage. Han 
var inne på sjukhus för undersökning 
då han hade dåliga blodvärden men 
läkarna kunde inte riktigt se vad som 
var problemet först. Något med tar-
marna var det i alla fall som inte var 
bra så David sattes på kortison som 

D
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Jag är fokuserad på 

att ha ett roligt liv
!

höll det onda i schack. 
David har alltid hållit på med idrott 

och vid denna tidpunkten tränade han 
styrkelyft och han tränade ofta och 
mycket så när David sommaren 2001 
fick stora magproblem och rasade 35 
kg på kort tid blev det riktigt jobbigt. 
Han togs in akut på sjukhus och läkarna 
informerade honom om att han hade 
Ulcerös Colit med en totalt inflam-
merad tjocktarm som måste tas bort. 
Det blev en ileostomioperation. All 
träning hade gjort att han hade en bra 
grundkondition så han återhämtade 
sig snabbt och kunde tillgodogöra sig 
näringen i maten, när den inflamme-
rade tarmen tagits bort. Eftersom David 
är en person som inte vill vara still 
längre stunder och inte vill vara bunden 
till en säng var det också en anledning 
till att han snabbt kom på benen igen. 
Han klarade också stomioperationen 
mentalt bra, han var förberedd och 
visste vad det innebar med en ileostomi 
och framförallt att han skulle bli fri från 

alla smärtor.
Det första året efter stomiopera-

tionen var ett bra år för honom. Han 
var frisk och blev starkare  och tränade 
mer och mer. För att inte fresta på 
bukmusklerna för mycket så slutade 
han med styrkelyft och övergick till 
multisport vilket innebär att man tränar 
mountinbike, kanot (oftast kajak) och 
löpning, allt i orienteringsform. 

David hade opererats på Borås 
lasarett och när han, av sin läkare dr 
Gösta Svaninger, fick  erbjudandet att 
göra en bäckenreservoar tackade han 
genast ja. Trots att ileostomin fung-
erade bra så var detta erbjudandet en 
extra bonus då Davids idrottsutövande 
skulle bli smidigare utan ”påse på 
magen”. Det beslutet skulle han dock 
ångra flera gånger under de kommande 
åren men idag är han glad att han 
valde att låta göra en bäckenreservoar. 
Det som gjorde att David ångrade 
sig flera gånger var att han råkade ut 

FAKTARUTA OM IPAA, 
BÄCKENRESERVOAR

Bäckenreservoaren är i princip 
förbehållen patienter med Ulcerös colit 
och Familjär Adenomatös  Polypos. En 
bäckenreservoar är inte lämplig om 
patienten tidigare genomgått operation 
där viktiga delar av tunntarmen tagits 
bort. Det är endast i undantagsfall 
som metoden kan rekommenderas 
till patienter med Crohns sjukdom. 
Ett gott resultat beror i hög grad på 
slutmusklernas tillstånd. 

     I de flesta fall görs först en 
operation då grovtarmen avlägsnas 
och en ileostomi konstrueras. Vid den 
efterföljande operationen används 
35 - 40 cm av tunntarmen för att 
konstruera en reservoar som förvarar 
tarminnehållet. Reservoaren fästs vid 
analkanalen, sedan även ändtarmen 
avlägsnats, 1-2 cm innanför anus. 
Reservoaren töms som ett normalt 
toalettbesök

▼



      WORLD OSTOMY DAY 200916

för sammanväxningar av tarmarna ett 
flertal gånger och tvingades till många 
operationer. Den ”sista” operationen 
var i mitten av 2005, även den var ett 
akut ileus (tarmvred p.g.a sammanväx-
ningar) och operationen tog 11 timmar 
och dessutom fick han en lungpropp 
vilken gjorde att han var mycket illa 
däran men han återhämtade sig även 
från detta. 

Att han säger den ”sista” opera-
tionen stämmer bra med hans sätt att 
tänka och leva. Efter alla operationer 

har han varit tidigt uppe ur sjukhus-
sängen för att så snabbt som möjligt 
komma tillbaka till träningen igen. Alla 
operationer har även haft den effekten 
att han har full koll på sin näringslära 
och känner sin kropp otroligt bra, vet 
vad han mår bra av och hur han skall 
träna och ladda inför stora tävlingar 
för att få i sig tillräckligt med vitami-
ner och mineraler. Kosttillskott från 

Dalblads nutrition och Chiron Barrier 
Creme är två mycket viktiga produkter 
för David, som han inte kan klara sig 
utan.

David berättar vidare att en dag 
när han löptränade i skogen blev han 
omsprungen av Jonas Colting, en av 
Sveriges mest kända triathleter. Detta 
resulterade i att han och Jonas började 
löpträna tillsammans och David fick 
blodad tand och bestämde sig för att 
prova denna diciplin. Löpning och 
cykling var inga problem att börja hård-
träna i men simningen behövde han 
hjälp med och fick tips av Jonas. I maj 
2007 köpte han sin första våtdräkt. Den 
första tävlingen han genomförde var i 
triathlon-SM i Kalmar 2007 och han 
slutade sexa ! I Ironman-klassen! (Se 
faktaruta) Då hade han bara tränat för 
triathlon i ungefär sex månader. Snacka 
om målinriktad person. 

”Tänk om du inte varit sjuk, hur bra 
hade du inte varit då inom idrotten?” 
sade en vän till David och han fick 
svaret:

”Om jag inte varit sjuk så hade 
jag kanske aldrig kommit så här långt 
inom idrotten, som jag gjort idag. Då 
hade jag inte uppskattat hur det är att 
vara frisk och efter varje operation ha 
motivationen att komma tillbaka. Idrot-
ten har varit en sporre och gjort att jag 
kommit tillbaka snabbare efter varje 
operation. Jag ser det som en tillgång 
istället”.

Naturligtvis har David bra och 
dåliga dagar som alla människor och 
magen fungerar sämre ibland och han 
måste ta till antibiotika men träningen 
hjälper honom att må bättre.

Jag frågade David hur han orkar 
träna och tävla så mycket som han gör 
och svaret blev:

”Därför att jag tycker det är roligt! 
Jag kan utsätta min kropp för smärta 
i form av hård träning och tävling, för 
jag vet att jag har ett val. Jag kan sluta 
när jag känner att jag inte orkar med 
smärtan. Det kunde jag inte när jag 
var sjuk, då fanns smärtan där och jag 
kunde inte välja. Detta gör att jag kan 
uthärda smärtan. Valet är mitt”

Största delen av Davids liv kretsar 
kring idrott då han tränar varje dag och 
arbetar som idrottskonsult på Väster-

götlands Idrottsförbund. Ett av hans 
mål där är att utveckla handikappi-
drotten. Hans egna stora mål nu är att 
kvalificera sig till Ironman på Hawaii i 
september i år. Kvalificeringstävlingen 
äger rum på Lanzarote den 23 maj och 
jag kan bara önska honom ett stort 
lycka till och jag är övertygad att han 
klarar kvalificeringen.

Vill du läsa mer om David, gå in 
på hans hemsida. Där har han en blogg 
där du kan läsa mer och även ta kontakt 
med honom om du vill ha tips och råd 
vad gäller träning.

Kontaktuppgifter:
David Svensson  
SM6:a 2007, Triathlet
Hemsida: www.davidtri.se
E-post: david@davidtri.se

▼
Bäckenreservoar
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Att få en stomi – temporärt eller permanent – förändrar en persons liv. För en del innebär det en 
lång process att acceptera ett liv med stomi. För andra går det snabbare. Hur man hanterar det 
beror på ens personlighet och situation – det finns inget rätt eller fel sätt att handera livet med 
stomi på.

Dansacs nya bok, Livet med stomi, handlar om personliga upplevelser och erfarenheter av att 
leva med en stomi. Boken är skriven för dig som skall få eller redan har en stomi samt för dina anhöriga.

Inspireras av tre personer som delar med sig av sina personliga och mycket ärliga upplevelser 
från deras liv med stomi.

Livet med stomi

Kupongen postas portofritt i kuvert märk: Dansac ”Frisvar”, 183 20 Täby.
E-post: info.se@dansac.com • www.dansac.se • Tel: 08-446 46 44

Ja tack, jag vill gärna få kostnadsfri fortlöpande information från Dansac and Hollister.

Ja tack, jag vill gärna beställa boken ”Livet med stomi” gratis!

Nam:                                                                                                             

Adress:                                                                                                           

Postnr/Ort:                                                                                                     

Tel:                                                  E-post:                                           

Dedicated to Stoma Care

Livet_med_stomi_mkupon.indd   1 04-06-2009   16:41:24
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ag, Sven-Erik Andersson har en lång ”stomihis-
toria” som jag vill berätta för dig som är läsare av 

ILCO-bladet. Livet har inte varit så lätt alla gånger 
men idag lever jag ett normalt liv och har en colostomi, 

som jag fick när jag var ca sex månader. Anledningen 
till colostomin är att jag för 52 år sedan föddes med hög 
analatresi, som innebär att jag inte hade någon ändtarms-
öppning eller ringmuskel. 

Dagen efter jag föddes blev jag 
förflyttad till Gamla Barnsjukhuset på 
Östra sjukhuset i Göteborg. Jag var 
två dagar gammal då jag blev opererad 
första gången och fick en transverso-
stomi mitt på magen. Mitt första 
bandage bestod av cellstoff direkt på 
stomin och en kronikeblöja och på det, 
en elastisk binda som lindades runt 
mig. Så bandagerade man på sjukhu-
set. Vid sex månaders ålder gjordes 
en ny operation och jag fick då min 
colostomi. När jag var sex år fick jag 
mitt första riktiga stomibandage. På 
den tiden fanns inga speciella barn-
bandage som det gör i dag, utan jag 
fick använda bandage som var avsedda 
för vuxna. Min mamma fick reda på 
att det fanns ett ”tredels-bandage” för 
vuxna som hon klippte av och kortade 
in med gummiresårband. Det bestod av 
en mjuk gummiring som man krängde 
en påse på och det prasslade väldigt 
mycket. Påsen låstes sedan fast med 
en hård plastring. Därefter fäste man 
en gördel av resårband kring midjan. 

Tyvärr fanns det ett metallspänne på 
sidan som klämde mig i ryggen vilket 
inte alls var behagligt. Sedan fick man 
komplettera med kompresser runt 
stomin för att det skulle hålla tätt, men 
det hjälpte inte utan det läckte ner i 
byxorna. 

Ny lyckad operation 
På grund av ett stort operationsärr på 
magen (tvärs över magen) och en stor 
prolaps, var jag mycket svårbandage-
rad. Den 2 april 1987 genomgick jag en 
operation som innebar att de skar bort 
det gamla ärret och slätade ut huden, 
jag fick en ny stomi och för första 
gången kunde använda ett endelsban-
dage som man klistrade fast på magen 
- det var en skön känsla att slippa det 
gam1a bandaget! 

På ungdomslägret i Möre, som 
ILCO anordnade, fick jag för första 
gången höra talas om Coloplast Con-
seal propp tvådel. Jag kontaktade min 
stomiterapeut som sade att det var möj-
ligt för mig att prova proppen. Det var 

Colostomiopererad 
sedan födseln

T E X T :  S V E N - E R I K  A N D E R S S O N ,  B A N K E R Y D ,  J Ö N K Ö P I N G S  L Ä N S F Ö R E N I N G

J

Anläggningen av en colostomi 
innebär att ändtarmen och sista 
delen av grovtarmen tas bort och 
grovtarmsmynningen läggs ut 
genom bukväggen. Colon är det 
latinska namnet för grovtarm eller 
tjocktarm. Colostomins placering 
är på bukens vänstra sida.

Transversostomi
Kallas numera loop-stomi och 
innebär att en tarmslynga tagits 
fram genom bukväggen och har 
två öppningar. Avföringen kommer 
endast ur den övre öppningen och 
detta är en tillfällig, avlastande 
stomi.

Prolaps
Stomin släpper sitt fäste och åker 
ut så att den kan blir 10-20 cm lång. 
Avhjälps med ett mindre ingrepp.

Faktaruta om 
Colostomi

Colostomi
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Bild på Irrigation är hämtad från Dansac

Bild på Consealpropp är hämtad från Coloplast

▼

ännu en upplevelse, att slippa påsen 
och endast använda Consealprop-
pen. Jag började då också irrigera. 
Det var lite besvärligt i början innan 
jag lärde mig det, men träning gav 
färdighet. Nu irrigerar jag på morgo-
nen varannan dag och det fungerar 
mycket bra för mig. När jag är ute 
och badar täcker jag för det lilla hålet 
i proppens lock med en häftbit för att 
vatten inte skall förstöra kolfiltret. 
Skulle det ske så byter jag propp 
bara.

Hur gör man då man irrigerar?
Detta med att irrigera innebär att man 
tar ett vattenlavemang varannan dag 
(det passar mig men man kan också 
göra det varje eller var tredje dag). 
Man sköljer alltså tarmen. Vatten 
blandar sig med avföringen och det 
blir ett tryck som gör det lättare för 
avföringen att komma ut. Jag tycker 
det fungerar bäst på morgonen. 
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Så här gör jag eftersom det passar 
mig bäst:
Jag fyller vattenbehållaren med ca två 
liter kroppstempererat vatten. Från 
vattenbehållaren går det en slang och 
det finns en inbyggd termometer om 
man vill kolla på vattentemperaturen. 
Jag har satt upp en krok på väggen som 
jag hänger vattenbehållaren på. Kroken 
är placerad i den höjden så att botten 
på vattenbehållaren är i min axelhöjd. 
I andra änden av slangen sitter en sto-
mikon. Jag sätter på en irrigationspåse 
som är 90 cm lång med öppning i båda 
ändar. Det är en klisterirrigationspåse 
som man tar bort skyddspapperet på 
och fäster runt stomin. Den 90 cm 
långa irrigationspåsen hänger ner i 
toaletten. I öppningen upptill för jag in 
stomikonen och trycker den mot stomin 
så det blir tätt. På slangen sitter det ett 
vred där jag kan stänga av eller sätta 
på vattenflödet. När vattnet kommer 

in i stomin så känner jag att det blir 
ett visst tryck och då stänger jag av 
vattentillförseln, tar ut stomikonen och 
då kommer avföringen ut i påsen och 
rinner ner i toaletten. Detta upprepar 
jag ett antal gånger.   
     Jag försöker att få in så mycket 
vatten som möjligt men aldrig mer än 
en halv liter vatten åt gången. När jag 
är klar viker jag upp påsen och sätter en 
påsklämma om bägge ändarna, tar på 
mig morgonrocken och går ut och äter 
min frukost. Under tiden så kommer 
magen igång. Det kommer litet avfö-
ring i påsen. När jag är klar med min 
frukost så tar jag bort irrigationspå-
sen och går in i duschen. När jag har 
torkat mig så låter jag det lufttorka en 
stund. Jag brukar passa på att borsta 
tänderna då. Sedan är det dags att sätta 
på Consealproppen. Om jag ätit mycket 
någon kväll kan jag sätta på en sluten 
colostomipåse och ha den under natten. 

▼
Colostomi

Någon gång har jag irrigerat på kvällen 
men jag tycker inte det fungerar så bra. 

Sedan jag började med irrigation för 
ca 20 år sedan har jag fått en större 
frihet. Jag är helnöjd med kombinatio-
nen att irrigera och använda Conseal-
proppen. Detta har gett mig en bättre 
livskvalitet! Jag har lärt mig simma 
som vuxen för det kunde jag inte lära 
mig som barn då det gamla bandaget 
inte kunde vara i vatten för då läckte 
innehållet ut i vattnet. 

Alla som har en stomi har en egen 
livshistoria att berätta och detta var min 
i korthet. Du som skulle vilja prova 
”proppen”, tala med din stomiterapeut 
och hör om det passar din stomityp. 
Går det vill jag verkligen rekommen-
dera dig att prova, det ger dig ännu 
större frihet.

Det finns inga hinder, det finns 
bara bra möjligheter för mig. 

Minnesfonden finns som stöd för ILCOs verksamhet via bland annat forskning, 
verksamhetsutveckling eller spridning av idéer.

Fonden bildades 1994 till minne av personer som med stort intresse arbetat inom ILCO eller som 
genom gåvor och arv önskat föra ILCO-förbundets idéer och verksamhet vidare. 
Fonden är till gagn för personer som stomiopererats p.g.a. cancer eller andra sjukdomar i tarmkanal 
eller urinvägar.

Stöd ILCOs Minnesfond / Plusgiro: 59 32 66 – 0
Ansökan om stipendium från ILCOs Minnesfond
Möjligheter att söka pengar från Minnesfonden regleras i ”Statuter för ILCOs Minnesfond”. Stipendium kan 
sökas inom tre områden:

• Till forskning samt utveckling av metoder för rehabilitering, vård och omsorg till gagn för personer som 
stomiopererats eller har andra problem i tarmkanalen eller urinvägarna.

• Till utveckling av verksamhet för barn och ungdomar som stomiopererats eller har andra problem i 
tarmkanalen eller urinvägarna.

• Till enskild person eller länsförening för utveckling och spridning av ILCO-förbundets idéer.

Ansökan som ställs till styrelsen för ILCOs Minnesfond skall vara inkommen till fondstyrelsen senast 
februari månads utgång.  
En utförlig redogörelse för hur stipendiet skall användas, skall bifogas.
Statuterna för minnesfonden finns tryckta i sin helhet i ett häfte som går att rekvirera från kansliet.
För ytterligare information kontakta ILCOs kansli.

ILCOs Minnesfond
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Urostomi

Jag är född på julafton 1945, 
vill berätta lite om de besvär jag 
haft innan jag blev stomiope-
rerad.

När jag föddes så låg min 
urinblåsa utanför magen, det 
var en cirka fem centime-
ters öppning på magen och 
läkarna visste inte vad de 
skulle göra. Min mamma 
fick sköta min urinblåsa. 
Så fort jag drack så rann 
det ju urin och hur hon 
klarade det vet jag inte. 

Mamma använde cellstoff (då fanns det 
inte blöjor) och eftersom cellstoffen inte 
var så mjuk så blev huden mycket skör 
av det.       

Den 5 februari 1948 så gjordes en 
operation där läkarna kopplade ihop 
uretärerna (urinledarna) med tjocktar-
men. Då kom min urin och avföring 
samtidigt från ändtarmen. På grund av att 
min muskulatur var mycket dålig så hade 
jag svårt att hålla mig. Därför fick jag 
fortsätta med att använda cellstoff, två 
par byxor och plastbyxor, för att det inte 
skulle gå igenom till kläderna. Så fort jag 
drack något så rann det rakt igenom. Jag 
var alltid törstig för jag fick inte dricka 
som jag ville och då passade jag på 
ibland när jag var ute efter att det regnat 
och drack ur vattenpölar. ”Vad gör man 
inte när man är riktigt törstig”.

Mamma fick byta på mig ca två 
gånger varje natt. Jag har ej heller någon 
bäckenbotten, så den 14 maj1963 gjordes 
en stor operation där jag var lite av en 
försökskanin. Jag var den första patient 

som de gjorde en sådan operation på. 
De öppnade då hela magen och satte 
in en titanmetallkonstruktion i under-
livet. De gjorde även en hudtrans-
plantation, då de tog hud från mina 
lår och satte på magen. Det året låg 
jag på Sahlgrenska sjukhuset i åtta 
veckor på rygg, det var en jättevarm 
sommar, de körde ut mig ibland på 
balkongen med mycket slangar och 
andra grejer, för att jag skulle få 
komma ut lite. Tyvärr misslyckades 
denna operation och de fick plocka 
bort alltihop, så jag har fortfarande 
ingen bäckenbotten.

I mars 1965 blev jag urostomio-
pererad och fick Brickerblåsa. Då 
visste jag inte vad det var för något, 
de fick göra vad som helst, bara jag 
slapp att gå blöt för jämnan. Det var 
ett himmelrike att få vakna i en torr 
säng, kunna få ha ett par vanliga 
trosor, att kunna gå på toaletten 
med enbart avföring eller att bara 
tömma min stomipåse. Min stomi har 
fungerat i alla år, förutom att jag har 
urininfektioner rätt ofta.

Jag skulle kunna skriva mer om 
mina problem men detta får räcka. 
Kan tillägga att jag har jobbat inom 
restaurangbranschen i 25 år. Tyvärr 
orkar jag inte med det längre bland 
annat av att det är många tunga lyft. 

En mycket positiv händelse är att  
jag träffade min man på en ILCO- 
kurs 1974. Han har haft Ulcerös Colit 
och har ileostomi sedan 1964.

Nu har jag det jättebra.

Vid 20 års ålder fick jag 
uppleva himmelriket av 
att vakna i en torr säng

T E X T :  I N G M A R I E  H Ö G B R I N G  Ö H R B E R G

FAKTA OM UROSTOMI, 
s.k BRICKERBLÅSA

Urostomi innebär att man tar 
en bit av tunntarmen, ansluter 
uretärerna (urinledarna mellan 
njurarna och urinblåsan) och 
lägger ut den andra änden av 
tarmbiten genom bukväggen 
till en stomi. Urostomins 
placering är som regel på 
bukens högra sida precis 
nedanför naveln.

Urinblåsan avlägsnas. 

Tömning sker med en påse 
som rymmer 3-5 dl och har 
en backventil som förhindrar 
att det sker ett återflöde till 
stomin. 
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Stomi kräver daglig vård vilket ibland kan ses som besvärligt och krångligt, men med rätt hjälpmedel kommer 

du snabbt att kunna fokusera på annat. Vi på Mölnlycke Health Care har arbetat fram Safetac® – en patenterad 

 teknologi med mjuk silikon som vidhäftar mycket skonsamt men säkert på huden, förhindrar läckage och minskar 

vävnadsskada vid förbandsbyte. Förband med Safetac är därför mycket  lämpliga för dig som gör upprepade 

byten dagligen. 

Magkänsla är lika viktigt på utsidan som på insidan.

Ingen mage är den andra lik.
Men alla har rätt till samma omtanke.

Mölnlycke Health Care 

Svarspost  
411 298 601 
Box 9194 
400 94 Göteborg

Ja, jag vill gärna prova:  Mestopore® S     Mepitac®     Mepilex® Border Lite

NAMN

ADRESS

TELEFON

E-POST

PORTO 
BETALT

Mepitac® är en fixeringsstejp med  
Safetac teknologi, mjuk silikon,  
som kan användas för att ge en  
extra fixering till din platta eller  
ditt förband. 

Mestopore® S är ett självhäftande 
och absorberande förband för 
patienter med kontinent stomi. 
Förbandet vidhäftar skonsamt med 
Safetac teknologi, mjuk silikon.

Mepilex® Border Lite är ett tunt, själv- 
häftande och absorberande förband för 
patienter med kontinent stomi. Vidhäftar 
skonsamt med Safetac teknologi, mjuk 
silikon och finns i små storlekar.

Du kan även maila in ovanstående uppgifter samt vilken produkt  
du är intresserad av till info.se@molnlycke.com så skickar vi prover.

Mölnlycke Health Care, Safetac®, Mestopore® S,  
Mepitac® och Mepilex® Border Lite är registrerade  
varumärken hos Mölnlycke Health Care AB.  
© Copyright (2009) Mölnlycke Health Care.  
All rights reserved.

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080,  
402 52 Göteborg. Telefon: 031 722 30 00.  
www.molnlycke.com
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Vi hade bestämt träff vid ”skep-
pet” i entrén på Drottning Silvias barn-
sjukhus. Jag träffade Emanuel med sin 
bror Hannes 13 år, mamma Ylva och 
pappa Johan. Emanuel lekte på skeppet 
med några andra barn och verkade ha 
hur trevligt som helst. Vi andra satte 
oss i cafeterian och pratade. Jag hade 
tidigare bett Ylva att brevledes sända 
mig den medicinska beskrivningen 
av Emanuels problem. Med familjens 
tillstånd delger vi här den beskriv-
ningen för ingen annan än de närmaste 
kan bättre beskriva problematiken kring 
Emanuels första levnadsår.

På ultraljudet i graviditetsvecka 18 
så upptäcktes att Emanuel inte hade 
något urin i sin urinblåsa. Jag fick göra 
fler ultraljud och då de undersökte 
saken närmare upptäcktes dessutom en 
utbuktning vid navelsträngens början 
och det konstaterades att detta var ett 
navelbråck. Eftersom det såg ganska 
allvarligt ut så tyckte de att jag skulle 
göra fostervattensprov för att utesluta 
kromosomavvikelser. Efter ett par 
veckor fick vi svar om att det inte var 
ett kromosomfel. Redan då misstänkte 
läkaren att det kunde vara blås- eller 
kloakextrofi (som är den allvarligaste 
varianten av blåsextrofi). De tyckte att 
vi skulle diskutera att avsluta gravi-
diteten, men eftersom vi visste att det 
inte var ett kromosomfel och vi redan 
då via internet fått kontakt med Louise 
Östgårdh som hade sonen Linus vilken 
var född med diagnosen blåsextrofi och 
som definitivt levde ett ”värdigt” liv 
så blev detta absolut uteslutet för oss. 

P I G G  4  Å R I N G  –  L Å T E R  S I G  I N T E  H I N D R A S  A V 
S I T T  F U N K T I O N S P R O B L E M

Emanuel Husberg.

T E X T  O C H  B I L D :  E V A  K  V I N K V I S T

Kloakexstrofi

Emanuel 
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Många ultraljud följde både i Karlstad 
och Göteborg och läkarna kunde inte 
konstatera vad som exakt var fel på 
Emanuel, eller hur omfattande det 
kunde bli.
Den 22:e maj 2002 föddes Emanuel 
fem veckor för tidigt med akut kejsar-
snitt på Östra sjukhuset i Göteborg. 
Det blev en hastig transport med 
ambulans eftersom värkarna var i full 
gång. Emanuel skrek redan då han 
lyftes ut ur magen, vilket var ganska 
ovanligt sa förlossningsläkaren. Han 
var väldigt söt tyckte vi och verkade 
stark. Det såg dock ganska allvarligt 
ut vid förlossningen. Emanuel hade ett 
ganska stort navelbråck på magen där 
en bit av tarm och lever stack ut och 
låg i en hinna utanpå magen. Han hade 
en mycket liten snopp, som låg i två 
delar och hans urinblåsa var också liten 
och delad. Hans tarmöppning mynnade 
ut i bråcket på magen och han hade 
ingen analöppning. Hur det såg ut inuti 
med tarmar och övriga missbildningar 
kunde läkarna då inte veta alls. Han var 
väldigt kort p.g.a. att hans bäcken var 
missbildat och han såg därför ut som en 
liten groda i benen.

Efter två dygn opererades Emanuel 
första gången och tarmarna lyftes ut 
och mättes. Efteråt kunde läkarna 
berätta för oss att det efter omstän-
digheterna såg bra ut, Emanuel skulle 
troligtvis överleva. Han hade en något-
sånär intakt tunntarm och en mycket 
kort tjocktarm men de såg friska ut 
i övrigt. Han fick en colostomi och 
man lagade navelbråcket med en s.k. 
”patch” en rund platta som syddes fast 
på magen. Eftersom man var rädd för 
att det skulle bli för stort tryck om man 
sydde igen magen med en gång utan 
denna. Han piggnade på sig ganska 
snabbt efter operationen och efter ett 
par dygn ammade jag honom och han 
åt med frisk aptit.
     Efter ytterligare 4-5 dygn så ope-
rerades Emanuel igen. De tog nu bort 
denna platta och sydde igen magen på 
honom. Och någon vecka senare kunde 
vi åka hem för första gången. Urinblå-
san låg då fortfarande utanpå magen, 
men detta skulle åtgärdas vid en senare 
operation.

Emanuel växte och blev stor och 
duktig. Då han var runt ett halvår 

Detta är en sällsynt och komplicerad missbildning, som kan innebära 
t.ex. att barnets tarm befinner sig utanför kroppen, urinblåsan befinner sig 
utanför kroppen, analöppningen finns inte och är inte öppen på normalt 
ställe, större eller mindre ryggradsmissbildningar, bäckenbenen sitter brett 
isär framtill (blygdbenet), missbildningar i könsorgan som gör att penis kan 
saknas, njurmissbildningar
     Svårighetsgraden på dessa missbildningar avgör vilken behandling barnet 
får. Sjukdomsbilden ser olika ut för varje barn beroende på kombinationen av 
missbildningar som har uppstått tillsammans eller separat. 
     Barnet kommer att genomgå en rad operationer under hela livet. 
Vissa barn behöver opereras oftare än andra, beroende på hälsa och 
rekommenderad behandling. Ibland kan flera saker åtgärdas vid en och 
samma operation. 
     Strax efter födseln måste en operation göras för att sätta tillbaka 
tarmen i magen och göra en öppning (stomi) så att barnet kan bli av med 
avfallsprodukter i en påse. Detta kan vara en permanent stomi om barnet 
inte har tillräckligt med tjocktarm. 
      Vid denna operation repareras även blåsan. Barnet kan behöva en påse 
som samlar upp urin, men förmodligen är detta inte någon permanent 
lösning. 
      Eventuella ryggradsmissbildningar repareras förmodligen samtidigt. 
Om det finns tillräckligt med tjocktarm kan stomin slutas vid senare tillfälle, 
så att tarmen kan föras ned i lilla bäckenet och en ny öppning skapas. 

En stor operation av urinorganen görs senare för att försöka få barnet 
kontinent. 
• Blåsan kan vara väldigt liten och behöva förstoras genom operation. 
• De flesta barn behöver ett litet rör (en kateter) för att tömma blåsan flera 
gånger om dagen. Detta kallas intermittent kateterisering och lärs ut av en 
specialistsköterska. 
• En öppning kan behöva göras på magen från blåsan (Mitrofanoff) för att 
katetern ska kunna passera, så att intermittent kateterisering kan utföras. 
• Vissa barn vill inte tömma blåsan med kateter och de kan få en öppning 
(stomi) på magen. Då samlas urinen i en påse. 
• En vagina kan behöva skapas. 
• Vissa barn har problem med att urin flödar tillbaka upp i urinledarna till 
njurarna (reflux). Detta kan ge allvarliga skador på njurarna och behöva 
behandlas genom operation (reimplantation av urinledarna). 

Hämtat från: http://www1.convatec.se/se/stomi/bara-for-barn/medfodda-
missbildningar/kloakexstrofi/

▼

Faktaruta OM klOakexstrOFi

gjordes en stor operation. Hans bäcken 
slöts och han fick ligga gipsad med en 
ställning i sitt bäcken och inte lyftas 
upp under sex veckor. De gjorde också 
en första rekonstruktion av hans urin-
vägar och könsorgan. Den här gången 
stannade vi ungefär ett halvår på sjuk-
huset. Rekonstruktionen av urinvägarna 
visade sig inte ha fungerat riktigt som 
det skulle och man måste börja avlasta 
njurarna med pylestomikatetrar, slangar 
som transporterar urinen direkt från 

njurarna och ryggen och ut i påsar som 
hängde utefter benen på honom. Vi fick 
åka hem efter detta.

Magen började krångla väldigt 
några månader efter den här operatio-
nen. Inget direkt fel kunde hittas och 
Emanuel blev sämre och sämre. Som 
ettåring vägde han 7 kilo och till slut 
misstänktes att det trots många under-
sökningar som ej visat något, kunde 
vara ett stopp i tarmen. Det blev en 
ganska akut operation och det visade 
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sig stämma att det varit 
stopp i tarmen. Man fick nu 
ta bort den bit av tjocktarm 
som Emanuel hade kvar 
och han fick en ileostomi 
istället. Den bit av tjocktar-
men som togs bort syddes 
fast innanför buken, för att 
eventuellt kunna användas 
till senare rekonstruktio-
ner av urinblåsa. Emanuel 
mådde väldigt dåligt efter 
den här operationen och det 
tog några veckor innan han 
hämtat sig ordentligt.

Efter detta mådde Emanuel 
väldigt bra, han började gå 
ett par månader efter den här 
operationen och utvecklades 
sedan helt i takt med övriga 
barn i hans ålder. Han var 
också väldigt glad och nöjd 
även om urinvägarna fortfa-
rande krånglade mycket. Det 
följde under åren som kom 
flera mindre operationer för 
bl.a. bråck i ljumskarna och 
krångel i urinvägarna, bl.a. 
fick han åter avlastas från 
njurarna vid ett tillfälle.

I maj 2006, veckan innan 
Emanuel skulle fylla fyra 
år, gjordes en stor opera-
tion igen. Läkarna ville nu 
försöka göra en mer hållbar 
lösning på hans urinvägs-
problem. Nu hade Emanuel 
under lång tid före det här 
fått ha en avlastande kateter 
någonstans ifrån kroppen 
för att kisset skulle kunna komma 
ut ordentligt. Antingen från ryggen, 
njurarna. Från magen, urinblåsan, eller 
från snoppen. Suturen kring slangarna 
släppte och det blev lokala infektioner 
vilket resulterade i att vi cirka en gång i 
månaden fick åka in och Emanuel fick 
sövas och åter få slangarna fastsydda. 
Emanuel fick därför vid denna opera-
tion en vesicostomi. Det här innebar 
att man sydde upp urinblåsan som en 
mynning mot magen, det blev ett litet 
hål som han kunde kissa från. Han blev 
dock inte kontinent av detta. Han får 
alltså fortsätta ha blöjor tills vidare. 
Planen är att han ska göra en operation 

runt 6-7 årsåldern då han ska kunna bli 
kontinent.

I december 2006 gör Emanuel en 
liten operation där man för ett försök, 
att genom en liten plastikoperation, för-
bättra utseendet på snoppen och även 
förstora hans vesicostomihål som hela 
tiden har blivit trängre och trängre.

Vi ser ju inte Emanuel som ett 
handikappat barn utan mer ett barn 
med ett funktionsproblem. Det finns 
hittills inget i Emanuels diagnos som 
har hindrat honom i livet. Han har 
utvecklats normalt. Gått på dagis sedan 
1 ½ års ålder med en extra resurs i 
gruppen, alltså inte en personlig resurs. 

Vi har rest och åkt på semes-
trar som alla andra. Emanuel 
är ute och leker som alla andra 
barn här på gatan och går hem 
till kompisar. Ännu har han ej 
lärt sig byta på sig själv så han 
kommer hem om det ”händer 
en olycka”. Men hittills tror 
jag inte att han uppfattar sig 
själv som annorlunda i någon 
större bemärkelse trots allt han 
varit med om.

Han är oerhört positiv i 
sin person och att åka till 
sjukhuset tycker han mest är 
roligt. Där får han hur mycket 
uppmärksamhet som helst, här 
känner de flesta till honom 
och hejar och pratar alltid 
med honom. Personalen på 
sjukhuset i Göteborg, både 
läkare och sjuksköterskor har 
alltid varit helt underbara. 
Våra ansvariga läkare, både på 
tarm- och urinvägssidan och 
ansvarig blåsextrofisjuksköter-
ska på urinvägsmottagningen 
tar ett enormt bra omvård-
nadsansvar för Emanuel och 
ser till hans bästa på alla plan. 
Här känner vi oss enormt 
trygga. Vi har även varit väl-
digt nöjda med omvårdnaden 
på sjukhuset i Karlstad.

  Det har hela tiden funnits 
en förståelse och tanke från 
vårdpersonal att vi som familj 
ska kunna klara oss utan sjuk-
hus i så stor utsträckning som 
möjligt. Därför har vi själva 

som föräldrar blivit betrodda med att 
ta ett stort ansvar i vården av Emanuel 
vilket har varit mycket bra. Vi känner 
att de ansvariga läkarna alltid lyssnar 
på oss som föräldrar då det är någon-
ting med Emanuel. Sedan flera år till-
baka så har han också haft en venport 
som gör att han inte behöver vara med 
om så många ”övergrepp” på sjukhuset 
i form av stick och fasthållning o.s.v. 
Vi kan själva sticka i denna venport 
innan vi kommer till sjukhuset så att 
det då finns en slang med infart där 
personalen kan ta prover eller spruta in 
sömnmedel då han ska sövas.

Kloakexstrofi
▼
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Svenskt företag 

UroBa 

-  urostomipåsen med backventil och en hudskyddsplatta som 
både absorberar fukt runt stomin och sitter extra bra i ytterkant. 
I kombination med backventilen gör det att plattan sitter bättre. 
Mjukt utlopp.

KoloBa

- den första kolostomipåsen med ett unikt skyddat filter.
Har du problem med att påsen blåser upp sig? Prova KoloBa 
och KoloBa Soft! (”Soft” har en extra tunn och följsam hud-
skyddsplatta.)

IloBa 

- den första ileostomipåsen med unik backventil och ett unikt 
skyddat filter, någonsin! Innehållet rinner inte tillbaka till stomin.
Hudskyddsplattan både absorberar fukt runt stomin och sitter 
extra bra i ytterkant. I kombination med backventilen gör det 
att plattan sitter bättre. Kardborrelås. 

Skriv, ring, faxa eller maila och tala om din storlek och adress så skickar vi gratis prover!

VI HAR OCKSÅ BARNBANDAGE MED SAMMA UNIKA LÖSNINGAR!

med egna lösningar.

SnapOn UroBa, KoloBa och IloBa 
Våra 2-dels bandage, har samma unika lösningar

SnapOn påsar sätts på SnapOn Hudskyddsplatta, vanlig eller 
konvex. Den absorberar fukt runt stomin och sitter extra bra i 
ytterkant. En kombination som gör att plattan sitter bättre.
SnapOn Hudskyddsplattor har alla en lyftbar fästring så att du 
slipper hålla emot med magen.

ErgoNordic AB, Gårdsfogdevägen 18B, 168 88 Bromma

Tel: 08 -564 820 80    Fax: 08 - 564 820 89    E-post: kundservice@ergonordic.se

www.ergonordic.se
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För 28 år sedan föddes Maria 
med blåsexstrofi och hennes första 
två levnadsår var mycket besvärliga 
då hennes urin hela tiden läckte ut på 
magen och det gjorde att Maria fick 
väldiga hudirritationer. Vid två och ett 
halvt års ålder fick Maria en urostomi 
och det underlättade naturligtvis men 
då på 1980-talet fanns inga barns-
tomipåsar så det var besvärligt med 
bandageringen på så små barn.

I april 1990 när Maria var elva 
och ett halvt år gjordes en konti-
nent uroreservoar på Lunds lasarett. 
Läkarna använde då en tredjedel av 
hennes tjocktarm och tillverkade en 
reservoar. Det var väldigt ovanligt att 
man använde tjocktarmen och idag 

tillverkar man oftast dessa reservoarer 
av blindtarmen. Operationen tog hela 
14 timmar och tog på Marias krafter. 
Läkarna fick i september-oktober 1990 
göra om reservoaren då den inte hade 
fungerat så bra. Sedan dess har det inte 
varit några större problem.

Maria arbetar idag som underskö-
terska och vårdare på gruppboenden för 
funktionshindrade och äldre. Sedan tre 
år tillbaka är Maria och hennes sambo 
Kim lyckliga föräldrar till lilla Engla. 
Maria hade inte svårt att bli gravid, gra-
viditeten gick jättebra och Engla föddes 
med kejsarsnitt den 29 mars 2003. 
Den sista veckan fick Maria ligga på 
lasarettet p.g.a havandeskapsförgiftning 
och Engla föddes en månad för tidigt. 

Detta är dock inget som berodde på att 
Maria föddes med blåsexstrofi.

Då Maria har en försämrad njur-
funktion så går hon på undersökning 
för att se om njurarna klarar en gravi-
ditet till för de vill gärna ha ett syskon 
till Engla

ILCO tackar Maria för intervjun 
och önskar dem lycka till och hoppas 
att de snart blir föräldrar till ännu ett 
barn.

Eva K Vinkvist

Maria Lantz Rosander med sin dotter Engla.

VAD ÄR BLÅSEXSTROFI?

Blåsexstrofi är en medfödd 
missbildning av urinblåsa och 
urinrör. Bukväggen och urinblå-
san är öppna nedanför naveln 
så att blåsans och urinrörets 
insida är synlig. 
     Mer information hittar du på 
Socialstyrelsens hemsida: 
www.socialstyrelsen.se 
     Missbildningen av penis 
korrigeras vid 6-12 månaders 
ålder. Ibland kan en komplette-
rande operation behövas efter 
puberteten.
     Barn med blåsexstrofi opere-
ras av barnurologiskt inriktade 
kirurger på de barnkirurgiska 
klinikerna i Göteborg, Lund, 
Stockholm och Uppsala. Barnu-
rologerna samarbetar med 
barnmedicinsk läkare på famil-
jens hemort. De barnkirurgiska 
klinikerna har nära kontakt med 
experter i barnmedicin och 
barnpsykologi.

Blåsexstrofi

Maria föddes med blåsexstrofi
Intervju med Maria Lantz Rosander från Helsingborg
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Maria föddes med blåsexstrofi
 

Detta specialnummer inför 
World Ostomy Day sponsras av: 

Box 417,  351 06 Växjö  Tel 0470-700 700
www.grafiskapunkten.se

Grafiska Huset
Oskarsgatan 5, 149 34 Nynäshamn, Tel 08-10 30 25

 

Kolostomiopererad?
Var du än befinner dig...

Bara
spola
& gå!

XPFL 519L 519

Sluten häftpåse med Spolbar innerpåse

Önskar du mer information eller produktprover?

Kontakta: Axotan AB, 254 33 Helsingborg
Tel. 042-22 28 14
E-post: info@axotan.se 
Webbplats: www.axotan.se



   WORLD OSTOMY DAY 200930

Stöd/kontaktföräldrar

V

ILCO har nedkommit 
med stöd/kontaktföräldrar!

T E X T :  I N G M A R I  R I C K A R D S S O N

i fick vara med om en 
härlig helg, där utbild-

ningen var förlagd till 
Ågrenska på Amundön och 

vårt boende till Scandic Hotell. 
Alla vi som deltog har egna erfarenhe-
ter av barn med ”kiss- & bajsdefekter”. 
Vår uppgift är att finnas till hands 
när det behövs, t.ex. när det föds barn 
med funktionsstörningar på blåsa och/
eller tarm. Av egen erfarenhet vet jag 
att man känner sig rätt vilsen när man 
är nyförlöst med ett barn som inte kan 
tömma blåsan själv och som dessutom 

Bild: Christer Rolandsson

Under inspirerande ledning av Christer Rolandsson och Britt-Louise Eliasson anordnades i 
början av mars 2008 en tredagars kurs för blivande stöd/kontaktföräldrar i Mölndal. Projektgrup-
pen som arbetar med barn- och familjeverksamheten hade på ett utmärkt sätt planerat kursen.

saknar stjärthål.
Psykolog Helena Fagerberg Moss 

förklarade fantastiskt fint vad vi egent-
ligen varit och är med om. Hon berät-
tade om barns utvecklingsfaser och vi 
fick veta en hel del om krisreaktioner 
och försvarsmekanismer samt hur olika 
män respektive kvinnor reagerar och 
fungerar. Ett exempel: Mamman och 
pappan som vårdar sitt barn på sjukhus. 
Personalen ger paret ledigt en efter-
middag, vad gör föräldrarna? Pappan 
spelar bowling och tar en öl med en 
manlig kamrat, mamman strosar ensam 

på IKEA och kommer därifrån med 
ett paket servetter. Båda nöjda med sin 
lediga eftermiddag och påfyllda med 
ny kraft när de återvänder till sitt barn 
på sjukhuset.

Vi fick även en inblick i ”det pro-
fessionella samtalet”. Helena föreläste 
för oss på ett skönt sätt. Mycket kun-
nigt och seriöst, blandat med humor. 
Det var inte en död minut. Förutom 
Helena deltog Annica Böhm, stomitera-
peut, och Rose Marie Wallenberg, sjuk-
sköterska med inriktning på barnuro. 
Båda arbetar på Drottning Silvias barn- 
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och ungdomssjukhus i Göteborg. De bidrog med sina 
erfarenheter och var mycket positiva till idén med stöd/
kontaktföräldrar. De tycker att detta är viktigt och de 
förstår att vi behövs.

Vi fick många kloka ord på vägen och för mig var 
det en mycket givande utbildning för att bli en bra stöd-
förälder, men även i min yrkesroll som lärare.

Vi 16 blivande stöd/kontaktföräldrar, utspridda över 
hela Sverige, fick också information om ILCO. Vi såg 
film från barn- och ungdomslägret på Sätravallen, TV-
program från Ronald McDonaldshus och pratade om hur 
vi ska nå ut med stöd/föräldraverksamheten. Informatio-
nen om att vi finns är givetvis viktig och måste bl.a. gå 
ut via personal på sjukhus.

Det var fullmatade dagar och vi var alla mycket 
nöjda. För egen del vill jag gärna lägga till att det 
betyder mycket att få möta andra människor i liknande 
situation som min egen. Det är befriande och jag kände 
att det var skönt att ”bara vara” och få njuta av allvar 
blandat med humor. Bra boende, suverän mat och goda 
kakor bidrog också till välbehaget!

En dikt av Karin Boye dök upp i mitt huvud denna 
helg. ”Du skall tacka dina gudar, om de tvingar dig att 
gå där du inga fotspår har att lita på … – … Du skall 
tacka dina gudar när de bryter bort ditt skal. Verklighet 
och kärna blir ditt enda val.”

Nya vägar, nya möjligheter i livet som gör att man 
växer och utvecklas … En oerhört givande och menings-
full helg. TACK NI ALLA!

Solveig Carlsson, 070-527 52 66, 

solveig.carlsson@hos.sandnet.se

Annika Olsson och Mikael Karlson, 

070-586 85 02 (A), 070-556 40 63 (M), 

mikael.karlsson65@bredband.net

Helene Haraldsson, 0709-22 99 91, 

helene@tranasbostader.se

Karin Petersson, 076-246 02 04

Åsa Karlsson,  073-612 93 97, asa.karlsson72@telia.com

Ylva och Johan Husberg, 070-818 81 42 (Y), 

076-278 52 79 (J), ylvahusberg@hotmail.com, 

johanhusberg@hotmail.com

Kerstin Bladh, 073-036 11 62, kerstin.bladh@gmail.com

Marie Andersson och Östen Johansson, 070-357 84 47 

(M), 070-343 99 87 (Ö),marie.andersson@tjelvar.org, 

cheese55@comhem.se

Milla och Stefan Sandman, 0707-40 80 02, 

0707-40 79 78,millasandman77@hotmail.com

Gunilla Leinsköld, 0703-29 90 00, 

gunilla.leinskold@comhem.se

Anita Ljungström, 0707-49 59 51, anita1957@live.se

Ingmari Rickardsson, 054-83 50 47, 

ingmari.rickardsson@karlstad.se

Fullständig lista över stöd/kontaktföräldrar finns på 
hemsidan: www.ilco.nu

ILCOs STÖD/KONTAKTFÖRÄLDRAR
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Minnesgoda läsare av ILCO-bla-
det kan säkert dra sig till minnes 1979 
som det år när ILCO-förbundet hade 
sin Radiohjälpskampanj. Vad har nu 
det med Sätravallen att göra? Pengarna 
som skänktes av givmilda personer 
nådde det, för oss ansvariga, enorma 
beloppet av 557.814 kronor. Vid för-
bundsmötet i Jönköping 1980 beslutade 
ombuden att radiohjälpsmedlen skulle 
fördelas enligt följande;

50% skulle avsättas för forskning, 
25% till informationsmaterial för 
förbundet och slutligen men inte minst 
25% till barn, ungdoms- och föräldra-
verksamheten (BUF).

Jag kan försäkra att ungdomsgrup-
pen vid den tiden var otroligt aktiv. 

Under 1980 planerades det första 
barnlägret där det bestämdes att barnen 
skulle var mellan 10-18 år, att lägren 
skulle ledas av stomiopererade ungdo-
mar och sist det som ansågs vara det 

Ungdomar och ledare från någon av de första åren på Sätravallen.

Sätravallsläger under 29 somrar

viktigaste; lägren skulle vara föräldra-
fria! 

Det var många och långa diskus-
sioner inom styrelsen och naturligtvis 
inom BUF-gruppen innan allt var 
klappat och klart. Platsen för lägret 
bestämdes till Sätravallen, drygt två mil 
söder om Linköping, ett fritidsområde 
för östgötar i allmänhet och linköpings-
bor i synnerhet. Gruppen tyckte att 
valet var det bästa mycket på grund av 
närheten till Regionsjukhuset i Linkö-
ping, där man hade en avancerad kun-
skap om stomier och stomioperationer. 
Efter kontakt med ansvarig kirurg och 
stomisköterska utlovades att omedelbar 
hjälp skulle ges till våra små gäster om 
det blev nödvändigt.

Det första lägret gick av stapeln 
mellan 9-13 juni 1981 med 10 anmälda 
deltagare och 5 ledare. Lägret var 
beräknat för 16-17 deltagare. Kanske 
var gruppen lite besvikna med det låga 

deltagarantalet, men brev och telefonkon-
takter före starten lovade att det skulle bli 
många fler nästa år. Alla nya verksam-
heter måste få tid att mogna och nog kan 
man säga att detta läger har haft en stark 
överlevnadskapacitet.

29e gången är något att vara stolt 
över. De 27 första åren hölls lägret på 
Sätravallen men 2008 var det Uskavi och 
2009 var det Barnens Ö som lägret var 
förlagt till. Detta p.g.a ägarbyte på Sätra-
vallen, annars hade det fortsatt där.

Nu återstår bara att önska den arbets-
grupp som håller i trådarna, att de kan 
inspirera de barn som nu bevistar lägren 
att ta över ledarskapet och fortsätta tra-
ditionen att ge barn med stomier möjlig-
heten att träffa andra barn med liknande 
funktionshinder och få uppleva gemen-
skapen som finns på dessa läger.

Lycka till i framtiden med detta så 
viktiga arbete.

Gunvor Berthner 

Barn-och familjeverksamheten
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Cavilon™ No Sting hudskyddsfilm skyddar dig mot hudstripping vid 

plattbyte, ger dig en bättre fixering av ditt stomimaterial och ett effektivt 

skydd mot läckage.

Cavilon™ No Sting är en alkoholfri vätska som du enkelt applicerar på 

huden runt stomin. Den torkar snabbt och bildar en transparent, skydd-

ande film som är vattentät och snäll mot din hud. 

Cavilon™ No Sting kan helt enkelt ge dig ett behagligare liv.

Cavilon™ No Sting hudskyddsfilm kan användas både på intakt och 

redan skadad hud. Mer information hittar du på www.cavilon.se.  

Produkten finns som spray 28 ml eller applikatorpinne 1 ml alt. 3 ml. 

Applikatorpinne – en engångsdosering speciellt 

anpassad för dig som har stomi.

•   Ger dig en exakt applicering utan kladd

•   Finns i två storlekar - 1 ml alt. 3 ml

•   Lätt och diskret att ha med sig

3M Svenska AB, 191 89 Sollentuna
Tel 08-92 21 00, Fax 08-92 22 89
Info www.3M.com/se

Skydda huden runt din stomi

Effektivt

3M Hälsovård
Cavilon™
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Projekt

samarbete med Riksförbun-
det för mag- och tarmsjuka, 

RMT, har ILCO i juli 2009, av 
Allmänna Arvsfonden beviljats 

pengar för ett treårigt projekt som 
riktar sig till tonåringar med IBD 

(inflammatoriska tarmsjukdomar). De 
sjukdomar det främst gäller är Ulcerös 
kolit och Morbus Crohn. Anledningen 
till att vi vill genomföra projektet är 
signaler vi fått från föräldrar där de 
frågat om vi inte kan göra något för de 
aktuella tonåringarna. Samma förfråg-
ningar har också kommit från vården. 
IBD verkar ha ökat markant bland ton-
åringar de senaste åren men trots detta 
känner sig de drabbade ofta väldigt 
ensamma i sin situation eftersom det 
sällan finns flera i kamratkretsen med 
samma diagnos.

Vi vill tillvarata den kraft som 
ligger i mötet med andra i samma 
situation för att ungdomarna i den 

Nytt projekt för tonåringar
åldersgrupp det handlar om ska få möj-
lighet att stärkas av varandra och av ny 
kunskap samt även se de möjligheter 
som finns. Med projektet vill vi även 
ge de aktuella tonåringarna möjlighet 
att träffa andra i liknande situation och 
därmed knyta kontakter för framtiden. 
En av målsättningarna med de regio-
nala konferenser som ingår är att i så 
många län som möjligt skapa grupper 
som efter projekttidens slut kan träffas 
i olika forum och nätverk.

En annan viktig del är framtagande 
av informationsmaterial. Skriftligt 
material och en informationsfilm 
kommer att produceras. Tanken är 
att materialet skall utarbetas under 
projektarbetets gång så att de delta-
gande ungdomarna själva påverkar 
och präglar informationsmaterialet. 
Vid genomförandet är det viktigt att 
tonåringarna själva är delaktiga, exem-
pelvis genom samarbete med andra 

ungdomar som själva har 
IBD. Ett av målen är att 
tonåringar självständigt 
under trygga former skall 
kunna delta i föreslagna 
aktiviteter.

För att projektet ska 
kunna genomföras är det 
viktigt att upprätta bra 
kontakt med de medicin- och kirurg-
avdelningar som behandlar de aktuella 
tonåringarna. Denna kontakt kommer 
att ske både via personliga besök, 
e-post och telefonkontakter. Sjukvår-
den och projektet måste upprätta ett 
nära samarbete för att det ska bli ett bra 
resultat.

Vill du veta mera om IBD-projektet 
för tonåringar eller är intresserad att 
delta kan du kontakta: 

Christer Rolandsson
Tel. 070-5655700 
e-post: christer.rolandsson@ilco.nu

I

Bilder från 2009 års Familjedagar på Karlskoga Folkhögskola 
tagna av Christer Rolandsson och Joacim Brohede.
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ILCO rIksförbundet för stOmI- 
OCh reservOarOpererade (oftast för-
kortat till ILCO-förbundet) är en ideell 
intresseorganisation, som bildades 
1965, för dig som är eller kommer att 
bli stomi-eller reservoaropererad och 
för dig som har andra funktionsföränd-
ringar i urinvägar respektive tarmkanal.

Vi har en omfattande verksamhet 
där bl.a. gemenskap, stöd för våra med-
lemmar, bevakning av våra intressen 
och informationsaktiviteter är viktiga 
och självklara inslag. Vi arbetar även 
med en del projekt, bl.a. inom barn- 
och familjeverksamheten. 

UngILCO är en del av förbundet.

ILCO-förbundet

Styrelsen  från vänster i bakre raden: Sonja Boman-Nilsson, Marie Stéen, Christer Rolandsson, Billy Karlsson. I undre 
raden: Bo Karlsson, Britt-Louise Eliasson, Christina Christofferson, Kerstin Bergström och längst fram Anna Lundquist 
som är ordförande i UngILCO.

Verksamheten är riktad till dig i 
åldrarna 18-35 år. UngILCO anordnar 
olika lägerverksamheter, kurser eller 
konferenser. Här får deltagarna fina 
tillfällen att utbyta erfarenheter med 
ungdomar från hela landet.

Organisationen är partipolitiskt och 
religiöst obunden.

Vartannat år hålls förbundskon-
gress som är ILCOs högsta beslutande 
organ. På kongressen väljer repre-
sentanter från de 21 länsföreningarna 
bl.a. en förbundsstyrelse för två år. På 
bilden ovan ses de som representerar 
förbundet från maj 2008-maj 2010.

Presentation av
ILCO har under två år arbetat med 
ett barn- och familjeprojekt med 
pengar som beviljats ur Allmänna 
arvsfonden. Projektet är på sam-
manlagt tre år och skall leda till att 
situationen förbättras för de familjer 
där det finns barn som har missbild-
ning eller sjukdom i urinvägar eller 
tarmsystem oavsett om barnet är 
stomiopererat eller inte.

Målsättningen är att alla aktuella 
familjer via behandlande klinik skall 
få information om vår verksamhet. 
Bland annat skall de erbjudas kontakt 
med en utbildad stöd/kontaktförälder 
och få inbjudan till årliga familje-
dagar. Som en del i projektet ingår 
utbildning av stöd/kontaktföräldrar. 
Dessa föräldrar skall kunna erbjuda 
råd och stöd samt även hjälpa till med 
t.ex. ansökan om vårdnadsbidrag. En 
viktig del är naturligtvis att det finns 
någon att prata med och som varit i 
samma situation och som kan dela 
med sig av sina erfarenheter. 

För att upprätta ett bra samar-
bete med de fyra kliniker som i dag 
behandlar de aktuella barnen har två 
träffar anordnats för sjukvårdsperso-
nal från dessa kliniker. Vid dessa träf-
far informerades om vår verksamhet 
och förhoppningsvis får vi till ett bra 
samarbete, något som är viktigt för 
projektets genomförande.

Eftersom det är relativt få barn 
med de aktuella diagnoserna är 
det oftast bara på sjukhusen som 
familjerna kan träffa andra i samma 
situation. I projektet ingår därför även 
årligen återkommande familjedagar 
varav två redan har gått av stapeln 
under Kristi Himmelsfärdshelgen 
2008 och 2009. Dessa familjeda-
gar var mycket uppskattade och det 
märktes att det fanns ett stort behov 
för familjerna att få träffa andra i 
liknande situation. Där finns möjlig-
het att knyta kontakt utanför sjukhus-
väggarna, något som visat sig vara 
mycket positivt. Tidigare arbete med 
barn- och familjeverksamhet har visat 
att kontakt med andra i samma situa-
tion är mycket viktigt för hela famil-
jen. Det är därför väsentligt att hela 
familjen är med på familjedagarna 
eftersom syskon ofta känner sig åsido-
satta när en eller båda föräldrarna är 
med det sjuka barnet på sjukhuset.

Christer Rolandsson

TREÅRIGT PROJEKT
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UngILCO har ordet

i samlade sniglar 
vid ett träd, jag vill 

minnas att det var runt 
40 stycken som klättrade, 

kletade sig upp och ner runt 
trädstammen. Jag såg min första 
fästing på en ovanligt modig och 
leksugen ekorre. Jag följde med 
en flicka i min egen ålder på toa-
letten och såg på när hon kissade 
genom en liten slang.

Några minnen som jag har 
från barn- och familjedagar på 
Runö. Jag har varit medlem i 
ILCO sen sex års ålder, tack vare 
mina föräldrar som otroligt lät-
tade hittade andra som fått barn 
med ofullständiga urinblåsor och 
valde att gå med i föreningen. 
Idag är jag 19 år, gör som den 
åttaåriga flickan på toaletten, 
tömmer min blåsa via kateter, och 
jag gick i våras med i UngILCOs 
styrelse.

Jag är alltså född med miss-
bildningen blåsexstrofi, vilket 
innebär att urinblåsa, urinrör och 
muskler runtikring inte är färdigutvecklade när barnet föds 
och att hela det ofullständiga paketet ligger utanpå kroppen. 
Jag har tillbringat en del tid på sjukhus under min uppväxt 
för olika försök och kontroller för att få allt att fungera på ett 
bra sätt. Jag var inkontinent, gick med ”blöja”, och sprang 
på toa en gång i timmen till femton års ålder, då jag helt 
plötsligt en dag kom på att ”så här kan jag ju inte ha det”. Vi 
kontaktade akademiska i Uppsala och fick tid för operation 
inte så långt därefter. Det året gjordes min mitrofanofföpp-
ning i naveln och ännu ett försök att täta till urinröret för att 
stoppa läckaget. Bättre blev det, jag kunde nu tömma blåsan 
från två håll, men inkontinent var jag likafullt. Så året därpå 
gjordes en större blåsa och urinröret täpptes igen ordentligt. 
Det var tre år sedan och sedan dess har jag varit på en enda 
kontroll och haft lite kamp varje gång en ny beställning 
katetrar skulle beställas, men på det hela taget har det funkat 
ofattbart bra.

Nu sitter jag då i UngILCOs styrelse, som ordförande, 

T E X T :  A N N A  L U N D Q V I S T

och hoppas att jag ska kunna göra ett bra jobb. Vi är fyra 
stycken från olika delar av landet med olika bakgrund men 
alla med målet att skapa en mötesplats för alla ILCOs med-
lemmar mellan 18 och 35. Jag vill att de som växt upp inom 
ILCOs verksamheter ska veta var de ska ta vägen när deras 
sista barn- och ungdomslägervecka tagit slut. Jag vill att de 
som helt plötsligt vaknar upp med en påse på magen efter 
en tid av sjukdom, trötthet och sjukhusbesök, ska ha någon 
att vända sig till för att prata om vad som hände, få tips om 
olika bandage och upptäcka livet igen. Jag vill helt enkelt 
att UngILCO ska finnas till som en mötesplats för alla som 
vill mötas, utbyta erfarenheter och bara ha jättekul! Vi är ert 
verktyg för att vi tillsammans ska kunna få UngILCO till det 
vi vill. Så hör av er, alla ni med idéer, önskningar och frågor, 
för att alla ska kunna få ut det bästa och mesta möjliga av 
UngILCO!

Se vidrare faktaruta om blåsexstrofi på sid 28.

V
”... på det hela taget har det funkat 
     ofattbart bra”
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”... på det hela taget har det funkat 
     ofattbart bra”

Tidningen assistans ges ut av Coloplast tre gånger 
per år och riktar sig till dig som är stomiopererad. 
Syftet är att i sam arbete med stomianvändare 
och vårdpersonal skapa ett forum för kunskap, 
lärdom och erfarenheter kring stomi. Vår ambition 
är att bidra till en ökad livs kvalitet för dig som är 
stomiopererad. 

Genom assistans får du även kostnadsfria produkt-
prover, information om produktnyheter, tillgång till 
Coloplast telefonservice och inbjudan till träffar. 

Anmäl dig på www.coloplast.se/assistans eller sänd 
nedanstående kupong till oss. Märk ett kuvert med 
Frisvar, Coloplast AB, Box 434 01 Kungsbacka 
(porto behövs ej). Du kan också ringa till kundservice 
på tel. 0300-332 56.

assistans
– till dig som har stomi

för dig som är stomiopererad  |  nummer 2 2009

Coloplast

Nyhet! Nu lanserar vi  
SenSura urostomiprodukter! 

1-dels- eller 2-delsbandage  

– vad är skillnaden?Olika typer av stomier och  

bandageförslag till dessa

reportage  |  av Helena Lundkvist  |  1  

Vad är stomibråck?

Att förebygga och  
behandla stomibråck

SenSura Click har  
förändrat Kristinas vardag

för dig som är stomiopererad  |  nummer 1 2009

Coloplast

stomibråck 
– special 

Namn:  .................................................................................................................... 

Adress:  ..................................................................................................................

Postnummer:  ................... Ort: ..............................................................................

Telefon: .....................................  E-postadress:  ....................................................

Du som lämnar din e-mail adress kommer automatiskt få ett användarnamn och 
lösenord för att kunna logga in på www.coloplast.se/assistans

 Ja tack, jag vill gärna ha en kostnadsfri prenumeration  
     på tidningen assistans, samt klädklämmor!

Som medlem i assistans samtycker du till att Coloplast behandlar och lagrar dina person-
uppgifter i vårt medlemsregister. Informationen kommer endast att användas i vår service till dig. 
Du kan avsluta medlemskapet när du vill.

Med din första tidning får du 
klädklämmor som håller 

ordning på 
kläderna vid påsbyte! 
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”Varför kan inte denna stress-

känsla i magen bara släppa och 

försvinna. Undrar hur länge, 

eller om man alltid kan leva med 

en sån här brännande känsla i 

magen utan att det påverkar 

kroppen på något vis.”

et funderade jag på  
innan jag ens funderat på 
att gå till Vårdcentralen 

och kolla upp vad som var 
fel. Jag bodde i Sollefteå, var 

mammaledig tvåbarnsmor och bodde 
fortfarande tillsammans med barnens 
far. Diarré hade jag haft jättelänge, 
ända sedan strax innan jag fick mitt 
första barn, Lucas. Jag trodde att diar-
réerna berodde på att jag var gravid, 
fick barn, ammade, blev gravid igen, 
fick barn och ammade. Jag hade blivit 
grymt känslig i magen, så fort något 
stressade eller oroade mig så brände 
det ordentligt i magen. Ibland var det 
så mycket att det kändes som om jag 

hade svårt att andas men jag hade en 
förmåga att inte visa det. Jag trodde 
absolut inte att jag kunde vara en sån 
som drabbades av allvarliga sjukdo-
mar. Jag var ju hur frisk som helst. Jag 
trodde att jag skulle vara en av dessa 
personer som alltid överlevde allt. 
Sådana som man kan se på film, som 
överlever alla virusattacker för att de är 
resistenta. Jag brukade aldrig bli sjuk, 
knappt förkyld, feber hade jag inte haft 
sedan jag gick i grundskolan. Jag åt 
nyttigt och såg till att motionera och 
hålla kroppen aktiv.

Men så började min ork plötsligt ta 
slut, vissa dagar släpade jag min kropp 
fram överallt och jag kände mig så 
trött att jag knappt orkade vända mig 
om i sängen. Det påverkade psyket, 
jag kände mig låg för att allt plötsligt 
kändes jobbigt. Då började det även 
visa sig på annat sätt att något var fel, 
jag började blöda. Ibland kom det bara 
blodig vätska och jag bestämde mig 
att det var dags att kolla upp vad som 
var fel. Det kändes jobbigt, som att jag 
bara skulle vara en börda och inte hade 

något allvarigt nog att komma med och 
att kontrollera baken var inte lockande. 
Men jag tog tag i saken och beställde 
ändå tid. Läkaren trodde inte att det var 
allvarligt och fann inget speciellt utan 
gav mig bara lite medicin som skulle 
göra att det som kom ut blev fastare.

Tur att jag var lat. Jag iddes inte 
knapra på medicinen och det gjorde ju 
att det inte blev bättre. Mitt i allt blev 
det även slut mellan mig och barnens 
far, det var mitt beslut. Det var en fruk-
tansvärd jobbig tid. Vi hade haft det 
enormt bra men mina känslor var inte 
rätt, jag ville vara själv. Det var jag som 
gjorde slut, men jag mådde så enormt 
dåligt och kände mig som den största 
boven som existerade på jordklotet. 
Jag har aldrig i mitt liv mått så dåligt 
som under den perioden, både psykiskt 
och fysiskt. Ibland kunde det göra så 
ont i hjärtat att jag bara låg på golvet i 
timmar och grät och grät tills det inte 
fanns några fler tårar kvar. Jag kände 
en fruktansvärd meningslöshet till livet 
från och till. Men jag fortsatte att visa 

T E X T :  T H E R E S E  D I C K L É N ,  Ä V E N  K A L L A D  V I R R H U V E T .

”som en gummiboll kommer jag tillbaks 
till dig”… det var jag och sjukhuset.

D

UngILCO har ordet
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FAP är en ärftlig sjukdom som 
framförallt yttrar sig som talrika polyper 
(slemhinneknottror) i tjock- och ändtarm. 
Antalet polyper varierar, vanligen från 
ett hundratal till flera tusen. Polyperna 
visar sig oftast före 30 års ålder och debut 
efter 40 års ålder är sällsynt. Polyper är 
också vanliga i tolvfingertarmen, den 
första delen av tunntarmen. Polyperna 
är mestadels så kallade adenom, vilket 
betyder att de innehåller celler vars 
tillväxtreglering är rubbad. Ett adenom 
kan med tiden utvecklas till cancer, 
risken är störst i tjock- och ändtarm, men 
polyper i tolvfingertarmen kan också 
utvecklas till cancer.

     Risken att ärva anlaget för sjukdom 
är 50% om den ena föräldern har FAP, 
därmed är risken att utveckla polyper i 
tjock- och ändtarm mycket hög. Dessa 
polyper ger i tidigt skede inte upphov 
till några symptom, men uttalad 
polyputveckling och framförallt cancer 
ger sig ofta till känna i form av blod och/
eller slem i avföringen. Buksmärtor och 
ändrade avföringsvanor såsom diarré och 
förstoppning kan också förekomma. 

     Förebyggande behandling i form 
av operation utförs vanligtvis i 18-20 
års ålder, då tjocktarmen opereras 
bort (kolektomi). Oavsett kirurgisk 
metod krävs ett livslångt endoskopiskt 
kontrollprogram. Undersökning av 
magsäck och tolvfingertarm (gastroskopi) 
rekommenderas från 25 - 30 års ålder. 
Ytterligare en förebyggande operation 
(duodenektomi) utförs om polyper 
som riskerar att bli cancer uppträder i 
tolvfingertarmen. Utan uppföljning och 
förebyggande kirurgi skulle sjukligheten i 
mag- tarmcancer vara i det närmaste total 
med hög dödlighet. 

Hämtat från: http://www.karolinska.se/
sv/Verksamheternas/Sjukdomar-tillstand-
-besvar/Mage--matsmaltning/Tarmar/
FAP/?epslanguage=SV

mig stark utåt sett, jag hade en tro på 
att det skulle bli bättre och vissa dagar 
kändes det lättare. Korta stunder fick 
jag känna ro i psyket som att jag trots 
allt var på rätt väg, att jag måste göra 
detta, jag behövde bara rida ut stormen. 
Dessa stunder blev längre ju mer tiden 
gick.

För att jag nu var lat så gick jag 
tillbaks till Vårdcentralen och sa att 
medicinen inte hjälpte och att jag ville 
utföra ordentliga kontroller och så 
blev det. Jag fick genomgå de flesta 
kontroller både uppifrån och nerifrån, 
en massa blodprover och så vidare. Till 
slut fann de något som de inte sett på 
Sollefteå sjukhus förut, gula klumpar 
i tolvfingertarmen. Det var det största 
beviset på att jag bar på något som 
behövde kontrolleras upp ordentligt. 
Efter det kontrollerades även tjocktar-
men och där såg till och med jag att 
det var något som var allvarligt fel. 
Därifrån tog allt fart.

Jag fick till slut min diagnos FAP, 
Familjär Adematös Polypos, och valde 
att bli ileostomi-opererad. Jag har 
skrivit en liten bok om detta, allt runt 
operationen och diagnosen som Colo-
plast har sponsrat och som man kan få 
genom dom om man är intresserad av 
att läsa. Därför går jag inte in så djupt 
på det.

Det var en tuff tid i mitt liv som 
gjorde mig otroligt stark både psykiskt 
och fysiskt.

Under den tiden, när jag mådde 
som sämst, lyckades jag dessutom dra 
till mig en pojkvän som inte alls var 
bra för mig. Jag 
var i något sorts 
vakuum, som att 
jag inte riktigt 
brydde mig om nåt 
och inte brydde 
mig ifall han 
brydde sig. Han är 
nog den lataste och 
fegaste människa 
jag haft så nära 
mig. Han var ett 
tredje barn som 
jag plockade efter. 
Efter min första 
operation snubb-

lade jag drogat in i mitt hem på all 
post. Det hade gått nästan två veckor 
och han hade inte städat något. Så jag 
började med att städa, jag var så arg, 
så irriterad på honom och visade det. 
Men han bara var som ett frågetecken 
hela tiden:

” Typiskt tjejer”, sa han.
Då klarnade mitt huvud och mina 

ögon. På kvällen tänkte jag att det 
hade varit otroligt skönt med att bara 
umgås och se på någon bra film, jag 
behövde närhet och förståelse. Men 
han ville se på ishockey.

Min andra operation var akut, jag 
hade fått tarmvred knappt två måna-
der efter den första operationen. När 
jag kom hem skulle han åka och fiska. 
Då kände jag att nu är det dags för att 
avsluta detta, så det gjorde jag. Mitt 
ex, pappan till mina barn och hans nya 
tjej hjälpte mig att bära ut hans grejer. 
De har ställt upp otroligt mycket för 
mig och är guld värda. Det är inte värt 
att vara med någon som får en att bara 
må ännu sämre. Nu behövde jag få 
må bättre och bli stark igen. Men vårt 
förhållande var inte förgäves, jag fick 
lära mig se varningstecken och lära 
mig lyssna på mig själv.

Till hösten samma år började jag 
på Hola och gick hälsohandledare. 
Det var en otroligt givande tid, det 
hade inte kunnat bli bättre. Hela den 
kursen gick ut på att lära sig om hälsa 
på alla sätt och vis genom psyket, 
motion, näring osv. Vi tränade oss 
även i att leda grupper, hålla föredrag 
och släppa lös, våga göra bort oss 

FAKTARUTA OM FAP 
- FAMILJÄR 
ADENOMATÖS POLYPOS

▼
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inför andra. En härlig tid med härliga 
människor som jag aldrig kommer att 
glömma.

Tiden var ändå tuff, jag åkte in och 
ut på sjukan som en pingpongboll. Det 
finns en låt där refrängen går; 

”som en gummiboll kommer jag 
tillbaks till dig”… 
det var jag och sjukhuset. Till slut 
kände de igen mig på akuten och 
jag fick gå först i kön, de visste att 
när jag kom så var det allvarligt. Jag 
opererades ytterligare två gånger för 
tarmvred och låg inne sammanlagt tio 
gånger under det året, ca en vecka åt 
gången. Jag kände aldrig att jag ville 
ge upp, jag kände bara mer och mer 
meningsfullhet och styrka. Jag kanske 
är knasig, men jag har fått så enormt 
mycket tack vare detta som hänt.

Under det året som jag var singel 
så var jag även mycket och dejtade 
killar. Från början var jag oroad över 
att påsen skulle vara i vägen. Men 
jag träffade aldrig på någon som tog 
avstånd från mig pga den, det höjde 
mitt självförtroende enormt. Det var 
en tuff period, men otroligt givande. 
Jag tror att det är mycket en själv som 
sätter gränserna på vad man egentligen 
klarar av, i rädsla. Visst finns det dom 
som skulle neka en för påsen, men vad 

är det att satsa på då?
Det bevisar ju bara att de är väldigt 

ytliga och inte medmänskliga och vem 
vill leva i ett sånt förhållande? Inte jag 
i alla fall.

Något jag bland annat lärt mig är 
att koppla bort nervositet. Jag tänker 
att om jag ska utföra något som känns 
jobbigt så är det då i den stunden. Det 
är ingen mening med att gå omkring 
och oroa sig för något innan. Okej det 
är klart att jag ändå kan falla dit, men 
oftast klarar jag av det, speciellt om det 
bara handlar om att hålla föredrag. Det 
har jag hittills lyckats undvika att oroa 
mig för, eller så har jag lyckats vända 
tankarna till positiva. Strax innan jag 
har mina föredrag kan jag ändå vara 
nervös och det är helt okej. Man ska 
ju bli nervös. Detta kommer från den 
perioden då jag gång på gång skulle 
genomgå något smärtsamt, jag märkte 
att ifall jag kopplade bort oron för den 
kommande smärtan så slapp jag känna 
den hela tiden. För det är ju som så, att 
om man hela tiden oroar sig för det så 
är det som om man går omkring och 
har ont hela tiden, istället för att bara ta 
det då, då jag är i den situationen.

Jag har hållit föredrag om min 
situation för vårdpersonal, genom 
ILCO på ”familjedagar” för alla på 

Hola, som gick där då och på Nord-
vikskolan var jag en gång, sammanlagt 
sju gånger, tror jag. Det är något jag 
vill fortsätta med och som jag tycker 
är himla givande. Allt som jag kan dela 
med mig av och som kan ge något för 
andra vill jag göra.

Det var även på Hola som jag 
träffade min nuvarande pojkvän. En 
människa som verkligen får mig att må 
bra. Vi båda är ärliga mot varandra och 
ger och tar lika mycket. Ibland känns 
det för bra för att vara sant. Jag tappade 
tron på att det kunde var så här bra och 
håller på att lära mig det igen.

Nu ser jag fram emot att även få 
sitta  i UngILCOs styrelse och hoppas 
på att det kommer att bli fantastiskt. Jag 
känner att jag verkligen vill få igång 
UngILCO. Jag trivs med alla i ILCOs 
styrelse, det är ett enormt glatt gäng. 
Men vad vi behöver i UngILCO är stöd, 
alla som känner att de kan tänka sig 
vilja vara med och hjälpa till på  något 
vis, hör av er!

Vi behöver er!
Kramar och kärlek!

▼

ILCO-förbundets 
hemsida

www.ilco.nu
ILCO-förbundets 

E-post
info@ilco.nu

@

UngILCO har ordet



STOPPAR LÄCKAGE

NU

FÖR FULLSTÄNDIG SÄKERHET

Sänd kupongen till:
M Care
Pilgården
237 91 Bjärred    Fax: 046 – 29 24 00  E-post: info@mcare.se  Läs gärna mer på: www.mcare.se

Röd, sårig och kliande hud kan upphöra tack vare en helt ny produkt. Dermacol är en unik stomikrage som 
placeras runt stomins bas och hindrar uttömning från att komma i kontakt med huden.

Mjuk och flexibel krage

Hudvänlig

Lätt att använda

Kragen på Dermacol är mycket tunn och 
flexibel. Den följer kroppens alla rörelser, 
men är hela tiden mjukt omsluten 
runt om stomin. Kragen är oerhört 
mjuk och smidig. Det är därför 
ingen risk att den stramar åt 
kring stomin.

Plattan på Dermacol är 
mycket hudvänlig, sitter 
säkert och är samtidigt 
väldigt mjuk och följsam.

Kan användas tillsammans 
med alla typer av bandage. 
Både under endels och 
tvådelsbandage.

Dermacol stomikrage finns i sex olika storlekar. 
Inte anpassad för indragna eller ovala stomier.

DerMaCol Passar stoMier soM är VarUNr

DC23 20,5 – 23 mm 220499

DC26 23,5 – 26 mm 220500

DC29 26,5 – 29 mm 220501

DC32 29,5 – 32 mm 220502

DC35 32,5 – 35 mm 220503

DC38 35,5 – 38 mm 220504

Ja tack, sänd information

Namn ...........................................................................

Adress ..........................................................................  

.....................................................................................

.....................................................................................

Post nr .................... Ort ..............................................

Telefon .........................................................................
(texta gärna)Ingår i Högkostnadsskyddet

Stödjer Salts Healthcares
forskning för frisk hud

F7820 Dermacol Swedish A4 Ad.indd   1 23/4/09   09:27:21
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ILCOs länsföreningars aktiviteter

Föreningens styrelse består av tre 
personer:

Ordförande Ingrid Mårtensson

Blekinge

Skåne
ILCO medlemmar från länsföreningen 
deltar i mässan: Hjälpmedel Öresund 
2009, som är en mässa öppen för alla. 
     Mässan går av stapeln 30/9 - 1/10 
2009 på Europaporten kongresscenter 
(Stadionmässan) i Malmö.
     Företag från Sverige och övriga 
Europa är inbjudna att ställa ut och över 
hundra utställare kommer att medverka 
på mässan, där finns också möjlighet att 
delta i ett flertal seminarier.
     Öppet 10.00-16.00 båda dagarna. 
Fri entré!
http://massa.hjalpmedelsteknik.se/

ILCO-förbundet består av 21 länsföreningar vilka alla har egna styrelser. 
En del länsföreningar har också distriktsföreningar med styrelse.
     Här följer information om de länsföreningar som har bokat in planerade aktiviteter 
i samband med World Ostomy Day. Övriga länsföreningar kommer att dela ut detta 
World Ostomy Day blad på olika platser i den egna länsföreningen. Vill du veta var 
så håll utkik på lokaltidningarnas annonssidor eller ring till länsföreningen för 
närmare besked. Efter dessa aktivitetssidor följer uppgifter om samtliga 
länsföreningars adress och telefonnummer.

Fredag den 2 oktober: På sjukhusen 
i Kalmar, Oskarshamn och Västervik 
kommer representanter från länsfören-
ingen att informera om vår verksamhet 
och dela ut material.

Kalmar

Lördagen den 3e oktober kl 10.00-
13.00 kommer ILCO-medlemmar att 
dela ut material utanför COOP i A6 
Köpcentrum i Jönköping. Se närmare 
annons i lokaltidningen.

Jönköping

ILCORiksförbundet för stomi-

och reservoaropererade
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VÄRLDSSTOMIDAGEN 3 OKTOBER 2009

REACHING OUT / NÅ UT

Rönnvägen 10, 293 42 Olofström
Tel 0454-417 38, Mob 073-580 24 08

Kassör Leif Nilsson
Krovägen 25, 370 33 Tving
Tel 0708-122 970

Sekreterare Gun Lundqvist
Regeringsgatan 122, 374 38 Karls-
hamn
Tel 0454-501 99, Mob 0709-30 23 51

Besöks- och informationsansvarig 
är Ingrid Mårtensson men alla tre 
styrelseledamöterna är beredda att 
informera och svara på frågor.

Lördagen den 3 oktober:  Mellan 
kl 12.00-15.00 finns medlemmar 
från föreningen på plats i entrén på 
Blekingesjukhuset i Karlskrona för 
att informera, svara på frågor och 
dela ut broschyrer. 

ILCOs utställning visas i entrén 
på Blekingesjukhuset i Karlskrona 
under hela veckan från den 3 okt. 
t.o.m. den 9 okt.

På Blekingesjukhuset i Karlshamn 
finns medlemmar på plats mellan kl 
12.00-15.00 för att informera, svara på 
frågor och dela ut broschyrer.

Håll utkik i lokalpressen för eventu-
ella intervjuer av medlemmar.
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Den 3 oktober: På länssjukhuset 
i Halmstad och sjukhuset i Varberg 
finns avsatt plats för handikapporgani-
sationernas informationsmaterial. Där 
kommer ILCOs material att finnas och 
på länssjukhuset i Halmstad kommer 
även utställningsskärmar att finnas för 
information.
     Andra ställen är primärvården i 
Falkenberg, apotek och bibliotek, där 
ILCOs material kommer att finnas för 
de som är intresserade.

Halland

Länsföreningen ger ut en medlems-
tidning, Guckuskon, 4 ggr/år. Vi har 
träffar för nyopererade, deltar i rehabi-
literingsvecka i Medlefors folkhögskola 
i Skellefteå. Vi har informationsverk-
samhet med sjukhuspersonal och ban-
dageföretag. På våra sammankomster 
får medlemmarna och deras anhöriga 
och vänner, som alltid är lika välkomna 
att delta, möjlighet att utbyta idéer, 
lösningar och tips som hjälper till att 
göra livet lättare att leva.

En besöksgrupp finns för de som 
vill ha besök eller kontakt. I gruppen 
är det medlemmar med olika stomi-

Jämtland

Styrelsen består av följande personer från vänster: Ledamot Jan Näsman, 
Fåker, ordförande Mats Sjödin, Strömsund, kassör Märta Claesson och vice 
ordförande Ulf Olsson, Frösön.

3 oktober finns ILCO Värmland 
i köpcentret Mitt-i-City i Karlstad 
mellan kl 10.00-16.00.
     Där kommer representanter från 
ILCO att dela ut denna tidning och 
informationsfoldrar. Man har också 
med en provdocka som visar hur det 
ser ut att ha en påse på magen. 
     De lokala tidningarna samt TV4 
Värmland är också kontaktade så håll 
koll på dessa så kan ni få se artiklar 
och intervjuer.

Värmland

Med anledning av Världsstomidagen 
anordnar ILCO Västerbotten i samar-
bete med ABF Västerbotten ett semi-
narium fredagen den 2 oktober kl 
13.00-16.00 i Folkets Hus i Umeå med 

Västerbotten

Vid Akademiska sjukhuset i Uppsala 
kommer det att finnas ILCO-medlem-
mar som delar ut material fredagen 
den 2 oktober kl 10.00-14.00

Uppsala

Vid Sundsvalls sjukhus kommer 
ILCO-medlemmar att dela ut material 
lördagen den 3 oktober kl 10.00-
13.00

Västernorrland

Vid  entrén på Sunderby sjukhus i 
Luleå kommer ILCO-medlemmar att 
dela ut material lördagen den 3 okto-
ber kl 10.00-14.00

Norrbotten

Göteborgs distriktsförening
I foajén på Östra sjukhuset finns 
ILCO-medlemmar fredagen den 2 
oktober mellan kl 11.00-17.00. De 
svarar på frågor, delar ut material och 
har rollupps uppställda.

Västra Götaland
typer och skilda erfarenheter som kan 
delge olika lösningar på mag- och 
tarmproblem. Länsföreningen har också 
samarbete med andra föreningar med 
surströmmingsfest, julbord och buss-
resor. En förening som vill ta till vara 
medlemmarnas intressen och hjälpa till 
med olika frågor, stora som små.
Fredagen den 2 oktober: Östersunds 
sjukhus i foajén mellan kl 10.00-16.00 
är alla välkomna att besöka ILCO Jämt-
lands länsförening. Styrelsen kommer 
att närvara och ge information om läns-
föreningen och verksamheten. Förhopp-
ningsvis är vår stomiterapeut med. 

föredrag om stomier och bäckenreser-
voarer och olika sjukdomar som kan 
leda fram till en sådan operation.       
     Läkare från Norrlands Universitets-
sjukhus medverkar. Se vidare annons 
i Västerbottenskuriren och Västerbot-
tens Folkblad under september månad.
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www.ilco.nu

FÖR BU NDSSTYR ELSEN 
och valda rev isorer

UngILCO STYR ELSEN

I L C O - F Ö R B U N D E T S  K A N S L I E R

ILCO STOCKHOLMS LÄN
S:t Göransgatan 84, 112 38 Stockholm
Kansliet öppet mån-ons 09-15
Tfn: 08-651 53 30
Bg: 307-5405
stockholm@ilco.nu

ILCO UPPSALA LÄN
c/o Kurt Pettersson, Skolvägen 1, Lillkyrka
745 97 Enköping, Tfn/Fax: 0171-860 06
Pg: 29 34 12-3
E-post: uppsala@ilco.nu

ILCO SÖRMLANDS LÄN
c/o Alf Jansson
Oppeby Gård 81, 611 55 Nyköping
Tel: 0155-288681, Pg: 11 26 09-3
E-post: janssonalf@hotmail.com

ILCO Distriktsförening Eskilstuna-
Strängnäs
c/o Britt Sundin
Dalavägen 10 E, 632 39 Eskilstuna
Tfn: 016-35 27 43

ILCO Distriktsförening Nyköping
c/o Kerstin Bergström
Ö Trädgårdsgatan 12 A, 611 34 Nyköping
Tfn: 0155-21 07 44

ILCO ÖSTERGÖTLANDS LÄN
c/o Eddie Carlsson
Brunnsviksallén 45 M, 591 50 Motala
E-post: ostergotland@ilco.nu
Tfn/Fax 013-12 42 21
Bg:5021-2034
Ordf: Eddie Carlsson
Tfn: 0141-517 47
E-post: carlssoneddie@yahoo.se

ILCO Distriktsförening Motala
c/o Eddie Carlsson
Brunnsviksallén 45 M, 591 50 Motala
Tfn: 0141-517 47
Pg: 35 86 83-1
E-post: carlssoneddie@yahoo.se

ILCO Distriktsförening Norrköping
Sandbyhovsgatan 19, 602 14 Norrköping
Tfn: 0709-42 58 65, 
Mobiltfn: 0706-31 40 12 (privat till ordf.)
Bg: 5020-8230

ILCO JÖNKÖPINGS LÄN
Kontaktperson: Sven-Erik Andersson
Säterigatan 15, 564 33  Bankeryd
Tfn: 036-37 76 93 
Pg: 29 69 28-5
E-post: jonkoping@ilco.nu

ILCO KRONOBERGS LÄN
c/o Christina Christoffersson
Åkarvägen 2, 342 00 Alvesta
Tfn: 0472-141 19
Bg: 5552-7360
E-post: kronoberg@ilco.nu

I L C O s   L  ä  N  S  F  Ö  R  E  N  I  N  g  A  R

Besöksadress: Sturegatan 4A, Plan 5
Telefon: 08-546 40 520
Fax: 08-546 40 526  E-post: info@ilco.nu
Plusgiro: 67 70 10-1  Bankgiro: 5131-9697

ILCO Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade
Box 1386, 172 27 Sundbyberg

Ordförande
Anna Lundquist
Verkstadsvägen 38, 973 42 Luleå
Tfn: 0920-192 70
E-post: ungilcoordf@ilco.nu

Kassör
Christopher Forsberg
Villagatan 14, 694 50 Vretstorp
Tfn: 0582-66 06 83
E-post: christopher.forsberg@ilco.nu

Studieorganisatör
Therese Dicklén
Långgatan 23 i, 881 33 Sollefteå
Tfn: 0703-69 80 41
E-post: therese.dicklen@ilco.nu

Ungdomsredaktör
Madeleine Karlsson
Trädgårdsgatan 47,1 tr, 602 24 Norrköping
Tfn: 011-18 74 42
E-post: madeleine.karlsson@ilco.nu

Ordförande och Informationsansvarig
Bo Karlsson
Vintrosa-Sanna 337, 719 91  Vintrosa
Tfn: 070-380 00 52, 019-29 47 58
E-post: bo.karlsson@ilco.nu 

Kassör
Billy Karlsson 
Skogsgatan 4 A, 361 53  Broakulla
Tfn: 0471-404 12
E-post: billy.karlsson@ilco.nu 
 
Vice ordförande och internationellt
Marie Stéen
Målargatan 2, 332 31  Gislaved
Tfn: 0371-101 30 
E-post:  marie.steen@ilco.nu  

UngILCOs ordförande
Anna Lundquist
Verkstadsvägen 38, 973 42 Luleå
Tfn: 0920-192 70
E-post: ungilcoordf@ilco.nu

Arbetsledare, Sundbybergskansliet
Kerstin Bergström 
Östra Trädgårdsgatan 12 A
611 34  Nyköping
Tfn: 0155-21 07 44
E-post: kerstin.bergstrom@ilco.nu  

Fadderansvarig, bitr. vård- och bandage
Britt-Louise Eliasson
Granstigen 4, 380 52  Timmernabben
Tfn: 0499-231 55
E-post: britt-louise.eliasson@ilco.nu 
 

Studieorganisatör, sekreterare
Sonja Boman-Nilsson 
Minkvägen 7
913 34  Holmsund
Tfn: 090-234 03
E-post: sonja.boman-nilsson@ilco.nu 

Barn -och familjeansvarig
Christer Rolandsson
Krysshammarvägen 11
834 33  Brunflo
Tfn: 063-212 98
E-post: christer.rolandsson@ilco.nu
 
Vård- och bandageansvarig
Christina Christoffersson 
Åkarvägen 2 
342 00  Alvesta
Tfn: 0472-141 19
E-post: christina.christoffersson@ilco.nu 

Revisor
Göran Lagerbäck
Tullgårdsgatan 16
116 68 Stockholm
Tfn: 08-640 12 62
E-post: goranlagerback@hotmail.com

Revisor
Arne Persson
Backbergsvägen 24
791 47  Falun
Tfn: 023-337 17
E-post: arne.persson@ilco.nu 
 

ILCOs ekonomikansli
Box 8135, 700 08 Örebro 
Tfn: 019-17 00 50 Fax: 019-17 00 52
E-post: ekonomi@ilco.nu
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ILCO JÄMTLANDS LÄN
c/o Mats Sjödin
Storgatan 50
833 33 Strömsund
Tel: 0670-61 15 12, Pg: 81 65 18-5
E-post: jamtland@ilco.nu

ILCO VÄSTERBOTTENS LÄN
Storgatan 76, 903 33 Umeå
Tfn: 090-19 44 98
Bg: 5602-3617
E-post: vasterbotten@ilco.nu

ILCO Distriktsförening Skellefteå
c/o Maj-Lis Svahn
Läkarvägen 2F
931 41 Skellefteå
Tfn: 0910-77 87 63
E-post: skelleftea.distriktsf@ilco.nu

ILCO Distriktsförening Umeå
Storgatan 76, 903 33 Umeå
Tfn: 090-234 03
E-post: umea.distriktsf@ilco.nu
E-post: pso.ilco@ac.hso.se

ILCO NORRBOTTENS LÄN
Kronan H4
974 42  Luleå
Tfn: 070-651 49 14
Pg: 48 92 87-3
E-post: norrbotten@ilco.nu

ILCO Distriktsförening Fyrkanten
Kronan H4
974 42  Luleå
Pg: 23 32 25-2

ILCO KALMAR LÄN
Granstigen 4
380 52 Timmernabben
Tfn: 0499-231 55
Pg: 88 64 38-1
E-post: kalmar@ilco.nu

ILCO GOTLANDS LÄN
Iwan Wöldern
Hasselgatan 9, 621 43 Visby
Tfn: 0498-21 97 30
Pg: 78 97 41-6
E-post: gotland@ilco.nu

ILCO BLEKINGE LÄN
c/o Leif Nilsson
Krovägen 25, 370 33  Tving
Tfn 0708 – 12 2970
Pg: 87 26 35-8
E-post: blekinge@ilco.nu

ILCO SKÅNEREGIONEN
Kontaktperson Rose-Marie Hultman
Furuholmsgatan 8, 213 74 Malmö
Tfn: 040-21 83 02
E-post: skane@ilco.nu

ILCO HALLANDS LÄN
c/o Rickard Dahlberg
Norra Brogårdsgatan 17, 310 44 Getinge
Tfn: 035-545 83
Bg: 5715-2969
E-post: halland@ilco.nu

ILCO VÄSTRA GÖTALANDS LÄN
Box 12053, 
402 41 Göteborg
Besöksadress: Dalheimers hus, 
Slottsskogsgatan 10
Tfn: 031-367 97 50 vx, 031-367 98 15 direkt
Fax: 031-14 59 76
Tfn tid: månd-torsd. 10.00-12.00
Pg: 85 09 34-1
E-post: vastragotaland@ilco.nu

ILCO Distriktsförening 
Göteborg
Box 12053, 402 41 Göteborg
Besöksadress: Dalheimers hus, 
Slottsskogsgatan 10, Göteborg
Tfn: 031-367 97 50 vx, 031-367 98 15 direkt
Fax: 031-14 59 76
Tfn tid: månd-torsd. 10.00-12.00
Pg: 72 62 18-1

ILCO Distriktsförening Skaraborg
Henning Ahlson Handikappcenter
Malmgatan 36, 532 36 Skara
Tfn: 0511-171 32
Pg: 88 13 27-1

ILCO Distriktsförening Älvsborg/Sjuhärad
Ekenäsgatan 15, 
504 55 Borås
Tfn: 033-13 82 33, Fax: 033-13 43 55
Pg: 88 67 17-8

ILCO Distriktsförening Älvsborg/Fyrbodal
c/o Ulf  Nilsson
Dagfjärilsvägen 1
461 65 Trollhättan
Bankgiro: 430-4952

ILCO VÄRMLANDS LÄN
Björkil Bråntorp, 683 95 Sunnemo
Tfn: 0563-920 93
Tfn tid: månd-torsd 8.00-10.00
Pg: 88 66 20-4
E-post:  varmland@ilco.nu

ILCO ÖREBRO LÄN
Box 8040, 700 08 Örebro
Tfn: 019-13 22 18, 
Pg: 14 74 06-3
Bes adr: Mellringestaden
Mellringevägen 120 (HSO)
E-post: Ilco.orebro@tele2.se alternativt
orebro@ilco.nu

ILCO Distriktsförening 
Karlskoga/Degerfors
Skrantahöjdsvägen 48 B
691 46 Karlskoga
Ordf. Lillemor Brodin
Tfn: 0586-577 88

ILCO Distriktsförening Örebro
Box 8040
700 08 Örebro
Tfn: 019-13 22 18

ILCO VÄSTMANLANDS LÄN
Hörntorpsvägen 4, Eriksborg
724 71 Västerås
Tfn: 021-35 11 50
Pg: 87 75 86-8
E-post: vastmanland@ilco.nu

ILCO DALARNAS LÄN
Klöverstigen 10 C
784 51 Borlänge
Tfn: 0243-193 83
Fax: 0243-627 08
Pg: 81 15 11-5
E-post: dalarna@ilco.nu

ILCO GÄVLEBORGS LÄN
Folkets Hus
Fack 29, 
801 30 Gävle
Tfn: 026-64 29 92
Pg: 36 16 08-3
E-post: gavleborg@ilco.nu

ILCO VÄSTERNORRLANDS LÄN
Skeppargatan 5, 852 34 Sundsvall 
Tfn: 060-61 17 70
Pg: 88 64 37-3
E-post: vasternorrland@ilco.nu

ILCO Distriktsförening Sundsvall
Skeppargatan 5, 852 34 Sundsvall
Tfn: 060-61 17 70
E-post:vasternorrland@ico.nu

I L C O s   L  ä  N  S  F  Ö  R  E  N  I  N  g  A  R

ILCO-förbundets 
hemsida

www.ilco.nu
ILCO-förbundets 

E-post
info@ilco.nu

@
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 Stomimottagningar 2009    

STOCKHOLMS LÄN
Södersjukhuset
Laila Nilsson 
Tel 08-616 23 10
Månd-fred 8.00-9.00

Ersta sjukhus
Annica Wistedt/Lena Wistmar
Tel 08-714 65 52
Månd-torsd 8.30-9.00
Övrig tid telefonsvarare

Danderyds sjukhus
Kristina Larsson/Eva Boysen
Tel 08-655 65 42
Månd-fred 10.00-11.00
Övrig tid telefonsvarare

Södertälje sjukhus
Meta Gylin
Tel 08-550 243 51
Torsd, fred 8.00-10.00
Övrig tid telefonsvarare

Karolinska Universitetssjukhu-
set, Solna
Pia Baumgardt
Tel  08-517 724 59
Månd-fred 7.30-8.30

Karolinska Universitetssjukhu-
set, Solna
Urologkliniken
Riitta Ahonen
Tel 08-517 749 96
Tisd, onsd 7.30-8.30

Karolinska Universitetssjukhu-
set, Solna
Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Maria Öjmyr-Joelsson/Agneta 
Währner/Helena Wigander
Stomi- och tarmterapimottagning
Tel 08-517 776 86
Månd-fred 8.00-9.00, övrig tid 
telefonsvarare
maria.ojmyr-joelsson@karolinska.se
agneta.wahrner@karolinska.se
helena.wigander@karolinska.se

Karolinska Universitetssjukhu-
set, Huddinge 
Susanne Berntsson/
Yvonne Axelson
Tel 08-585 823 57
Månd-fred 8.30-9.00

UPPSALA LÄN
Akademiska sjukhuset 
Uppsala
Dagny Lind
Tel 018-611 45 35
Telefonsvarare 8.00-16.00

Akademiska Barnsjukhuset 
Uppsala
Kerstin Lindblad
Tarmterapimottagning
Tel 018-611 28 68
Månd-fred 8.30-15.00
Om ej på plats, telefonsvarare.
kerstin.e.lindblad@akade-
miska.se

Liselott Zetterlind
Tel: 018 - 611 11 55
Tarm- och stomimottagning
Månd-fred 8.30-15.00
Om ej på plats, telefonsvarare
liselotte.zetterlind@akade-
miska.se

Anna Sandin/Birgitta Karanikas
Tel 018-611 39 65
Uroterapimottagning
anna.sandin@akademiska.se
birgitta.karanikas@akade-
miska.se

SÖRMLANDS LÄN
Mälarsjukhuset, Eskilstuna
Kristina Axelsson
Tel 016-10 34 30
Månd-torsd 9.00-10.00
kristina.axelsson@dll.se

Nyköpings lasarett
Margaretha Nilsson
Tel 0155-24 50 44
Månd-torsd 8.00-9.00

Kullbergska sjukhuset, 
Katrineholm
Lilian Haugdahl
Tel 0150-563 18
Tisd, torsd 8.00-10.00
Om ej på plats, telefonsvarare
lilian.haugdahl@dll.se

ÖSTERGÖTLANDS LÄN
Universitetssjukhuset, 
Linköping
Christina Schulz/ 
Åsa Gustafsson 
Tel 013-22 35 38
Månd-fred 8.15-9.00, Tele Q
Övrig tid röstbrevlåda
Mottagningsbesök efter över-
enskommelse.
Ev. återbud, vänligen ring 
013-22 35 20

Motala lasarett
Sofia Seger/ Karin Johansson
Tel 0141-774 28
Onsd 13.00-15.00

Vrinnevisjukhuset, 
Norrköping
Katarina Svensson
Tel 011-22 32 48
Månd-fred 8.00-9.00
Övrig tid röstbrevlåda

JÖNKÖPINGS LÄN
Länssjukhuset Ryhov, 
Jönköping
Mona Carlsson
Tel 036-32 13 64
Månd-torsd 8.00-9.00

Eksjöklinikerna
Ragnhild Wesslund
Tel 0381-353 12
Mån, tisd, torsd, fred 8.30-9.30

Värnamo sjukhus
Ingrid Alverslid
Tel 0370-69 72 25
Månd-torsd 9.00-10.00

KRONOBERGS LÄN
Växjö centrallasarett
Birgit Einarsson/Helen Sandström
Tel 0470-58 80 38
Månd-fred 8.00-9.00
lsv-ve1-vaxjo-stomi@ltkronoberg.
se (obs, det är en etta efter ve)

Ljungby lasarett
Ewa Törnblom
Tel 0372-58 50 76
Månd-onsd, fred 8.30-9.00
Torsd 10.30-11.00
Mottagningsbesök enligt överens-
kommelse.
ewa.tornblom@ltkronoberg.se

KALMAR LÄN
Länssjukhuset Kalmar
Kerstin Åkesson
Tel 0480-816 08
Månd-fred 8.00-8.30
kerstinak@ltkalmar.se

Västerviks 
sjukhus
Agneta Flink
Tel 0490-869 21
Månd-torsd 15.00-16.00

Oskarshamns 
sjukhus
Karin Johansson
Tel 0491-78 20 74
Månd-torsd 8.00-8.30
8.30-12.00 telefonsvarare

GOTLANDS LÄN
Visby lasarett
Ulla Dahlström
Tel 0498-26 81 83
Månd, onsd, torsd 8.30-10.00

BLEKINGE LÄN
Blekingesjukhuset 
Karlskrona/Karlshamn
Marie Lindell
Tel 0455-73 45 27
Månd, onsd, fred 9.00-10.00
marie.lindell@ltblekinge.se

SKÅNE LÄN
Universitetssjukhuset, Lund
Karin Blomberg
Tel 046-17 20 47
Månd-fred 8.00-9.00

Barn- och Ungdomssjukhuset
Helen Sjövie
Stomimottagning
Tel. 046-17 81 36
helen.sjovie@skane.se

Universitetssjukhuset MAS, Malmö
Kirsten Dahl
Tel 040-33 36 53
Månd-fred 8.00-9.00
kirsten.dahl@skane.se

Helsingborgs lasarett
Eva Bengtsson/Lena Toft/ 
Anastasia Delander 
Tel 042-406 15 04
Månd-torsd 9.00-10.00
Mottagningsbesök enligt överenskommelse
stomimottagning.helsingborg@skane.se

Centralsjukhuset, Kristianstad
Marianne Möllerstedt
Tel 044-30 91 211
Månd-fred 8.15-9.00

Trelleborgs lasarett
Gun Zaar
Tel 0410-551 61
Tisdag 8.00-10.00

Ystads lasarett
Christina Nilsson
Tel 0411-99 50 71
Onsdag 9.00-10.00

HALLANDS LÄN
Varbergs sjukhus
Gunni Ohlsson
Tel 0340-48 17 66
Månd, torsd 8.00-9.00
Mottagning månd, torsd 7.30-17.00
Mottagning fred 7.30-13.15



47        WORLD OSTOMY DAY 2009

@

Halmstads länssjukhus
Simon Amner
Tel 035-13 12 19
Månd och onsd 8.00-9.00

VÄSTRA GÖTALANDS LÄN
Drottning Silvias Barn- och 
Ungdomssjukhus, Göteborg
Kristina Gustavsson
Stomiterapimottagning
Tel: 031 - 343 56 85
Månd-fred 8.30-9.30
kristina.u.gustavsson@vgregion.se

Charlotte Arfwidsson 
Uroterapimottagning
Tel. 031-343 61 25 
charlotte.arfwidsson@vgregion.se 

Sahlgrenska Universitetssjuk-
huset, Göteborg
Urologen
Elsie Persson
Tel 031-342 10 00
Mottagning måndag och onsdag

Östra sjukhuset, 
Göteborg
Eva Carlsson
Tel 031-343 58 51
Onsd och torsd 7.30-8.30
eva.k.carlsson@vgregion.se

Jeanette Fingren
Tel 031-343 49 37
Månd-fred 8.00-8.30
jeanette.fingren@vgregion.se

Ann-Marie Hallén
Tel 031-343 40 61
Månd-torsd 7.30-8.30
anne-marie.hallen@vgregion.se

Lotta Petersén
Tel 031-343 49 33
Om ej på plats, telefonsvarare
lotta.petersen@vgregion.se

Uddevalla sjukhus
Monica Floberg
Tel 0522-924 50
Onsd, torsd, fred 8.00-9.00
Övrig tid telefonsvarare

Gunilla Frimodig Lind
Tel 0522-924 50
Månd och onsd 8.00-9.00
Övrig tid telefonsvarare

Borås lasarett
Christina Selin
Tel 033-616 10 59
Månd-fred 8.00-9.00

Norra Älvsborgs 
länssjukhus, 
Trollhättan
Lisbeth Hansson/Gunilla Frimodig 
Lind/Anna-Karin Danielsson
Tel: 0520 - 917 29
Månd, tisd och torsd 8.00-9.00
Övrig tid telefonsvarare

Kärnsjukhuset Skövde
Anna Johansson
Tel 0500-43 17 27
Månd 7.00-16.30 även mot-
tagning

Bassjukhuset Lidköping
Eva Broberg
Tel 0510-582 76
Tel.tid onsdag 8.00-9.00
Mottagning onsdag 10.00-16.00

Skaraborgs sjukhus 
Falköping
Eva Emilsson
Tel 0515-873 04
Månd, tisd, torsd och fred 9.00-
11.00

VÄRMLANDS LÄN
Centrallasarettet, 
Karlstad
Anna-Karin Schagerberg
Tel 054-61 55 10
Månd, onsd-fred 8.00-9.00
Tisd 8.30-9.00

Arvika sjukhus
Maria Östmark
Tel 0570-71 22 79
Månd-torsd 9.00-10.00

Torsby sjukhus
Inger Lauridsen
Tel 0560-472 09
Månd-torsd 9.00-10.00

ÖREBRO LÄN
Universitetssjukhuset, 
Örebro
Elisabeth Aveborn
Tel 019-602 15 96
Månd-torsd 8.00-8.45
Övrig tid telefonsvarare
Fax 019-602 19 70 
kirklin.stomi@orebroll.se

Karlskoga lasarett
Birgitta Karlsson
Tel 0586-666 73
Onsdag mottagning och tel.tid 
8.00-10.00
birgitta.karlsson5@orebroll.se

Lindesbergs lasarett
Maud Svensson, 
Tel 0581-858 72
Varannan onsdag jämn vecka 8.00-
16.00
maud.svensson-bergstroem@ore-
broll.se 

VÄSTMANLANDS LÄN
Centrallasarettet, 
Västerås
Inger Nygren
Tel 021-17 36 59
Månd-fred 8.00-9.00
inger.nygren@ltv.se

DALARNAS LÄN
Falu lasarett
Gunn Westlund/
Lena Lingsberg
Tel 023-49 27 21
Månd, tisd, torsd, fred 8.00-9.00

Mora lasarett
Christel Melin
Tel 0250-49 32 53 röstbrevlåda
Tel 0250-49 31 33 
Månd-fred 7.30-8.30

GÄVLEBORGS LÄN
Gävle sjukhus
Ann Andersson
Tel 026-15 42 96
Månd-torsd 8.00-9.00
Övrig tid telefonsvarare

Bollnäs sjukhus
Kerstin Sehlin
Tel 0278-380 00
Direkt 0278-380 69
Om ej på plats, telefonsvarare.

Hudiksvalls sjukhus
Lena Selin
Tel 0650-920 77
Om ej på plats, telefonsvarare.

VÄSTERNORRLANDS LÄN
Örnsköldsviks sjukhus
Tel 0660-892 39 mottagningen
Hösten 2009 nya mottagningstider.
Ring för besked.

Sundsvalls sjukhus
Rosemarie Christmansson
Tel 060-18 14 77
Månd-fred 8.15-9.15
rose-marie.christmansson.skog@
lvn.se

JÄMTLANDS LÄN
Östersunds lasarett
Margaretha Tornving
Tel 063-15 38 98
Månd-torsd 8.00-9.00
Fax 063-15 45 37
margaretha.tornving@jll.se

VÄSTERBOTTENS LÄN
Norrlands Universitets-
sjukhus, Umeå
Carin Innala Häggström
Tel 090-785 11 75
Månd-torsd 8.00-9.00
Carin.Innala@vll.se

Skellefteå lasarett
Maria Forsell
Tel 090-785 91 60
Månd, tisd, torsd 7.30-9.00

NORRBOTTENS LÄN
Sunderby sjukhus
Maria Frisk 
Tel 0920-28 31 08
maria.frisk@nll.se
Månd-fred 8.00-9.00

OBS!
Om du flyttar, byter 
namn eller på annat 

sätt ändrar dina 
personuppgifter, 

meddela då ILCO-
förbundets kansli i 

Sundbyberg, så vi kan 
ändra i vårt register.

Telefon:
08-546 40 520

OBS!



Läs mer på www.sensura.se eller ring vår  
kundservice på tel 0300-332 56
Vi gör livet lättare för människor med intima sjukvårdsbehov 
Coloplast AB säljer produkter inom stomi, kontinens och urologi, vilka gör livet enklare för per-
soner med ett hälsotillstånd som är mycket personligt . Att lyssna och svara på våra kunders 
behov, är det som driver oss och vår produktutveckling framåt. Detta sker i nära sam arbete 
med vårdpersonal och i ständig dialog med våra slutanvändare.

SenSura. För ett friare liv

När stomin är ett faktum är det tryggt att veta att det finns stomibandage 
som du kan lita på. Det ska sitta tätt och säkert utan att lossna. Och det 
ska skydda huden så att den håller sig torr och smidig. 
 SenSura 2-lagershäftor är utvecklade med extrem noggrannhet, så 
att du kan leva ditt liv så bekvämt och glädjefyllt som möjligt. På dina 
egna villkor.
 Kort sagt, SenSura 2-lagershäftor ger dig säkerhet och trygghet 
dubbelt upp.

SenSura 2-lagershäfta ger dubbel trygghet
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