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Kansliets hörna.

Hej alla medlemmar!
Nu har jag arbetat över två och ett halvt år som kanslist 
på ILCO Västra Götalands/ILCO Göteborgs kansli. 
Jag trivs fortfarande otroligt bra och vill återigen passa 
på att tacka för alla trevliga samtal som jag får hit till 
kansliet. Jag vill även rikta ett stort tack till alla fantas-
tiska styrelsemedlemmar som ställer upp och hjälper 
till på sin fritid så fort det är dags för våra stora ut-
skick.Utan er hade det inte gått! 

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 via e-post i fortsättningen. 
Att göra utskicken via e-post sparar både arbetstid, porto och miljö.

Kansliets postadress 
ILCO Tarm- uro- stomiförbundet, Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12,
414 53 Göteborg
och besöksadress
Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12, plan U1, Göteborg
Kanslist: Annika Helmerson

Telefonnummer är 031-24 84 18
Telefontiden är måndag, onsdag och fredag kl 10.00–12.00.
Ringer du på andra tider än telefontid kan du tala in ett meddelande på tele-
fonsvararen, så ringer jag upp så fort som möjligt. 

E-post: vastragotaland@ilco.nu 
Hemsida: www.ilco.nu/vastragota-
land 
Facebook: ILCO, Västra Götaland

God Jul och ett Gott Nytt År 
önskar
Annika

Glöm inte att meddela kansliet 
om du ändrar adress, telefon eller e-postadress. Tack för hjälpen
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Adresslista Västra Götaland länsförenings styrelse 2016

Ordförande t.o.m. aug 2016.
Fredrik Ericson              0705-50 35 39
Alströmergatan 16, 503 43 Borås
sjuharad@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 Göteborg
Siv Nilhag                      0704-08 73 42
Prästbacken 6
428 30 Kållered
siv.nilhag@gmail.com
Ledamot Skaraborg/kassör
Roger Svensson             0510-190 70
Furuhällsvägen 39         0730-68 94 15
531 58 Lidköping
roger.svensson@mbox354.tele2.se
Ledamot Skaraborg
Malin Myrsell Mogren  0761-62 11 35
Tidavad åvik 1
542 93 Mariestad
malin.myrsell@gmail.com
Ledamot Sjuhärad/redaktör
Eva Kindvall Vinkvist  0320-910 24
Nolhamra                      0706-69 10 24
515 93 Seglora
eva.vinkvist@seglora.se
Ledamot Sjuhärad
Lisbeth Thorsson          033-15 88 02
Västergårdsgatan 9       0728-48 81 95
507 52 Borås
thorsonlisbeth@gmail.com
Ledamot Fyrbodal
Ingela Svensson           0520-150 48
Strömslundsgatan 83    0707-98 59 92
461 57 Trollhättan
nisse.ingela@icloud.com

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

Revisor
Bosse Andersson          031-28 41 65
Ekelundsvägen 2
459 42 Särö
bosse.andersson@tmp.se
Revisor
Claes I Helgesson        031-775 38 31
Lotsgatan 10                0706-95 86 35
414 58 Göteborg
c.helgesson@telia.com
Revisorersättare
vakant

Ersättare Göteborg
Maj Lidén                    031-20 20 24
Landalabergen 15        0703-75 27 89
411 29 Göteborg
Ersättare Skaraborg
vakant
Ersättare Sjuhärad
Laila Wallin                 033-12 06 39
Lilla Brogatan 26        0704-99 89 89
503 35 Borås
laila.h.wallin@hotmail.com
Ersättare Fyrbodal
Marita Blomkvist        0520-41 15 12
Stridsbergsgatan 20     0737-26 35 49
461 32 Trollhättan
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Länsföreningens ordförande har ordet.

När detta skrivs är det den första höstmå-
naden men ändå känns det som sommar i 
luften. Det blir dock säkert höst så små-
ningom i år också.

Vi är två som skriver här i år med anled-
ning av att Fredrik Ericson i augusti läm-
nade ordförandeskapet. Personliga om-
ständigheter gjorde att Fredrik inte hade 
tid att ägna sig åt rollen som ordförande 
med full kraft. Vice ordförande Marianne 
Edström har därför tillträtt som tillförordnad ordförande fram till årsmötet 2017.

Verksamheten rullar på som vanligt med bland annat Sköna dagar i Lundsbrunn, 
som är ett arrangemang mellan Västra Götaland, Göteborg och Sjuhärad. Deltagarna 
var mycket nöjda med helgen och vi kan varmt rekommendera er medlemmar som 
inte varit med på Sköna dagar att ta chansen nästa år.

Vi har även aktiviteter för barnen och efter sommaren gjorde vi ett besök på Lise-
berg, vilket var uppskattat. I slutet av september ordnade Roger Svensson i Ska-
raborg ett besök på Skövdedepån, som sköter bandagedistributionen. Besöket var 
fullbokat och därför blir en ny chans till våren för er medlemmar som inte var med 
i år. Vi har även två aktiviteter som kommer att ha genomförts vid detta magasins 
pressläggning. Det är en visions- och planeringsdag för alla ledamöter och ersät-
tare i lokalföreningarna och länsföreningen. Vi kommer också att ha genomfört den 
traditionsenliga temakvällen på Scandic Crown i Göteborg i november.

Till detta kommer våra aktiviteter ute i de fyra lokalföreningarna. Från vår horisont 
tycker vi att det är bra att vi kan samarbeta så mycket som möjligt mellan lokalför-
eningarna. Vi uppmanar gärna våra medlemmar att delta i aktiviteter från en annan 
lokalförening.

Vår verksamhet bygger även på vad ni medlemmar har för önskemål och styrelsen i 
Västra Götaland tar därför tacksamt emot förslag på aktiviteter.  

Vi vill till sist tacka alla medlemmar för det gångna året och önskar er och övriga 
läsare en God Jul och Gott Nytt år.

Marianne Edström och Fredrik Ericson
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Att vara medlem i ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet.

Att vara medlem innebär att du betalar din medlemsavgift till 
ILCO-förbundet. Inbetalningskort kommer under första 
kvartalet 2017. Medlemsavgiften är 220 kronor för enskilt 
medlemskap och 320 kronor för familjemedlemskap.

De som ansöker om medlemskap under oktober-december 
2016, har gratis medlemskap fram till årsskiftet och har genom sin inbetalda 
medlemsavgift redan betalt för 2017. 

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 liten avgift. Det innebär att din länsförening/lokalförening 
har möjlighet att anordna olika aktiviteter som resor, föredrag m.m. till med-
lemmarna. 

ILCO-förbundet har en verksamhet för Unga Vuxna som vänder sig till åldern 
18-35 år och är du i den åldern så får du kallelse från förbundet när de har ak-
tiviteter. Även vi i Västra Götaland har startat upp en liknande 
verksamhet för denna grupp.

Är du intresserad av att göra något i vår länsförening, tag kon-
takt med kansliet 031-24 84 18 eller vastragotaland@ilco.nu   

Om ILCO-förbundets barn- och ungdomsläger och familjedagarna kan du 
läsa på nästa sida.

Det finns också en barn- och ungdomsverksamhet i Västra Götalands länsför-
ening och för den ansvarar Marianne Edström. De har under året haft en träff 
på Liseberg vilken var mycket uppskattad och även under 2017 kommer det 
att anordnas aktiviteter för denna grupp. 
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Förbundets barn- och familjeverksamhet.

ILCO-förbundets barn- och ungdomsläger arrangeras V 26 varje år och 2016 
var det på Missmyra utanför Åtvidaberg. Familjedagarna äger rum på Karl-
skoga folkhögskola under Kristi Himmelsfärdshelgen varje år.

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.

Foton från barn- och ungdoms-
lägret på Barnens Ö 2010 till 
höger samt brännboll på famil-
jedagarna 2014 nedan.

Har du deltagit i någon av ovanstående aktiviteter skall du, för att få ersätt-
ning, ansöka och styrka din  kostnad med kvitto på deltagaravgift. 
Är du osäker  kontakta Roger Svensson  tel  0510-190 70, 0730-68 94 15
Sänd gärna din ansökan direkt till Roger Svensson, Furuhällsvägen 39, 
531 58 Lidköping
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Ordförande i Göteborgs lokalförening har ordet.

Hej alla medlemmar och övriga läsare!
Hoppas att ni haft möjlighet att njuta av den tidiga våren och 
sommaren som höll på ända in i oktober. Nu går det mot höst 
och dags att summera.
Under året har jag  träffat många medlemmar och haft många 
telefonsamtal med opererade eller de som skall opereras. Om ni 
känner oro eller har problem, tveka inte utan ring till kansliet. 
Vi har medmänniskor som ställer upp som kontaktpersoner, som 
kanslisten kan vidarebefordra till. 
Utbildade informatörer från ILCO Göteborg har även detta år 
varit på vårdskolor och hos vuxenstuderande och informerat om 
stomi och att leva som stomiopererad. Lärare och elever är mycket tacksamma varje 
gång vi kommer och det känns mycket meningsfullt och härligt att behövas.

Den 19 april anordnade Mag- och tarmföreningen i Göteborgsområdet och ILCO 
Göteborg en temakväll om tarmcancer. En intressant föreläsning: ”Så ser behand-
lingen av tarmcancer ut idag”, med överläkare Eva Angenete. Frida Smith, RCC 
Väst berättade om kontaktsköterskans roll.

Vi är mycket tacksamma för att ni skänker kläder, skor mm och lämnar stomimate-
rial till ILCO Göteborg som packar. Sven eller Gunnar från Lions hämtar och ser till 
att allt kommer till Litauen. Det körs till sjukhus som delar ut till de behövande. Det 
utlovas att allt kommer till användning. Stort TACK till er alla.

Vi har fyra aktiviteter kvar innan året är slut. Den 19 november besöker vi Draken 
i Göteborg där vi ser ”Döden- andra sidan är ni klara” med Anna Mannheimer och 
Peter Apelgren. Två soppluncher är planerade på  Dalheimers hus och vi avslutar 
året med ett välsmakande julbord på Restaurang Golden Days. 

Inför nästa års planering är vi mycket tacksamma för lite tips från er. Fundera och 
skicka in förslagen till kansliet tel. O31-24 84 18 eller via 
e-post: vastragotaland @ilco.nu

Till sist TACK styrelsen och TACK vår kanslist Annika och alla andra som engage-
rat sig. 

God Jul och Ett Gott Nytt År önskar jag er alla
Marianne Edström
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Skaraborgs styrelse sammanfattar.

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

Vårt årsmöte kommer att äga rum i Skara söndagen den 26 februari 2017. Boka in 
denna dag redan nu i din almanacka! Vi återkommer med plats och tid.

Vårlunchen ägde rum den 24 april på Sätra 
Bruk, Undenäs. Ett 30-tal medlemmar del-
tog, åt, pratade och hade allmänt trevligt. Se 
bilder på sid 24.

Besöksverksamheten har under året varit 
mycket aktiv och vi har fått kontakt med ett 
flertal personer som också blivit medlemmar. Härligt när verksamheten ger ett så 
positivt utfall. Besöksgruppen har bl.a. träffat stomiterapeut Eva Broberg, som i sin 
tjänst (25%) har utbildning av vårdpersonal. Eva berättade vad hon förmedlar vid 
dessa utbildningar. En oerhört viktig del att all vårdpersonal får kontinuerlig utbild-
ning om våra olika stomityper.
Vi tackar våra stomiterapeuter som hjälper till att "marknadsföra" vår förening och 
ett stort tack till Eva Gunnarsson som lägger ner mycket tid och energi så att vår 
besöksverksamhet fungerar så bra.

Det var många besökare  på vår senaste bandageträff och nästan alla bandageföretag 
fanns på plats. Bandageträffarna är alltid lika uppskattade bland våra medlemmar. 
Vi planerar att ha bandageträff under våren 2017, då vi som vanligt kommer att 
bjuda in samtliga bandageföretag, som då har möjlighet att informera och visa pro-
dukter och nyheter.

Till sist vill vi tacka alla medlemmar som kommit på våra aktiviteter och alla som 
har skänkt vinster till våra lotterier.

Vår förhoppning till nästa år är att få glädjen och förmånen att träffa alla våra med-
lemmar! Vi önskar er alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År. 

Styrelsen ILCO Skaraborg genom 
Christina och Marita
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Sjuhärads ordförande har ordet.

Jag skall här redogöra vad som har hänt i vår lokalför-
ening under året och vad vi har att se fram emot under 
2017.

I januari gjorde vi ett besök på den traditionsenliga ny-
årsrevyn på Sagateatern i Borås. Vi var cirka 20 medlem-
mar från ILCO som slöt upp och vi tyckte att revyn var 
mycket rolig.
Vid detta magasins pressläggning har vi även gjort ett 
nytt besök på Sagateatern i Borås, den 30:e oktober när-
mare bestämt, då vi skall se teatern ”Sugar, I hetaste laget”.

Under 2017 har vi planerat följande aktiviteter.
- Chokladprovning
- Besök på Textilmuseet
- Studiebesök på Ellos
- Studiebesök på Borås Tidning

Vi hoppas att var och en av Sjuhärads medlemmar ska kunna vara med på en 
eller flera av ovanstående aktiviteter och naturligtvis är även intresserade från 
andra lokalföreningar i Västra Götaland också välkomna!

Fredrik Ericson 

“Vår bakgrund och våra omständigheter må ha påverkat vilka vi är, 
men vi är nu ansvariga för vilka vi vill bli i framtiden” 

Barbara Geracci
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Ordförande i Fyrbodals lokalförening har ordet. 

Vi har under året haft medlemsmöten, föreläsningar och 
utflykt. 

Torsdagen den 6 oktober var det dags för en resa till-
baka i tiden. Vi startar på Stora Mellby mekaniska. Där 
började vi med fika som var uppdukat med smörgåsar 
och kaffebröd, hembakat. Sedan en guidning om hur 
en liten mekanisk verkstad och smedja fungerar utan 
datorer och dagens tekniska hjälpmedel. 

Därefter tog vi våra bilar och åkte 
till Nossebro där vi kliver in i 
1960-talet. Gunnel Melander kom-
mer och guidar oss i lägenheten där 
man bodde under detta decennium 
och hon växte själv upp där. 

Därefter besökte vi gamla Elaffä-
ren i Nossebro och det blev mycket 
nostalgi och goa skratt. 

Strax var det dags för lunch på Liljedals, en restaurang 
med 1960-inredning och god hemmalagad mat. Också 
detta var i Nossebro. När det sedan var egen tid så gick 
många av oss till Erikssons chark och handlade chark-
varor. 
Vi som arbetar i vår styrelse välkomnar gärna fler av 
våra medlemmar på våra utflykter. Kom gärna med 
förslag på utflykter. 

Tack för detta gångna år.   
Ingela Svensson
Ordförande Fyrbodal.

Fotograf: Ellinor Löfgren,  Fyrbodal
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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. 

Där beslutas vilka som ska väljas till kommande års 
verksamhet. Då är det viktigt att du som medlem 
lämnar 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 tillhör.
Ni kallas också till länsföreningens årsmöte. 
Motioner ska vara inlämnade senast sex veckor före årsmötena.

Fyrbodals lokalförening kallar till årsmöte den 27 februari. 

Skaraborgs lokalförening kallar till  årsmöte den 27 februari.

Sjuhärads lokalförening kallar till årsmöte den 25 februari. 

Göteborgs lokalförening kallar till årsmöte den 18 februari.
Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12, Göteborg

Västra Götalands länsförening kallar till årsmöte den 18 mars. 
Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12, Göteborg

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

Kallelse till  årsmöten 2017.
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UNIKT FLEXIBELT FRÄSCHT HUDVÄNLIGT

KUNDSERVICE  
046-29 24 00
kundservice@mcare.se
Besök gärna vår hemsida 

www.mcare.se
VARMT VÄLKOMMEN!
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Länsföreningen Västra Götaland 
Februari Åby travbana 
April  Leva-fungera-mässan, Göteborg
April  Teater Macken, Göteborg
Maj  Falbygdens ost, Falköping
Augusti Sköna Dagar i Lundsbrunn eller annan plats
Okt/Nov Temakväll i Göteborg

Verksamhetsplaner för föreningarna under 2017.

Lokalföreningen Göteborg
Våren  Sopplunch med underhållning
April   Leva-fungera-mässan, Göteborg
Våren  Bussresa
Hösten  Sopplunch med underhållning
December Julbord
  Barn- och ungdom, besök på Liseberg

Lokalföreningen Skaraborg
April  Bandageträff, Lidköping
Maj  Vårlunch
Hösten  Möte med besöksansvariga
November Medlemsträff/Info
Försök att starta en ”fikagrupp” i olika städer har funnits. Intresserad att 
hänga på??  Hör av dig till styrelsen !!

Lokalföreningen Sjuhärad
Januari  Nyårsrevyn, Borås
Våren  Studiebesök Borås Tidning/Ellos
  Caféträffar på Hemgården, Borås 

Lokalföreningen Fyrbodal
Vår/höst Samarbete med Mag- och tarmföreningen med flera aktivite - 
  ter på NÄL och Uddevalla sjukhus
  Retroresa till Nossebro
  Julfest
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Västra Götaland/Piperska i Lundsbrunn.

Den årliga veckohelgen i Lundsbrunn och 
Piperska vill jag inte missa. Det blir en lugn 
och skön avslutning på sommaren. I år var 
det den 2-4 september.

Bara att få komma till dukat bord och äta 
av den goda maten. Sedan är det alltid nå-
got program varje dag. I år var det Mikael 
Lundgren som föreläste om kroppsspråket 
och Sören Frid som underhöll med sång 
och musik. 

Naturligtvis får man även om så önskas se 
filmen om historien om Piperska. Den är 
så intressant så man kan se om den flera 
gånger. Denna gången upptäckte vi att  Os-
carspristagaren Alicia Vikander var med i filmen. 

Efter frukost är det en skön av-
slappning. Man får sitta bekvämt 
nedbäddad och lyssna till lug-
nande musik. 

Men framförallt är det trevligt att 
få träffas och umgås. Vill passa på 
att  rikta ett stort tack till 
Marianne Edström och Lisbeth 
Thorson för allt arbete de lägger 
ner för oss medlemmar.

      Brita Thorell

Här följer några sidor med aktiviteter från året som gått.

22 VG-Magasinet



Göteborg/Lisebergsbesök med barnen.

Varje år ordnar vi i Göteborgs lokalförening aktiviteter för barn där även sys-
kon och föräldrar deltar. Lördagen den 17 september träffades 14 barn och 11 
vuxna utanför Lisebergs entré. Solen strålade från en klarblå himmel. Vi fick 
vänta lite innan alla biljetter var fördelade, men sedan rusade förväntansfulla 
barn in tillsammans med alla de andra besökarna.

Alla barn och föräldrar har tack vare Rosa 
samlats varje år antingen på Liseberg, Univer-
seum eller i en bowlinghall. 

Det fanns ett enda moln denna dag och det var 
att inte allas vår älskade RoseMarie, Rosa, var 
med. Rosa var en fantastisk barnsjuksköterska 
och har betytt så oändligt mycket för alla barn 
och deras föräldrar.

Vi var tre vuxna deltagare från ILCO men 
föräldrar och barn klarade sig alldeles utmärkt 
själva. Samtliga familjer har uttryckt sin 
tacksamhet till ILCO som arrangerade denna 
toppendag. 

Vi har fler aktiviteter för famil-
jerna i år, bland annat ett besök 
på Skövde äventyrsbad den 29 
oktober.

Jag avslutar som Rosa. ”Det ger 
mig en oerhörd glädje att se alla 
familjer träffas och umgås över 
diagnoser och åldrar!”

Marianne Edström
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Skaraborg/Bandageträff och 
vårlunch.

 
Det var många besökare  på vår senaste bandage-
träff och nästan alla våra bandageföretag
fanns på plats. 

Bandageträffarna är alltid 
lika uppskattade bland våra 
medlemmar. 

Från vårlunchen den 24 april 
på Sätra bruk, fotograferat 
av Malin Myrsell Mogren

Göteborg/Unga Vuxna 18-35 år

Det går framåt för nyuppstartade Unga Vuxna i Göteborg. Första gången sågs 
de på en fika i juni och andra gången var det ett gäng som körde femkamp på 
Liseberg. 

Nästa gång blir det boule och god brunch och då går inbjudan, förutom till 
Västra Götaland, även till Dalarna, Halland, Jämtland, Kalmar, Skåne, Stock-
holm och Värmland. 

”Det finns inga krav på hur mycket du delar med dig, kom som du är och lär 
känna ett gott gäng!” skriver Madeleine, ombud Unga Vuxna i Göteborg. 

Du har väl inte missat ILCO:s slutna Facebook-grupper? Ansök om att bli 
medlem i ILCO och ILCOs Unga Vuxna.
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Västra Götaland/Besök på Skövdedepån.

Den 28 september var vi ett glatt gäng på 17 medlemmar som mötte upp på 
Skövdedepån för ett studiebesök. Vi var inbjudna till en guidad visning och 
möjlighet att se hur distribution av våra stomihjälpmedel går till. 
 
Vi möttes av Peter Hellman, enhetschef och Christopher Eriksson, teamledare 
kundtjänst. Till kaffet med kaka presenterade Peter företaget. Intressant var 
bland annat att de handhar drygt 2 000 produkter inom diabetes- och stomi-
området. 

Den guidade rundvandringen startade med pro-
menad till kundtjänst. Där arbetar den personal 
som vi kommer i kontakt med när vi ringer in 
och beställer våra varor.  De sitter i ett kontors-
landskap med en trevlig arbetsmiljö. 
Vi gick vidare till den stora lageravdelningen 
där varorna ligger staplade i höglager och 
orderna packas i kartonger för vidare färd till 
oss brukare. Naturligtvis blev det en del frågor 
som Peter och Christopher villigt besvarade. 

Efter besöket på Skövdedepån tog vi oss med 
bil till Billingehus där vi intog en härlig sal-
lads- och lunchbuffé i en fin miljö. Utsikten var 
storslagen. 

Därefter skildes vi åt och var och en reste 
hem till sitt. Då det var stor efterfrågan på 
denna aktivitet kommer vi att anordna en 
liknande till våren. 
Håll utkik i brevådan och e-postkorgen så får 
du information framöver. 

Eva K Vinkvist
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Västra Götaland/Temakväll om hälsa och motion den 7 nov.
T.f. ordförande Marianne Edström hälsade alla, cirka 90 personer, välkomna 
och överlämnade mikrofonen till näringsfysiolog Lars Ellegård från Tarm-
sviktsmottagningen på Östra sjukhuset. 

Av honom fick vi en intressant genomgång av tarmens absorptionsförmåga. 
Kort sagt: ”Det som intas ska komma ut och på vägen 
däremellan finns många kockar som ser till att det ska 
fungera”. Det är ett samspel som pågår i tarmen hela 
tiden. För att sönderdela maten måste vi tillföra sekre-
tion och rörelse. Cirka 9-10 liter vätska, kolhydrater, 
protein och fett är vad som behövs. 
Tarmsvikt kan ha flera orsaker. Nästa hälften av dessa 
är Ulcerös colit och Crohns sjukdom. Sen kärlkatastrof, 
postoperativ orsak eller strålning. Lars informerade 
om vad som krävs i kostanpassning, kosttillägg, väts-
keersättning och tillskott av vitaminer/mineraler. Alla 
behandlingar har biverkningar så de strävar alltid efter att vänta med närings-
tillförsel genom dropp så länge det går. Alla som har tagit bort del av tunntarm 
rekommenderas intag av kalk och D-vitamin under vinterhalvåret.

Därefter var det Malin Myrsell Mogren som blev intervjuad om hur det är att 
vara ung och ha stomi. Malin hade IRA (ileorectal anastomos) tidigare men 
önskade själv att få en stomi efter att hon fått barn. Det var bland annat att 
kunna gå från 25 % arbetsförmåga till 100 % då hon fick stomi. Hon tycker att 
det är mycket bättre livskvalitét som ileostomiopererad. 

Paus med kaffe och smörgås väntade och bandageföretagen stod beredda utan-
för konferenslokalen. Där fick vi möjlighet att klämma och känna på produk-
terna och ställa frågor. Det är alltid uppskattat med dessa informationstillfäl-
len. Information om ILCO-förbundet och länsföreningen var nästa punkt och 
därefter var det dags för kvällens höjdpunkt. 

Leila Söderholm, tränare, kostrådgivare och inspiratör inledde med att berätta 
sin livshistoria, att som 38-åring få cancerbesked. Med sin erfarenhet som 
mental tränare bestämde hon sig för att bli i toppform till operationen. Med 
humor och glädje fick vi höra Leila berätta om hur hennes envishet och 
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mentala styrka att ”lura hjärnan” gjorde hennes 
många sjukhusvistelser med bl.a. två stomioperatio-
ner till allt annat än negativa upplevelser. 
Hon gav oss många tips och goda råd på vägen till 
att må bra. Starta morgonen med att applådera dig 
när du tittar i spegeln. Då lurar du hjärnan att tro att 
personen i spegeln applåderar för att hen är bra och 
inte så ledsen som hen kanske ser ut. Prova det!

Att ge sig själv ”klappar” på kroppen att man är bra 
är viktigt. Även om det är små prestationer och mål 
så får vi inte glömma att hjärnan sparar dessa ”klap-
par” och ”hurra vad jag är bra”, som positiva prestationer och det påverkar 
tillfrisknandet och välbefinnandet otroligt mycket. Rörelse skapar glädje. 
Tvinga dig till att ta små steg, hjärnan spar. När du tagit dig över tröskeln, 
målet, FIRA!!

Leila har sju parametrar som vi måste ha koll på; kost, stress, sömn, relation, 
motion, arbetsroll och mål. Minst fem av dessa ska alltid fungera. Då klarar 
du dig men om tre är dåliga behöver du göra något men det krävs väldigt 
lite för att komma igång. Några exempel: Kost, ät 500 gr grönsaker/dag, ta 
D-vitamin och kalk och ät fet fisk. Stress, ta mikropauser. Sömn, vårt im-
munförsvar kräver 6 ½ timmes sömn/natt för reparation. Relation, var en bra 
medmänniska. Motion, 30 min rörelse/dag. Starta morgonen med att göra 10 
min träning. Då har du lagt grunden för en bra dag. 

Vi fick, genom handduksträ-
ning, lära oss små övningar som 
gör mycket för kroppen och 
välbefinnandet. ”All träning är 
inte rolig men känslan efteråt är 
oslagbar och alltid positiv!”
Tips - Bok:Vardagsträna, 
FaceBooksida: smygträna, 
instagram@lifebyleila, 
www.lifebyleila.se
                                               Temakvällen genomfördes med stöd från ILCO-fonden.
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Fyrbodal/ Tarmcancerkväll i samarbete med 
Mag- och tarmföreningen.

 
Den 7 april var det dags för denna tarmcancerkväll. 
Onkolog Gunnar Lengs-
trand som arbetar på Udde-
valla Sjukhus kom och 
föreläste. 

Föreläsningen hölls i ”Ägg-
get” på NÄL. Vi blev 
mycket förvånade att så 
många kom, cirka 135 
personer. De flesta kom 
utifrån. Vi annonserade i 
våra lokalidningar och hade en utvärdering. Alla fick penna och papper för 
att besvara frågor som bland annat var om hur de upplevde föreläsningen och 
vad de tyckte om Gunnar Lengstrands föreläsning.

Utvärderingen fick 95%. bra. Vi tackar än en gång Gunnar som gjorde en 
enkel och intressant föreläsning som alla förstod.

Ingela Svensson ordförande ILCO Fyrbodal och
Sofia Rost Mag- och tarmföreningen Fyrbodal. 

Ett kort från vår dag på Skövde upp-
levelsebad med ILCO. Vi var 8 vuxna 
och 10 barn som badade, åt gott och 
umgicks. 
En fantastisk dag med många skratt. 
Tusen tack för denna upplevelse. 
Kunde tyvärr inte ta kort inne då de 
var fotoförbud.
På bilden: Holger, Elian och Elliot

Jennie Nilsson

Göteborg/Barn- o familjeverksamheten på Skövde arena. 
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RCC, Regionalt Cancercentrum Väst.

Enligt den nationella cancerstrategin, som infördes år 2009, är 
en av RCC:s uppgifter att stärka patientens ställning i cancer-
vården.

Sedan hösten 2015 är jag, tillsammans med Maria Boqvist 
Olsson, patientföreträdare  i vårdprocessen tjock- och änd-
tarmscancer. 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 erfarenheter.

I skrivande stund saknas det patientföreträdare i vårdprocessen urinblåse-
cancer. Om du har erfarenhet av urinblåsecancer som patient eller närstå-
ende och vill veta mer om vad ett eventuellt uppdrag innebär kan du kon-
takta Regionalt cancercentrum väst.

Enligt RCC västs hemsida arbetar man på flera sätt för att stärka patientens 
ställning i Västra sjukvårdsregionen, bland annat genom 

•   att involvera patienter och närstående i olika förbättringsarbeten
•   att ha patient- och närståenderepresentanter i te.x. vårdprogramgrupper
•   att säkerställa att alla patienter får en skriftlig vårdplan och kontaktsjuk-     
     sköterska
•   att ha ett fristående patient- och närståendeperspektivråd som fungerar som   
     remissinstans och driver egna utvecklingsprojekt
•   att ha ett tydlig fokus på patient- och närståendeperspektivet i utvecklings-  
     arbetet i alla regionala vårdprocesser

Läs gärna mer om RCC västs arbete på http://www.cancercentrum.se/vast/   

Vuokko Elner
Email: vuokko.elner@ilco.nu
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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. 

Enkät till medlemmarna.

Vi har under hösten sänt ut en enkät till er som är medlemmar i ILCO Västra 
Götaland. Det var 647 kuvert som sändes iväg och vi har fått ett mycket bra 
gensvar från er. Tack för det. 

Det ”ramlar” fortfarande in svar men vi kommer 
att sammanställa allt material under vintern. 
På årsmötena i februari-mars kommer vi att presen-
tera slutresultatet.

Materialet kommer vi att använda i vår kommunika-
tion med bland annat regionen. 

Du som inte har svarat ännu, gör det är du vänlig. Alla svar är viktiga. 
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Information från Skövdedepån.

CLP, Centrum för Läkemedelsnära Produkter är samlingsnamnet på den av-
delning inom Västra Götalandsregionen som bland annat handhar våra stomi-
produkter. Distributionen sker från Skövdedepån. Det som vi får förskrivet av 
stomiterapeut eller distriktssköterska lagerhålls och levereras från Skövdede-
pån. 

Du gör en beställning via telefon 010-441 31 90 
eller e-post: kundtjanst.skovdedepan@vgregion.se 
Produkterna skickas med paket från PostNord och 
du får de levererade till utlämningsställe/ombud 
eller till din hemadress eller tillfällig adress inom 
Sverige.

Inom fem arbetsdagar får du ditt paket och det är kostnadsfritt. 
Förskrivningen gäller ett år. Om du får 
produkter genom OneMed så är det 
samma beställningsförfarande.

Om du behöver returnera pga fel eller 
annat så ringer du till 010-441 31 90 och 
meddelar detta. Då får du en retursedel 
med porto betalt. Den fyller du i och sän-
der till Skövde eller lämnar till PostNord 
som levererat till dig. 

Det är viktigt att du ringer och meddelar alla produkter som är fel eller tra-
siga. Då blir företagen uppmärksammade på detta och kan göra ändringar. 

OBS VIKTIGT.
Från 31 oktober kan du beställa dina diabetes- och stomiprodukter via 1177
Länken är: 
http://www.vgregion.se/sv/Regionservice/tjanster/Centrum-Lakemedelsnara-
Produkter/CLP-privatpersoner/

Eva K Vinkvist
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Har du överblivet stomibandage och kläder?

Claes I Helgesson är involverad i Lions som kör hjälpsändningar 
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 iställer för i brevlådan? Sänd din 
e-postadress till vastragotaland@ilco.nu

Kontaktpersoner
Kansliet får många förfrågningar från nya medlemmar som vill ha kontakt 
med andra, som har samma typ av stomi/reservoar eller står inför en opera-
tion. Vi behöver kontaktpersoner i alla åldrar. Intresserad? Hör av dig till 
kansliet. 

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.

Svar lämnas till:
E-post: vastragotaland@ilco.nu

eller sänd brev till:
ILCO länsförening Västra Götaland
Dalheimers Hus
Slottsskogsgatan 12
414 53 Göteborg
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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

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

Drottning Silvias barn-  och 
ungdomssjukhus i Göteborg

Stomiterapimottagning
Kristina Gustavsson
Tel 031-343 56 85 månd-fred 8.30-9.30
kristina.u.gustavsson@vgregion.se

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

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

Södra Älvsborgs sjukhus, SÄS, Borås
Christina Selin
Tel 033-616 10 59,
tisd, torsd, fred 9-10
Helena Malmquist
033-616 23 15
tisd, torsd, fred 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
ingen telefonsvarare

Kontaktuppgifter till stomimottagningar.
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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
Joachim Santonsson, joachim@capero.se  Tel 0709-90 19 23
Coloplast AB
Catarina Häll-Henriksson, sechh@coloplast.com  Tel  0703-95 41 90
ConvaTec Sverige AB
Jelena Dogas, jelena.dogas@convatec.com   Tel  0709-66 40 85 
Dansac 
Ulf Risberg, ulf.risberg@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
Maud o Thomas Jägerman, info@mcare.se  Tel  0708-68 59 20
Mediplast 
Annelie Henriksson, mediplast.info@mediplast.com        Tel  040-671 23 00
Miraspol
Jan Skoglund, JS-produkter@telia.com   Tel  0703-15 43 10
Nordicare AB
Robert Klein Brax, robert@nordicare.se   Tel  042-450 88 60
PartnerMed AB
Åsa Norgren, asa@partnermed.se                                      Tel  0721-50 49 80
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

 

”Det är bättre att ta ut glädjen i förskott än att inte 

glädja sig alls.”

34 VG-Magasinet



ILCO Västra Götalands
länsförening vill framföra ett

STORT TACK
till

Alla företag som hjälpt oss under året med information, material och annat.
Handikappförbunden, Stomiterapeuterna, Bandageföretagen, Dalheimers 
Hus med administration, reception och vaktmästare, alla föredragshållare och 
andra som deltagit på våra möten. 

Vi önskar våra medlemmar och alla läsare en riktigt

och hoppas vi träffas på nya aktivitetr 2017.

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

Tryckt hos Handelstryck AB,  Borås
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Kolmilan, Hunneberg, Vargön
Fyrbodals lokalförening

Seglorabergsbron utanför Borås i 
Sjuhärads  lokalförening

Sätra Bruk, Undenäs
Skaraborgs lokalförening
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