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ör att få InspIratIOn till denna text startade 
jag tillsammans med Bo Karlsson och Lena 

Bernström Eklund på vårt kansli i Örebro med 
ett besök på Folkrörelsens arkiv i Örebro. Vi hittade 

mycket bra läsning. Intressant att läsa om IOA-kongres-
sen 1985 i Anaheim USA, där nya förbund som Korea, 
Grekland, Singapore och Zimbabwe röstades in som 
fullvärdiga medlemmar. Nu vet vi att det hänt mycket 
i Afrika sedan 1985. I vårt nuvarande ” Zimbabwe-
projekt” bildades ILCO Zimbabwe Trust år 2010 och 
är den aktiva organisationen idag. När jag presenterade 
detta projekt på sista IOA-kongressen i Frankfurt 2009, 
fick vi i svenska ILCO en eloge av dåvarande presiden-
ten i Japan för att vi ”öppnat” fönstret till Afrika. Med 
fakta jag hittade i Folkrörelsens arkiv får vi väl säga att 
ILCO har öppnat fönstret på nytt.

I dagsläget bedrivs all internationell verksamhet via 
EOA (European Ostomy Association), OAA (Ostomy 
Association of the Americas) och ASPOA (Asien and 
South Pacific Ostomy Association). Vi har bra kon-
takt mellan de tre regionerna och gör vissa aktiviteter 
gemensamt, som t.ex. World Ostomy Day (WOD). Ni 
ska veta att den 6 oktober genomförs det olika stomiar-
rangemang på många platser över hela världen. 

Vi vet också att 1982 började ILCO planera och 

senare samarbeta med stomiope-
rerade i Ungern och var med vid 
bildandet av en stomiorganisation 
där. Ungern har nyligen startat en 
fond i Suzanne Bergströms namn 
för att hedra allt arbete hon och 
ILCO gjort för dem.

Lika stor insats har ILCO 
gjort i Lettland. På 90-talet 
bildades ILCO Latvia tillsam-
mans med svenska ILCO. Du 
kan läsa mer om våra twinning-
projekt längre fram i bladet. Med 
twinning menas att ett land ger stöd till länder med 
små ekonomiska möjligheter för att bygga upp en egen 
verksamhet s.k. fadderverksamhet.

Vi vet att verksamheten för stomiopererade i bl.a. 
Grekland är liten just nu, men styrelsen i EOA försöker 
skapa nya kontakter. Vi vet ju alla att det oftast ligger 
mycket personligt engagemang bakom arbetet i en orga-
nisation som ILCO, i detta avseende kan vi se likheter i 
vilket land det än gäller.

För att knyta an till temat för WOD-dagen 2012, 
”LET´S BE HEARD – VI FINNS – VILL BLI SEDDA. 
Detta tema är högst aktuellt för oss här i Sverige och 
i vilket annat land som helst i Norden, Europa eller 
övriga världen. Tidigare teman för WOD-dagarna har 
varit: 1993 Access to suitable: Basic human right of 
ostomates. 1996 Cooperation – Key to Ostomy Reha-
bilitation, 1999 Together, into the Millienium, 2002 
Yes, We Can, 2006 Living Life to the Full och 2009 
Reaching out.

Jag önskar och tror vi kan göra WOD-dagen 6 okto-
ber till en intressant dag runt om i Sverige och att fler 
lyssnar på oss och tar våra krav på allvar.

Marie Stéen
Internationellt ansvarig

Den internationella verksamheten 
i svenska ILCO

F

World Ostomy Day 6 oktober 2012
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Redaktören har ordet
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du h å L L e r n u d e n a n d r a  upplagan av World Ostomy 
Day-bladet, vårt extranummer av ILCOs medlemstidning ILCO-bladet, 
i din hand. Den första utkom till World Ostomy Day år 2009. Denna dag 
äger bara rum vart tredje år och i Coloplasts tävling om hur man bäst 
lyckades sprida 2009 års budskap som var: Reaching out/Nå ut, lyckades 
vi så bra så vi fick andra pris i Europagruppen. Mycket tack vare att vi 
lyckades göra en så bra och informativ tidning, WOD-bladet.

Vi tänker inte frångå ett bra koncept!

Vi gör alltså ett WOD-blad även denna gång och hoppas att du ska 
finna det intressant och informativt. Vårt budskap i år är: Let´s be heard/
Vi finns – Vill bli sedda. Därför arrangerar svenska ILCO i år även en 
föreläsningsdag i Sveriges andra stad Göteborg den 6 oktober. Vi vill visa 
att vi finns och att ni lyssnar på oss när vi berättar om hur det är att leva 
som stomiopererad. Läs mer om programmet på annan plats i bladet. Med 
det system vi har idag vad gäller distribution och tillgång till individuellt 
utprovade bandage, kan de flesta av oss leva ett bra liv och känna oss 
trygga med väl fungerande bandage.

I detta blad får du genom olika artiklar en kort information om hur det är att leva som stomi-
opererad och vi berättar också om vår verksamhet. Vill du veta mer är du välkommen att besöka vår 
webbplast: www.ilco.nu där du finner mer information. Du kan också ta kontakt med någon av våra 
länsföreningar, som det finns en av i varje län eller till förbundskansliet som är beläget i Sundbyberg. 
Kontaktuppgifter till dessa finner du längre bak i bladet.

Trevlig läsning.

Eva Kindvall Vinkvist
Redaktör WOD-bladet

■■■

WO r L d Os tO m y day , WOD-dagen, syftar till att för-
bättra rehabiliteringen av stomiopererade över hela världen 
genom att uppmärksamma allmänheten på stomioperera-
des behov och förväntningar.

Många internationella stomiförbund genomför 
offentliga evenemang för att fira dagen och Coloplast och 
Hollister har utlyst två olika tävlingar. Förra gången WOD-
dagen arrangerades var år 2009 och då vann svenska ILCO 
andra pris i Coloplasts tävling, region Europa. Vi hade 
gjort ett extra ILCO-blad som vi kallade WOD-bladet och 
det du nu håller i din hand är den andra upplagan.

I år kommer svenska ILCO att dessutom uppmärk-
samma denna dag genom en stor föreläsningsdag i 
Göteborg. Läs mer om plats och program på annan plats i 
tidningen

Läs mer om tävlingarna på vår webbplats: www.ilco.nu
Svenska ILCO vann andra pris i WOD-tävlingen, 
grupp Europa 2009.

TÄVLINGAR under World Ostomy Day
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IOA – lite historik

b ö r ja n h e t t e d e n  interna-
tionella föreningen World Wide 

Counsil (WWC) och startades 
av Mr Archie Vinitsky, S:t Paul, 

Minnisota USA, tillsammans med 
likasinnade. När det svenska förbundet 
startades hade vi personer i start-
gruppen som sökte information och 
kontakter med den amerikanska delen 
av WWC, vilken förmedlades av intres-
serade kirurger som blev våra föresprå-
kare inom många viktiga instanser.

     Problemen med att få igång en 
internationell verksamhet var ju att 
många kontakter fick tas med kirurger 
och vårdpersonal för att hitta stomiope-
rerade som kunde starta upp verksam-
het i olika delar av världen. Många 
gånger var detta ett stort problem då 
patienterna hade olika möjligheter att 
arbeta för patientgruppen. Även i dag 

International Ostomy Association (IOA) 
den samlande världsorganisationen för stomiopererade

kan man stöta på patrull då man ska 
diskutera vilka som är professionella, 
vårdpersonalen eller de stomiopererade?

Om jag inte missminner mig hölls 
den första WWC-kongressen i Amerika 
tidigt 1970-tal, då man drog upp riktlin-
jer och stadgar för världsorganisationen. 
Den första kongress jag besökte var i 
London 1976. Dessförinnan deltog jag 
i en delegation som bevistade ett UOA-
möte, (United Ostomy Association) i 
USA. Intrycket från det sistnämnda 
mötet var att man tog väldigt lite hänsyn 
till olika kulturer, religioner och poli-
tiska skillnader, vilket förvånade mig.

     Att starta upp verksamheter i andra 
länder kräver fingertoppskänsla och 
respekt för landets traditioner och inte 
minst möjligheten att få kontakt med 
myndigheterna för att påpeka elemen-
tära behov hos vår patientgrupp. Ibland 
upplevdes just dessa problem som 
oöverstigliga då nya länder kom med i 
verksamheten.

Det var hög kvalitet på de kongres-
ser som hölls de olika åren. Skickliga 
och välmeriterade kirurger med olika 
specialiteter höll lärorika föredrag för 
deltagarna och även stomiterapeuter 
informerade om sin verksamhet, vilket 
var nytt för oss under början av 1970-
talet.

Allt eftersom ekonomin blev mer 
stabil och man försökte att sprida ut 
kongresserna till olika världsdelar 
tenderade arrangemangen att bli mer 
och mer luxuösa. Detta hade till följd att 
deltagarantalet från utvecklingsländerna 
sjönk och idag är ju IOAs verksamhet 
ett minne blott. Man har ändrat verk-
samheten till de olika kontinenterna 

vilket kan vara en fördel.
En mycket viktig verksamhet under 

IOAs glansperiod var den så kallade 
”Twinningen” (fadderverksamhet), vilket 
innebar att mer etablerade förbund hjälpte 
och stöttade de svagare förbunden. Som 
exempel kan nämnas att UOA förmedlade 
stora kvantiteter bandage till olika länder.

     De nordiska länderna hade delat upp 
fadderverksamheten i de baltiska staterna. 
Detta resulterade i många fall till inbjud-
ningar för kirurger och sköterskor att 
besöka olika sjukhus i Norden där de fick 
tillfälle att studera nya operationsmetoder 
och skötsel av patienterna efter ingrep-
pen. Förhoppningsvis fortsätter denna 
verksamhet. Det är dock viktigt att man 
gör upp en konkret plan och om möjligt 
tidsperioden under vilken hjälpen skall 
lämnas, annars är risken att vederbörande 
mottagare inte intensifierar arbetet med 
att påverka landets politiker.

För att få en relevant stomivård 
och en godtagbar rehabilitering måste 
respektive lands sjukvårdsministerier vara 
informerade om problematiken runt de 
olika tarmsjukdomarna och hur man kan 
underlätta för den patientgruppen.

     Under min period som aktiv i IOAs 
styrelse åren 1980-1991, som president 
mellan 1985-1988, har åtskilliga förbätt-
ringar skett. Även synen på de stomiope-
rerade har normaliserats men det återstår 
mycket och det är min önskan inför den 
internationella stomidagen att nya entu-
siaster kommer in i verksamheten och att 
de har inställningen att respektera och 
hjälpa andra oavsett nationalitet.

 

Bild från Världscancerdagen vid Marie Stéens resa till 
Zimbabwe i februari 2012

T E X T :  G U N V O R  B E R T H N E R ,  P A S T  P R E S I D E N T  O F  I O A  

I
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International Ostomy Association (IOA) 
den samlande världsorganisationen för stomiopererade
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Twinningprojekt Ungern

Bakgrund
För fyra år sedan firade jag påsken 
i Ungern, ett land där jag råkar vara 
född. Det var då jag för första gången 
träffade en ungrare som var stomi-
opererad. Utan föregående varning 
konfronterades jag med en sida 
av verkligheten som jag aldrig har 
funderat över; hur det är att leva som 
stomiopererad i ett land där opera-
tionstekniken inte var av det allra 
modernaste snittet och där det bara 
fanns en enda sort av klisterbandage 
bestående av en gammaldags plast-
påse och även den bara i begränsad 
mängd. Det fanns dessutom ett 
kombinationsbandage bestående av ett 
bälte, en metallbygel och en plastpåse 
av samma modell som våra fryspåsar. 
Ingenting mer.

Det stod då plötsligt alldeles klart 
för mig att jag måste göra någonting 
för dessa människor.
     
     Sedan dess har jag flera gånger 
varit i Ungern. Jag vill här inte ens 
försöka att beskriva alla vedermö-
dor när jag försökte hitta ”den rätta 
vägen” till någon ”inflytelserik” 
person som kunde och ville hjälpa 
mig att fullfölja min föresats. En 
svensk kan ju ändå aldrig förstå hur 
det är när man försöker upprätta 
kontakter i ett land – för att nämna 
ett exempel – till och med statliga 
myndigheter svarar med ”hallå” i 
telefon…….

Under tiden upptäckte jag två 
saker: 
Ett: det råder stor brist på bandage.
Två: det är mycket skamligt att vara 
stomiopererad i Ungern.

     För tre år sedan tog en ungrare, 
stomiopererad från staden Kaposvár, 
kontakt med mig. Han ville ha en 
magnetförslutning inopererad här i 
Sverige. Han fick sin magnet i Lin-
köping och efter sin hemresa bildade 
han den första ”ILCO-klubben” i 
Ungern. Jag har varit med som ILCOs 
representant på klubbens första 
klubbdag. Dessförinnan har förbunds-

styrelsen beslutat att svenska ILCO 
skall ”stå fadder” för de ungerska 
stomiopererade. Detta meddelade 
vi i ett brev till kirurgernas 
rikssammanslutning vid universitetet 
i Budapest.

Så här långt hade vi kommit när 
Gunvor Berthner och jag i slutet 
av januari i år blev inbjudna att 
närvara vid bildandet av två nya 
stomiklubbar, en i Budapest och en 
i universitetsstaden Pécs. Den gamla 
klubben i Kaposvár beslöt att hålla 
en av sina klubbdagar under vår 
vistelse i landet och inbjöd oss också 
att vara med där. 

Därefter bestämde 
förbundsstyrelsen att vi skulle fara.

      I ILCO-bladet 3/1985 berättar 
Suzanne vidare i en rapport som du 
kan läsa delar av här nedan:

I slutet av april deltog jag 
som observatör i ungerska ILCO-

förbundets styrelsemöte i Pécs. 
Styrelsen består av läkare och 
två stomiopererade, varav en är 
förbundets ordförande. I mötet 
deltog också en representant för 
hjälpmedelstillverkning. Mötet 
leddes av förbundsordföranden och 
avlöpte helt informellt, utan våra 
svenska ”mötesregler”.

Bland annat diskuterades 
medlemskapet i IOA och 
ordföranden informerade om 
förbundets pågående inregistrering, 
tydligen en mycket mödosam 
process. Jag fick många frågor om 
ILCO-bladet. 

Under dessa år jag har arbetat 
med ILCO-bladet har jag fått en 
ganska god inblick i våra bekymmer 
i Sverige och våra mindre och 
större förtretligheter.  Det finns 
mycket kvar att göra när det gäller 
våra rättigheter, för att uppnå 
full rehabilitering och en rimlig 

Hämtat från ILCO-blad 2/1983.
Reserapport från Ungern av Suzanne Bergström.

Huvudbron över Donau i Budapest.
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Vi d e t t n o r d i s k t m ö t e  i Köpenhamn 
30 augusti 1991 beslutades att de nord-
iska stomiorganisationerna skulle försöka 
hjälpa de stomiopererade i Baltikum. Sve-
rige valde att hjälpa Lettland. I gruppen 
ingick från förbundsstyrelsen Börje Olsson 
som projektledare, Benita Drigoris och 
Gunvor Berthner.

Projektet drogs igång och samarbete 
med bandagefirmor och kontaktpersoner i 
Lettland arbetades fram. Lettiska hjälp-
kommittén kontaktades för hjälp med 
översättningar. Via en privatperson i Stock-
holm fick projektet kontakt med en lettisk 
stomiopererad kvinna och en lettisk läkare. 
Projektet får veta att Lettlands förbund för 
stomiopererade skulle bildas 14 april 1992. 

Den 2-3 maj 1992 gick den första 
hjälpsändningen till Lettland. Den innehöll 
2 000 bandage och ILCOs folder om 
besöksverksamhet som var översatt till 
lettiska. 

Ytterligare en sändning på 35 kg 
skickades med transportfirma den 9 juni. 
Hösten 1992 sändes en ansökan till SIDA 
om bidrag till projektet och ansökan bevil-
jades 18 november 1992.

I slutet av 1992 reste projektgruppen 
till Lettland med en hjälpsändning på åtta 
kubikmeter som överlämnades på onkolo-
giska sjukhuset i Riga. Stomiorganisatio-
nen ILCO Latvija legaliserades i Lettland.
Ytterligare en hjälpsändning gick iväg i 
maj 1993 och ett besök på Lettlands hälso-
departement ingick också i vistelsen i Lett-
land. Under hösten 1993 var tre läkare och 
två sjuksköterskor inbjudna till Sverige 
i två veckor vardera. De studerade under 
denna tid vår stomivård på stomimottag-
ningar, vårdavdelningar och operations-
avdelningar vid lasaretten i Linköping, 
Västerås och Örebro. 
     I februari 1994 gick den fjärde hjälp-
sändningen med material till Lettland. 
Totalt har fem sändningar skickats till Riga 
med cirka 20 kubikmeter bandage och 
sjukvårdsmaterial. Vid senare sändningar 
hade även USA och Canada sänt material.

Idag, läs 1996, har de stomiopererade 
en egen organisation i Lettland med lokal 
på 1a sjukhuset i Riga där utlämning av 
bandage sker.

Sjuksköterskan erhåller idag (läs 1996) 
sin inkomst från vår motsvarighet till 
Försäkringskassan för att få större möjlig-

het att vidareutbilda andra sköterskor i 
stomivård. ILCO Latvija får därmed också 
ett större stöd.

Hur ser det ut idag?
Daiga Skagale var under senare år 
president (ordförande) i Latvian Ostomy 
Association-ILCO Lettland och på vår 
kongress 2008 var Daiga inbjuden för att 
knyta kontakter. Hon berättade med ett 
bildspel om bildandet av ILCO Latvija. 
Omkring 289 stomiopererade besöker 
denna avdelning varje månad och det 
inkluderar stomiopererade från hela landet 
eftersom det är där stomiterapeuten finns. 

År 2009 och 2010 reste förbundssty-
relseledamöter från Sverige med hjälp-
sändningar som Daiga mottog och såg 
till att de delades ut. Stora ekonomiska 
tragedier hände i Lettland och Marie Stéen 
har endast sporadisk kontakt med Daiga, 
som nu har flyttat till Tyskland för att 
studera. Vi vet att 1a sjukhuset lades ner 
och vi har inte längre kontakt med någon i 
Lettland då Daiga var den enda som talade 
engelska. Det är inte utan att vi är oroliga 
här i Sverige för de stomiopererade i Lett-
land och hur de får bandage.

Är det någon läsare som har kontak-
ter i Lettland så låt oss veta det så vi kan 
hjälpa till igen.

Hämtat från nedskrivet material av Börje Olsson, Benita Drigoris (numera 
Runnström) och Gunvor Berthner till ILCOs förbundsmöte 1996.

Här ser vi Gunvor Berthner, förbundsordförande Bo Karlsson 
och Daiga Skagale vid ILCOs kongress 2008.

Twinningprojekt Lettland

livskvalitet för stomiopererade i 
Sverige. Men när jag jämför allt detta 
med Ungern – då krymper alla våra 
brister och bekymmer till nästan 
ingenting.
      
      Det har gått fem år sedan jag 
mötte den första stomisten i Ungern. 
Under denna tid har det hänt mycket 
på stomiområdet där ett nationellt 
förbund har bildats, fyra regionala 
klubbar har vuxit fram tack vare en 
rad av självuppoffrande eldsjälars 
hängivna arbete. Genom dessa 
personer och sammanslutningar 
har myndigheterna fått upp 
ögonen för de stomiopererades 
problem, för de stora bristerna i 
hjälpmedelsförsörjningen och en 
utveckling mot bättre försörjning 
har också kommit i gång i form av 
inhemsk tillverkning av bandage. Tre 
kirurger, från olika delar av landet, 
har varit i Sverige och studerat den 
svenska stomivården i allmänhet och 
den Kockska operationsmetoden i 
synnerhet.

     Svenska ILCO har gjort mycket 
för att möjliggöra dessa framsteg. 
Två sorters påsar finns numera 
att få i landet, en inhemsk och en 
utländsk av äldre typ. Det finns dock 
fortfarande ingen rullhäfta, inga 
hudskyddsplattor, inga fullvärdiga 
irrigationsset. Med hjälp av läkar-
intyg får numera några ileostomio-
pererade särskild valutatilldelning 
för individuell import av exempelvis 
Combihesive plattor och påsar men 
måste betalas av ”konsumenterna” 
och är mycket dyra. Några urostomi-
bandage finns överhuvudtaget inte.

Vi vill också tillägga till ovanstående 
rapport att år 2010 instiftade sto-
miorganisationen i Ungern en fond 
som bär Suzannes namn, som ett 
bevis och tack för den insats hon och 
svenska ILCO gjort för de stomiope-
rerade i Ungern.
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r 2006 f i c k jag , genom Heini 
Lindsal, kontakt med Lizzie 
Moyo, då 20 år gammal som bor 
i Chiretzi i Zimbabwe. Hon hade 

under många år lidit av svåra smärtor, 
diaréer, viktminskning, undernäring 
och ingen förståelse från läkare. Till 
slut ställde en engelsk läkare diagnosen 
ulcerös kolit och han opererade Lizzie 
och hon fick en ileostomi. Då kom 
nästa chock! Stomipåsar i Zimbabwe är 
väldigt dyrt, cirka 200 svenska kronor 
per påse. Det fanns ingen möjlighet för 
hennes familj att betala det.

När Heini var hemma i Stockholm 
igen efter sin resa började hon söka 
hjälp till Lizzie via olika sjukhus i Sve-
rige. Sjukhusen kunde inte bistå Heini 
men hon blev hänvisad till ILCO. Jag 
kontaktade och fick hjälp av ett banda-
geföretag med ett parti stomipåsar som 
utgått ur deras sortiment. 

Lizzie som är den första personen 
i Zimbabwe som fått diagnosen ulcerös 
kolit kände sig väldigt ensam i sin 
situation. Hon fick snart bekräftat att 
det fanns fler som dock hade stomi av 
andra orsaker. Då handlade det om can-
cerdiagnoser, medfödda missbildningar 
eller trafikolyckor och yttre trauman.

Vår kontakt fortsatte och vi ville 
försöka göra något tillsammans för de 
stomiopererade i Zimbabwe. På som-
maren 2009 kom först Lizzies mamma 
Tsitsi på besök till Stockholm och på 
hösten samma år kom Lizzie. 

När Lizzie återvände till Zimbabwe 
var målet att hon skulle registrera 
en stomiförening och i januari 2010 
registrerades ILCO Zimbabwe Trust. 
Svenska ILCO lämnade in en pro-
jektansökan och i början av 2011 fick 
vi besked att projektet hade beviljats 
och vi hade fått 200 000 kronor och 
svenska ILCO sponsrar projektet med 
ytterligare 20 000 kronor.

I februari 2011 reste jag och Heini 
till Zimbabwe för att skriva twinning-
avtal mellan svenska ILCO och ILCO 
Zimbabwe Trust. De fick information 
om hur vi är organiserade och bedriver 
vår verksamhet. Meningen är sedan 
att vi från Sverige ska vara ett stöd till 
dem under tiden de bygger upp en stark 
medlemsbaserad handikapporganisa-
tion utifrån sina möjligheter.

I februari i år gjordes en uppfölj-
ningsresa och vi fick då även träffa 

Twinningprojekt Zimbabwe

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

Marie Stéen, Heini Lindsal och styrelsemedlemmar.

Kudzwai, Lizzies son på åtta månader. Vi 
fick berättat för oss att Lizzies kejsarsnitt 
och sjukhusvård i fem dagar kostade 
cirka 40 000 svenska kronor, som famil-
jen fick ta banklån för att kunna betala. 

Ur fler synviklar var det även unikt 
att en stomiopererad kvinna fött barn i 
Zimbabwe. Kunskapen om att det var 
möjligt att föda barn som stomiopererad 
fick Lizzie när hon besökte Sverige 2009. 
Läkarna i Zimbabwe hade sagt till henne 
att det var en fara för hennes liv om hon 
blev gravid. 

Nu har de utökat sitt nätverk med 
andra handikapporganisationer och har 
ett nära samarbete med Cancer Centrat, 
där de håller de flesta medlemsmötena. 
De har bra kontakt med flera viktiga 
personer på Hälsoministeriet. Under vår 
andra vecka var det flera studiebesök 
bl.a. på sjukhus, där vi träffade många 
nyopererade personer med stomier. 
Varje gång någon av personerna från 
ILCO Zimbabwe Trust undervisade en 
stomiopererad hur bandagen fungerar 
och hur de ska sköta huden, var det med 
sjukvårdspersonal som då också blev 
undervisade. De hade  bokat in ett besök 
hos dr Stamps, rådgivare till Hälsovårds-
ministern i landet. Han har följt ILCO 
Zimbabwe Trusts arbete på nära håll och 
visar stort intresse och hjälper dem med 
de olika tillstånd som krävs för att de ska 
få besöka de olika sjukhusen.

Leveranserna av stomimaterial 
sker till ILCO Zimbabwe Trust genom 
FOW (Friends of Ostomates Worldwide) 
och det fungerar bra och de har fått två 
leveranser med stomimaterial från FOW i 
Washington. 

Vi hade en genomgång av alla akti-
viteter de ska genomföra under 2012 och 
jag är imponerad av arbetet de gjort och 
hur de förbättrat situationen för många 
stomiopererade. Jag har med mig många 
tacksamma hälsningar från styrelsen i 
ILCO Zimbabwe Trust och alla de aktiva, 
till svenska ILCO som gjort den här 
insatsen möjlig för dem. 

ILCO Zimbabwe Trust har stationära 
kontaktpersoner i Harare, Bulawayo och 
Chiredzi. De har nu också utvecklat sitt 
nätverk till grannlander Kenya och har 
fått kontakt med stomiskörare där. Vi 
följer med spänning den utvecklingen.

Å

Lizzie med sin son Kudzwai
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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 
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Safetac teknologi, mjuk silikon,  
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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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Information om olika stomier

Den första bukoperationen 

och mrs Crawford höll modet uppe 
genom att citera långa stycken ur 
Psaltaren medan operationen pågick. 
Redan efter 25 dagar var hon såpass 
återställd att hon kunde återvända 
hem. Hon var 45 år då operationen 
utfördes och hon levde ända till 78 
års ålder.
     McDowell utförde ytterligare 
sju liknande operationer under sin 
livstid. Sex av patienterna klarade 
sig, medan en dog efter operationen. 
Samtliga ingrepp utfördes utan 
bedövning och vid en tidpunkt då 
man inte hade någon som helst 
kännedom om möjligheten att 
förhindra infektioner. Det skulle 
dröja innan man upptäckte och 
förstod att det fanns något som hette 
bakterier. Infektioner var den största 
stötestenen på vägen för kirurgins 
utveckling. 

Desinficeringen upptäckts 
På 1840-talet upptäckte den i Wien 
verksamme, ungerske läkaren 
Ignatz Phillip Semmelweis att 
dödligheten i barnsängsfeber kunde 
minskas drastiskt om läkarna 
tvättade händerna i antiseptisk 
lösning innan de gick in till 
förlossningsavdelningen. Orsaken 
till den höga dödligheten var 
enligt Dr Semmelweis att läkarna 
och studenterna ofta utförde 
obduktioner innan de gick in till 
sina patienter. Därvid spred de 
”förruttnande köttsubstans” (dvs 
bakterier) till patienterna. Men 
trots att dödligheten minskade på 
Dr Semmelweis avdelning, nekade 
läkarna att använda den enkla 
metoden. Semmelweis motståndare 
angrep honom och följden blev en 
av de häftigaste stridigheterna inom 
den medicinska historien.

Det finns olika typer av stomier. 
Det finns tarmstomier och 
urostomier varav en del är 
permanenta och andra tillfälliga. 
När det gäller tarmstomier beror 
det dels på vilken typ av tarm 
som är bortopererad, dels vilken 
bakgrundssjukdom det är och 
även andra aspekter påverkar 
vilken typ av stomi man 
anlägger. Urostomier anläggs 
t.ex. om man opererat bort 
urinblåsan. Ordet stomi kommer 
från grekiskan och betyder mun 
eller öppning. 

i  Vå rt s a m m a n h a n g  är stomi en 
kirurgiskt konstruerad konstgjord 
tarmöppning på bukväggen. I dag är 
det också vanligt att man kirurgiskt 
skapar en reservoar placerad 
antingen i bäckenbotten, en så kallad 
bäckenreservoar IPAA, eller en s.k. 
Kocks reservoar som placeras i bukens 
främre del. Den senare är emellertid mer 
och mer efterfrågad, bl.a. i de fall där 
bäckenreservoaren inte går att anlägga.
     De tillfälliga stomierna anläggs för 
att avlasta tarmen. Det kan då röra sig 
om att man t.ex. opererat bort en tumör 
eller en inflammerad tarmbit och vill 
avlasta tarmen under läkningsprocessen. 
Det kan också finnas andra anledningar 
till att man anlägger en tillfällig stomi. 
Oftast brukar de läggas tillbaka efter ett 
antal månader.

     Att vara stomi- eller reservoar-
opererad innebär att man har en dold 
funktionsnedsättning. Att man har ett 
välfungerande bandage, som man känner 
sig trygg med är avgörande för att man 
skall leva och fungera tillsammans med 
andra människor. 
     En stomi- eller reservoaroperation 
är en chans till ett andra liv och de allra 
flesta fortsätter att leva ett normalt liv 
även efter operationen.
     Du kan läsa om de olika stomi-
typerna i faktarutor vid tillhörande 
artikel i tidningen.

Stomier
Världens första lyckade bukoperation utfördes 1809 av 
Ephraim McDowell i USA. Kvinnan som opererades levde ett 
gott liv i ytterligare 33 år. Några årtionden senare fann Ignaz 
Phillips Semmelweis att handtvätt minskade dödligheten i 
barnsängsfeber. 

ep h r a i m mcd ow e l l föddes år 1770 i 
Virginia, USA. Vid 20 års ålder började 
han studera medicin. Fjorton år efter det 
att McDowell börjat praktisera kallades 
han till en viss mrs Jane Todd Crawford. 
Vid sin undersökning fann han att hon 
hade en stor magtumör. McDowell 
förklarade för henne att detta var ett 

mycket farligt tillstånd och att det 
enda botemedlet var att ta bort 
tumören, men att ingen tidigare 

hade lyckats med en sådan 
operation. Visserligen 

hade det förekommit 
ett fåtal fall med 
”buköppningar”, 

men bukkirurgi som 
sådan var praktiskt 

taget helt okänd. Om 
mrs Crawford var 
villig att genomgå 
”experimentet”, som 
McDowell uttryckte 
saken, så var han villig 
att utföra ingreppet.

Utan bedövning
 McDowell skar ett 23 
cm långt snitt i mrs 
Crawfords buk och han 
berättade sedan själv:    

 
”Tumören blev helt synlig, men 
var för stor för att kunna tas 
bort i sin helhet. Vi band en tråd 
kring äggledaren och skar sedan 
upp tumören. Vi tog ut nära 15 
skålpund (7,5 kg) av en smutsig 
och geléliknande massa, varefter 
vi skar igenom äggledaren och tog 
bort skalet, som vägde omkring 7,5 
skålpund (3,5 kg)”.

Operationen utfördes på McDowells 
mottagning den 13 december 1809. På 
den tiden fanns inga bedövningsmedel 
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ULCERÖS COLIT
Ulcerös colit är en tarminflammation 
begränsad till ändtarm och tjock-
tarm. Tunntarmen drabbas aldrig. 
Man räknar med att det finns cirka 
20 000 patienter idag med denna 
diagnos. Cirka 500 nyinsjuknar varje 
år och sjukdomen debuterar oftast i 
15-20 årsåldern.
     Det är en kronisk inflammatorisk 
tarmsjukdom som varierar under 
olika tidsperioder, man säger att den 
går i skov (uppflammande sjukdoms-
tillstånd). En del har bara några skov 
i livet och andra har stora besvär, 
som leder till kirurgiska ingrepp. Att 
den är kronisk innebär att man har 
den hela livet. Man vet inte orsaken 
men en viss ärftlighet finns.

Symtom
Lösa avföringar som i akuta faser av 
sjukdomen innehåller blod, var och 
slem är dominerande. När sjukdo-
men brett ut sig kan patienten drab-
bas av allmänna symtom som feber, 
viktnedgång, blodbrist och trötthet.

Behandling 
Vid mildare inflammation används 
inflammationsdämpande läkemedel. 
Vid kraftig inflammation används 
cortison. Om inte cortison hjäl-
per finns numera läkemedel som 
innehåller antikroppar mot ett av de 
ämnen som driver på inflammatio-
nen.
     Kirurgisk behandling bör ske vid 
akut svår inflammation där cortison 
inte hjälper, medicinsk underhålls-
behandling som sviktar, cellföränd-
ringar som kan utveckla cancer och 
säkerställd cancer i tjocktarm eller 
ändtarm.
     Kirurgisk behandling innebär att 
patienten får en konventionell ile-
ostomi, kontinent ileostomi (Kocks 
reservoar) eller bäckenreservoar 
(IPAA, ileo pouch anal anastomos). 
Även en direktkoppling av tunntar-
men till övre delen av ändtarmen 
kan förekomma (IRA, ileo rektal 
anastomos).

CROHNS SJUKDOM
Crohns sjukdom är en kronisk inflam-
matorisk sjukdom. Man räknar med att 
cirka 20-25 000 personer i Sverige har 
Crohns sjukdom och cirka 500 nyin-
sjuknar varje år. Sjukdomen upptäcktes 
av den amerikanske läkaren Crohn och 
när den beskrevs på 1930-talet trodde 
man att den bara drabbade den nedersta 
delen av tunntarmen. Nu vet man att 
sjukdomen kan uppträda längs hela 
magtarmkanalen; i munhåla, matstrupe, 
magsäck, tunntarm, tjocktarm och 
ändtarm men är vanligast i nedre delen 
av tunntarmen. 

Symtom
De vanligaste symtomen är magsmärtor 
och diarré och det kan även förekomma 
blod i avföringen och feber. Viktminsk-
ning är inte så ovanligt och andra 
symtom kan vara trötthet och besvär 
från ändtarm, hud och leder. Närings-
brist hör också till vanliga besvär bero-
ende på hur aktiv sjukdomen är. Fistlar 
är också karaktäristiskt för Crohns 
sjukdom. Sjukdomen går i s.k. skov 
och dessemellan kan den drabbade vara 
relativt besvärsfri. Skoven kan vara 
i olika långa perioder och ibland ge 
upphov till endast lindriga symtom.

Behandling
Den vanligaste behandlingen är medi-
cinering, ofta med specifika läkemedel. 

Ulcerös colit och Crohns sjukdom

Vid akut skov måste man ofta behand-
las en tid på sjukhus. Där ges ofta en 
cortisonbehandling i kombination med 
andra mediciner för att häva inflam-
mationen. Tarmen får vila genom att 
patienten får dropp. De traditionella 
läkemedelsbehandlingarna med sulfa-
salazinpreparat, antibiotika, cortison 
och immunomodulerande läkemedel 
har hos många patienter en otillräcklig 
effekt samt biverkningar, speciellt vid 
svårare sjukdom. Detta har gjort att 
man ofta behöver gå in med kirurgisk 
behandling. Nya biologiska läkemedel, 
så kallade TNF-hämmare, har nu blivit 
allt vanligare i behandlingen. 
     Om den medicinska behandlingen 
inte hjälper sker en kirurgisk behand-
ling. I dag tar man bort så liten del som 
möjligt av den inflammerade tarmen. I 
de fall där tjocktarmen och ändtarmen 
är svårt inflammerade blir det oftast en 
stomioperation som hjälper patienten. 

Kost och näring
Om patienten får nedre delen av tunn-
tarmen bortopererad kan brist på vita-
min B 12 uppstå då det är där som detta 
vitamin tas upp. Då får man tillföra 
detta i tablettform eller med injektioner. 
I övrigt bör man prova sig fram vad 
gäller kosten. Man bör se till att få i sig 
tillräckligt med näring, vätska, minera-
ler och salter. Att kontakta en dietist är 
att rekommendera.

Information om Ulcerös colit och Crohns sjukdom
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Tjock-  och ändtarmscancer (colorektal cancer)
de n na c a n c e rt y p  är den tredje vanligaste cancerdiag-
nosen i Sverige. Orsaken är inte känd men att miljö och 
kost spelar roll är de flesta läkare eniga om. Man tror även 
att en viss ärtlighet kan finnas. Motion och rökning tror 
man också har stor betydelse för utveckling av tjocktarms-
cancer. 

Ulcerös kolit och Crohns sjukdom, som är inflamma-
toriska tarmsjukdomar, ökar också risken för att utveckla 
tjocktarmscancer, då det vid inflammation i tarmen bildas 
många nya celler, som i sin tur kan öka risken.

Familjär Adenomatös Polypos (FAP) är en ärftlig 
sjukdom som framförallt yttrar sig som talrika polyper 
(slemhinneknottror) i tjock- och ändtarm. Polyperna är för 
det mesta så kallade adenom, som betyder att de innehåller 
celler som har en rubbad tillväxtreglering. Ett adenom kan 
på sikt utvecklas till cancer och risken är störst i tjock- och 
ändtarm. Polyper i tolvfingertarmen kan också utvecklas 
till cancer.

Det är inte alltid så tydliga symtom vid denna can-
cerform men om man märker förändring vid avföring 
som t.ex. tätare eller längre perioder mellan gångerna på 
toaletten, blod i avföring, diarré, förstoppning, trötthet 
och smärta eller annat som man inte känner igen bör man 
uppsöka läkare. Det behöver inte betyda att det är cancer 
men det är alltid bra att gå till läkaren för att få klargjort 
vad det är.

Behandling
I de flesta fall är behandlingen att operera bort tumören 
helt samtidigt som man kontrollerar att det inte skett någon 
spridning. Hur mycket av tarmen som tas bort är helt 
beroende på tumörens plats och storlek. I en del fall läggs 
en avlastande, tillfällig stomi som läggs tillbaka efter cirka 
sex månader.

Om man måste ta bort ändtarm och nedre delen av 
tjocktarm anlägger man en permanent colostomi på buken.

Urinblåsecancer
Va r j e å r i n s j u k na r cirka 2 000 människor i Sverige i 
urinblåsecancer. Sjukdomen är vanligast i 50-70 årsåldern 
men kan förekomma i alla åldrar. Sjukdomen är vanligare på 
män än kvinnor.

Cancern uppstår i den slemhinna som täcker urinblåsans 
vägg. Detta är en alldeles speciell slemhinna, som till skillnad 
från slemhinnan i magtarmkanalen, inte kan suga upp några 
beståndsdelar från urinen. Slemhinnan skyddar således krop-
pen från de slaggprodukter och andra beståndsdelar som 
finns i urinen. Man tror att det kan utvecklas cancer i denna 
slemhinna. Vad som ger upphov till denna cancerutveckling 
i slemhinnan vet man inte riktigt men en stor faktor som har 
betydelse är rökning.

Det första symtomet är oftast blod i urinen. Även träng-
ningar till vattenkastning, sveda och smärta kan förekomma.

Behandling
Läkaren gör en cystoskopi genom att titta i urinblåsan med 
ett särskilt instrument, ett cystoskop. Även om de allra flesta 
tumörer i urinblåsan definitionsmässigt är cancrar, innebär 
inte det att alla är livsfarliga.

De flesta tumörerna opereras bort genom urinröret och de 
flesta är helt synliga i urinblåsan och behandlas med TUR-B 
(transuretral resektion i urinblåsan = skrapning). Urinblåsan 
måste dock kontrolleras regelbundet under lång tid.

Vid elakartade tumörer tar man oftast bort hela urinblåsan 
och gör en ny blåsa av tarm eller anlägger en urostomi på 
buken.

Information om olika diagnoser

Cancerdiagnoser Urodiagnoser
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Stomiguide online

www.estoma.se

stoma
Dedicated to Stoma Care

Livet med stomi är ofta förenat med osäkerhet och väcker 
många öppna frågor. Gå till www.estoma.se och få  
online-information om hur det är att få stomi – från tiden 
före operationen till livet med stomi.

Det interaktiva, internetbaserade utbildningsprogrammet 
är avsett för människor med stomi och deras anhöriga.  
Du kan hitta praktisk information och ta del av andra  
människors erfarenheter.

Före operationen SjukhuSviSteLSen ÅterhämtninG Livet
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Ileostomi

jag s k u l l e j u s t  f y l l a n i t to n 
då jag år 1979 ileostomiopererades 
för ulcerös kolit. Nu blir jag snart 52 
och har alltså levt 33 år med ”påse på 
magen”.

Det hela började när jag var fjor-
ton år, på väg att bli 15. Jag och min 
syster var testpersoner av medicin med 
ämnet tetracyklin mot tonårsfinnar. 
Ganska snart började jag få blodiga 
diarréer och magont och fick omedel-
bart avsluta behandlingen. Dessvärre 
avstannade inte de blodiga diarréerna 
och jag rasade i vikt. Blev inlagd på 
Östra Sjukhusets barnklinik i Göteborg 
och utreddes under många månader 
till det stod klart att jag hade ulcerös 
kolit. Den starka medicinen hade utlöst 
sjukdomen. Behandlingen blev Sala-
zopyrin, cortisontabletter och cortison-
lavemang. Jag hade väldigt svårt att 
äta, då körde det på, så långa tider fick 
jag näringsdropp och sedan ”astro-
nautvälling” som inte lämnade några 
slaggprodukter. I stort sett hela årskurs 
nio låg jag där, gick i sjukhusskolan 
och mina ”klasskamrater” hade också 
svåra, kroniska sjukdomar. Vi hade en 
alldeles speciell sammanhållning.

Sjukdomen gick i skov under fyra 
år, men hela tiden fick jag medicinera 
hårt, tålde inga mjölkprodukter, inga 
kryddor, inget stekt, sträng diet rådde 
och det var svårt att resa bort. Jobbigt 
att vara tonåring och få säga nej till det 
mesta.

Under tiden gick jag vårdlinjen och 
utbildade mig till undersköterska. Där 

visades en film om stomiopererade och 
jag tyckte det var läskigt. Jag visste 
att min sjukdom en dag kunde leda till 
stomi, men jag tänkte hela tiden: Aldrig 
jag, hellre dör jag.

Våren 1979 blev jag mycket sjuk, 
tålde inte längre Salazopyrin som jag åt 
12 tabletter om dagen av. De ökade cor-
tisonet, men inget hjälpte. Jag rasade 
återigen i vikt, var bara skinn och ben, 
helt kraftlös, lever och njurar sviktade 
och jag hade hög feber. De ville vänta 
med operation till jag var i bättre skick, 
men den höga febern gick inte ner så 
det blev en komplicerad akutoperation. 
Då stomisköterskan ritade krysset på 
min mage ville jag slå märkpennan ur 
hennes hand, men orkade inte ens det. 
Mina föräldrar fick veta att jag hade 
50% chans att överleva operationen.

Allt gick bra och när de första tuffa 
dagarna gått började jag genast accep-
tera stomin. Första påsbytet tyckte jag 
var jätteäckligt, men vande mig snabbt. 
Bara det att jag kände mig så mycket 
piggare, kunde äta mer normal mat 
med tiden och att jag hade överlevt var 
en lycka i sig. Tack vare min påse!

Tre månader senare fick jag akut 
tarmvred och en ny stor bukopera-
tion fick göras. Min bakdel läktes inte 
heller som den skulle, så tio operatio-
ner gjordes under det första året.

Sen blev allt stabilare, jag kunde 
äta normalt, börja resa och leva ett helt 
normalt liv. Stomin var inget hinder, 
och genom UngILCO träffade jag 
många unga stomiopererade. Vi utbytte 

erfarenheter och hade mycket roligt till-
sammans på sommar- och vinterläger.

Alternativet till stomi var Kocks 
blåsa, men de rekommenderade mig att 
vänta om jag ville bli gravid. Det ville 
jag gärna men det dröjde till 1994 då jag 
genomgick provrörsbefruktning. 

Graviditeten var de första fyra 
månaderna smärtsam, sammanväxningar 
skulle lösas upp och det drog rejält i 
magen. En gammal ryggskada kom 
tillbaka och jag fick ischias. Men inget 
kändes som problem, jag var världens 
lyckligaste och övertygad om att allt 
skulle gå bra. På slutet var magen så stor 
att jag fick använda spegel vid påsbyte.

Förlossningen gick så bra, jag kunde 
föda normalt fast de fick klippa upp rejält 
då skinnet baktill inte längre var elastiskt.

Så här var han nu, världens åttonde 
underverk! Lille Emil, stark, frisk och 
alldeles, alldeles underbar! En sån 
lycka!!

Alldeles underbar är han fortfa-
rande, och frisk och stark med, men lille 
Emil har nu växt om mig och blir myndig 
i januari. Jag är så tacksam och lycklig 
att han finns, sonen min.

Det blev aldrig aktuellt att operera 
till Kocks blåsa. Dels var jag inte sugen 
på att lägga mig på operationsbordet 
igen när jag mådde bra, jag hade också 
mött flera där det inte fungerade så bra 
och med tiden blev min påse en del som 
tillhör min kropp.

Jag har haft samma bandage i 30 år 
som har fungerat jättebra och huden har 
hållit sig fin. Men för drygt ett år sen låg 
det med en lapp i förpackningen att ban-
daget skulle sluta tillverkas. Jag fick en 
chock och grät en hel helg, då förstod jag 
verkligen att det blivit som en kroppsdel 
som nu skulle tas ifrån mig.

Jag har fortfarande inte hittat något 
nytt bandage som jag är nöjd med. Är 
inte bekväm med filter som läcker och 
luktar, påsar som prasslar och påsar 
som knappt går att få torra och påsar 
med knäppspännen som är omöjliga att 
hantera. Allergi fick jag av den jag trodde 
på mest. Ibland har påsen varit bra men 
plattan kass och ibland tvärtom. Nu är 
jag gnällig men det är så viktigt att man 
trivs med sitt bandage. En dag ska jag 
nog hitta rätt då jag får god hjälp av en 
stomiterapeut i Göteborg.

Längtar efter den dagen då jag återi-
gen är ”ett” med min påse!

Lena och sonen Emil

...har levt 33 år med ”påse på magen”

T E X T :  L E N A  L Ö F V E N D A H L
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nä r t r e d j e  ba r n e t  fötts så ville 
tarmen inte mer. Då var jag 36 år och 
hade haft problem med magen i många 
år. Med facit i hand troligen sedan 
barnsben. In och ut på sjukhus med 
”körtelbuk” som barn. Mina föräldrar 
har berättat att jag åt som en oxe och 
hade ”utgifter” i pottan därefter men 
jag var alltid tunn och mager. Vid ett 
tillfälle på sjukhuset, jag var runt tio år 
trodde personalen inte på vågen så den 
fick en ordentlig kontroll men inga fel 
hittades. Så felet var på mig.

När jag hade fått mitt tredje barn 
utbröt ett ”helvete”. Inte att ha fått 
barn utan det där med tarmen. Stora 
blödningar och massor av besök på 
toaletten och kilona rasade. Efter ett 
tag fick jag diagnosen ulcerös kolit och 
läkemedel sattes in. På den tiden var 
det Salazopyrin, cortison i höga doser 
och cortisonlavemang. Då jag ammade 
var jag inte så glad att äta dessa tablet-
ter men det fanns inget val. 

Efter några år blev situationen 
ohållbar. Arbete i primärvården med 
mycket hembesök var inte helt enkelt. 
Att springa på toaletten hos folk var 
inte det man önskade sig. För att klara 
dagarna utan toalettbesök levde jag 
på te och riskakor i ett år. Nätterna 
tillbringade jag i stort sett på toaletten. 
Sov lite på golvet för orken att ta sig 
fram och tillbaka till sängen fanns inte 
alltid.

I slutet av sommaren 1991, just när 
Malmöfestivalen drog igång blev det 
akut sjukhusinläggning. Fyrverkerier 
lyste upp himlen utanför sjukhusfönst-
ret och jag var glad över att jag nu 
skulle bli frisk.  Tarmen skulle vila utan 
mat och därmed kanske läka för en tid. 
Tyvärr blev det inte så. Jag hade fun-
derat på det där med ”påse på magen”, 
ska det sluta så? När det väl blev akut 
operation så brydde jag mig inte så 
mycket, var alldeles för sjuk, de fick 
göra vad de ville.

Ja, så blev det då ”påse”. Tjocktar-
men var helt slut och inte något att ha 

men ändtarmen var kvar efter operatio-
nen och ställde till en del bekymmer.

Efter ett tag blev jag utskriven för 
att klara mig själv. Dagarna på sjukhuset 
förnekade jag helt ”påsen” och jag ville 
inte hjälpa till alls i rehabiliteringen då 
jag kände mig lurad. Det var ju en kris-
reaktion förstår jag nu. När jag väl kom 
hem så släppte inte känslan av obehag 
och min stomi ville jag inte veta av. 
Tur att jag hade en man och familj som 
kunde hålla ut och stötta i denna, som jag 
kände, hopplösa situation. Tiden gick och 
jag hade fortfarande kvar känslan av att 
inte acceptera min stomi. Vi är alla olika 
och för mig var det svårt att leva fullt ut.

Efter drygt ett år så letade jag efter 
alternativ. Högst på listan stod bäcken-
reservoar, men tyvärr fungerade inte 
slutmuskeln så det alternativet fick stryka 
på foten.

Av en tillfällighet fick jag höra talas 
om Kocks blåsa men läkarna sa hela 
tiden ”att en väl fungerande ileostomi var 
det bästa alternativet”.  Om allt fungerar 
så är jag beredd att hålla med, men för 
mig fungerade det inte psykiskt.  Vi är ju 
inte bara kropp utan även själ och dessa 
ska hänga ihop. 

JAG MÅR BRA 
med min påse på insidan

Kocks reservoar

FAKTA  ILEOSTOMI

Ileostomi
Ileum är det latinska namnet för 
tunntarm. När man anlägger en 
ileostomi tas hela tjock- och ändtar-
men bort och tunntarmsmynningen 
läggs ut genom bukväggen. 

     En tillfällig ileostomi s.k. loopi-
leostomi, görs för att man t.ex. ska 
kunna utföra en annan operation 
i tarmsystemet eller att tarmen 
behöver vila.

     En permanent ileostomi är den 
kirurgiska lösningen då medicinsk 
behandling inte fungerar eller när 
annan operation, som bäckenreser-
voar eller Kocks blåsa inte är möjlig. 

     Bakgrundssjukdomarna Ulcerös 
kolit, Crohns sjukdom eller familjär 
adenomatös polypos (FAP) är de 
vanligaste anledningarna till en 
permanent eller tillfällig ileostomi.

Bandage
För att samla upp det tunnflytande 
tarminnehållet används tömbara 
påsar i lukttät plast med en förslut-
ningsklämma i botten.

     Det finns endelsbandage och 
där sitter häftytan fast på påsen. 
Fördelen med detta bandage är att 
allt är färdigt för påsättning runt 
stomin. Stomihålet finns i flera olika 
storlekar eller kan lätt klippas till så 
att det passar.

     Det finns också tvådelsbandage 
som består av en häftande basplatta 
samt en tömbar påse. Basplattan 
fästs på huden runt stomin och på 
den finns en ring i plast där påsen 
trycks på. Fördelen med detta 
bandage är att man kan byta påsen 
flera gånger och basplattan kan 
sitta kvar ända upp till en vecka. 
Detta minskar naturligtvis risken för 
hudskador.

T E X T  O C H  B I L D E R :  R O S E - M A R I E  H U L T M A N
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Kocks reservoar
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Så blev det då Kocks reservoar till slut. En lång och 
seg rehabilitering följde då jag samtidigt drabbades av 
pyoderma (kroniskt sår) och svår inflammation i lederna.  

Efter ett halvår var jag på benen och mådde bra på 
alla plan. Jag fick en känsla av frihet och levde på nytt. 
En mindre förändring måste jag göra i mitt sätt att leva 
och det gäller maten.  Jag får tänka på vad jag stoppar 
i mig då katetern, som jag tömmer reservoaren med, är 
ganska tunn och osmält mat fastnar lätt. Blåsan tömmer 
jag normalt fem gånger per dygn så det blir ju en del 
toalettbesök fortfarande. 

Under åren som gått har det dock varit en del bekym-
mer med reservoarens nippel som ska göra att det håller 
tätt. Att det kunde uppstå problem hade jag fått informa-
tion om men trots detta är jag bara nöjd över beslutet att 
få en Kocks reservoar.

Fyra operationer för att justera nippeln har det blivit, 
varav tre i Göteborg (jag bor i Malmö). För mig har det 
varit värt dessa operationer då jag upplever ”Kocken” 
som det bästa alternativet för mig. 

JAG MÅR BRA med min påse på insidan.
Min förhoppning är att operationstekniken hålls vid 

liv och att fler personer som önskar får möjligheten till 
detta alternativ.

Om någon vill få kontakt med mig går det via e-post: 
skane@ilco.nu

FAKTA  KONTINENT ILEOSTOMI

Kontinent ileostomi (reservoar), även kallad Kocks blåsa, är en 
kirurgisk behandling som gör att patienten själv kan kontrollera 
tarmtömningen med en kateter och inte behöver bära ileostomi-
bandage.

     En reservoar, gjord av 
tunntarmens nedre del, 
anläggs i bukhålan inn-
anför bukväggen. Reser-
voarens mynning förs ut 
genom bukväggen. Reser-
voaren töms flera gånger 
dagligen genom att en 
kateter förs in i reservoaren 
genom öppningen.

     Den kontinenta ileostomin kan vara ett alternativ till konventio-
nell ileostomi. Erfarenheten har visat att de bästa resultaten med 
kontinent ileostomi uppnås hos patienter som opereras för Ulcerös 
kolit eller familjär adenomatös polypos (FAP). Man är mycket 
restriktiv med att anlägga en kontinent ileostomi på patienter med 
Crohns sjukdom.

Katetrar och andra hjälpmedel
Man tömmer reservoaren med en kateter. Utanpå fästs ett absorbe-
rande förband.

     Andra hjälpmedel som behövs är glidmedel, kompresser, skölj-
spruta och eventuellt hudskydd.
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jag b o r i  bo r å s  och arbetar på 
verkstadsföretaget Car-O-Liner AB i 
Göteborg som systemutvecklare.

Jag vill gärna delge er de händelser 
som ledde fram till att jag i dag har en 
bäckenreservoar.

Det hela började 2006 med att jag, 
35 år gammal, fick magproblem. Jag 
åkte in på sjukhus och där visste de 
först inte vad det var som var fel men 
ganska snart sa läkarna att jag hade 
sjukdomen ulcerös kolit. 

Den behandling som jag fick var 
medicinering med cortison. Besvären 
försvann men eftersom inte cortison 
botar sjukdomen utan bara tar bort 
symtomen skulle problemen åter-
komma. Läkarna undersökte tarmarna 
och kunde där se att jag hade lättblö-
dande avsnitt i tjocktarmen.

Under första delen av 2007 för-
svann mina besvär men återkom under 
en fjällvandring sommaren 2007. Som 
tur var hade jag med mig cortison och 
skovet kunde hävas. Detta skulle dock 
bli början på en tid med täta cortison-
kurer.

Jag behandlades även med Remi-
cade och Imurel utan något positivt 
resultat. Mot Imurel blev jag över-
känslig och fick lunginflammation så 

behandlingen fick avbrytas.
Den enda behandling som lindrade 

sjukdomen var cortison men till slut 
svarade inte kroppen på cortisonku-
rerna heller.

Jag ställdes då inför faktum att 
göra ett operativt ingrepp. Läkarna för-
klarade att de i ett första skede skulle ta 
bort tjocktarmen. Jag skulle få en till-
fällig ileostomi för att i ett senare skede 
lägga ner tarmen och ta bort stomin. 

Jag hade stomin i ett och ett halvt 
år innan läkarna gjorde en bäckenreser-
voar. Bäckenreservoaren konstruerades 
i två steg där jag i första steget fick en 
tillfällig stomi längre upp på tarmen. I 
januari 2010 gjordes så en mindre ope-
ration där bäckenreservoaren kopplades 
på och stomin togs bort.

Läkarna säger att jag har ett 
väldigt bra resultat av min bäckenreser-
voar frånsett några gånger då jag har 
fått stopp i tarmen. Detta har dock löst 
sig självt och för att förhindra besvär är 
jag noga med att dricka lite mer vatten 
jämfört med personer som inte har en 
bäckenreservoar.

Idag lever jag ett normalt liv. Jag 
kan resa, bl.a. har jag varit i Japan. Jag 
tycker att jag har bra livskvalité. Jag 

Bäckenreservoar

”Jag tycker att jag har 
  bra livskvalité”

T E X T :  F R E D R I K  E R I C S O N

kan idrotta som mina jämnåriga och 
jag lever näst intill på samma sätt som 
innan jag blev sjuk 2006. 

Jag är ordförande i lokalföreningen 
ILCO Sjuhärad och sekreterare i ILCO 
Västra Götaland. På senaste ILCO-kon-
gressen blev jag invald som ledamot i 
förbundsstyrelsen vilken jag ser fram 
emot att jobba i.

FAKTA  ILEO POUCH ANAL      
ANASTOMOS, IPAA, 
BÄCKENRESERVOAR

Ändtarmen avlägsnas på så sätt 
att bäckenbottenmuskulaturen 
och sfinktermuskler bevaras. Den 
sista delen av tunntarmen omfor-
mas till en reservoar som förs ned 
i lilla bäckenet och ansluts till 
analkanalen. Reservoarens täthet 
kontrolleras av patientens egna 
slutmuskler. Metoden ger som 
regel ett gott funktionellt resultat. 
De flesta patienter är nöjda med 
sin bäckenreservoar, men meto-
den är inte helt fri från nackdelar. 
Operationen är tekniskt krävande 
med risk för komplikationer. 
Denna lösning är idag ett alterna-
tiv vid Ulcerös kolit och familjär 
adenomatös polypos (FAP).

     Bäckenreservoaren är i 
princip förbehållen patienter 
med Ulcerös kolit och FAP.  En 
bäckenreservoar är inte lämplig 
om patienten tidigare genom-
gått 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. Mät-
ning av slutmuskelfunktionen bör 
därför göras.
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Colostomi

Jag, Sven-Erik Andersson har en lång ”stomihistoria” 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 nor-
malt 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 ändtarmsöppning eller ringmuskel. 

agen 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 sjukhuset. 
Vid sex månaders ålder gjordes en ny 
operation och jag fick då min colos-
tomi. När jag var sex år fick jag mitt 
första riktiga stomibandage. På den 
tiden fanns inga speciella barnbandage 
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 gum-
miresårband. 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 
Conseal propp tvådel. Jag kontaktade 
min stomiterapeut som sade att det var 
möjligt för mig att prova proppen. Det 
var ännu en upplevelse, att slippa påsen 
och endast använda Consealproppen. 
Jag började då också irrigera. Det var 
lite besvärligt i början innan jag lärde 
mig det, men träning gav färdighet. Nu 
irrigerar jag på morgonen 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 

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

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. 

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 

D
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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. 

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. 
Någon gång har jag irrigerat på kvällen 

FAKTA  COLOSTOMI

Colon är det latinska namnet för 
tjocktarm. När man anlägger en 
permanent colostomi tas ändtarm 
och sista delen av tjocktarmen bort 
och tjocktarmsmynningen läggs ut 
genom bukväggen.
     En tillfällig, så kallad transversos-
tomi eller loop-stomi görs för att 
man till exempel ska kunna utföra en 
annan operation i tarmsystemet eller 
att tarmen bör vila. 

     En permanent colostomi är den 
kirurgiska lösningen då medicinsk 
behandling inte fungerar. 

     Anledningen är oftast en can-
certumör i tjocktarmen, som då tas 
bort och beroende på var den sitter 
så kan en tillfällig eller permanent 
colostomi anläggas. Vid bakgrunds-
sjukdomen ändtarmscancer 
(rektalcancer) görs en colostomi när 
ändtarmen och analkanalen med 
omgivande ringmuskler har måst 
avlägsnas.

Bandage 
De finns endelsbandage som består 
av en sluten påse som fästes direkt 
på huden och vid byte avlägsnas 
hela bandaget. Fördelen med detta 
bandage är att allt är färdigt för 
påsättning runt stomin. Stomihålet 
finns i flera olika storlekar eller kan 
lätt klippas till så att det passar.

     Det finns också tvådelsbandage 
som består av en häftande basplatta 
samt en sluten påse. Basplattan fästs 
på huden runt stomin och på den 
finns en ring i plast där påsen trycks 
på. Fördelen med detta bandage är 
att man kan byta påsen flera gånger 
basplattan kan sitta kvar ända upp 
till en vecka. Detta minskar risken för 
hudskador.

en l i g t s tat u t e r na  så kan stipendium utdelas:

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

• Till utveckling av verksamhet för barn och ungdom som stomi- eller 
reservoaropererats eller har andra problem i tarmkanalen eller 
urinvägarna.

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

• Till projekt för utveckling av ILCO-förbundets verksamhet.
• Till forskning samt utveckling.

     Ansökan till ILCO-fonden kan ske löpande och skall tillställas för-
bundsstyrelsen. En utförlig redogörelse bifogas på hur stipendiet skall 
användas. Detta får inte utnyttjas för annan verksamhet. Slutrapport 
skall insändas till förbundsstyrelsen och publiceras i ILCOs medlems-
tidning.

     Önskar du ta del av statuterna i sin helhet, gå in på: www.ilco.nu/
ilcofonden

ILCO-fonden
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Urostomi

J ag är född på julafton 
1945, vill berätta lite om de 

besvär jag haft innan jag blev 
stomiopererad.

När jag föddes så låg min urin-
blåsa utanför magen, det var en cirka 
fem centimeters 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 

den första patient som de gjorde en 
sådan operation på. De öppnade då 
hela magen och satte in en titan-
metallkonstruktion i underlivet. 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 bäckenbot-
ten.

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

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 vat-
tenpölar. ”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 
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Urostomi

Anläggningen av en urostomi (enligt 
Bricker) innebär att man tar en bit av 
tunntarmen, ansluter urinledarna och 
lägger ut den ena änden av tarmbiten 
genom bukväggen till en stomi. 

     De vanligaste orsakerna till att få en 
urostomi är tumörer i urinblåsan av den 
karaktär att urinblåsan måste avlägsnas, 
rubbningar i blåsan på grund av sjukdo-
mar i nervsystemet, kroniska inflamma-
tioner i urinblåsan, svår urininkontinens 

som inte förbättras av annan behand-
ling och sjukdomar av neurologisk art.

Bandage 

De flesta bandagen för urostomi är 
tvådelsbandage. Det består av hud-
skyddsplatta, som fästs på huden runt 
stomin och en tömbar påse som fästs 
på plattan. Påsen, som rymmer 3-5 dl 
har en backventil som förhindrar att 
det sker ett återflöde till stomin. 

Kontinent urostomi, reservoar

Det är en kirurgisk behandling som 
möjliggör att patienten själv kan kon-
trollera tömningen och inte behöver 
bära urostomibandage.

     En reservoar, gjord av tunn- eller 
tjocktarm, ligger i bukhålan innanför 
bukväggen. Reservoarens mynning 
förs ut genom bukväggen och töms 
flera gånger dagligen genom att en 

Flexima Key-Nyckeln till att känna sig säker!
• Bandaget fixeras på basplatten med hjälp av Key-systemet, vilket gör att påsen alltid hamnar i rätt position på plattan

Nu kompletterar vi Flexima Key med en ny tömbar påse 
Nyutvecklat långt filter säkerställer luktneutralisering och luftpassage
Extra mjukt non-wovenmaterial och ergonomisk form av påsen
God distretion med ljudlös plastfilm som är PVC-fritt

B. Braun Medical AB
Box 110, 182 33 Danderyd
Tfn. 08-634 34 00
Fax. 08-634 34 34

Ja tack, jag vill prova Flexima Key
Tömbar påse
Sluten påse
Uropåse

Min stomistorlek _______________
Idag använder jag:______________
Namn: _______________________
Adress: ______________________
Postadress: ___________________
Telefon: ______________________
E-post: ______________________

AZ_Stoma_Sweden_2009-2_NachbauQ-HL  09.02.2009  15:31 Uhr  Seite 1

FAKTA  UROSTOMI

kateter förs in i reservoaren genom 
öppningen.

     Om grundsjukdomen inte är cancer 
utan t.ex. en nervstörning till urinblå-
san, rekommenderas oftast en konti-
nent urostomi. Nedsatt njurfunktion är 
en faktor som vid kontinent urostomi 
ökar risken för saltbalansrubbningar, 
beroende på att urinen förvaras i 
reservoaren under flera timmar.

Bandage och andra hjälpmedel

Kateter för tömning av reservoaren 
och ett absorberande bandage att 
sätta över stomin.
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Mitrofanoffstomi

M e n o m d u f å r e n  boll 
på magen, då gör det väl 
ont” frågar jag. 

Tage Kärrman 8 år, 
tycker inte det är så farligt om han 
får en fotboll på magen. Han gillar 
fotboll och då är det viktigast. Han 
spelar också innebandy och simmar 
varje vecka och kan simma bröst- och 
ryggsim och crawl. Jag blir positivt 
förvånad för Tage tar det som den 
naturligaste saken i världen att få utöva 
den idrott som han gillar, även om han 

har en mitrofanoffstomi på grund av att 
han föddes med blåsexstrofi. Det är en 
medfödd missbildning av urinblåsa och 
urinrör som innebär att bukväggen och 
urinblåsan är öppna nedanför naveln 
så att blåsans och urinrörets insida är 
synlig. 

Tage berättar med charm och 
öppenhet att han föddes med blåsex-
strofi och att han fram till idag har 
gjort sex operationer och har nu en 
mitrofanoffstomi (se faktaruta).

Jag ber Tage berätta hur en dag 
ser ut för honom. Han berättar att han 
cyklar till skolan och alla hans skol-
kamrater och övriga i skolan vet att han 
har en mitrofanoffstomi. Han måste 
”kissa” (tömma sin stomi) på bestämda 
tider, 10-13-15-18, och det går bra i 
skolan för en lärare hjälper honom att 
komma ihåg tiderna. På natten kopplar 
Tage in en kateter i stomin, som ligger 
kvar där i urinblåsan hela natten, och 
genom katetern rinner urinen till en 
urinuppsamlingspåse så han får sova 
gott utan att behöva gå upp och kissa. 
Detta sköter han helt själv och han har 
även tips som han gärna delger mig: för 
att inte katetern ska ligga och skava när 
den ligger i urinblåsan hela natten så 
tar Tage på litet glidslem och så är det 
problemet löst. Han sätter också på tejp 
över katetern och påsens fästanordning 

  ”Jag simmar, spelar 
fotboll och innebandy     
  men fotboll är min                    
       favoritidrott”              
                           säger Tage Kärrman
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  ”Jag simmar, spelar 
fotboll och innebandy     
  men fotboll är min                    
       favoritidrott”              
               

FAKTA  BLÅSEXSTROFI

Om han går över tiden med kis-
seriet får han ont och ibland kan Tage 
må illa och då kommer han på att han 
måste kissa. Det är ju inte alltid så lätt 
att komma ihåg att man ska kissa om 
man kanske är mitt uppe i ett spän-
nande spel med kompisen eller mitt i 
ett legobyggande med Star Wars. Tage 
blir nämligen inte kissnödig på vanligt 
sätt.

Ibland får Tage resa till Uppsala 
barnsjukhus och röntga njurarna för att 
se att allt är ok och favoritsysselsätt-
ningen då under väntetiden är att spela 
spel på sin I-phone. Han har opererats 
sex gånger, bland annat har de av en bit 
tunntarm gjort urinblåsan större och de 
har gjort mitrofanoffstomin. Då är det 
kul att vara på lekterapin som de har på 
sjukhuset och är han sängliggande så är 
det mamma Thérèse som får hjälpa till 
med att bygga Star Wars lego i sängen. 
Ibland följer småsyskonen med och 
framförallt lillebror Elliot, som är fem 
år, tycker det är kul att få vara med på 
lekterapin. Han längtar mycket efter 
Tage när han är på sjukhuset så han vill 
gärna följa med när Tage är där.

Jag frågar Tage om det är något 
som han tycker är jobbigt och besvär-
ligt men det är det inte mer än när han 
ska röntgas för då måste han dricka 
mycket och det kan ju vara jobbigt men 
då får han dricka så mycket Coca-Cola 

Hämtat från ILCOs webbplats: 
www.ilco.nu/diagnoser och 
behandlingsformer

Förekomst och orsak till sjuk-
domen/skadan
Blåsexstrofi är en medfödd 
missbildning av urinblåsa och 
urinrör. Exstrofi kommer från det 
grekiska ordet ekstriphein, vilket 
bokstavligen betyder att vända 
insidan ut.

     Varje år föds 3 - 4 barn med 
blåsexstrofi i Sverige. Det inne-
bär 1 per 30 000 nyfödda. Tre 
gånger så många pojkar som 
flickor föds med blåsexstrofi.

     Blåsexstrofi kan upptäckas 
redan under fosterlivet med 
hjälp av ultraljud under gravidi-
teten. Man ser då att urinblåsan 
aldrig fylls med urin. Vid födseln 
är blåsan inte sluten utan ligger 
som en öppen platta på nedre 
delen av buken med slemhinnan 
utåtvänd och fullt synlig. Urinen 
sipprar konstant ur urinledarna 
i den öppna blåsan. Urinröret, 
som leder urinen ut ur kroppen 
ligger öppet (epispadi) och har 
ingen fungerande slutningsmus-
kulatur. Hos pojkar syns urinröret 
som en glänsande platta på 
ovansidan av penis. 

     Könsorganen är också tydligt 
missbildade. Penis är hos poj-
karna kort och bred med kluvet 
ollon och ligger uppslagen 
mot buken. Klitoris är kluven 
(bifid) hos flickor, och urinröret 
ligger mellan denna och de inre 
blygdläpparna. Slidmynningen 
är framskjuten och kan i många 
fall vara trång. Testiklarna hos 
pojkar och de inre könsorganen 
hos flickor är normala.

     Naveln är lågt belägen. 
Ändtarmsöppningen (anus) 
ligger längre fram än normalt 
och avståndet till könsorganen 
är därför kortare. Ljumskbråck 
är också vanligare hos barn med 
blåsexstrofi. Bäckenet är inte 
slutet framtill och muskulaturen i 
främre bukväggen och bäcken-
botten har en delvis förändrad 
riktning och funktion. Barn med 
blåsexstrofi är för övrigt friska 
och utvecklas som alla andra.

han vill och då går det lättare. Frukt, 
tomater och gurka hör också till favo-
riterna och Tage berättar att han har 
ett eget tomatträd hos mormor och 
morfar i Mölle. 

Mamma Thérèse berättar att Tage 
är väldigt duktig med att sköta sin 
stomi och att man i familjen ansett 
det viktigt att informera om Tages 
stomi, både på dagis, fritids och i 
skolan. När Tage simmar så sätter han 
på ett litet bandage som är vattentätt 
men annars har han ingenting på sin 
stomi utan det är bara ett litet hål på 
magen, strax nedanför naveln. Tage 
äter medicin i förebyggande syfte för 
att inte få för många urinvägsinfek-
tioner. 

▼

så att det inte ska kunna lossna. Han är 
smart den grabben!

ILCO-förbundets 
webbplats

www.ilco.nu

ILCO-förbundets 
e-post

info@ilco.nu
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Vanligaste behandlingsformerna

Det finns i Sverige en nationell policy som följer interna-
tionellt vedertagna behandlingsprinciper. Barn som föds 
med blåsexstrofi tas om hand på barnkirurgisk klinik av 
ett team med barnurolog, barn-
ortoped, kontaktsjuksköterska, barnuroterapeut och 
psykolog, som de sedan har en tät och nära kontakt med 
under uppväxtåren. I allmänhet krävs det flera operatio-
ner under uppväxtåren. En helhetssyn på barnet gör att 
också den sociala situationen, till exempel skolstarten, 
vägs in vid planeringen av de olika ingreppen.

     Den första operationen, som innebär att blåsa och 
urinrör sluts, sker inom loppet av den första levnads-
månaden. I väntan på ingreppet är barnet hemma hos 
sin familj. Operationen innebär, förutom slutning av 
urinblåsa och urinrör, att blygdbenen förs ihop i medel-
linjen framför blåsan och fixeras. Hos flickor sluter man 
också urinröret och gör en plastik där klitorishalvorna 
sammanfogas.  Missbildningen av penis korrigeras vid 
6 – 12 månaders ålder. Ibland kan en kompletterande 
operation behövas efter puberteten. Det finns också 
andra metoder att operera blåsexstrofi, bl.a. där man vid 
samma operation både sluter blåsa, bäcken och urinrö-
ret på pojkar under spädbarnsåret. Trots att blåsan och 
urinröret har slutits förekommer urinläckage vid den här 
typen av missbildning, beroende på att blåsans storlek 
är för liten och att urinrörets slutmuskel är för svag. För 
att stimulera blåsan att växa kan man förtränga övre 
delen av urinröret genom att spruta ett medel (exempel-
vis hyaluronsyra+dextranomer) eller utföra en så kallad 

blåshalsplastik. Ingreppet görs när barnet är 3 – 5 år, 
men tendensen är att det utförs tidigare eftersom det 
påverkar det fortsatta förloppet gynnsamt.

     För att barnet ska bli torrt (kontinent) krävs oftast 
en så tät blåshalsplastik så att barnet inte kan kissa 
själv via urinröret. I stället görs en läckagefri kanal 
från blåsan ut på buken för att kunna tappa blåsan. 
Oftast används blindtarmen som material, en så kallad 
”Mitrofanoff”-kanal. I många fall behövs också att den 
lilla blåsan förstoras, vilket görs med hjälp av tarm. 
Den här operationen (blåshalsplastik + ”Mitrofanoff” 
+ eventuell tarmförstoring) görs tidigast vid 5 – 7 års 
ålder. Därefter tömmer barnet själv sin blåsa med hjälp 
av RIK via hålet på magen, vilket är en smärtfri proce-
dur som barnet i allmänhet snabbt lär sig att hantera. 
Eftersom den nya blåsan inte fungerar som en vanlig 
urinblåsa är det viktigt att komma ihåg att tömma den 
med regelbundna intervall. Barnet måste vara så moget 
att hon/han kan ta ansvar för att det görs, med stöd 
från de vuxna i omgivningen.

Referens:
Gundela Holmdal, docent pediatrisk urologi. 
Texten hämtad ur ILCOs broschyr ”Inte lika men lika 
unika”

Mera information om blåsexstrofi finns Socialstyrel-
sens webbplats om okända diagnoser. http://www.
socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser-blasexstrofi

▼

Mitrofanoffstomi

Detta specialnummer inför 
World Ostomy Day sponsras av: 

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

Grafiska Huset
G R A F I S K  F O R M G I V N I N G

 
Tomas Transten  08-10 30 25, 070-795 28 75
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SenSura® 1-delsbandage 
för kolo-, ileo- och urostomi

Coloplast är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S. © 2012-07 
Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark.

www.coloplast.se

På SenSura® 1-delsbandage sitter påse och platta ihop och utgör en säker  
och diskret allt-i-ett lösning. Den effektiva häftförmågan och det starka och  
tåliga skyddslagret håller huden torr och fin eftersom det förhindrar läckage.1 

SenSura 1-delsbandage finns som sluten påse, tömbar påse och urostomi- 
påse. Det breda sortimentet består av produkter med färdiga hål eller  
plattor du kan klippa till själv. Vissa slutna och tömbara påsar har en lucka  
för enklare inspektion av stomin.

Önskar du prova SenSura 1-delsbandage? 
Beställ kostnadsfria prover på www.coloplast.se eller ring vår kundservice  
på 0300-332 56.

1 Herlufsen P, Olsen AG, Carlsen B, et al. Study of peristomal skin disorders in patients with permanent stomas. Br J Nurs 2006;15:854862.
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ILCOs barn- och familjeverksamhet

e da n 1978 a n s ö k t e  ILCO 
första gången om medel från 
Allmänna Arvsfonden för 

uppbyggnad av föräldraverksamhet. 
Syftet var att bereda familjer med 
stomiopererade barn tillfälle att träf-
fas och utbyta erfarenheter, att samla 
kunnande och erfarenheter som dessa 
föräldrar har och sammanställa det till 
ett informationsmaterial. En viktig del 
var att bygga upp en verksamhet med 
föräldrarådgivning och att gå ut till 
intressanta målgrupper och informera 
om föräldrarådgivningen och infor-
mationsmaterialet. Denna verksamhet 
kom också igång och ingick i ILCOs 
verksamhet under cirka 15 år. 
     Som inom de flesta föreningar 
ändras förutsättningarna och verksam-
heten började avta för att helt upphöra 
i början av 2000-talet. Därför var det 
med stor glädje vi kunde starta upp 
verksamheten igen 2006 och nu inne-
fattar det barn och familjer. Ansvarig 

har även nu varit Christer Rolandsson 
som vid kongressen 2012 lämnat över 
ansvaret till Rose-Marie Wallenberg. 
Hon var tidigare sjuksköterska och 
arbetade på Östra sjukhuset i många år 
med barn som fötts med blåsexstrofi.

     ILCOs barn- och familje-verksam-
het har byggts upp under ett treårigt 
projekt som genomförts med medel 
från Allmänna Arvsfonden. I och med 
att projektet slutade 1 januari 2011 
ingår verksamheten i det ordinarie 
ILCO-arbetet.
     I projektet har ingått utbildning 
av kontaktföräldrar, familjedagar har 
genomförts och inte minst har ett sam-
arbete upprättats med de fyra barnsjuk-
hus som vårdar de aktuella barnen. De 
fyra sjukhusen är Akademiska barn-
sjukhuset i Uppsala, Astrid Lindgrens 
barnsjukhus i Solna, Drottning Silvias 
barn- och ungdomssjukhus i Göteborg 
samt Lunds barnsjukhus.

Målsättningen är att alla familjer med ett 
barn som har en sjukdom eller missbild-
ning i urinvägar eller tarmsystem ska 
informeras om vår verksamhet. För att 
upprätthålla kontakten med sjukhusen 
och för att de ska kunna utbyta erfaren-
heter anordnar ILCO varje år samver-
kansdagar där sjukvårdspersonal från de 
fyra barnsjukhusen och ILCO deltar.
Två broschyrer har tagits fram inom 
ramen för arvsfondsprojektet.

     Den ena heter 
Inte lika men lika 
unika och informerar 
kort om flertalet av 
de diagnoser som 
barnen inom ILCOs 
barn- och famil-
jeverksamhet har. 
Varje diagnos följs 
av en berättelse 
av barn och/eller 
föräldrar. 
     
Den andra broschyren heter Mina 
luktar i alla fall inte och handlar om lilla 
Angelica som är ”pirrig” i magen för att 
hon ska börja på ett nytt dagis. 
Hon vet inte 
hur hon ska 
göra för att 
berätta att hon 
har en stomi. 
En humoristisk 
berättelse med 
härliga teck-
ningar. Både 
text och bilder av Therese Dicklén.
     Båda broschyrerna kan beställas 
gratis via vårt kansli på telefon 
08-546 40 520 eller e-post info@ilco.nu.  
Det går också att ladda hem som pdf-fil 
via vår webbplats www.ilco.nu 

Varje år anordnas familjedagar på 
Karlskoga folkhögskola under Kristi 
Himmelsfärdshelgen. Vid familjedagarna 
deltar familjer från hela landet, vanligast 
cirka 20 familjer varje år. Deltagare vid 
familjedagarna är familjer där det finns 
ett barn med någon av diagnoserna som 
ingår i vår verksamhet. Det är viktigt 
att hela familjen får vara med eftersom 

T E X T :  C H R I S T E R  R O L A N D S S O N

ILCO bedriver verksamhet för familjer där det finns ett barn som 
har en sjukdom eller missbildning i urinvägar eller tarmsystem 
oavsett om barnet är stomiopererat eller inte.

1      
   ”Inte lika men lika unika”

”Inte lika    men lika unika”             

Denna broschyr berättar kort om flertalet av de diagnoser på barn som ingår i  ILCOs barn- och familjeverksamhet 

Riksförbundet för stomi-och reservoaropererade

ILCO
ILCO

Mina luktar i alla fall inte
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ILCOs barn- och ungdomsläger

ö r 32a g å n g e n g e n o m f ö r d e s  ILCOs barn- och ungdoms-
läger i år. De första 27 åren höll vi till på Sätravallen drygt två mil 

söder om Linköping och de senaste åren har vi haft lägret på Bar-
nens Ö i Norrtälje skärgård. ILCO-förbundets radiohjälpskampanj år 

1979 inbringade 557 814 kronor. Av den summan avsattes 25 % för barn-, 
ungdom- och föräldraverksamheten BUF. Vi som var med i starten trodde 
väl aldrig att de skulle bli en sådan succé att vi kunde räkna in 32 år i år. 

Ledarna har i de allra flesta fall själva varit deltagare och när ålders-
gränsen 18 år infunnit sig har de sedan valt att bli ledare. Det är så otroligt 
roligt på lägret och det får vi höra varje år. Det är en stor trygghet för 
förbundet att vi har så duktiga och ansvarsfulla ledare som kan ro iland pla-
nering och verksamhet under denna lägervecka efter midsommar. År 2012 
var det 19 st deltagare vilket är fler än vanligt. 

syskon ofta får stå tillbaka när ett 
av barnen vistas på sjukhus. Vid 
familjedagarna varvas föreläsningar 
och gruppvisa diskussioner med 
gemensamma aktiviteter föräldrar 
och barn. Medan föräldrarna sitter 
och lyssnar på föreläsningar eller 
arbetar i grupper tas barnen om hand 
av elever på skolans fritidsledarlinje. 
På senare år har även barnen med 
diagnos och syskonen suttit i olika 
grupper och pratat tillsammans med 
någon erfaren vuxen. Barnen med 
diagnos får äntligen prata med andra 
om sin sjukdom och även visa sina 
stomier och ärr. Syskonen får prata 
om hur de upplevt att ha en bror 
eller syster som har varit mycket på 
sjukhus. Något som inneburit att 
familjen splittrats under långa tider. 

     ILCOs kontaktföräldrar är 
utbildade för att ge råd och stöd till 
andra föräldrar som har ett barn eller 
en ungdom med sjukdom och/eller 
missbildning i urinvägar och/eller 
tarmsystem. De är väl rehabiliterade 
efter den tid när deras barn varit 
sjuka och vill nu gärna finnas till för 
andra som är i samma situation som 
de själva varit. 
     Kontaktföräldrarna har tystnads-
plikt vilket innebär att det de får 
höra stannar hos dem. 
     Förteckning över kontaktföräld-
rarna kan beställas via kansliet eller 
hämtas via länken nedan.
http://www.ilco.nu/kontaktforaldrar 
     Barn- och familjeverksamheten 
är en viktig del i ILCO-förbundets 
verksamhet.

ILCO har tillsammans med Mag- 
och tarmförbundet haft ett tre-
årigt projekt för tonåringar med 
inflammatoriska tarmsjukdomar, 
IBD. Detta med stöd från All-
männa Arvsfonden. Du kan läsa 
mer om det på vår webbsida: 
www.ilco.nu/ilcos-verksamhet

F
T E X T  O C H  B I L D :  E V A  K  V I N K V I S T
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e t g å r u p p  o c h n e r i livet, 
så även i ILCOs Unga Vuxnas 

verksamhet. Just nu är vi två stycken 
engagerade tjejer som vill få ILCOs Unga 
Vuxna att börja fungera på bästa möjliga sätt 
för våra medlemmar mellan 18-35 år.

ILCOs Unga Vuxna består av mig, Camilla 
Franzén Nordström, som började engagera 
mig i ILCOs ungdomsverksamhet i september 
2011 och blev nyligen invald i ILCOs för-
bundsstyrelse. Den andra är Julia Carlsson - en 
kreativ 19-årig tjej som nyligen anslutit sig till 
ungdomsverksamheten i förbundet, och vi vill 
båda försöka kicka igång ILCOs Unga vuxna.

Som stomiopererad och diagnostiserad 
med ulcerös kolit sedan 2005 vet jag vikten av 
att ha någon att prata med som varit med om 
en liknande situation, i alla fall är det så för 
många av oss. Jag drabbades av ulcerös kolit 
vid 18 års ålder och pratade sällan med någon 
likasinnad om det, något jag i efterhand kan 
ångra. När jag väl gjorde det kändes världen 
lite bättre, trots att de fysiska besvären var 
desamma. Både jag och Julia, som har haft 
diagnosen Crohns sjukdom sedan 2008, vill 
gärna skapa ett forum där man kan umgås och 
ha riktigt roligt tillsammans där påsar, ärr och 
sjukdomar hör till vardagen - vilket innebär att 

man har en förståelse för varandras situationer 
på ett helt unikt sätt. Därför tror vi att anordna 
träffar för ungdomar är ett vinnande koncept.

Vi vill att ungdomar mellan 18-35 år ska 
få ett utbyte av oss och av varandra. Vi finns 
för hjälp och stöttning för den som vill prata 
men framför allt vill vi gärna anordna träffar 
där vi alla kan umgås, ha kul och ha utbyte av 
varandra. Just nu arbetar vi mest via internet 
och vår blogg, men vår ambition är att utvidga 
verksamheten. Att träffas och umgås behöver 
inte betyda att man måste prata enbart om 
sjukdomar, operationer, sjukhus och elände. 
Det kan handla om vad man vill, det kan till 
exempel handla om att komma bort från det 
vardagliga lite och tänka på något annat.

Blogg till ILCOs Unga Vuxna: 
http://ilcosungavuxna.blogspot.com/

D
T E X T :  C A M I L L A  F R A N Z É N  N O R D S T R Ö M
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No Sting Barriärfilm

Cavilon No Sting
Cavilon™ hudskyddsfilm skyddar dig mot hudstripping vid
plattbyte, ger dig en bättre fixering av ditt stomimaterial och ett effektivt
skydd mot läckage. Cavilon kan användas på både intakt och skadad hud.

 

•  Cavilon har mer dokumentaion än någon annan bärriärfilm 

•  Cavilon påverkar inte huden 

•  Cavilon svider inte

Mer information hittar du på www.cavilon.se©
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Presentation av ILCO-förbundet

ilco ri k s f ö r b u n d e t  för stomi- och 
reservoaropererade (oftast förkortat 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 funktionsförändringar i urinvägar 
respektive tarmkanal.

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

Vi har även en verksamhet riktad för åldrarna 18-35 där 
vi anordnar olika lägerverksamheter, kurser och konferenser. 

De är från vänster i bakre raden: Eva Kindvall Vinkvist, Fredrik Ericson, Mats Sjödin, Billy Karlsson och Marie Stéen.
Nertill från vänster: Rose-Marie Wallenberg, Bo Karlsson och Annelie Johnsson.
Camilla Franzén Nordström, som man ser i rutan uppe till höger, är ILCOs ungdomsrepresentant i förbundsstyrelsen. 

Här får deltagarna fina tillfällen att utbyta erfarenheter med 
ungdomar från hela landet.

Organisationen är partipolitiskt och religiöst obunden.
Vartannat år hålls förbundskongress som är ILCOs 

högsta beslutande organ. På kongressen väljer representan-
ter från de 21 länsföreningarna bl.a. en förbundsstyrelse för 
två år. På bilden ses de som representerar förbundet från 
maj 2012-maj 2014. De ansvarar för olika områden inom 
förbundet som t.ex. information/marknadsföring, hjälpme-
del/vårdfrågor/diagnos, rehabilitering, barn och ungdom, 
unga vuxna, studier, cancerfrågor, medlemstidning, webb-
sidan m.m.

■■■
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Upptäck  
ConvaTec

design
E-post: convatec.kundservice@convatec.com  
Tel 020–21 22 22 · www.convatec.com · Box 15138 · 167 15 Bromma
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Föreläsningsdag WOD-dagen den 6 oktober

Kostnad för hela dagen inklusive enklare lunch är 
50 kronor som betalas vid ankomst.  Anmälan med 
bokning av workshops skickas till ILCO-förbundet, 
Box 1386, 172 27 Sundbyberg, tel 08-546 40 520, e-post: 
info@ilco.nu eller på vår webbsida: www.ilco.nu 
Anmäld som uteblir debiteras i efterskott.

Föreläsningsämnen  

Förmiddag  • Att leva med stomi.
Eftermiddag  • Tarmcancer/urocancer.  
     I samarbete med Roche.

Ämnen i parallella workshops. 
Anmälan om deltagande anges vid bokning. 

Förmiddag  • ILCOs UngaVuxna, barn- och familj  
      och IBD-projektet.
   • Bandagedistribution och banda- 
      geföretag i samverkan. 
         I samarbete med Coloplast.
   • Stomi och samlevnad.

Eftermiddag  • Internationellt.
   • Urostomi, diagnoser och behand- 
      lingsmetoder.
   • Inflammatoriska tarmsjukdomar,  
      IBD, orsak och behandling.

Paneldebatt  • Inflammatoriska sjukdomar, IBD,  
      medicin eller kirurgi?
Utdelning av stomipris.

Inbjudan och program finns även på vår webbsida: 
www.ilco.nu

Deltar gör medicin -och kirurgläkare, uro- och stomiterapeu-
ter, kurator, läkemedels- och bandageföretag, stomiopererade 
m.fl.

Utställare: Axotan, B Braun, Capero, Coloplast, ConvaTec, 
Dansac/Hollister, ErgoNordic, Emerentiagruppen, M Care, 
Miraspol, MSD, Roche, Ziqa och 3M.

På Scandic Crown i Göteborg, strax intill tågstatio-
nen anordnar ILCO-förbundet en heldag med föreläs-
ningar, workshops och paneldebatt.
För första gången kommer svenska ILCO-förbundet 
att dela ut ett stomipris. Detta tilldelas en person som 
under många år, genom stort engagemang verkat för 
att förbättra för de stomi- och reservoaropererade i 
Sverige.

PROGRAM 10.00-16.30

Marie Stéen vid flaggan för International Ostomy Association år 2007

Danska stomiförbundet COPA firar 60 år 2011



35      WORLD OSTOMY DAY  2012

ko c k s b l å s a har fått en ny viktig 
plats i tarmkirurgin” var en artikel av 
Leif Hultén i ILCO-blad 1/2009 och 
där kunde man bl.a. läsa: 

Den kontinenta ileostomin - 
Kocks blåsa –introducerades i slutet 
på 60-talet. En teknik som gör ileosto-
mibandage överflödigt, en flack stomi 
som döljs med en diskret resorberande 
kompress och en reservoar som vid läg-
liga tillfällen (3-4 ggr dagligen) snabbt 
och enkelt tömmes med kateter, blev ett 
lockande alternativ för många patienter.

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.

Introduktion av den s.k. ”bäcken-
reservoaren” under början av 80-talet 
bidrog till att Kocks blåsa förlorade 
popularitet. 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 kolit. 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, komplikationer före-

kommer frekvent även i specialistens 
händer och resultatet är oförutsägbart. 
Inflammation i reservoarslemhinnan 
s.k. ”pouchit” - som för övrigt före-
kommer lika ofta som hos dem med 
Kocks blåsa – blir här särskilt bekym-
mersam med täta trängningar och 
inkontinens. 

En bäckenreservoar som inte 
fungerar tillfredsställande – vad är 
alternativet?

Vid en rundfrågning till ett 
flertal framstående kolorektalkliniker 
i Storbritannien, Frankrike och USA 
framgår att man i denna situation 
avlägsnar reservoaren och konstruerar 
en konventionell ileostomi. Vanligt 
är också att man - efter misslyckade 
försök att bemästra komplikationen 
med en avlastande ileostomi (oftast s.k. 
loop ileostomi) - avstår från ytterligare 
åtgärder och låter ileostomin bli perma-
nent. Båda åtgärderna är av flera skäl 
olyckliga. Medan det första alternativet 
innebär förlust av reservoaren – vilket 
motsvarar cirka 50 cm av tunntarmen 
- torde en loop ileostomi sannolikt 
medföra att ett längre tunntarmsavsnitt 
urkopplas. Förutom stora vatten- och 
saltförluster med åtföljande konsekven-
ser tillkommer ofta bandageringspro-
blem som ett särskilt bekymmer.

Genom att istället använda bäck-
enreservoaren för konstruktion av en 
Kocks blåsa – en procedur som i de 
flesta fall borde vara genomförbar - kan 

dessa problem undvikas.
Trots att tekniken är välkänd och 

har använts och beskrivits i detalj tycks 
den idag endast utnyttjas på ett fåtal 
ställen i världen. Under cirka 30 år med 
bäckenreservoaren som förstahands-
alternativ har företrädarna för Kocks 
blåsa blivit färre eller helt försvunnit.

Utbildning och träning av yngre 
kirurger tycks ha försummats och 
viktiga postoperativa rutiner har fallit 
i glömska. Vi har svårigheter att finna 
kirurger som kan konstruera en Kocks 
blåsa eller som har kunskap att hjälpa 
en patient med tömningsproblem. Kun-
skapen tycks vara mycket begränsad. 
Bäckenreservoaren är idag en rutinope-
ration på många centralsjukhus i Skan-
dinavien. Kocks blåsa utförs däremot 
endast på ett fåtal specialistkliniker. 
Konvertering av en icke fungerande 
bäckenreservoar har blivit en viktig 
indikation för Kocks blåsa. Operatio-
nen är riksspecialitet på Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset/Östra i Göteborg 
där ett flertal kirurger är väl förtrogna 
med tekniken.

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

ILCOs första stomipris 
till professor emeritus 
Leif Hultén

ILCOs första stomipris

Vid årets World Ostomy Day den 6 oktober i Göteborg 
kommer ILCO-förbundet att dela ut det första stomipriset. 
Meningen är att det varje år ska delas ut ett stomipris till 
en person som genom stort engagemang aktivt agerar för 
att förbättra tillvaron för de stomiopererade. 

Årets stomipris tilldelas professor emeritus Leif Hultén, 
f.d överläkare, professor i kirurgi 1984 och emeritus 1996, 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Göteborg.
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FÖR BU NDSSTYR ELSEN 
och valda revisorer

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 9.00-15.00
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 Kerstin Bergström 
Östra Trädgårdsgatan 12a
611 34 Nyköping
Tfn: 0155-210 744
E-post: kerstin.bergstrom34@gmail.com  
Pg: 11 26 09 – 3

Kontaktperson i Katrineholm
Ingrid Karlsson
Telefon: 0157-910 38

Kontaktperson i Nyköping 
Rolf Svensson, 
Tfn: 0155-22 35 29

Kontaktperson i Eskilstuna 
Kerstin Bergström
Östra Trädgårdsgatan 12A
611 34 Nyköping
Tfn: 0155-21 07 44
E-post: kerstin.bergstrom34@gmail.com   

ILCO ÖSTERGÖTLANDS LÄN
c/o Matts Järgården
Brogård, 590 39 Kisa
Tfn bost: 0494-100 61
Mobil: 0705-92 83 63
E-post: ostergotland@ilco.nu

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

ILCO Lokalförening Norrköping
Sandbyhovsgatan 19, 
602 14 Norrköping
Mobil: 0706-31 40 12 (privat till ordf.)
Bg: 5020-8230
E-post: norrkoping.distriktsf@ilco.nu

ILCO JÖNKÖPINGS LÄN
c/o Bertil Blom 
Nygatan 36 H,  573 33  Tranås 
Tfn:  0140-161 75 
Pg: 29 69 28-5 
E-post: jonkoping@ilco.nu

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

Telefon: 08-546 40 520
Fax: 08-546 40 526  
E-post: info@ilco.nu
Webbplats: www.ilco.nu
Plusgiro: 67 70 10-1  
Bankgiro: 5131-9697

Besöksadress 
Sturegatan 4A, Plan 5

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

Ordförande 
Bo Karlsson
Vintrosa-Sanna 337, 
719 91  Vintrosa
Tfn: 0703-80 00 52, 019-29 47 58
E-post: bo.karlsson@ilco.nu 

Vice ordförande och Internationellt
Marie Stéen
Målargatan 2, 
332 31  Gislaved
Tfn: 0371-101 30 
E-post:  marie.steen@ilco.nu  

Kassör
Billy Karlsson 
Skogsgatan 4 A, 
361 53  Broakulla
Tfn: 0471-404 12
E-post: billy.karlsson@ilco.nu 

Studieansvarig
Fredrik Ericson
Torgilsgatan 10 B
506 38 Borås
Tfn: 0705-503539
E-post: fredrik.ericson@ilco.nu 
 
Barn -och familjeansvarig
Rose-Marie Wallenberg
Stuartsgatan 4
412 60 Göteborg
Tfn: 0725-22 29 92
E-post: rosa.wallenberg@ilco.nu

ILCOs Unga Vuxna
Camilla Franzén
Finstavägen 35
863 31 Sundsbruk
Tfn: 0702-87 68 52
E-post: camilla.franzen@ilco.nu

Information och redaktör 
Eva Kindvall Vinkvist
Nolhamra
515 93 Seglora
Tfn: 0320-910 24, 0706-69 10 24
E-post: eva.vinkvist@ilco.nu

Övrig ledamot
Mats Sjödin
Storgatan 50
833 33 Strömsund
Tfn: 0670-61 17 04, 0706-51 14 07
E-post: mats.sjodin@ilco.nu

Revisor
Gertrud Suneman
Långbackavägen 28
975 95 Luleå
Tfn: 0920- 340 32
E-post: gertrud.suneman@ilco.nu

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 
Telefon: 019-17 00 50 
Fax: 019-17 00 52
E-post: ekonomi@ilco.nu
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ILCO VÄSTERNORRLANDS LÄN
Skeppargatan 5, 852 34 Sundsvall
Tfn: 060-61 17 70
Pg: 88 64 37-3
E-post: vasternorrland@ilco.nu

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

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: 090-234 03
Bg: 5602-3617
E-post: vasterbotten@ilco.nu

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

ILCO Lokalförening Umeå
Storgatan 76, 903 33 Umeå
Tfn: 090-234 03
E-post: umea.distriktsf@ilco.nu

ILCO NORRBOTTENS LÄN
Storgatan 13 
972 32 Luleå
Tfn: 0703-37 86 79
Pg: 48 92 87-3
E-post: norrbotten@ilco.nu

ILCO Lokalförening Fyrkanten
Storgatan 13
972 32 Luleå
Pg: 23 32 25-2

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

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 29 70
Pg: 87 26 35-8
E-post: blekinge@ilco.nu

ILCO SKÅNEREGIONEN
Ordförande Rose-Marie Hultman
Furuholmsgatan 8, 213 74 Malmö
Tfn: 040-21 83 02, ILCO mobilsvar 
0722-26 10 77. Här kan du lämna 
meddelande så hör ordf. av sig
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: 031-24 84 18 , Fax: 031-24 36 61 
månd, onsd. och fredag 10.00-12.00 
Övrig tid telefonsvarare 
Pg: 85 09 34-1 
E-post: vastragotaland@ilco.nu

ILCO Lokalförening Göteborg
Box 12053, 402 41 Göteborg
Besöksadress: Dalheimers hus, 
Slottsskogsgatan 10, Göteborg
Tfn: 031-031-24 84 18
Fax: 031-24 36 61 
månd, onsd. och fredag 10.00-12.00
Pg: 72 62 18-1
E-post: vastragotaland@ilco.nu

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

ILCO Lokalförening Älvsborg/Sjuhärad
c/o Fredrik Ericson 
Torgilsgatan 10 B, 506 38 Borås 
Tfn: 0705-50 35 39
E-post: sjuharad@ilco.nu

ILCO Lokalförening
Älvsborg/Fyrbodal
c/o Ingela Svensson 
Strömslundsgatan 83
461 57 Trollhättan
Tfn: 0520-150 48, Bg: 430-4952

ILCO VÄRMLANDS LÄN
ILCO Värmlands län
Södra Kyrkogatan 11
652 24 Karlstad
Tfn: 0702-83 66 26
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
Besöksadress: Mellringestaden
Mellringevägen 120 (HSO)
E-post: orebro@ilco.nu

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

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

ILCO VÄSTMANLANDS LÄN
Hörntorpsvägen 4, Eriksborg
724 71 Västerås
Tfn: 021-14 36 71
Bg: 615-9248
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
Södra Centralgatan 10 
802 50 Gävle
Tfn: 026-64 29 92
Pg: 36 16 08-3
E-post: gavleborg@ilco.nu

Hälsinglands kontaktperson:
Ingemar Hyllenstam
Tfn: 0653-120 54
Mobil: 0704-91 35 69

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

ILCO-förbundets 
webbplats

www.ilco.nu

ILCO-förbundets 
e-post

info@ilco.nu

@
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 Stomimottagningar 2012    

STOCKHOLMS LÄN

Södersjukhuset
Laila Nilsson 
Tfn 08-616 23 10
Månd-fred 8.00-9.00

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

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

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

Karolinska Universitets-
sjukhuset, Solna

Pia Baumgardt
Tfn  08-517 724 59
Månd-fred 7.30-8.30

Karolinska Universitets-
sjukhuset, Solna
Urologkliniken
Riitta Ahonen Tfn 08-517 749 96
Tillgänglig via telefonsvarare
riitta.ahonen@karolinska.se

Karolinska Universitetssjuk-
huset, Solna
Astrid Lindgrens Barnsjukhus
Maria Öjmyr-Joelsson/Agneta Währ-
ner/Helena Wigander
Stomi- och tarmterapimottagning
Tfn 08-517 776 86
Månd-fred 8.00-9.00, övrig tid tele-
fonsvarare
maria.ojmyr-joelsson@karolinska.se
agneta.wahrner@karolinska.se
helena.wigander@karolinska.se

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

UPPSALA LÄN

Akademiska sjukhuset 
Uppsala
Dagny Lind
Tfn 018-611 45 35
Telefonsvarare 8.00-16.00

Akademiska Barnsjukhuset, 
Uppsala
Kerstin Lindblad
Tarmterapimottagning
Tfn 018 -611 13 05
Månd-fred 9.15-10.00
Om ej på plats, telefonsvarare.
kerstin.e.lindblad@akademiska.se

Liselott Zetterlind
Tarm- och stomimottagning
Tfn 018-611 13 05
Månd-fred 9.15-10.00
Om ej på plats, telefonsvarare
liselotte.zetterlind@akademiska.
se

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

SÖRMLANDS LÄN

Mälarsjukhuset, 
Eskilstuna
Kristina Axelsson/Lilian Haugdahl
Tfn 016-10 34 30
Månd-torsd 9.00-10.00
kristina.axelsson@dll.se
lilian.haugdahl@dll.se

Nyköpings lasarett
Margaretha Nilsson
Tfn 0155-24 50 44
Måndag-fredag 8.00-9.00

Kullbergska sjukhuset, 
Katrineholm
Lilian Haugdahl
Tfn 0150-563 18
Mottagning tisd 8.00-16.00
lilian.haugdahl@dll.se

ÖSTERGÖTLANDS LÄN

Universitetssjukhuset, 
Linköping
Christina Schulz/ 
Åsa Gustafsson 
Tfn 010-105 94 95, 
Tfn Q 8.15-9.00
Mottagningsbesök enligt över-
enskommelse
stomimottUsKc@lio.se

Vrinnevisjukhuset, 
Norrköping
Katarina Svensson
Tfn  010-104 32 48
Månd-fred 8.00-9.00
Övrig tid röstbrevlåda

JÖNKÖPINGS LÄN

Länssjukhuset Ryhov, 
Jönköping
Mona Carlsson
Tfn 036-32 13 64
Månd-torsd 8.00-9.00

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

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

KRONOBERGS LÄN

Växjö centrallasarett
Birgit Einarsson/Marie Jonsson
Tfn 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
Tfn 0372-58 50 76
Månd-onsd, fred 8.30-9.00
Torsd 10.30-11.00
Mottagningsbesök enligt 
överenskommelse.
ewa.tornblom@ltkronoberg.se

KALMAR LÄN

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

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

Oskarshamns 
sjukhus
Karin Johansson
Tfn 0491-78 20 74
Månd-fred 8.00-8.30
Övrig tid telefonsvarare
karinjoh@ltkalmar.se

GOTLANDS LÄN

Visby lasarett
Margareta Wahlberg Nilsson
Tfn: 0498-26 81 83
Månd-torsd 8.30-10.00
margareta.wahlberg-nilsson@
gotland.se

BLEKINGE LÄN

Blekingesjukhuset 
Karlskrona/Karlshamn
Marie Lindell
Tfn 0455-73 45 27
Månd och onsd 8.30-9.30 
samt fred 8.00-9-00
marie.lindell@ltblekinge.se

SKÅNE LÄN

Skånes universitetssjukhus Lund
Karin Blomberg
Tfn 040-33 36 83 
Månd-fred 8.00-9.00 och 
månd-torsd 14.30-15.30

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

Skånes universitetssjukhus Malmö
Karin Blomberg/Kirsten Dahl/Anna 
Forsblom  Tfn 040-33 36 83
Månd-fred 8.00-9.00 och 
månd-torsd 14.30-15.30

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

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

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

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

HALLANDS LÄN

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

Halmstads länssjukhus
Simon Amner
Tfn 035-13 12 19
Månd och onsd 8.00-9.00
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VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

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

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

Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset, 
Göteborg
Urologen 
Elsie Persson
Tfn 031-342 44 46
Mottagning måndag och torsdag 
med tel. tid 8.00-9.00, övrig tid röst-
brevlåda

Östra sjukhuset, 
Göteborg
Eva Carlsson
Tfn 031-343 58 51

Jeanette Fingren
Tfn 031-343 49 37
Månd-fred 8.00-8.30

Ann-Marie Hallén
Tfn 031-343 40 61
Månd-torsd 7.30-8.30

Lotta Petersén
Tfn 031-343 49 33
Tisd-torsd 7.30-8.30

Eva-Lena Lindgren
Tfn 031- 34 34 553
Tisd och torsd 7.30-8.30

Uddevalla sjukhus
Anna-Carin Danielsson
Tfn 0522-924 50
Måndag och tisdag
8.00-9.00, 15.00-16.00
Ingen telefonsvarare

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

Södra Älvsborgs Sjukhus 
SÄS i Borås
Christina Selin/
Helena Malmquist
Tfn 033-616 10 59, 033-616 23 15
Tisd, torsd, fred 9.00-10.00

Norra Älvsborgs länssjukhus, 
Trollhättan
Lisbeth Hansson/Gunilla Frimodig 
Lind/Anna-Karin Danielsson
Tfn: 0520 - 917 29
Måndag-fredag 8.00-9.00 och
Måndag-torsdag 15.00-16.00
Ingen telefonsvarare

Kärnsjukhuset, Skövde
Anna Johansson
Tfn 0500-43 17 27
Månd 7.00-16.30 även mottagning

Bassjukhuset, Lidköping
Eva Broberg
Tfn 0510-85 276
Torsd 8.00-9.00
Mottagning torsd 10.00-16.00

VÄRMLANDS LÄN

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

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

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

ÖREBRO LÄN

Universitetssjukhuset, 
Örebro
Elisabeth Aveborn/Agneta 
Törnqvist
Tfn 019-602 15 96 kontakt via 
talsvar
Månd-torsd 7.00-8.30
Fax 019-602 19 70

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

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

VÄSTMANLANDS LÄN

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

DALARNAS LÄN

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

Mora lasarett
Christel Melin/Marie-Louise Sander
Tfn: 0250-49 31 33
Månd-fred 7.30-8.30

GÄVLEBORGS LÄN

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

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

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

VÄSTERNORRLANDS LÄN

Örnsköldsviks sjukhus
Tfn 0660-892 39 mottagningen
Nya mottagningstider, ring för 
besked.

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

JÄMTLANDS LÄN

Östersunds lasarett
Marie Larsson, 
Johanna Borgholm
Tfn 063-15 38 98
Månd-torsd 8.00-9.00
Fax 063-15 45 37

VÄSTERBOTTENS LÄN

Norrlands Universitets-
sjukhus, Umeå
Carin Innala Häggström
Tfn 090-785 91 49
Månd-torsd 8.00-9.00
Carin.Innala@vll.se

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

NORRBOTTENS LÄN

Sunderby sjukhus
Maria Frisk 
Tfn 0920-22 22 06
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

info@ilco.nu

OBS!



läckagefria

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

ErgoNordic AB, Gårdsfogdevägen 18B, 168 66 Bromma

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

www.ergonordic.seHitta ErgoNordic 
på Facebook:

ErgoNordic lanserar

FILTRET! 

DET

Den första påsen med det läckagefria filtret 
är vår IloBa® Black Edition Midi.

Inte en chans att det läcker ut någonting genom det här filtret!

Förutom filtret så har ju tömbara IloBa® Black Edition Midi också 

en backventil som kraftigt försvårar för innehållet att leta sig 

tillbaka till stomin och där påverka plattan.

Varunummer: 730882

Ingen annans tömbara påse har denna kombination!

Vår vanliga IloBa® har också backventil! 

Både i endels och tvådels!

Prova gärna!

Posttidning  B  
Returadress:  ILCO, Box 1386,172 27 Sundbyberg


