
Någon att tala med

ILCO

Du som är eller skall bli tarm- uro- 
eller stomiopererad och vill ha någon 
att tala med.

ILCO FINNS FÖR DIG!

ILCO Västerbotten är en länsförening 
som arbetar ideellt för tarm- uro- och 
stomiopererade och andra med 
närliggande problem och tillvaratar 
dina intressen.

Föreningen arbetar för att alla som blivit 
tarm- uro- och stomiopererade skall 
erbjudas besök/kontakt och bli 
informerade om ILCO och dess 
verksamhet.

DU ÄR INTE ENSAM,
VI ÄR FLERA SOM DU!

Vi har TYSTNADSPLIKT

  

ILCO Västerbottens verksamhet 
bedrivs genom länsföreningen och 
lokalföreningarna i Umeå och 
Skellefteå. Viss verksamhet sker i 
samarbete med Mag- och Tarm- 
förening Västerbotten 

Exempel på aktiviteter: 
- Lokala medlemsträffar
- Träffar för nyopererade
- Information till sjukvårdspersonal i 
kommuner och landsting vid 
utbildningar
- Julfest
- ”Norrträffen”, träff med 
länsföreningarna i de fyra nordligaste 
länen
- Resor, utflykter, studiebesök
- På våra sammankomster får du 
och dina anhöriga och vänner, som 
alltid är välkomna att delta, 
möjlighet att utbyta idéer och 
lösningar, som hjälper dig att göra 
livet lättare att leva med din nya 
livssituation.

   
         VILL DU HA KONTAKT?

Ring oss så ordnar vi det!

ILCO Västerbotten
Mariehemsvägen 7 N
906 54 UMEÅ
Sonja Boman-Nilsson, ordförande, 
Telefon: 070-675 06 22
E-post: vasterbotten@ilco.nu
Webbsida: www.ilco.nu

ILCO Skellefteåregionen
Maj-Lis Svahn, ordförande,
E-post: skelleftea.lokalf@ilco.nu

ILCO Umeåregionen
Charlotte Bygdemo Toytziaridis,          
ordförande
E-post: umea.lokalf@ilco.nu

mailto:vasterbotten@ilco.nu
mailto:umea.distriktsf@ilco.nu
mailto:skelleftea.distriktf@ilco.nu


ILCO
är en förkortning av 
ILeum = tunntarm och
COlon = tjocktarm

ILCO är en intresseorganisation som
bildades 1965 för att förbättra 
situationen för stomi- och 
reservoaropererade, samt för 
människor med någon annan 
sjukdom, skada eller medfödd 
missbildning i urinvägar eller
tarmkanal.

Några av ILCOs viktigaste uppgifter 
är att:

• Utåt uppmärksamma samhället
på våra 
medlemmars problem och 
behov samt att
företräda deras intressen.

• Inåt vara ett naturligt kontakt- 
och kunskapsorgan för 
människor med
likartade problem.

SOM MEDLEM FÅR DU
Medlemstidningen ILCO magasinet 
fyra gånger /år. Där får du ta del 
av nyheter samt information om dina 
rättigheter som tarm- uro- och 
stomiopererad. 

Du får också informationsskrifter 
om din egen stomityp.

Medlemsavgiften är 250 kr/år.
Hel familj på samma adress är 
350 kr/år.

ILCO Unga Vuxna
Finns för dig mellan 18-35 år och 
har kurser, träffar och konferenser. 

För barn under 18 år bedriver
ILCO läger och familjeverksamhet.

ILCO-förbundets adress:
ILCO
Tarm- uro- och stomiförbundet
Hamngatan 13 B
172 66  Sundbyberg
Webbsida: www.ilco.nu med länkar 
till läns- och distrikts/lokalföreningar.

  Information till Dig 
från

   ILCO Västerbotten

  

http://www.ilco.nu/

