
 
 

Stomipriset 2019 till stomiundersköterska Ismira Serdarevic, Västerås 

- Hon har en unik förmåga att möta alla patienter  
 
”Ismira Serdarevic är en ambassadör för stomivård och hon har en unik förmåga att möta alla 
patienter och driver frågan om att det ska finnas många specialiserade undersköterskor i 
stomivården. Ismira finns som stöd för alla på Kirurgkliniken Västmanlands sjukhus och är alltid 
lika stolt över det jobb som görs tillsammans.” 
Så lyder motiveringen till Stomipriset 2019. 
 

  Ismira Serdarevic 
 
-Jag är så lycklig och hedrad! Det är mina kollegor som lämnat in nomineringen av mig på grund av 
att de ser mitt engagemang och passion för jobbet, jag älskar mitt arbete! säger stomiundersköterska 
Ismira Serdarevic, som även beskriver sig som en ”psykolog, syster eller mamma för sina patienter.” 
 
Kirurgkliniken på Västmanlands sjukhus i Västerås gör cirka 200 stomioperationer varje år. 
-Det är mycket känslor kring att få en stomi och de flesta befinner sig i en kris, en sorg och en 
bearbetning. Jag följer upp patienten både innan operation och när de kommer därifrån, jag pratar 
och försöker se den enskilda människan. Sen börjar första träningen i att hantera sin stomi och jag 
följer upp dem efter. Det blir stor vänskap ibland, säger Ismira Serdarevic, som går under 
smeknamnet ”Stomira” på jobbet. 
Priset från ILCO är en hedersutnämningen, men Ismira Serdarevic berättar att prissumman på 10 000 
kronor kommer väl till pass då hon nu går en specialistutbildning i akutsjukvård för undersköterskor. 
 
Stomipriset syftar till att uppmärksamma en person eller grupp som på ett framstående sätt agerat 
för att uppmärksamma, påverka eller förbättra situationen för de cirka 43 000 personer i Sverige som 
är stomiopererade.  
 
Frågor: 
Prisvinnare Ismira Serdarevic, stomiundersköterska Kirurgkliniken Västmanlands sjukhus Västerås, 
tfn. 021-17 36 55 
Pressfrågor: Lena Bergling, tfn 070-2345 158 
 
ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet är en ideell intresseorganisation vars målgrupp är alla med en sjukdom eller missbildning i tarmsystem 
och/eller urinvägar oavsett om de för närvarande är stomi/reservoaropererade eller inte samt naturligtvis även alla närstående och övriga 
intresserade. En stor målgrupp för ILCO:s verksamhet är personer med tarmcancer och cancer i urinvägar. ILCO är en av 
medlemsorganisationerna i Nätverket mot cancer samt en av huvudmännen i Cancerfonden. 


