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Du vet väl om att vi har fyra lokalföreningar i 
Västra Götalands länsförening? 

Medlemsantal i Västra Götaland 2016-12-31 fördelat på lokalföreningarna.
     Göteborg 415 st, Skaraborg 148 st, Fyrbodal 139 st, Sjuhärad 110 st.
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Kansliets hörna.

Hej alla medlemmar!

Efter tre och ett halvt år som kanslist på ILCO Västra 
Götalands/ILCO Göteborgs kansli har jag den goda 
nyheten att berätta att min tjänst har utökats till en 
heltid. Jag är otroligt glad och tacksam över detta då 
jag trivs väldigt bra här och nu kommer ha möjlighet 
att bistå både medlemmar och styrelser mer. 

Jag vill också passa på att tacka för alla trevliga samtal som jag får hit till 
kansliet. 

Brukar du få våra utskick med vanlig post, men har en e-postadress? 
Kontakta kansliet så lägger jag in din e-postadress i vårt medlemsregister. Då 
får du automatiskt våra utskick per e-post i fortsättningen. 
Att göra utskicken med e-post sparar både tid, porto och miljö. Dessutom 
brukar vi per e-post skicka ut en påminnelse om anmälan till aktiviteter, vilket 
kan vara praktiskt att få.

 
Glöm inte att meddela kansliet om du ändrar adress, telefon eller e-post-
adress. Vid varje utskick som vi gör får vi efter ett tag tillbaka post pga. 
att mottagaren har flyttat. Ofta har anmälningstiden redan gått ut när vi 
får tillbaka posten och det finns därför risk att ni missar trevliga aktivi-
teter.
Tack för hjälpen!

God Jul och ett Gott Nytt År
önskar

Annika Helmersson

OBSAlla kontaktuppgifter till oss finns på baksidan av magasinet. 

2017                                                                                           3 



Adresslista Västra Götaland länsförenings styrelse 2017

Ordförande 
Eva Kindvall Vinkvist     0706-69 10 24
Nolhamra, 515 93 Seglora
eva.vinkvist@ilco.nu

Ledamot Göteborg/vice ordförande
Marianne Edström         031-57 32 30
Lillekärr Södra 28         0735-80 17 53
425 31 Hisings-Kärra
marre.edstrom@comhem.se

Ledamot Skaraborg/kassör
Roger Svensson             0510-190 70
Furuhällsvägen 39         0730-68 94 15
531 58 Lidköping
roger.eiler@outlook.com

Ledamot Sjuhärad
Laila Wallin  033-12 06 39
Lilla Brogatan 26 0704-99 89 89
503 35 Borås
laila.h.wallin@hotmail.com

Ledamot Fyrbodal
Stina Aronsson              0528-400 37
Norra Kyrkovägen 5     0734-61 46 61
458 70 Högsäter
stina-erling@live.se

Ungdomsledamot
Malin Myrsell Mogren  0761-62 11 35
Tidavad åvik 1
542 93 Mariestad
malin.myrsell@gmail.com

Ersättare Göteborg
Siv Nilhag                      0704-08 73 42
Marconigatan 27
421 44 Västra Frölunda
siv.nilhag@gmail.com

Ersättare Skaraborg
vakant

Ersättare Sjuhärad
Ann-Louise Andersson 033-41 06 75
Vilegränd 32               0703-06 93 66
504 46 Borås
sveabomb@icloud.com

Ersättare Fyrbodal
Ingela Svensson           0520-150 48
Strömslundsgatan 83    0707-98 59 92
461 57 Trollhättan
nisse.ingela@icloud.com

Revisor
Bosse Andersson          031-28 41 65
Ekelundsvägen 2
459 42 Särö
bosse.andersson4506@gmail.com

Revisor
Claes I Helgesson        031-775 38 31
Lotsgatan 10                0706-95 86 35
414 58 Göteborg
c.helgesson@telia.com

Revisorersättare
Gordon Bäck  0302-172 84
Västergärdet 3
443 34 Lerum
goroba@telia.com
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Länsföreningens ordförande har ordet.

På årsmötet i år valdes jag till ordförande för länsför-
eningen i Västra Götaland (VG). Jag är tacksam för 
det förtroendet ni medlemmar givit mig och ska göra 
mitt bästa för att leva upp till det. Efter 40 år som 
stomiopererad och 39 års engagemang i ILCO vet 
jag att det finns mycket att sätta tänderna i och det är 
tillsammans vi kan uträtta saker. Att engagera sig på 
olika sätt i en förening ger så oerhört mycket tillbaka. 
Det är mötet med alla människor under åren som har 
gjort mitt ideella arbete så intressant och givande. Så 
välkommen att engagera dig du också.

Mina månader som ordförande har präglats mycket av 
den nya upphandlingen av stomiprodukter som trädde i kraft 2 maj.  Flera av 
er har hört av sig till mig om detta och det har varit besvärligt för en del. Det 
känns ändå som om de flersta har fått god hjälp av stomiterapeuterna med att 
prova ut nytt bandage, eller om det inte fungerat, fått behålla det tidigare på 
en så kallad särskild anskaffning.

På vårt kansli, som VG och Göteborg föreningarna delar, arbetar Annika. Ni 
möter hennes glada och vänliga röst när ni ringer till kansliet. Hon hjälper oss 
i styrelserna med att hålla reda på kallelser, inbjudningar, post, medlemsre-
gistret och en hel del annat. Vi är glada att från den 16 oktober ha kunnat öka 
Annikas tjänst till 100 %. Tjänsten delas lika mellan Göteborg och VG. För 
mig som ordförande är det en stor hjälp med en duktig kanslist.

Vi har inte någon planeringslista för nästa år med i detta magasin utan vi 
kommer att presentera våra aktiviteter på årsmötena 2018. Då ser vi fram mot 
att träffa dig där. Datumen på årsmötena finns på sidan 16.

Jag ser fram mot att få träffa många av er framöver. Har du något på hjärtat, 
lyft telefonen och slå en signal. 

Till sist, en riktigt härlig God Jul och ett Gott Nytt 2018 önskar jag dig.
Eva Kindvall Vinkvist
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Att vara medlem i ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet.

Att vara medlem innebär att du betalar din medlemsavgift till ILCO-förbun-
det. Fortsättningsvis kommer inbetalningskort under första kvartalet varje år. 
Medlemsavgiften är 220 kronor för enskilt medlemskap och 320 kronor för 
familjemedlemskap.

Om du ansöker om medlemskap under oktober-december i år 2017, ingår 
även dessa månader i medlemssavgiften för 2018. 
Efter att din medlemsavgift är inbetald blir du registrerad hos den länsföre-
ning där du har din hemadress.

Medlemsavgiften du betalat in till ILCO-förbundet tillfaller din länsförening, 
med avdrag för en administrationsavgift som förbundet behåller. Det innebär 
att din länsförening/lokalförening har möjlighet att anordna olika aktiviteter 
som resor, föredrag m.m. för medlemmarna. 

Vi behöver alltid engagerade medlemmar. Är du intresserad av att göra något 
i vår länsförening, tag kontakt med kansliet 031-24 84 18 eller vastragota-
land@ilco.nu   

ILCO-förbundets barn- och ungdomsläger arrangeras varje år vecka 26. 
Familjedagarna för hela familjen äger rum på Karlskoga folkhögskola under 
Kristi Himmelsfärdshelgen, också den verksamheten sker varje år.

Det finns också en barn- och ungdomsverksamhet i Västra Götaland 
och för den ansvarar Marianne Edström och 
Göteborgs lokalförening.De har under året haft 
en träff på Liseberg vilken var mycket uppskat-
tad och även under 2018 kommer det att anord-
nas aktiviteter för denna grupp. 

På bilden intill ser vi två glada killar på årets 
träff på Liseberg. Se även sid 25.
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Hej alla Unga Vuxna!

Det är jag som är Melinda Carlsson, 
kontaktombud för ILCO Unga Vuxna 
i Göteborg/Västra Götaland. 

Jag anordnar träffar med hyfsat 
jämna mellanrum för alla i åldern 
18-35. Målet med träffarna är att 
skapa tillfällen för er att umgås med 
andra stomiare, dela erfarenheter, 
träffa nya vänner och bara ha roligt. 
Hittills har vi varit på b.la Le Pain 
Français, Liseberg och Boulebaren i 
Göteborg, men vem vet vad framti-
den har att erbjuda? 

Om du har några funderingar kring 
ILCO Unga Vuxna Göteborg/Västra Götaland, eller har ett oemotståndligt 
aktivitetsförslag, hör gärna av dig till mig! 
Melinda

Mejl: melinda.c@comhem.se
Mobil: 0768-193904
Hoppas vi ses på nästa träff!

Du får lättast kontakt med mig via mejl eller sms, jag har sällan tillfälle att 
svara när det ringer.

Läs om vårt Lisebergsbesök på sid 22. 

Som medlem kan du söka bidrag och få ersättning från länsföreningen för 
deltagande i ovanstående barn- och ungdomsläger 
samt för familjedagarna, med de kostnader som ej 
betalas av ILCO-förbundet. 
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Ordförande i Göteborgs lokalförening har ordet.

Hej alla medlemmar och övriga läsare!

Hoppas att sommaren varit bra. Nu går det mot höst och 
dags att summera året med ILCO.

Utbildade informatörer har även i år varit på vårdskolor 
och hos vuxenstuderande och informerat om stomi och 
hur det är att leva som stomiopererad. Känns underbart att 
efter varje information få applåder. Det är då man känner 
att vi behövs.

Det är många som ringer och behöver någon att tala med och det känns 
underbart att vi kan hänvisa till de kontaktpersoner vi har. Om du vill vara 
kontaktperson, var vänlig ring och anmäl dig till vår kanslist Annika.

Vi har haft en hel del aktiviteter hittills men några återstår innan vi kan 
summera år 2017. En hel del aktiviteter är inplanerade för år 2018 men det 
skulle vara trevligt om ni vill fundera och ge oss lite tips om vad ni har för 
önskemål. Barn-och familjeverksamheten samt Unga vuxna är givetvis också 
välkomna med sina önskemål.

ILCO Göteborg har i några år avslutat året genom att till ett subventionerat 
pris bjuda våra medlemmar att äta julbord på The Golden Days i Göteborg. 
Det blir så även i år.

Tack till vår duktiga kanslist Annika och styrelsen för att ni ställer upp när det 
behövs en hjälpande hand.

Till sist vill jag tacka Eva Kindvall Vinkvist som vid länsföreningens årsmöte 
i mars åtog sig att ställa upp som ordförande och jag kunde lämna över ordfö-
randeklubban. Det känns mycket tryggt.

Önskar er alla en God Jul och ett Gott slut på 2017 och ett Gott nytt 2018.
Marianne Edström 
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Skaraborgs styrelse sammanfattar 

Ännu ett år ligger snart bakom oss. Efter en fantastiskt fin början på hösten så 
märker vi nu att kvällarna blir mörkare och nu väntar vi bara på att få ta fram 
adventsstakarna så att tillvaron blir lite ljusare igen. 

Vår årliga bandageträff genomförde vi i samband med vårt årsmöte i Skara 
där nästan alla våra bandagefirmor fanns på plats. Bandageträffarna är alltid 
lika uppskattade bland våra medlemmar. 
Vårlunchen ägde rum den 6 maj på Broby struts utanför 
Lidköping. Aktiviteten inleddes med en guidad rundvandring 
på strutsgården och avslutades sedan med en alldeles utsökt 
lunch bestående av en smakrik strutsmeny. Ett 30-tal medlem-
mar deltog, åt, pratade och hade allmänt trevligt. Höstträffen 
på annan plats i magasinet. 
 
Stödverksamheten har under året varit mycket aktiv och vi har haft kontakt 
med ett flertal personer Vi har också haft våra rollupps med information utpla-
cerade på strategiska platser under hela verksamhetsåret hittills. Härligt när 
verksamheten ger ett så positivt utfall. Vi tackar våra stomiterapeuter som 
hjälper till att "marknadsföra" vår förening och ett stort tack till Eva Gunnars-
son som lägger ner mycket tid och energi så att vår stödverksamhet fungerar 
så bra. 

Vi vill skicka ett stort tack till alla medlemmar som varit med och hjälpt till 
med det praktiska för att vi ska kunna genomföra våra aktiviteter och alla 
som skänkt vinster till våra lotterier. Vi vill också passa på att tacka alla som 
deltagit på våra aktiviteter. 

Nu hoppas vi att under nästa år få glädjen och förmånen att träffa fler med-
lemmar. Vi ser fram mot att fortsätta ha roligt tillsammans i vår lokala fören-
ing. Ni som känner att det är viktigt, hör av er till någon av oss i styrelsen då 
vi behöver bli fler aktiva.

Vi önskar er all en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR 
ILCO Skaraborg styrelse genom Christina och Marita
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Sjuhärads ordförande har ordet.

Hej jag heter Lola Rabe och kommer från Borås. Jag 
valdes till ordförande för lokalföreningen då Fredrik 
Ericson slutade i våras. 

Under året som gått har vi gjort ett besök på Romsås 
strutsgård. Det kan du läsa mer om på annan plats här i 
magasinet.

Den 22 oktober besökte vi Hemgården och tittade på 
"Oberörde Max" och vi har även planerat ett studiebe-
sök till Ellos den 5 december. Där blir det också lunch och rundvandring. De 
aktiviteterna har vi ju avklarat när ni får detta magasin men jag hoppas vi ses 
nästa år på de aktiviteter som vi planerar då, bl.a. en utflykt till Nitta våffel-
café. Då blir det också teater i slutet av februari. 

God Jul och Gott Nytt är önskar
Lola Rabe

 Västra Götaland/Bandageinformation den 30 maj
Axotan inbjöd alla medlemmar till en informationskväll 
på Dalheimers hus. 

På bilden ser vi 
VGs ordförande Eva till höger 
och Ann-Louise Andersson, le-
damot i Sjuhärads styrelse, fullt 
koncentrerade på tävlingen om 
olika sillsorter.

På bilden ser vi också Otto 
Hermansson från Axotan. 

2017                                                                                           13 



Fyrbodals ordförande har ordet

Året går fort som de flesta av oss tycker och nu har vi 
bara julfesten kvar som aktivitet på detta året. Vi har, som 
vanligt vår och höst, deltagit på NÄL och det är alltid lika 
uppskattat. 

Vi arrangerade en resa från Byfjorden till Smögen tur 
och retur den 8 augusti, som var mycket uppskattad. En 
underbar dag som toppades med fint väder på Smögen. 

Fotograf på Smögenresan: Helena Aronsson

Nästa vår kommer vi förmodligen att göra en resa 
till Smögen och Hunneberg och vi satsar även på 
Nossebro och hoppas att ni medlemmar finner 
intresse att delta.  

Stort tack för det gångna året och en riktigt God Jul 
och ett Gott Nytt år önskar
Ingela Svensson
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Årsmötet för länsföreningen och lokalföreningarna är då du som medlem kan 
göra din röst hörd. Då kan du lämna önskemål om aktiviteter som du saknat 
och framföra tips och synpunkter. 

Då väljs styrelsen till kommande års verksamhet. 
Det är viktigt att du som medlem deltar på dessa 
årsmöten med din röst. 

Du kanske själv är intresserad av att vara med i en 
styrelse eller på annat sätt ge en hjälpande hand till 
verksamheten? Tag då kontakt med respektive läns/
lokalförenings representant i valberedningen eller 
någon i styrelsen. 

Alla medlemmar kallas härmed till årsmötet för den lokalförening ni till-
hör och till länsföreningens årsmöte. 
Motioner ska vara inlämnade senast sex veckor före årsmötena.

Fyrbodals lokalförening kallar till årsmöte den  25 februari. 

Skaraborgs lokalförening kallar till  årsmöte den 25 februari.

Sjuhärads lokalförening kallar till årsmöte den 24 februari.
Hemgården, Borås.

Göteborgs lokalförening kallar till årsmöte den 17 februari.
Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12, Göteborg

Västra Götalands länsförening kallar till årsmöte den 17 mars. 
Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12, Göteborg

Kallelse med dagordning och program skickas ut 3-4 veckor före årsmöten.

Kallelse till  årsmöten 2018
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Dansac NovaLife bandage har tagits 
fram utifrån patienters önskemål om ett  
så diskret bandage som möjligt utan  
att kompromissa om hudvänlighet och  
funktion. 

DESIGNAD för livet
FOKUSERAD på hudvänlighet

www.dansac.se
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FORMBARA HUDSKYDDSPLATTOR

Slopa saxen! 
Forma hudskyddsplattan till 

skräddarsydd passform

Lev ditt liv på dina villkor

Anmäl dig 
till me+ 

ConvaTecs kundforum
på www.convatec.se

eller ring O2O - 21 22 22

Få gratisprov

™

Axotan är en verksamhet inom stomi- och sårvård. Vi är distributör i Sverige för det 
brittiska stomivårdsföretaget Welland Medical Ltd.

Att känna till och rätt förstå kundernas behov står i fokus för verksamheten i Axotan, 
men också i Welland Medical. Detta har lett fram till unika och framgångsrika produkter 

bättre anpassade till stomiopererades behov.

Vi har stomibandage för kolostomi, ileostomi och urostomi samt tillbehörsprodukter. 
Våra produkter har utvecklats för att var och en som är stomiopererad skall kunna leva 
ett liv utan hinder av sin stomi. Till detta bidrar egenskaperna hos våra produkter, egen-
skaper som ger trygghet och komfort, förenklar byte och kvittblivning av bandage, och 

som hjälper dig att väl vårda din hud.

Du är välkommen att kontakta oss om du vill veta mer eller har något du vill 
diskutera. Titta gärna in på vår hemsida eller hör av dig om du vill ha broschyrmaterial 

eller produktprover.

Stomivård i framkant

Axotan AB
254 33 Helsingborg
www.axotan.se
E-mail: info@axotan.se
Tel: 042-22 28 14
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Varmt välkommen att kontakta oss
för mer information eller gratis prover:
kundservice@mcare.se
046-29 24 00

Salts Confidence® Natural
Advance Tömbar

Ny hudvänlig hydrokolloid med Unik Flexfit® platta

SaltsConfidence® Natural
Soft Convex Sluten & Tömbar

- Mjukgörande & återfuktande Aloe Vera

- Tömbar påse med beige plast vid utlopp

- Delbar framsida

-Snabbare vidhäftning

-5 följsamma flikar

-Lämnar inga rester

NYHET
NYHET

Jag väljer den svarta. 
Simma lugnt!
Mediplasts Black Edition-sortiment är marknadens enda 
svarta stomipåsar för kolostomi och ileostomi. IloBa® och 
KontiBa® Black Edition fi nns i många olika storlekar och har 
naturligtvis lika goda egenskaper och höga kvalitet som 
våra motsvarande beigefärgade produkter. 
Har du frågor, vill veta mer eller erhålla gratisprover av våra stomiprodukter, 
kontakta vår kundtjänst på tel 040-671 23 00 eller besök vår hemsida 
www.mediplast.com

2015 blev Ergo Nordics stomiprodukter Mediplast Stomi. Samma fi na produkter 
i nya fräscha förpackningar. Upptäck fl er av våra unika produkter, framtagna 
för dina enskilda behov.

MEDIPLAST AB  I  BOX 1004  I  212 10 MALMÖ  I  TEL KUNDTJÄNST 040-671 23 00  I  WWW.MEDIPLAST.COM

00 mediplast_okt2017_120x85mm.indd   1 2017-10-20   10:27
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- Elastisk - följer kroppens konturer och rörelser
- Minimerar klisterrester på huden
- Fäster omedelbart, men går även att justera om så behövs

Finns både som tömbar och sluten påse
Finns i mini-, midi- och maxistorlek med eller utan lucka

B. Braun Medical AB | OPM | Box 110, 182 12 Danderyd | Tel: +46 8 634 34 00 | Mail: info.sverige@bbraun.com | www.bbraun.se

Flexima® Active 
känn skillnaden 
du med!

Beställ dina gratisprover via vår kundservice på 
telefon 08 634 34 00 eller maila till info.sverige@bbraun.com

Upplev maximal rörelsefrihet med B. Braun Tech - Skin Protector

Flexima® Active
Stomipåsen med den elastiska hudskyddsplattan

BESTÄLL GRATISPROVER!

Här kan du lära dig mer 

om våra stomiprodukter 

och hur de används. 

Du kan också beställa 

kostnadsfria varuprover 

från vårt breda sortiment.

Välkommen till 
Hollister.se Enhagsslingan 5, 187 40 Täby

Tel: 08-446 46 46
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Skaraborg/Höstlunch på Lumber och Karle

På medlemsmötet med höstlunch den 26 
augusti hade vi ett uppskattat medlemsmöte 
på Lumber och Karle i Kvänum. 
Eva Kindvall Vinkvist från ILCO VG gäs-
tade mötet och pratade om den nya upphand-
lingen av våra stomiprodukter. Före informa-
tionen intog vi en jättegod lunchbuffé. 
Tack Eva för en kanonbra information som uppskattades mycket av våra 
medlemmar.

Här följer några sidor med aktiviteter från året 

Anmäl dig till Coloplast® assistans idag!

Coloplast logo är ett registrerat varumärke ägt av Coloplast A/S.  © 2017-10  
Alla rättigheter tillhör Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark. 

Vi tror att det kan vara skönt att ha en personlig kontakt om du 

känner oro, har bekymmer eller behöver rådgivning kring  

produkter eller livsstilsfrågor, i din vardag med stomi.  

Det är en av anledningarna till att vi har startat Coloplast  

assistans. Läs mer på www.coloplast.se/assistans för att se vad 

som ingår som medlem och där kan du också anmäla dig. 

Det är såklart kostnadsfritt för dig. 

Ring oss på 0300-332 56 och fråga efter Ninni för att anmäla 

dig till Coloplast assistans. Ninni finns på plats varje vardag mellan 

08.00-16.00 (fredag till 15.00).

Det här är Ninni  
- din personliga kontakt hos oss.
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Klockan har precis slagit halv elva. Om en halvtimma öppnar Liseberg och 
mitt bland alla barnfamiljer väntar även vi, fyra ILCO-medlemmar, otåligt på 
att få komma in. Vi pratar om ditt och datt för att få tiden att gå och till slut 
slår nöjesfältet upp sina portar. 
Träffen börjar på bästa möjliga sätt. Under promenaden runt parken vinner en 
av oss nämligen stjärnvinst på Marabou! Efter detta lyckorus vill vi självklart 
få ännu ett och bestämmer oss för dagens första attraktion: Helix. Tre av oss 
vågar sig upp i Skandinaviens längsta och snabbaste berg- och dalbana medan 
den fjärde föredrar att stanna på den trygga marken.

Ett lyckat åk senare återförenas vi för att påbörja 
vår femkamp. Våra förmågor (och icke-förmågor) 
utmanas i Skyttet, Milkshaken, Klubbslaget, Silltru-
ten och Galoppbanan. När alla grenar är avklarade 
unnar vi oss en god måltid på Café Taubes uteserve-
ring som pris, innan det är dags för några fler attrak-
tioner och spelomgångar. 

Tyvärr hinner vi bara spela på tre hjul till samt åka 
Lisebergsbanan innan besöket får ett abrupt slut. I kön till Balder får en av oss 
nämligen något som ser ut som en epilepsiattack, trots att denne aldrig fått det 
förut. Vi hjälper alla tre hen så gott vi kan tills Lisebergs vårdansvariga kom-
mer och hjälper oss in till ett avskilt rum i Gästservice, där personen får åter-
hämta sig lite. Inom 15 minuter bär det sedan av till akuten i taxi, där allt går 
oväntat smidigt. Hen får åka hem på kvällen med en remiss till neurologen, 
men får några dagar senare reda på att det förmodligen var ett blodtrycksfall.

Efteråt enades vi om att vi agerade bra i samband med olyckan och att vi, 
trots den, var nöjda med Lisebergsbesöket. Att Liseberg ger oss ett till besök, 
inklusive inträde och åkpass, är dessutom ett gott plåster på såren. Men låt oss 
hoppas att vi klarar oss från ytterligare sjukhusbesök den gången.
   
Slutet gott, början ännu godare!
Melinda Carlsson

Västra Götaland/Unga Vuxna på Liseberg
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Göteborg/Leva-fungera mässan 4-6 april

Det är alltid lika spännande att planera inför Leva och Fungeramässan. Le-
damöter från de olika lokalföreningarna ställer upp och bemannar mässan. 
Inflyttningsdagen är det trångt och hektiskt innan 
alla hittar sina montrar och kan packa upp.

Många av de som besökte vår monter var inte rik-
tig insatta i vad en stomi är men med information 
från våra duktiga medarbetare fick de sina frågor 
besvarade. Vi fick besök av bl.a. sjukvårdsperso-
nal, elever från gymnasieskolor, vuxenskolor och 
deras lärare. Det viktigaste är att få ut budskapet 
att ILCO finns och att man kan få stöd och hjälp. 

Alla som bemannade montern klarade av detta på ett proffsigt sätt. Innan vi 
gick hem besökte vi andra deltagares montrar. Man blir lika imponerad varje 
år av alla nya fantastiska hjälpmedel.

Stort TACK och gruppkram till alla medarbetare. Hoppas vi ses år 2019.
Marianne Edström

Göteborg/Hjärt-lungräddning och Hälsovecka
   
Ledare från hjärt- och lungföreningen på Dalheimers Hus höll en kurs i hjärt- 
och lungräddning den 31 maj. Nyttig träning för oss alla åtta eftersom en del 
helt glömt hur man gick tillväga.

Dalheimers Hus anordnade en hälsovecka den 23-29 januari I Dalheimersa-
len och ILCO deltog den 26 januari. Ett utmärkt sätt att visa att vi finns till 
och att få dela ut våra broschyrer.
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Sjuhärad/Romsås strutsgård

En vacker vårdag i slutet av maj hade 
ILCO Sjuhärad arrangerat en träff på 
Romsås Strutsgård, som ligger utanför 
Hökerum. Där hälsade oss Sune och 
Britt Claesson välkomna till en stunds 
information. De berättade om arbetet 
med att föda upp, sköta och umgås med 
dessa stora fåglar. Vi fick se och be-
kanta oss med bl.a. Egon, Doris, Berit 
och Rut, som var namnet på några av 
de tjugotal ståtliga fåglar som vandrade 
omkring i det stora hägnet och tittade nyfiket på oss. 

Efter visningen fick vi möjlighet att göra inköp 
av ”strutssaker” i makarna Claessons lilla 
handelsbod. Där kunde vi köpa strutskött och 
strutskorv, väskor och plånböcker tillverkade av 
egenproducerat strutsskinn.

Vi fick sedan en skön promenad i vårsolen och 
hamnade på gårdens fritidsdel. Där bjöds vi på 
kaffe och bl.a. sockerkaka bakad på strutsägg 
(ett strutsägg räcker f.ö. till 14 sockerkakor). 

Vi kunde sitta ute prata och trivas tillsammans och njuta av den vackra om-
givningen. Se oss omkring i den andra delen av strutsgårdens verksamhet. 
Där fanns en liten badsjö med brygga, badtunna, bastu, konferenslokal m.m.

Tack ILCO Sjuhärad för detta trevliga arrangemang.
Bo Artursson
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Göteborg/Barnverksamheten på Liseberg

Så kom då den mycket efterlängtade dagen på Liseberg, som ILCO och Co-
loplast så snällt bjöd på. Oskar tog stolt med sig oss, mamma Sari och pappa 
Conny, samt storasyster Tamsin och storebror Daniel.

En stor dag för Oskar som fick känna sig spe-
ciellt utvald och viktig. Han hade särskilt sett 
fram emot att träffa ett par kompisar från som-
marens barn- och ungdomsläger, men de var 
tyvärr sjuka. Efter att ha träffat representanterna 
från ILCO, så delades det ut åkband. En snabb 
översikt över parken för att checka av var det 
fanns toaletter. Vi hade även ringt till Liseberg 
innan besöket och talat om att Oskar har ett 
Ostomycard. Detta kände de väl till och infor-
merade oss om att Oskar plus en ledsagare fick gå före i kön på alla attraktio-
ner. Så himla bra, när barnen annars valt bort nöjen/attraktioner där det kan 
bli kö. En fantastisk smidig lösning från ILCO:s sida. Tack! 

Det blev en helt perfekt dag. Vädergudarna var med oss. Vi åkte massor av 
karuseller och berg- och dalbanor, åt och drack gott. En heldag tar dock ut sin 
rätt, så då var det skönt med en stunds vila och energipåfyllning av Fresubin.

Ett citat av Tamsin 18 år, en av Oskars storasystrar:
”Det jag som storasyster märkt av, är hur Oskar ser på sina diagnoser/sjuk-
domar. Att han fått chans att träffa och prata med andra barn och ungdomar 
som har samma eller liknande problem. Att kunna få jämföra och fråga om 
hur andra gör hemma och hur deras liv varit fram tills nu, utan att skämmas 
för det.
Jag har märkt en stor skillnad på hans sätt att se och hantera sitt unika till-
stånd. Hur han sakta men säkert vågar prova nya saker och hur han fått en 
känsla av att han inte är ensammast i världen. Oskar har sedan vi upptäckte 
att ILCO fanns, blivit en större och mer självständig 11-åring som blir mer 
och mer stolt över sig själv.
Detta har påverkat även mig positivt, då det gör min lillebror till den glada 
killen han är idag”
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Förbundsarrangemang/Familjedagarna i Karlskoga

Fick höra talas om ILCO första gången på ett föräldraforum på Facebook. 
Ringde till kansliet i Stockholm och blev medlemmar. Det var dessutom 
samma dag som det var sista dagen att anmäla sig till Familjedagarna. Vilken 
tur, för det var början på något väldigt gott för oss som familj.

Väl i Karlskoga var det både förväntansfullt 
och pirrigt. Men allt släppte med det varma 
välkomnandet. Att efter bara några få timmar, 
se sin son, så bekväm i sitt eget skinn. För 
första gången på 11 år, var väldigt känslosamt. 
Han var helt plötsligt inte ensam. Inte heller 
vi.

Vi träffade många härliga familjer och knöt 
nya vänskapsband, bl.a. med familjen Nor-
berg från Huddinge.

En hälsning från Oskar: ”Jag längtar till 
nästa år, när det är både Familjedagar och 
Barn- och ungdomsläger igen. Jag tycker om 
att ILCO gör barn glada, att man får träffa nya kompisar. Det är bara snälla 
människor som jobbar i ILCO”

En hälsning från oss föräldrar: ” Vi är så glada och tacksamma för vad ILCO 
gjort för oss som familj. På bara ett halvår har vi fått vara med om både Fa-
miljedagar, Barn- och ungdomsläger och en heldag på Liseberg. Tillsammans 
med andra ”magkompisar”.  Helt underbart! Tack!

Med vänlig hälsning
Sari Kron
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Västra Götaland/Temakvällen 

Den 6 november samlades cirka 90 deltagare på årets Temakväll. Som van-
ligt var den förlagd till Scandic Crown Hotell i Göteborg. Srax före halv fem 
hade några anlänt och framförallt var alla bandageföretagen på plats med sina 
uppdukade bord med allehanda påsar och annat. I år var det elva företag med 
sammanlagt 18 representanter som deltog.

Efter att ordförande Eva Vinkvist hälsat alla välkomna så fick representan-
terna presentera sig själva och företagen. Eva fortsatte sen med en enklare 
information om ILCOs verksamhet och aktiviteter. 

Colorectalkirurg Jonas Bengtsson från Östra sjukhuset föreläste i ämnet: 
Varför stomi? Lite historik och utveckling följdes av vikten med planerade 
stomioperationer. Vätskebehov och upptag är beroende på hur mycket tarm 
som är kvar. Man räknar att tarmsvikt uppstår när det är under två m kvar.
Idag görs cirka 6 000 canceroperationer i tjock/ändtarmen årligen och cirka 
800-900 opereras med inflammatoriska tarmsjukdomar IBD. Nästan alltid är 
det titthålsoperationer idag. 

Nästa föreläsare var Stig Dahlgren, som är samtalsledare 
från Livslustgrupperna. ”Att återfå balans och livsglädje” 
är en samtalsgrupp i Göteborg för dig som har eller ha 
haft cancer. Mycket intressant föreläsning som varmt kan 
rekommenderas. Läs mer på www.stodkompisarna.se

Leg. barnsjuksköterska/stomiterapeut Tord Jägsten var 
sista föreläsare som gav oss en lektion i vilka missbild-
ningar i tarm/uro-organ som kan draba barn och varför 
barn får stomi. Tord har arbetat många år inom yrket och hade mycket att dela 
med sig. Nu är han pensionär och ägnar en del tid till att stötta bl.a. personer 
med Bipolär sjukdom, som han själv drabbades av för cirka 30 år sedan. Han 
berättade om utvecklingen inom den psykiatriska vården och det var inte 
bättre förr, kunde vi konstarera. 

Eva Kindvall Vinkvist
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Västra Götaland/Besök på Coloplast i Danmark

Den 13 oktober var det ett glatt gäng på 11 personer som startade i Trollhättan 
med Karl-Everts busstouring med den trevliga chauffören Lars. Resten steg 
på efter vägen, sammanlagt var vi 41 deltagare. Efter en liten rast utanför Var-
berg styrde Lars bussen med säker och lugn hand till färjeläget i Helsingborg 
och vidare över sundet till Helsingör. På båten hann vi med att kolla in om det 
fanns något godis och drickbart att inhandla på hemvägen. Det fanns det!

Väl framme vid Coloplastfabriken blev vi mottagna av Ninni Martell och 
Ulrika Ahlcrona och vi delades upp i två grupper för guidning genom fabri-
ken. Detta är en fabrik byggd för utveckling och testning av nya produkter. 
Grunden för några häftplattor görs också här liksom en del katetrar. På Jyl-
land i Danmark och i flera andra länder sker övrig produktion.
Något trötta efter mycket information och lagom hungriga väntade en under-
bar buffé och sen avslutades besöket med att vi fick se videon om hur Colo-
plast startade med bl.a. Elise Sörensen. Se filmen på hemsidan: coloplast.se

Under bussresan hade Ingela och Stina från Fyrbodal fixat ett vinlotteri. Det 
blev många skratt och tillrop när sex lyckliga vinnare utropades. Lite klu-
riga frågor om Sverige och fåglar hade undertecknad bidragit med och efter 
stoppet i Varberg så kände sig alla väldigt nöjda med dagen och besöket hos 
Coloplast. 
Eva Kindvall Vinkvist
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Första träffen för opererade med Kocks reservoar

ILCO Västra Götaland stod som värd tillsammans med ILCO Skåneregionen 
den 9 september då vi arrangerade en träff för alla medlemmar i ILCO som 
har en kontinent reservoar, Kocks reservoar, för tarm eller uro. Träffen ge-
nomfördes med medel från ILCO-fonden och ägde rum på Dalheimers hus i 
Göteborg. Det är första träffen någonsin i ILCO:s historia.

Vi var 36 st deltagare och några deltog 
även från Norge då vi annonserat om 
träffen på våra Facebooksidor. Från 
Östra sjukhuset deltog kirurgerna Jonas 
Bengtsson och Leif Hultén samt urolog 
Olof Jonsson.

Det bildades en arbetsgrupp på fyra 
personer som ska kartlägga hur många 
‘kockopererade’ det finns i Sverige i för-
sta hand. Utifrån det är tanken att starta 
upp ett projekt om det är möjligt. Detta i första hand för att försäkra oss redan 
opererade om att kompetensen bland framtidens läkare kommer att finnas. Vi 
vill också arbeta för att få till stånd ett större intresse för denna operationsme-
tod bland nu utbildade läkare. Vi behöver ‘lyfta’ denna unika operationsme-
tod. 
Eva Kindvall Vinkvist, ILCO Västra Götaland och 
Rose-Marie Hultman, ILCO Skåneregionen

Västra Götaland/Viljans kraft 
med Leila Söderholm

Den 28 september inbjöd ConvaTec till en kväll med Leila 
Söderholm. 
Leila föreläste på Temakvällen i Göteborg 2016 och vi fick 
än en gång ta del av hennes positiva livssyn och energi. 

ILCO fick också möjlighet att presentera verksamheten inom 
Västra Götaland då inbjudan även gått till stomiopererade 
utanför vår förening. 
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112- AKUT räddar liv

Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt, det vill säga blodpropp i hjärnan och 
hjärnblödning. Det är en stor folksjukdom i Sverige och den som drabbas
måste snabbt få sjukhusvård. Hjärt-Lungfonden har lanserat ett speciellt test som 
hjälper dig att avgöra om en person drabbats av stroke. Testet kallas AKUT-och kan 
rädda liv!

A-ansikte Be personen le och visa tänderna. 
  Om mungipan hänger - ring 112.

K-kroppsdel Be personen lyfta armarna och hålla kvar i 10 sekunder.
  Om en arm faller - ring 112. 

U-uttal  Be personen säga en enkel mening som,
  ”det är vackert väder idag”.
  Om personen sluddrar eller inte hittar rätt ord - ring 112.

T-tid  Varje minut räknas för att rädda liv. Ju fortare behandling sätts in,  
  desto mindre blir skadorna - ring 112. 

RCC, Regionalt Cancercentrum Väst

Enligt den nationella cancerstrategin, som infördes år 2009, är 
en av RCC:s uppgifter att stärka patientens ställning i can-
cervården. Sedan hösten 2015 är jag, tillsammans med Maria 
Boqvist Olsson, patientföreträdare  i vårdprocessen tjock- och 
ändtarmscancer. Vi ingår också i något som heter patient- och 
närståendeperspektivrådet. Uppdraget är väldigt meningsfullt 
och jag känner att vi gör nytta genom att bidra med våra erfa-
renheter.
Läs gärna mer om RCC västs arbete på http://www.cancercen-
trum.se/vast/   
Vuokko Elner
E-post: vuokko.elner@ilco.nu
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Cancerforum/Seminarium med brett patientperspektiv

Den 26 april anordnades ett seminarium av Cancerforum Väst i Dalheimers 
hus. Cancerforum Väst är ett nätverk av intresseorganisationer inom cancer-
forskning och cancervård där ILCO Göteborg är med.

Seminariet inleddes av Gunnar Eckerdahl, överläkare verksamhet onkologi 
SU som pratade om det nya nationella vårdprogrammet Cancerrehabilitering. 
Därefter talade Gunnar Steineck, professor i cancerepidemiologi vid avdel-
ningen för onkologi GU, om ”Att bota cancer med återställd hälsa hos cance-
röverlevaren - att undvika och lindra följdsjukdomar av cancerbehandling.” 
Han talade varmt om en hemsida som heter: Efter cancern, där det finns tips 
och råd för egenvård för patienter som blivit strålade i bäckenregionen.

Annika Kjeller, verksamhetsansvarig för Randiga huset i Göteborg pratade 
om "Livskvalitet utifrån barnets perspektiv", då förälder har livshotande 
sjukdom.

Till sist talade Cecilia Hedström om varför hon tog initiativet till "Fight Can-
cer and Run- loppet.”
En väldigt intressant och givande kväll med många frågor från en engagerad 
publik.
 Vuokko Elner

Cancerforum Väst den 12 april 2018
”Forskningsnyheter” är rubriken på nästa års seminarium som Cancerforum 
Väst arrangerar på Dalheimers hus.

Du som är intresserad, notera detta datum i din almanacka. Det är många 
intressanta föreläsningar och dessa seminarium är alltid välbesökta. 

 Mer information kommer på vår hemsida i början på nästa år.
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Har du överblivet stomibandage och kläder?

Claes I Helgesson är engagerad i Lions som kör hjälpsänd-
ningar till Litauen. Människorna där är i stort behov av det 
mesta. Har du överblivet stomibandage, kläder och skor 
kan du lämna in det till kansliet i Göteborg. Vi ombesörjer 
att någon från Lions hämtar och kör till Litauen.

Utskick med e-post?       @
Vill du få våra utskick med e-post istället för i brevlådan?  

Sänd din e-postadress till vastragotaland@ilco.nu                           

Önskar du kontakt?
I Västra Götaland finns en del ensamma medlemmar, både män och kvinnor, 
har vi fått erfara. Ni som känner för en kontakt, för utbyte, kanske träffas, 
fika eller liknande sänd e-post eller skriv till kansliet, så förmedlar vi kontakt.

E-post: vastragotaland@ilco.nu       
eller sänd brev till:
ILCO Västra Götalands länsförening, Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12
414 53 Göteborg

Kontaktperson/Medmänniska
Kansliet får många samtal från nya och äldre medlemmar som vill ha kontakt 
med andra. Gärna med samma typ av stomi/reservoar, är anhörig eller står 
inför en operation. 
Känner du att du kan vara kontaktperson? Att vara ett stöd för någon som är i 
samma situation som jag själv har varit betyder mycket för båda parter.

Hör av dig till kansliet i så fall.  
Du behövs.      
Välkommen! En vän är den som lyser upp när hela 

världen har slocknat.
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Östra Sjukhuset, Göteborg
Stomimottagningar
Eva Carlsson
Tel 031-343 58 51
Jeanette Fingren
Tel 031- 343 49 37 
månd, onsd, torsd, fred 8-8.30
Anne-Marie Hallén
Tel 031-343 40 61 
månd, tisd, torsd, fred 7.30-8.30
Lotta Petersén
Tel 031-343 49 33
månd-torsd 7.45-8-45
Eva-Lena Lindgren
Tel 031-343 45 53
månd-torsd 7.45-8.45

Alingsås lasarett
Nina Dahlqvist
Tel 0322-22 64 43 
Tel.tid tisdagar, övrig tid röstbrevlåda

Kungälvs Sjukhus, kir-ort kliniken
Kristina Abrahansson
Tel. 0303-98 612

Södra Älvsborgs sjukhus, SÄS, Borås
Christina Selin
Tel 033-616 10 59, ti, to, fr 9-10
Helena Malmquist
033-616 23 15, ti, to, fr 8-10

Norra Älvsborgs sjukhus, NÄL, 
Trollhättan
Anna-Carin Danielsson/Lisbeth Hansson
Tel 010- 435 34 82
månd-torsd 8-9, 15-16, fred 8-9

Skaraborgs sjukhus, Skövde
Anna Johansson/Lotta Kempe
Tel 0500-43 17 27
tisd, onsd, fred 8-9 torsd 7.30-8.30
stomi.skas@vgregion.se

Skaraborgs sjukhus, Lidköping
Eva Broberg
Tel 0510-85 276, onsd. 8-9
mottagning onsd 8-16.30

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Verksamhet Urologi
Diana Bislev
Tel 031-342 44 46
Mottagning månd - torsd med tel.tid 
8.30-9.30, övrig tid telefonsvarare

Kontaktuppgifter till stomimottagningar.

Drottning Silvias barn-  och 
ungdomssjukhus i Göteborg
Stomiterapimottagning
Kristina Gustavsson, stomiterapeut
kristina.u.gustavsson@vgregion.se
Jenny Bergström,stomiterapuet
jenny.bergstrom@vgregion.se
Monika Doroszkiewicz, stomi-o urotera-
peut
monika.doroszkiewicz@vgregion.se
Uroterapimottagning
Charlotte Arfwidsson, uroterapeut
charlotte.arfwidsson@vgregion.se
Helena Ekdahl, uroterapeut
helena.i.berntsson@vgregion.se
Alla nås på kontaktpunkten
031.343 63 00
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Kontaktuppgifter  till bandageföretag.

Axotan AB
Otto och Bo Hermansson, otto@axotan.se   Tel  0734-22 15 76
Emil Enberg, emil@axotan.se                       Tel. 0723-30 71 71
B.Braun Medical AB
Anders Lundqvist, anders.lundqvist@bbraun.com   Tel  0709-91 92 61
Capero Medical AB
Carina Robertsson, info@capero.se   Tel 0733-41 42 13
Coloplast AB
Malin Ottosson, semo@coloplast.com    Tel  0703-95 41 90
ConvaTec Sverige AB
Janne.Stenberg@convatec.com     Tel  0709-66 40 85 
Dansac 
Annelie Eliasen, annelie.eliasen@dansac.com  Tel 0706-76 40 79
Hollister
Anna Andreasson, anna.andreasson@hollister.com Tel  08-446 46 46
M.Care AB       Tel  046-29 24 00
Brian Würtz, kundservice@mcare.se   Tel  0708-68 59 20
Mediplast 
Daniel Gustafsson, mediplast.info@mediplast.com          Tel  040-671 23 00
Miraspol
Jan Skoglund, JS-produkter@telia.com   Tel  0703-15 43 10
Nordicare AB
Jörgen Kjellgren, jorgen.kjellgren@nordicare.se  Tel  042-450 88 60
PartnerMed AB
Birgitta Thorin, biggan@partnermed.se                              Tel  0706-59 66 02
3 M Svenska AB
Cecilia Nilsson, cecilia.nilsson@mmm.com  Tel  0727-13 90 30
Wellspect Health Care
lofric.se@wellspect.com    Tel  031-376 40 20

ILCO VG hade en insamlingsbössa för Världens Barn 
med på resan till Coloplast i Danmark och på 

Temakvällen i Göteborg.
Insamlingen inbringade 361 kronor som vi med glädje 

överlämnar till Världens Barn.
Stort tack till er alla som lämnade en slant i bössan.
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ILCO Västra Götalands
länsförening vill framföra ett

STORT, VARMT TACK
till....

• våra medlemmar för trevliga möten
• bandageföretagen som troget kommer till våra träffar och bidrar till vår      

verksamhet med bl.a. information och material
• föredragshållare och intressanta föreläsare
• Dalheimers hus med administration, reception och vaktmästare
• alla stomiterapeuter i Västra Götaland, som under detta år haft större      

arbetsbelastning p.g.a upphandlingen men ihärdigt stöttat och hjälp oss 
stomiopererade, både medlemmar och andra utanför föreningen

• Handikappförbunden
• vår kanslist Annika, som med sitt glada och trevliga sätt bistår alla som 

ringer eller kontaktar vårt kansli. Vi känner en stor trygghet med den     
service som Annika ger våra medlemmar och andra.

• alla ni andra som på olika sätt bidragit till vår verksamhet i                   
Västra Götaland med våra fyra lokalföreningar

       Vi önskar alla läsare en riktigt

                               
  

VG-magasinet
Redaktör: Eva Kindvall Vinkvist 0706-69 10 24, eva.vinkvist@ilco.nu
Ansvarig utgivare: Marianne Edström

Tryckt hos Handelstryck AB,  Borås
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Telefonnummer är 031-24 84 18

Telefontid: måndag, onsdag och fredag kl 13.00 - 15.00
Ringer du på andra tider är, tala in ett meddelande på 
röstbrevlådan, så tar vi kontakt så fort som möjligt. 

E-post: vastragotaland@ilco.nu 
Hemsida: www.ilco.nu/vastragotaland 

Facebook: ILCO Västra Götaland

ILCO Västra Götalands länsförening
Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12,

414 53 Göteborg

Besöksadress
Dalheimers Hus

Slottsskogsgatan 12, plan U1, Göteborg
Kanslist: Annika Helmersson
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