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Du vet väl om att vi har fyra lokalföreningar i 
ILCO Region Västra Götaland? 

Medlemsantal i Västra Götaland 2017-12-31 fördelat på lokalföreningarna.
     Göteborg 436 st, Skaraborg 157 st, Fyrbodal 151 st, Sjuhärad 113 st.

Att vara medlem i ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet

Genom att vara medlem i ILCO-förbundet bidrar du till att region och lokal-
förening bland annat kan anordna medlemsträffar med produktföretag, café-
träffar, teaterbesök, studiebesök och arrangera resor. 

Att vara medlem innebär att du betalar din medlemsavgift till ILCO-förbun-
det. Din bostadsort bestämmer sen vilken region/länsförening du kommer att 
tilhöra. Medlemsavgiften för 2019 är 220 kronor för enskilt medlemskap och 
320 kronor för familjemedlemskap. Om du ansöker om medlemskap under 
oktober-december i år, ingår även dessa månader 
i medlemssavgiften för 2019. 

Förbundet kan agera och bevaka på riksplan för 
att våra behov och önskemål beaktas i t.ex. Soci-
alstyrelsen, TLV Tandvårds- och läkemedelsför-
månsverket och Försäkringskassan.

Engagerade medlemmar behövs alltd. Är du intresserad av att göra något i vår 
regionsförening eller någon lokalföreninge, tag kontakt med kansliet 
031-24 84 18 eller vastragotaland@ilco.nu eller ordförande Eva K Vinkvist.

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

2 VG-Magasinet



Året som gått

Nu har det gått ett år sen förra VG-magasinet och det 
är dags att förändra tidningen lite. Styrelsen vill för-
söka göra två nummer av VG-magasinet per år. Detta 
för att du som medlem ska få mer information om vad 
som händer i föreningarna och för att våra kontakt-
uppgifter ska vara mer uppdaterade. 

I början av tidningen finns lite längre reportage och 
bilder från aktiviteter som varit under hösten samt 
barn- och familjeverksamheten och Unga Vuxnas 
aktiviteter. I mitten i tidningen hittar du produktföre-
tagens annonser. Därefter följer de olika lokalföreningarnas rapporter och lite 
om kommande aktiviteter våren 2019. Kontaktuppgifter till lokalföreningarna 
finner du också där. I sluter av tidningen har vi lite mer information och kon-
taktuppgifter till regionföreningen och telefonnummer till stomimottagning-
arna. Hoppas du kommer att tycka om förändringen. 

Under året har vi sänt ut en enkät till dig som medlem, angående upphand-
lingen av stomiprodukter som regionen gjort. Tack alla som svarat på enkäten. 
Vi fortsätter arbetet med regionen. Om du är intresserad av att läsa resultatet 
kan du hitta dem på vår hemsida: https://www.ilco.nu/media/final-rapport-
enka-cc-88t-ilco.pdf  

Vi har bytt namn till ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet, Region Västra 
Götaland. Det stämmer bättre överens med Regionen som bildades 1999.
Detta uppmärksammar vi också genom att jubilera 20 år på årsmötet 16 mars 
2019. Inbjudan kommer senare. 

Tack för alla möten under året, tack till produktföretagen, föreläsare, Dalhei-
mers hus med personal, Funktionsrätt och alla andra som på olika sätt bidra-
git till vår verksamhet och hoppas vi ses igen 2019. Önskar dig som läser en 
riktigt GOD JUL och ETT Gott Nytt 2019.

 Eva Kindvall Vinkvist, ordförande ILCO Region Västra Götaland

2018                                                                                                               



Världstomidagen 2018
 
Den 6:e oktober arrangerades Världsstomidagen, World Ostomy Day, av 
ILCO-förbundet och ILCO Region Västra Götaland. Scandic Crown i Göte-
borg var platsen och cirka 130 deltog den dagen. Moderator för dagen var Åsa 
Lindell som på ett utmärkt sätt ledde oss genom programmet. 

Colorektalkirurg Jonas Bengts-
son och universitetsjukhusö-
verläkare Ingvar Bosaeus, båda 
från Sahlgrenska Universitets-
sjukhuset/Östra Sjukhuset hade 
intressanta föreläsningar. Jonas 
bl.a. om varför man får en 
stomi, orsak och behandlings-
former och Ingvar om hur man 
bäst behandlar personer med 
kort tarm. 

Ingvar informerade också om Tarmsviksenheten som finns på Sahlgrenska. 
Maria Gullberg berättade inlevelsefullt om hur hennes liv förändrats sen hon 
fått injektioner med Revestive för sin tarmsvikt. 

Hon har nu kunnat återgå till halvtidsarbete 
efter att i många, många år varit mycket sjuk 
p.g.a kort tarm.

Stomiterapeut Lena Wistmar från Ersta 
sjukhus berättade om sitt arbete och om de 
nationella riktlinjer för återbesök efter tarm- 
och stomioperation, som nu gäller.

Bild: Maria och Åsa
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Världsstomidagen 2018

Lena Wistmar och Annica Wistedt mottog också årets stomipris som stomi-
mottagningen på Ersta sjukhus erhållit med motiveringen: 

Vårdens inställning till stomiopererade har un-
der många år varit att patienten ska vara tack-
sam som överlevare och inte klaga på besvär-
liga kroppsliga förändringar efter operation. 
Men inte stomimottagningen på Ersta sjukhus i 
Stockholm! 

På ett strukturerat sätt öppnas upp för frågor 
och funderingar om sexualitet och kroppsliga 
förändringar redan före en stomioperation. Det 
är ett stort steg framåt för patienterna!

På bilden ser vi från vänster Lena Wistmar, 
förbundsordförande Bo Karlsson och Annica 
Wistedt motta diplom och stomipris. 

David Svensson, triathlet, berättade om sin resa 
från svårt sjuk i ulcerös kolit till elitidrottare. 
David har trotsat sjukdomen på ett sätt som är 
förbluffande. Hans energi smittar av sig när han 
berättar.

Vår egen medlemsenkät presenterades och den 
finns också på ILCOs hemsida under länsfören-
ingar, Region Västra Götaland
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Barn-  och familjeverksamheten

ILCO-förbundets barn- och ungdomsläger arrangeras varje år vecka 26. 
Familjedagarna för hela familjen äger rum på Karlskoga folkhögskola under 
Kristi Himmelsfärdshelgen varje år. Som medlem kan du söka bidrag och 
få ersättning från regionföreningen för deltagande i ovanstående barn- och 
ungdomsläger samt för familjedagarna, med de kostnader som ej betalas av 
ILCO-förbundet. 

Det finns också en barn- och familjeverksamhet i Västra Götaland 
För den ansvarar Marianne Edström i Göteborgs lokalförening.

Lisebergsbesöket 2018
Utanför Lisebergs stora entré samlas vi, ILCOs barnfamiljer, för att vara med 
på den årliga Lisebergsträffen. Runt trettio personer är samlade under den 
klarblå himlen, alla sugna på att gå in genom de stora, rosa portarna och på-
börja äventyret som väntar där innanför. Barnen busar, ungdomarna snackar 
och de vuxna småpratar. Stämningen är god och de flesta ser ut att ha hunnit 
njuta av den senaste tidens ständigt strålande sol.  

Efter en gruppbild är det 
dags att gå in. Alla sprids 
som för vinden; några rusar 
direkt till värstingarna, 
Balder, Atmosfear och 
Mechanica, medan andra 
värmer upp (eller kanske 
snarare kyler ner sig) med 
Flume Ride. 

För de yngsta blir dagen full 
av kaniner; de springer runt 
och leker i Kaninlandet, 
kramar kaniner och åker Kaninresan. För de äldre består dagen mer av åk, 
köande, åk och åter köande, vilket skapar tid för både lättsamma och djupare 
samtal.  

6 VG-Magasinet



Barn- och familjeverksamheten 

Halv två samlas de som vill och äter på 
Äteriet, ett hus med en samling av olika 
restauranger så att alla kan välja det som 
just de är sugna på. För de flesta blir det 
kebab i olika former, men även en och an-
nan tacotallrik och panini smyger sig in.  

Med mätta magar ger sig gänget ut igen, 
nu redo för nya utmaningar. Det blir 
Farfars Bilar, Kållerado och Helix, vissa 
lyxar till det med en sockervadd mellan åken. 

Bild till höger: Jennie Nilsson med sambo Tomas och deras dotter Hilda. 

Medan mammorna underhåller barnen vå-
gar sig papporna in i Gasten, Lisebergs 
spökhus, innan det är dags för fler gemen-
samma åk. 

Dagen avrundas för många med spel på 
de många olika lyckohjulen med förhopp-
ningen att, som grädde på moset, åka hem 
med en stjärn-
vinst. 

Oavsett stjärnvinst eller ej var det en glädjens dag, 
och vi ser alla fram emot nästa års Lisebergsträff!

Tack till årets bidragsgivare. 

Bild till höger: Holger, Oskar och Eliott

Text och bilder: Melinda Carlsson/Jennie Nilsson

2018                                                                                                               



Barn- och familjeverksamheten 
Besök på Nordens Ark

Från stiftelsen Nolleroths 
donationsfond hade Gö-
teborgs lokalförning sökt 
och erhållit bidrag till 
barnverksamheten.

Vi var några familjer 
som gick tillsammans i 
parken på förmiddagen 
och fick se bland annat 
lo, röd panda, pallaskatt 
och olika leoparder. Efter 
lunch tittade vi på uttern 
och lekte på lekplatsen. 

Klockan 14 anslöt de andra familjerna och vi gick i vargens spår. Tyvärr såg 
vi ingen varg men fick bekanta och beskåda några andra djur bland andra 
skogsren, vitryggig hackspett, vildkatt och järv. 

Efter guidningen bjöd ILCO på glass och vi fick tid att prata och umgås. På 
vägen ner till hotellet fick vi 
äntligen syn på tigrarna. In-
checkningen på hotellet gick 
bra och sen avnjöt vi en fantas-
tisk god middag. 

Barnen lekte sen kvällen lång 
och vi föräldrar samtalade och 
delade upplevelser och erfaren-
heter. Dagar att minnas! 

Tack för att vi fick denna resa. 
Text och bilder: Jennie Nilsson
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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 oss 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: 0768-19 39 04

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.
 

På följande sidor presenteras vårt besök på 
Liseberg 2018.

En vän är den som lyser upp när hela 

världen har slocknat.
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ILCOs Unga Vuxna
Besök på Liseberg

Efter flera dagar med ihärdig blåst och kraftiga regnskurar tittade solen 
äntligen fram igen, precis i tid till ILCO Unga Vuxnas numera årliga Lise-
berg-träff! Den 23 september träffades vi i entrén klockan 11 då nöjesparken 
öppnade och tillsammans med flera hundra andra glada människor, som också 
ville njuta av denna soliga dag, strömmade vi in i parken. Både femkamp, mat 
och spel stod på schemat, men först satte vi oss i Lisebergsbanans tåg för en 
lagom nervkittlande tur runt parken. 

Efter den färden hade även vi fått upp ångan och bestämde oss för att börja 
med vår femkamp. Först ut var Tankracet, där vi skulle skjuta vatten i tanken 
på en rörlig bil, därefter sköt vi på banditer och cowboys i 5D-spelet Despe-
rados. Eftersom AtmosFear låg precis intill passade vi därefter på att få oss 
en rejäl adrenalinkick genom att låta oss släppas ner från det 116 meter höga 
tornet i 110 km/h. Benen skakade efteråt, det kan jag lova! 

Men det kan betrak-
tas som en bagatell 
jämfört med Lise-
bergs nya värsting 
– Valkyria. En 
90-gradersbacke får 
en att susa igenom 
den underjordiska 
tunneln och ger det 
breda tåget kraft att 
ta sig igenom både 
loopar och 360-gra-
dersvridningar. Hua 
mig! Vi stod i valet 
och kvalet om det 
var värt att stå i kö en timma för att få den upplevelsen, men eftersom man 
tänker bättre på full mage beslutade vi oss för att äta lunch först. Café Taube 
levererade både goda köttbullar och vegetariska biffar och stärkta av dessa 
gav vi oss snart ut i nöjesparken igen. 
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ILCOs Unga Vuxna

Men det blev ingen Valkyria den här gången, femkampen stod högre upp på 
agendan. Och som vi kämpade! Vi lastade bananer i backar, sköt prick med 
luftgevär och rullade bollar i hål för att föra våra små Balder-tåg framåt, och 
allt resulterade i en jämn slutspurt. Jag gick förvånande nog segrande ur täv-
lingen men vi fick alla varsin grenseger och lika mycket skratt, vilket är det 
mest betydelsefulla i slutändan.

Även om femkampen nu var färdig kände vi oss inte riktigt lika färdiga med 
varken åken eller spelandet. Både Balder och Uppsvinget gav oss rejäla pirr 
i magen, men lyckohjulsspelen gav tyvärr inte någon större utdelning än en 
vanlig påse Bilar, men man är väl glad för det lilla, eller hur? Några varv i 
Göteborgshjulet med fantastisk utsikt över staden fick avsluta vår vistelse i 
parken. Med glada miner och förhoppningar om en Liseberg-träff även nästa 
höst tackade vi för den här gången och blickar fram mot nya, roliga träffar!

Text: Melinda Carlsson, Ungdomsombud ILCO Göteborg/Västra Götaland

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 om-
besörjer att någon från Lions hämtar och kör till Litauen.

På sushi tycker jag mest om den där 

gröna sörjan. Jag tycker om att gråta 

av starkhet. 

                
   Patrik, 8 år.
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Förbundskongress 2018

ILCO förbundet håller kongress vartannat år och i september var det dags för 
alla länsföreningars ordförande och övriga att bege sig till Stockholm. Vår 
ordförande och kassör var 
våra representanter. 

Då kongressen är ILCO-
förbundets högsta beslu-
tande organ, precis som 
årsmöten är i region- och 
lokalföreningar, behöver 
deltagarna vara pålästa. 

Där behandlas bl.a. stadgar, 
ekonomi, medlemsavgif-
ter, nationell verksamhet 
som hemsida, förbundets 
Facebook-sidor, barnläger, 
familjedagar, intressepoli-
tiska frågor och annat övergripande. 

Ledamöter i förbund arbetar ideellt, precis som vi gör i region/län/lokalfören-
ing. Förbundet har ett treårigt projekt som heter stödverksamhet. Titta gärna 
på vår hemsida.

På kongressen var Sara och Alfie från FPES, 
föreningen för transpersoner, inbjudna. De gav 
oss en informativ föreläsning om föreningen i 
allmänhet men även om könsidentitet och köns-
uttryck. Läs mer på deras hemsida www.fpes.se 

På bild till höger: Sara, Vuokko och Alfie.
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Förbundskongress 2018 

På bilden nedan ser ni förbundstyrelsen vald för två år.
Från vänster: Vuokko Elner, Petra Knöös, Lars-Ingvar Johansson, Anne 
Carlsson, Mats Sjödin, Jimmy Brorson (Unga Vuxna), Christer Rolandsson 
och Charlotte Bygdemo-Toytziaridis. 

Förbundsordförande Bo 
Karlsson, var ej närvarande vid 
gruppfotograferingen.

Kontaktperson/Medmänniska

Kansliet får en del samtal från nya och äldre medlemmar som vill ha kontakt 
med andra. Gärna någon med samma typ av stomi/reservoar eller en anhörig. 
Känner du att du kan vara kontaktperson? Att vara ett stöd för någon som är i 
samma situation som du själv har varit betyder mycket för båda parter.
Hör gärna av dig till kansliet i så fall.  
           Välkommen!

Kan man kalla en hästsko för gångjärn?
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Resa på Dalslands kanal

Den 24-25 augusti arrangerade region-
föreningen och lokalföreningen Fyrbodal 
en resa på Dalslands kanal. De förhands-
bokade 40 platserna gick åt inom två 
veckor. Då vår region är stor hade vi 
bokat rum på Håveruds herrgård för de 
som hade långt att resa och de var ett 
trettiotal. 

En härlig middag på Rökeriet på fredag kväll inledde arrangemanget. 

Avresan från Håverud med M/S Storholmen startade lördag förmiddag 
klockan elva. 

Här lämnar vi Håverud med advedukten 
bakom oss och beger oss ut på kanalen.
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Resa på Dalslands kanal

Resan tog cirka fem timmar till 
Bengtsfors och under resan intogs 
en härlig lunch bestående av Håve-
ruds varmrökta lokalproducerade 
lax, sallad, örtsås, potatis och bröd. 

Många slussar blev det.

Till höger en sluss för båtar och 
en för bilar.

Halv sex var vi tillbaka i Hå-
verud och vi tackade varandra 
för trevliga dagar och begav oss 
hem igen. 
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Årsmötet för regionföreningen 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 regionfören-
ingen eller respektive lokalförenings representant i 
valberedningen eller någon i styrelsen. 

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

Fyrbodals lokalförening kallar till årsmöte den 23 februari 2019. 

Skaraborgs lokalförening kallar till  årsmöte den 24 februari 2019.

Sjuhärads lokalförening kallar till årsmöte den 23 februari 2019.

Göteborgs lokalförening kallar till årsmöte den 24 februari 2019.

Västra Götalands regionförening kallar till årsmöte den 16 mars 2019. 
Vi firar 20-årsjubileum med filmvisning med undervattnings-
fotograf Seppo Rapinoja, musikunderhållning med Benke och 
Benke och supé på Yxhammargården i Borås. Inbjudan kom-
mer i början av 2019.

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

Kallelse till  årsmöten 2019
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Fyrbodals lokalförening

I Fyrbodal arrangerade vi tillsammans med regionföreningen resa på Dals-
lands kanal i augusti. En mycket uppskattad resa. Vi ordnade också en guidad 
tur på Sotenäs flygflottilj och där var vi ett trettiotal. Det var uppskattat. 

 

Vi hade som vanligt en kväll i 
mars där vi tillsammans med 
Mag- och tarmföreningen hade 
föreläsning och visade bandage 
på NÄL. 

Styrelsen önskar en riktigt
GOD JUL och GOTT NYTT ÅR 
och hoppas vi ses nästa år igen.

Ingela Svensson, ordförande Fyrbodals lokalförening
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Göteborgs lokalförening

I år har vi startat caféträffar, som slagit väl ut. Mellan 5-10 
personer har kommit varje gång. Det har visat sig vara ett 
mycket trevligt sätt att umgås några timmar tillsammans 
och prata om livet. Vi fortsätter så länge det finns intresse. 
Vår revisor Bosse Andersson är mycket påläst och guidade 
oss igenom Göteborgs Konstmuseum med den äran.

Ett viktigt inslag i vår verksamhet är att delta en kväll på 
Göteborgs Konserthus, som ger en konsert till förmån för 
cancerforskningen. ILCO har ett bord där vi lämnar ut 
information till de som besöker. Vi kommer i år att sälja 
pärlade armband, som vårt stöd till cancerforskningen. 

Vi inbjuds till vuxenutbildningar för att informera blivande skolelever om 
stomi och hur det är att vara stomiopererad. Att rekrytera informatörer har vi 
inga problem med. Däremot är det svårt att rekrytera ideellt arbetande till vår 
styrelse vilket de flesta patientföreningar också har svårt med. Styrelsearbetet 
tar ju en del av ens frihet men när man möter alla tacksamma medlemmar 
känns det helt rätt, vi behövs. Om någon av er vill prova på att behövas, ta 
kontakt med ILCOs kansli i Göteborg.

Tack för att ni skänker kläder m.m och lämnar överblivet stomimaterial till 
vårt kansli. LIONS, som hämtar och ser till att allt kommer till Litauen, sän-
der ett stort tack.

Under 2019 har vi planerat mer cafeträffar, seminarium med Cancerforum 
Väst, Leva Fungera mässan, stomikväll i samarbete med regionföreningen 
och julbord som även avslutar detta års verksamhet. 

ILCO Göteborg önskar alla EN GOD JUL och  ETT GOTT NYTT ÅR.

Marianne Edström, ordförande Göteborgs lokalförening

2018                                                                                                               



Sjuhärads lokalförening
Hej, här kommer lite information från Sjuhärad.
Vi började året med en rolig teater ”Stulen Kärlek” på Sinnenas hus i Borås.
Efter vårt årsmöte åt vi lunch på Orangeriet i Stadsparken Borås. 14 medlem-
mar hade mött upp på årsmötet.

I april hade vi en caféträff på Cafe’ Bakgården där ett tiotal medlemmar pra-
tades vid över kaffe med dopp. 
I samarbete med regionföreningen gjordes ett besök till Åby travbana där vi 
provade lyckan genom att satsa på hästarna, med varierat resultat. Vi intog 
också en härlig buffe’. 

I maj styrde vi färden 
till Nitta där vi åt våffla 
med tillbehör på Åda-
lens Cafe’. Ett väldigt 
mysigt ställe som kan 
rekommenderas.
Vi fick också en liten 
musikunderhållning av 
Bernt, ägare till våffel-
cafét.

Innan sommaruppehål-
let hann vi med ytter-
ligare en teater, denna 
gång på innergården på Hemgården i Borås. Där tittade vi på August i Pal-
tebo. I oktober var det åter teaterdags i Borås.

I december har vi planerat en julfest med julklappsutdelning. Håll utkik efter 
inbjudan. I januari ställer vi kosan till Sagateatern i Borås och ser på Nyårs-
revyn.

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR till alla våra trevliga medlemmar önskar
styrelsen genom:

Ann-Louise Andersson, sekreterare Sjuhärades lokalförening
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Skaraborgs lokalförening

Ännu ett år ligger snart bakom oss. Efter en helt otrolig sommar och en fan-
tastiskt fin början på hösten så märker vi nu att kvällarna blir mörkare och nu 
har vi också ställt om klockan till vintertid och får ta vara på kvällarna med 
att tända ett gäng med ljus, slappa och ladda batterierna inför kommande jul 
och nyårshelg med allt vad det innebär.

Vårbrunch på Idas brygga den 6 maj. En solig dag samlades 35 medlemmar 
i Karlborg. Med gott humör och mat som smakade väldigt bra, tyckte alla 
deltagare att det var extra kul att vi kunde arrangera detta på en ort där vi  
tidigare inte varit och besökt så många gånger.

Höstlunch i samband med bandageträff testade vi i oktober 
på Flämslätts kurs- och stiftsgård.

Vi vill passa på att skicka ett stort tack till alla medlemmar 
som varit med och hjälpt till med det praktiska för att vi ska 
kunna genomföra våra aktiviteter. Vi vill också tacka alla de 
som skänkt vinster till våra lotterier samt ett stort tack alla 
ni som kommit och deltagit på våra aktiviteter under året.
Nu hoppas vi att under nästa år få glädjen och förmånen att träffa ALLA våra 
medlemmar.

Vi tackar våra stomiterapeuter som hjälper till att ”marknadsföra” vår för-
ening och ett stort tack till Eva Gunnarsson som lägger ner mycket tid och 
energi så att vår stödverksamhet fungerar så bra.
Till sist! Boka in den 24/2 2019 för vårt årsmöte i era kalendrar redan nu.
Tid och plats meddelar vi i kallelsen.

Vi önskar er alla en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR !!

Styrelsen ILCO Skaraborg
genom

Christina och Marita
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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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Information till dig med handikappersättning

Merkostnadsersättning införs den 1 januari 2019 och kommer på sikt att 
ersätta handikappersättningen. Viktigt att veta för dig som idag har handikap-
persättning är att din ersättning inte försvinner den 1 januari och inte heller 
automatiskt övergår i merkostnadsersättning.

Om du idag har handikappersättning kommer ersättningen inte att upphöra 
för att nya bestämmelser träder i kraft den 1 januari 2019. Det kommer inte 
heller att ske någon automatisk övergång till merkostnadsersättning. Det finns 
övergångsbestämmelser för dig som vid årsskiftet har ett pågående beslut om 
ersättning.
Övergångsbestämmelserna innebär att du som har handikappersättning behål-
ler din ersättning så länge som det står i beslutsbrevet eller tills det blir aktu-
ellt att ompröva ditt beslut. Ditt beslut om handikappersättning ska omprövas 
om det händer något som påverkar din rätt att få handikappersättningen eller 
om du får ett beslut om aktivitetsersättning, sjukersättning eller ålderspension.

Merkostnadsersättning
Rätten till ersättning baseras enbart på skäliga merkostnader.
Vuxna med funktionsnedsättning eller föräldrar till barn med funktionsned-
sättning kan få ersättningen.
Den lagstadgade rätten för blinda och personer med grav hörselnedsättning 
finns kvar i den nya lagstiftningen.
Ersättningen kan beviljas på fem ersättningsnivåer.
Ersättningen kan beviljas retroaktivt upp till tre månader innan ansökan 
kom in.
Rätten till ersättningen omprövas minst vart fjärde år om det inte finns skäl att 
ompröva ärendet med längre tidsintervall. Omprövning sker också vid änd-
rade förhållanden som påverkar rätten till ersättningen.

Läs mer på försäkringskassans hemsida:
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/informa-
tion-for-dig-med-handikappersattning
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Inom vår regionförening har vi en kontaktverksamhet.

Du som känner för en kontakt, utbyta erfarenheter, kanske träffas över en 
fika eller liknande, skicka e-post eller skriv till kansliet, så förmedlar vi 
kontakt.

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

Användbara kontaktuppgifter
ILCO-förbundets hemsida: https://www.ilco.nu/
ILCO-förbundets stödsamtal via telefon: Tel:08-546 40 520

Cancerfondens hjälp och stödlinje, om du behöver prata med någon
https://www.cancerfonden.se/samtal/informations-och-stodlinjen

Beställ läkemedelsnära produkter, dina stomihjälpmedel.
logga in med e-legitimation, bank-id eller mobilt bank-id
1177.se/VastraGotaland

Allmänna tandvårdsbidraget, https://www.forsakringskassan.se/
tandvard
Du kan ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag om du t.ex. har ulcerös colit,
Crohns sjukdom eller tarmsvikt. 
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/sarskilt-
tandvardsbidrag

Försäkringskassan, om funktionsnedsättning 
https://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning

Försäkringskassans Kundcenter för privatperson tel 0771-524 524
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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  produktföretag.

Axotan AB
Otto 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     Tel. 040-41 07 13
Carina Petersson, info@capero.se   Tel 0733-41 42 13

Coloplast AB
Kundservice privatpersoner    Tel  0300-332 56

ConvaTec Sverige AB
Sammy Malca, sammy.malca@convatec.com   Tel  0702-52 36 76 

Dansac 
Annelie Eliasen, annelie.eliasen@dansac.com  Tel 0706-51 11 98
Hollister
Anna Andreasson, anna.andreasson@hollister.com Tel  08-446 46 46
M.Care        
kundservice@mcare.se     Tel  046-29 24 00
Anna Forsblom, produktspec./stomiterapeut  Tel 0708-16 10 00

Mediplast       Tel 040-671 23 00
Daniel Gustafsson, mediplast.info@mediplast.com          Tel  0727-36 13 15
Miraspol
Jan Skoglund, JS-produkter@telia.com   Tel  0703-15 43 10

Nordicare AB      Tel  042-450 88 54
Jörgen Kjellgren, jorgen.kjellgren@nordicare.se  Tel  0707-90 94 30

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

Ynolens AS
Jarl Guld, jarl.guld@ynolens.no    Tel +47 95 22 21 58
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Ordförande 
Eva Kindvall Vinkvist     0706-69 10 24
Nolhamra, 515 93 Seglora
eva.vinkvist@ilco.nu

Kassör
Ann-Louise Andersson  033-10 19 20
Vilegränd 32               0703-06 93 66
504 46 Borås
sveabomb@icloud.com

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

Ledamot Göteborg/vice ordförande
Marianne Edström         031-57 32 30
Lillekärr Södra 28         0735-80 17 53
425 31 Hisings-Kärra
marresigge@gmail.com

Ledamot Sjuhärad
Elisabeth Bolin            0733-96 99 28
Linnégatan 21 lgh. 1101
506 36 Borås                 033-41 65 51
lisa_nilob@hotmail.com 

Adjungerad Ledamot Skaraborg
Marita Petersson 0510-172 30
Framnäsvägen 14 A 0703-69 90 06
531 54 Lidköping
422petersson@telia.com

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

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

Ersättare Sjuhärad
Laila Wallin  0704-99 89 89
Lilla Brogatan 26
503 35 Borås
laila.h.wallin@hotmail.com

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

Revisor
Gordon Bäck  0302-172 84
Västergärdet 3
443 34 Lerum
goroba@telia.com

Revisorersättare
vakant

Adresslista Region Västra Götalands styrelse 2018
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Telefonnummer är 031-24 84 18

Telefontid: måndag, onsdag och fredag kl 10-11.
Andra tider telefonsvarare.

Kansliet säkrast öppet må-fre 10-13. 
E-post: vastragotaland@ilco.nu 

Hemsida: www.ilco.nu/vastragotaland 
Facebook: ILCO Västra Götaland

Plusgiro: 85 09 34-1

ILCO Region Västra Götaland
Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12,

414 53 Göteborg

Besöksadress
Dalheimers Hus

Slottsskogsgatan 12, plan U1, Göteborg
Kanslist: Annika Helmersson

Tryckt hos Handelstryck AB,  Borås
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