
Vi finns till 
för drabbade och anhöriga till dem 
som har funktionsförändringar i urin- 
respektive tarmkanal

HALLANDS LÄNSFÖRENING



Kan vi hjälpa till?

ILCO Halland

Vi försöker hjälpa dig att svara på de flesta frågor om 
tarm-, uro- och magsjukdomar. Det kan till exempel 
handla om stomi, reservoar, cancer eller intimitet.  Vi ger 
dig tips och råd i vardagen. 

ILCO Halland är en länsförening som bevakar lokala 
intressen i Halland. 

• Vi anordnar mycket förmånliga medlemsträffar   
 (famijeveckor, ungdomsträffar och weekends för   
 barn) med syfte att utbyta erfarenheter. 
• Vi arrangerar tema- och kulturresor.
• Genom nära kontakt med sjukvårdens huvudmän   
 bevakar vi intressen kring tarm-, uro- och magsjuk- 
 domar.
• Vi besöker produkttillverkare för att få vara med och  
 påverka utvecklingen av våra stomiprodukter.



Bli medlem

ILCO-förbundet

Alla kan vara med. Är du anhörig, stomiopererad eller 
har någon tarm-, uro- eller magsjukdom? Vi är din tales-
person när du kanske inte orkar själv.

Det finns två typer av medlemskap; ett personligt och 
ett för hela familjen (alla bokförda på samma adress). 
Som medlem kan man ta del av alla våra aktiviteter. 

Du anmäler dig lättast genom att gå in på www.ilco.nu 
och klicka på ”Bli Medlem”. Genom att fylla i formulä-
ret så får vi dina kontaktuppgifter. Väljer du dessutom 
att fylla i din diagnos har vi möjlighet att bjuda in dig till 
skräddarsydda evenemang. 

ILCO-förbundet är vår centrala organisation som hjälper 
oss att hålla ordning på medlemsregister och avgifter, så 
att vi kan fokusera på det lokala. De håller också reda 
på om du flyttar så att du får del av informationen från 
din nya region. 

Förbundet hjälper också till att organisera 
de stora träffarna för barn ungdom och 
familjer.



ILCO Hallands Länsförening
halland@ilco.nu 
 

ILCO Förbundet
Hamngatan 15 B
172 66 Sundbyberg

Tel. 08-546 40 520
info@ilco.nu

På förbundets hemsida kan man ställa frågor via ett for-
mulär eller få hjälp via mail eller telefon. ILCO finns även 
på Facebook. Där  kan du också får hjälp med svar på 
dina frågor.

Kontakta oss gärna

www.ilco.nu


