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Bilden på framsidan representerar 
Göteborgs lokalförening med Älvsborgsbron.
Foton från övriga lokalföreningar, se baksidan

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

glädja sig alls.”
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Kansliets hörna

Hej alla medlemmar!

Tiden går fort och nu har jag redan arbetat över ett och ett halvt år som kans-
list på ILCO Västra Götalands länsförening/ILCO Göteborgs lokalförening. 
Jag stortrivs fortfarande och vill passa på att tacka för alla trevliga samtal jag 
fått hit till kansliet.

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/vastragotaland 
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 2015

Ordförande
Fredrik Ericson 0705-50 35 39
Alströmergatan 16
503 43 Borås
fredrik.ericson@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  076-162 11 35
Tidavad åvik 1
542 93 Mariestad
malin.myrsell@gmail.com
Ledamot Sjuhärad
Laila Wallin  033-12 06 39
Lilla Brogatan 26   0704-99 89 89
503 35 Borås
laila.h.wallin@hotmail.com
Ledamot Sjuhärad
Lisbeth Thorsson      033-15 88 02
Västergårdsgatan 9   0728-48 81 95
507 52 Borås
lllisbeth@home.se
Ledamot Fyrbodal
Sune Lindgren   0528-400 37
Falkvägen 6
468 33 Vargön

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
vakant
Ersättare Skaraborg
vakant
Ersättare Sjuhärad/redaktör
Eva Kindvall Vinkvist 0320-91024
Nolhamra    0706-69 10 24
515 93 Seglora
eva.vinkvist@seglora.se
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 har vi kommit en bit in på hösten. Här 
i Sjuhäradsområdet har jag ännu inte vaknat till en mor-
gon med is att skrapa på bilrutan. Men den tiden kommer 
säkert också liksom att vi i ILCO under hösten både har ett 
teaterbesök på Galenskaparna After Shave och en Tema-
kväll om stomi. 

Det är på detta sätt bra att vi behåller och utökar vår 
verksamhet. Temakvällen har vi genomfört under flera år, 
men teaterbesöket ”Spargrisarna kan rädda världen” med 
Galenskaparna, har fått många anmälningar och är ett nytt 
inslag i vår verksamhet.

Något vi också har gjort under året är en gemensam resa under några dagar. Det är 
en tradition som vi har återupptagit när vi i år åkte till Bornholm. Vår tidigare med-
lem i Fyrbodal, Per-Olof Persson, arrangerade detta tillsammans med Karl-Everts 
Busstouring i Trollhättan.

Till detta kommer våra aktiviteter ute i de fyra lokalföreningarna vi har i Västra Gö-
taland. Från min horisont tycker jag att det är bra att vi kan samarbeta så mycket som 
möjligt mellan lokalföreningarna. Jag uppmanar gärna våra medlemmar att delta i 
aktiviteter från en annan lokalförening. 

Inför nästa år planerar vi att återigen göra en gemensam resa under några dagar. 
Destinationen för denna är vid magasinets pressläggning inte bestämt, men vi hoppas 
att det blir en lika uppskattad resa som detta årets till Bornholm.

Dessutom planerar vi också att bl.a. göra ett besök på Skövdedepån där våra stomi-
material packas och distribueras.

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

Fredrik Ericson
Ordförande ILCO Västra Götaland
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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 2016. Medlemsavgiften är 220 kronor för enskilt 
medlemskap och 320 kronor för familjemedlemskap.

De som ansöker om medlemskap under oktober-december 
2015, har gratis medlemskap fram till årsskiftet och har genom sin inbetalda 
medlemsavgift redan betalt för 2016. 

Efter att din medlemsavgift är inbetald blir du registrerad hos den länsfören-
ing 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 har möjlighet 
att anordna olika aktiviteter som resor, föredrag m.m. till medlemmarna. 

Västra Götalands länsförening är den största i Sverige och har mycket aktivi-
teter.

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 förbun-
det när de har aktiviteter. 

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 läns-
förening och för den ansvarar Marianne Edström och Eva Kindvall Vinkvist. 
De har under året haft en träff på Liseberg och Nordens Ark vilka var mycket 
uppskattade och även under 2016 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 
är det på Missmyra utanför Åtvidaberg. Familjedagarna äger rum på Karl-
skoga folkhögskola under Kristi Himmelsfärdshelgen varje år.

Som medlem kan du söka och få ersättning från länsföreningen  för delta-
gande i ovanstående barn- och ungdomsläger samt för familjedagarna, med 
de kostnader som ej betalas av ILCO-förbundet.

Barnlägret på Barnens Ö 2013 
till höger samt fotbollsturnering 
på familjedagarna 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 i Göteborgs lokalförening. 
Dags att summera ännu ett år och som vanligt har vi haft en 
del aktiviteter. Vi har bl.a. besökt  Volvo som ni kan läsa om på 
annan sida i magasinet. Återkommande aktivitet under många år 
är Sköna dagar i Lundsbrunn. Det var ett tjugotal deltagare i år 
som trivdes tillsammans från första stund. En hel helg där man 
bl.a. får gå till dukat bord, någon annan lagar mat och diskar.

Det som verkligen gläder oss är att vi fortfarande får många 
förfrågningar från studium för vuxenstuderande, vårdskolor och 
gymnasium. Förfrågan gäller information om stomi och hur det 
är att vara stomiopererad. Trevligt att möta så många intresserade elever. Det känns 
bra, efter 2-3 timmars information, när vi får långa applåder. Det värmer och vi kän-
ner att vi gör en fin insats och behövs. Alla vill vi ju behövas eller hur?

Styrelsen har planerat en del till nästa år men vi är mycket tacksamma för tips och 
tar gärna emot önskemål från er. Det gäller ju givetvis även aktiviteter för våra barn. 
I skrivande stund planerar vi även i år, att till ett subventionerat pris, bjuda våra med-
lemmar att äta julbord på The Golden Days i Göteborg.

Tack till vår kanslist Annika och styrelsen för att ni ställer upp när det behövs en 
hjälpande hand. Jag önskar styrelsen, vår kanslist Annika, informatörer, medlemmar, 
närstående och andra läsare en 

God Jul och ett Gott Nytt År
Marianne Edström
Ordförande i Göteborgs lokalförening

Jag har den smärtsamma plikten att meddela att RoseMarie Wallenberg, Rosa, har avlidit. 
Onsdagen den 21 oktober 2015 kl. 20.21 tog Rosa sitt sista andetag. Dotter, barnbarn och 
hennes älskade hund var hos henne. Rosa hade ingen ångest eller smärta. Rummet var 
varmt och fint med levande ljus som Rosa älskade.
Rosa har betytt så oändligt mycket för alla ”sina” barn och föräldrar och som 
ledamot i ILCO Göteborgs styrelse och ersättare i styrelsen i ILCO Västra 
Götaland.
Hur otroligt älskad och nu saknad framgår av alla lovord skrivna på Face-
book.
Farväl och vila i frid. Vi kommer att sakna dig Rosa.
Marianne Edström
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Trivsam vårlunch på Götala herrgård 
Söndagen den 26 april gick vår årliga vårlunch av stapeln på Götala herrgård strax 
utanför Skara. Närvarande var cirka 40 medlemmar varav några var med för första 
gången. Maten föll alla i smaken och stämningen var god. 
Efter trevlig samvaro och sedvanligt lotteri kom gårdens ägare Elof Johansson och 
berättade utförligt om gårdens historia:

Här vid Götala var en gång platsen för ett hedniskt kultcen-
trum för ting och marknad – ett järnålders-
centrum som i tidig medeltid ledde fram till uppkomsten av 
staden Skara. Götala nämns som kungagods i brev 1243 av 
Kung Erik Eriksson ”Erik Läspe och Halte”. Götala till-
hörde en tid Skara domkyrka. Det såldes av biskop Brynolf 
Algotsson till kronan. 

Sedan danskarna år 1612 förstört Skaraborgs slott i Skara 
uppges ståthållaren i Västergötland ha bott på Götala. År 
1660 flyttades residenset till Mariestad. Här fanns också 
kronans fängelse, vanligen kallat ”Götala kista”.
Från år 1690 till slutet av 1800-talet var Götala översteboställe för Kungliga Väst-
göta Kavalleriregemente förlagt på Axevalla hed.

Roger Svensson

”Att ta medicin är inte roligt men att ha 

roligt är bra medicin.”

Japanskt ordspråk
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Sjuhärads lokalförening har ordet

I Sjuhärads lokalförening gjorde vi i vintras ett besök på Herrljunga Cider. 
Herrljunga ligger nära Skaraborg och många av deltagarna kom också däri-
från. Det är ett bra exempel hur vi kan medverka på varandras aktiviteter i 
Västra Götaland.

Den närmaste hösten och vintern planerar vi två teaterbesök. Dels teatern 
”Inte alla tjuvar kommer för att stjäla” på Hemgården i Borås. I slutet av 
januari planerar vi dessutom att se avslutningsföreställningen på Nyrårsrevyn 
som går på Sagateatern i Borås, som ligger alldeles intill Hemgården.

Vi har som mål att genomföra fyra aktiviteter i Sjuhärad varje år, två på våren 
och två på hösten, förutom årsmöte varje år. Det tycker vi är en bra ambition 
för vår lokalförening och det har hittills fungerat bra då det finns mycket att 
göra i Sjuhäradsområdet.

Styrelsen
Sjuhärads lokalförening

Knallen var ursprungligen en gårdfarihandlare från Sjuhäradsbygden i Väster-
götland. Allmogen där började vid 1500-talets mitt gå runt i bygderna för att sälja 
hemslöjd, trots att sådan mellanhand mellan produktion och kund enligt lag var 
förbehållen städernas köpmän.

Denna handel upphörde omkring år 1900. Knallar 
verksamma i Borås med omnejd utvecklade ett eget 
språk, kallat månsing.
I nutidens språkbruk avses med knalle en försäljare, 
oavsett härkomst, som säljer sina varor på årligen åter-
kommande marknader som inte hålls vid hemorten. En 
person som mer eller mindre stadigvarande och på en 
och samma ort bedriver torghandel är alltså vanligtvis 
inte en knalle.
Ordet "knalle" har av förståeliga orsaker legat som 
grund till uttrycket att "knalla runt".
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Ordförande i Fyrbodals lokalförening har ordet. 

Torsdagen den 13 augusti blev det en skärgårdsutflykt från Uddevalla till 
Käringön. Vi var 13 personer som åkte och solen sken hela dagen underbart. Vi 
fick smörgås och kaffe på ditvägen. 

När vi kom till Käringön 
dukade vi upp kaffe och 
bullar och det var myck-
et lyckat. Två timmar 
var vi på Käringön och 
de timmarna gick fort. 

På hemvägen blev det 
middag med kaffe och 
för den som ville ha 
glass fanns det att köpa. 
Maten var jättegod och 
personalen mycket trev-
lig. 
Detta är andra gången vi gör denna tur så detta får bli en tradition.

Ingela Svensson
Ordförande Fyrbodal.

En gammal indian sa en dag till sitt barnbarn: 
”Två gamla vargar krigar inom oss alla. Den 
ena är rädsla och hat, den andra vargen är 
kärlek och fred.”
”Vilken vinner?” frågade barnbarnet. 
Den gamle indianen svarade: ”Den vi matar!”
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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 verk-
samheten? Tag då kontakt med respektive läns/lokalförenings representant i 
valberedningen.

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

Fyrbodals lokalförening kallar till årsmöte 20 februari 2016.

Skaraborgs lokalförening kallar till  årsmöte den 28 februari 2016

Sjuhärads lokalförening kallar till årsmöte den 27 februari 2016.
HSO:s lokaler på Solhem i Borås.

Göteborgs lokalförening kallar till årsmöte 27 februari 2016.
Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12, Göteborg

Västra Götalands länsförening kallar till årsmöte 
den 19 mars 2016
Borås Sjukhus SÄS, ingång 29 konferenslokal Elin Odencrants, Borås

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

Kallelse till  årsmöten 2016

”Viljan drar halva lasset.”
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Här följer några fler sidor med aktiviteter från året som gått.

Västra Götaland tillsammans med Värmlands, Hallands 
och Skånes länsföreningar, för barnverksamheten.

Vi har haft två toppendagar på Nordens Ark i Bohuslän.

Dagen startade tidigt på lördag morgon med bilfärd från 
Karlstad till Nordens Ark. Med mig i bilen hade jag tre glada 
och förväntansfulla ungdomar. När vi anlände checkade vi 
in på hotellet. Sen gick vi runt i parken och tittade på alla 
utrotningshotade djur. Parken var väldigt vacker och djuren 
visade sig gärna, tydligen på grund av att det inte var så 
varmt den dagen. 

På kvällen när parken stängt för besökare fick ILCO privat 
guidning. Vi fick gå in till manvargarna och mata dem med 
banan. Manvargen äter 50% frukt/grönt samt 50% kött. Sen 
gick vi vidare till foderhuset, där alla barn fick hjälpas åt att arrangera en stor kar-
tong som de fyllde med halm och köttbitar. Kartongen ställde barnen in i hägnet där 
tigern bor. 

Kvällen avslutades med god middag som serverades i en lokal med stort panorama-
fönster. Där såg vi när tigern släpptes in i hägnet och öppnade kartongen, som barnen 
arrangerat, och åt upp alla köttbitar.

Trötta och nöjda somnade vi på hotellrummen. Nästa dag startade med god frukost. 
Vi gick  ännu en gång i parken och hälsade på de djur som vi inte träffade dagen 
innan. Sen bilade vi hem till Karlstad och var framme kl 17. 

Det var nio familjer med på träffen. Det var två familjer 
från ILCO Värmland, fyra familjer från ILCO Västra Gö-
taland, en familj från ILCO Halland samt två familjer från 
ILCO Skåne. Med andra ord ett härligt gäng.

 Sara Molin
Värmlands länsförening
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Västra Götaland/Piperska i Lundsbrunn
I slutet av augusti genomförde ILCO sin traditionsenliga vistelse på Piperska i 
Lundsbrunn. 
Helgen började med att Lisbeth och Marianne hälsade alla nya och ”gamla” medlem-
mar välkomna. Efter fika och installation i små trevliga stugor var det dags att njuta 
av en fantastiskt god lunch. Till eftermiddagskaffet kom Stina Lundbäck, 91 år, som 
i många år varit föreläsare för oss, så även i år. Stina berättade Piperskas historia i 
Lundsbrunn från 1800-talet till idag och om hur det var att leva i början av 1900-ta-
let. På den guidade turen fick vi veta allt om byggnaderna som tillhört Piperska. Vi 
besökte den vackra kyrkan med naturen som altartavla där Stina spontant spelade 
och sjöng stämningsfull musik på flygeln.

På fredagskvällen hade 
vi genom ABF ordnat 
musikunderhållning med 
Susanne Lind. Susanne 
spelar folkmusik på fiol 
och gitarr. Mellan musik-
styckena berättade hon 
roliga anekdoter om hän-
delser i skaraborgstrak-
ten. På lördagen reste vi 
runt på Kinnekulle med 
chartrad buss, genom 
Lundsbrunns buss. Vi var 
bl.a. i den vackra Husaby 
kyrka och gjorde många andra trevliga stopp på vägen. Piperska hade också försett 
oss med en god kaffekorg som vi avnjöt vid Kinnekulles vackra omgivningar.

Vi hade också vid två tillfällen under helgen avslappningsövningar till stämnings-
full musik. För de som ville fanns det också möjlighet till individuell massage från 
massör på Piperska. På lördagskvällen tittade vi också på den intressanta filmen om 
Gustaf Piper och hans hustru Jaquette Du Rietz.

Med jämna mellanrum hela helgen hade vi regelbund-
na fikapauser och måltider. Ingen behövde vara hung-
rig utan alla kunde i lugn och ro njuta av de Sköna 
dagar som det alltid är på Piperska i Lundsbrunn.

Fredrik Ericson och Marianne Edström
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Göteborg/Volvo Museum
Ett tiotal ILCO-medlemmar  träffades utanför entren till Volvomuseet den 11 april. 
ILCO har besökt museet vid ett flertal tillfällen men den här gången var det något 
alldeles speciellt, nämligen presentation av världens största LEGO-bil, en Volvo 
XC90 i naturlig storlek.

Bilen togs fram som ett gemensamt projekt mellan Volvo Cars 
North America och LEGO och har stått uppställd på Legoland i 
Kalifornien.
En fantastisk skapelse i en läcker kornblå färg som det tog tio 
veckor för ett arbetslag om fem LEGO-mästerbyggare att skapa. 
Bilen byggdes bit för bit av standard-LEGO-bitar.  Inga andra 
komponenter har använts med undantag för chassi, fälgar och däck.
Svårt att slita sig men vi måste gå vidare för det fanns ju många andra intressanta 
bilar som t.ex. tre av Pehr G Gyllenhammars personliga tjänstebilar som ställts ut 
för första gången tillsammans.  De var lackerade i samma röda färg med specialtill-
verkad röd inredning. Det tar sin tid att gå runt och många "nostalgitrippar" blir det 
när man återser de äldre bilarna.
Vi avslutade besöket med en fika och alla enades om att det varit en helt fantastisk 
dag. 
Marianne Edström

Västra Götaland/Leva & Fungera mässan 
Jag hade glädjen att få representera ILCO på årets upplaga av Leva o fungeramäs-
san på Svenska Mässan i Göteborg. Vi som deltar är uppdelade på olika tider för att 

kunna täcka alla dagar. Jag tillbringade en eftermiddag 
tillsammans med Marianne Edström, Ulrika Båhlerud 
och Siv Nilhag. 

Vi var mycket aktiva och ”dök” på de som passerade 
vår monter. Ett ILCO-magasin fick de i sin hand och 
kokboken ”Vissa har andra utvägar”, vilken uppskatta-
des väldigt. Många blev förvånade över att vi delade ut 
en sån fin kokbok och det gav möjlighet till ett samtal. 
En del kände till ILCO men det var många som inte 
kände till förbundet men hade en vag aning om vad 
stomi innebar. Vi hade många intressanta och givande 
samtal. Detta gav mersmak så nästa mässa 2017 kom-

mer jag säkert att stå där igen.
Eva Kindvall Vinkvist
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ILCO-förbundets 50-årsjubileum, Världsstomidagen och
ordförandekonferens i Malmö 2 okt - 4 okt.

Ordförandekonferensen inledde dessa tre dagar där ILCO Skåneregionen stod som 
värdar tillsammans med förbundet. På lördagen öppnade förbundsordförande Bo 
Karlsson Världsstomidagen med information om ILCO:s verksamhet. Marie Steen 
berättade att denna dag har uppmärksammats sedan år 1993.
 
Dagens moderator, Teddy Landén, f.d. TV-journalist utförde sitt uppdrag med bravur.
Jan Marsal, gastroenterolog, SUS Lund, pratade om medicinsk behandling av 
ulcerös colit. Hälften av dessa patienter dog på 50-talet men med de nya medicinerna 
är numera överlevnaden samma som för normala sjukdomar.

Fredrik Ericson visade en video av Mattias Block som ABF spelat in om bl.a. ki-
rurgisk behandling vid inflammatoriska tarmsjukdomar IBD. Dagen fortsatte med 
information av stomiterapeuterna Anna Forsblom och Karin Blomberg.

En höjdpunkt var sjuksköterskan Martin Hyleborg från urologmottagningen i 
Malmö. Han gav goda råd vid sexuell dysfunktion på ett rakt och avdramatiserat sätt.
Vuokko Elner berättade om sin tarmcancerresa som ledde till hennes bok ”Livets 
sköra tråd”. 

Dagen avslutades med utdelning av 2015 års stomipris som delades mellan Fredrik 
Kyhlberg och Tord Jägsten. 

Fredrik Kylberg från Karlstad 
startade den första stomimottag-
ningen på tidigt 70-tal. Han har 
även utarbetat innovativa opera-
tionsmetoder som dramatiskt höjt 
livskvalitén för många stomiope-
rerade. 

Bild: Förbundsordförande Bo 
Karlsson till vänster och Fredrik 
Kyhlberg. Foto: Matilda Lann

Forts. nästa sida.
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Forts.
Tord Jägsten från Göteborg som 
utfört ett pionjärarbete för ILCO:s 
barn-, familj- och ungdomsverk-
samhet. Han var en inspirationskäl-
la vid varje möte som arrangerades. 

Han har även genom innovativa 
idéer utvecklat stomihjälpmedel 
speciellt anpassade för barn, vilket 
bidragit till en högre livskvalité för 
dessa.
Bild: Tord Jägsten med tidigre för-
bundsordförande Gunvor Berthner. Foto: Eva K Vinkvist

Jubileumskvällen blev en lyckad tillställning med många tillbakablickar. Tidigare 
förbundsordförande och världspresident Gunvor Berthner var en av de inbjudna 
gästerna. Mycket har skett på dessa 50 år; stomiterapeuterna, barnverksamheten och 
inte minst utvecklingen av bandagen berättade Gunvor. Ungdomar från de tidiga 
åren på barnlägren delgav oss minnen. Det var en lyckad kväll där flera gamla vän-
ner träffades igen efter många år.

Siv Nilhag,  Marianne Edström och Eva Kindvall Vinkvist

Skaraborg/Bandageträff
Vi träffades på Skaraborgs sjukhus i Skövde den 22:e oktober.

En mycket välbesökt och trevlig tillställning. Det var stor uppslutning både från 
bandagefirmor och från våra medlemmar här i Skaraborg.
Tio företag var på plats och informerade och demonstrerade sina produkter. 
40-talet medlemmar utbytte erfarenheter, botaniserade och diskuterade både med 
företagen och med varandra. 

Vi bjöd på fika och blev underhållna av Kenneth Holmström från Vara. 
Kvällen avslutades med lottdragning vilket innebar många glada vinnare.

Ett stort TACK till bandagefirmorna och medlemmarna som har samverkat för att 
vår aktivitet blev så lyckad. Skickar också med ett stort tack till Fredrik Ericson, 
som kom enda från Borås för att delta på vår bandageträff.
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Västra Götaland/Bornholmsresan
Under nationaldagshelgen i juni anordnade ILCO en resa till Bornholm. Det var 
vår tidigare medlem i Fyrbodal Per-Olof 
Persson som satte ihop arrangemanget 
tillsammans med Karl-Everts Busstou-
ring.
Vår buss startade tidigt fredag morgon 
från Fyrbodal. I Göteborg gjordes ett 
uppehåll för att hämta upp boråsare och 
göteborgare. 
Undertecknad reste med buss 100 från 
Borås till Göteborg, och när jag skulle 
kliva på bussen i Göteborg frågade någon 
varför jag bara hade en mindre ryggsäck 
med mig. Det hade sin förklaring då min resväska hade blivit kvar på buss 100 från 
Borås. Vad jag dock inte tilläts glömma var att jag hade glömt min väska, då jag blev 
påmind titt som tätt under resan, av mina medresenärer.

Båten till Bornholm gick från Ystad och vi hade ganska gått om tid på nedresan så 
busschauffören tog en vacker väg genom Sveriges fina landskap. Väl framme i Born-
holm checkade vi in på hotell Griffen som låg alldeles invid havet.

På lördagen gjorde vi en rundresa på Bornholm 
med vår buss. Under rundturen var vi bl.a. på 
Hammershus borg som ligger på Bornholms 
nordvästra udde. Vid lunchtid åt vi lunch i Gud-
hjem, på Bröddans restaurang. Gudhjem är en 
liten pittoresk by där Karl-Everts busschaufför 
på ett skickligt sätt framförde vår buss i de små 
gränderna.

Under vår 
rundtur på Bornholm var vi också på den östra 
sidan med de fina sandstränderna som hade 
en väldigt behaglig sand att gå på. Lördagen 
avslutades med en middag på hotellet där vi 
kunde beskåda vyn över havet som omger 
Bornholm samtidigt som vi åt.

Forts. nästa sida
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Forts. 
På söndagen var det dags för hemfärd och i Ystad tackade vi av Per-Olof för det fina 
arrangemanget av resan. På vår väg genom Halland gjorde vi ett stopp på Lizzies 
Café norr om Halmstad för middag, vilket är ett café som varmt kan rekommenderas.

 Fredrik Ericson         
Foto: Claes I Helgesson

Sjuhärad/Åby travbana

I januari gjorde ILCO ett besök på Åby travbana. Det förra besöket blev så uppskat-
tat att vi upprepade besöket i år.

Åby travbana har färdiga arrangemang för gruppbesökare. Det är först en visning av 
stallarna av en kunnig guide. Här blev vi alltså visade ”bakom kulisserna”, hur det 
ser ut för hästar och kuskar innan start. 
Guiden gav också några stalltips på 
hästar som han trodde skulle göra bra 
ifrån sig under kvällens lopp. 

Väl efter guidningen var det dags att 
bege sig till restaurangen. Här kunde vi 
följa loppen genom fönstren som vetter 
mot travbanan. Samtidigt som vi tittade 
på loppen åt vi av den goda maten som 
serverades inom ramen för Åbys ar-
rangemang till gruppbesökare.

Under tiden vi tittade på loppen i restaurangen kunde vi i pauserna mellan loppen 
satsa pengar på hästarna i nästkommande lopp. Insatserna var allt från fem kr. och 
uppåt.
Vartefter vi började känna oss nöjda så begav oss vi hemåt. De flesta av oss kam-
made inte hem några storvinster, men hade däremot nöjet att under en kväll njuta 
av atmosfären på Åby travbana.

Fredrik Ericson
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Västra Götaland/Coloplast inbjöd.
Cirka 100 personer hade samlats på Dalheimers hus i Göteborg för att ta del av 
temakvällen: ”Vad kan jag behöva tänka på i min livssituation med stomi”. 
Kvällen inleddes med att Catharina Häll Henriksson från Coloplast hälsade alla 
välkomna och visade två filmer. 

Den första handlade om hur Coloplasts verksamhet startade. Den danska sjuksköter-
skan Elise Sörensen hade en syster som stomiopererats år 1954. Utrustningen som 
fanns på den tiden var dyr och komplicerad och systern hade det besvärligt. Elise 
ville hjälpa sin syster och skapade en prototyp 
på en engångspåse som hade en klistrande yta 
och kunde fästas på kroppen och täcka hålet. 
Hon fick kontakt med Dansk Plastik embal-
lage som tillverkade plastpåsar och de började 
tillverka stomipåsar i större omfattning.

Den andra filmen handlade om Mio, det se-
naste stomibandaget och den långa processen 
innan det kunde presenteras på marknaden.

Under fikapausen inbjöds vi att klämma och 
känna på Mio-bandagen. Samtidigt passade några ur VG-styrelsen på att lämna ut 
ILCO-magasinet, kokboken och annat informationsmaterial. Det var många som be-
sökte vårt bord och vi får hoppas att det också resulterade i några nya medlemmar.

Stomiterapeut Anne-Marie Hallén från Östra sjukhuset höll en föreläsning om hu-
den, läckageproblem mm och därefter följde en  information om ILCO:s verksam-
het, både nationellt, regionalt och lokalt. 

Betydelsen av att, före eller efter en planerad stomioperation,  erbjudas träff med 
en välrehabiliterad stomiopererad var en av punkterna som framhölls samt ILCOs 
barn- och familjeverksamhet. 
Västra Götaland är en av få länsföreningar som har egen barn- och familjeverksam-
het genom besök på bl.a. Liseberg, Universeum, Nordens Ark och andra aktiviteter 
för den gruppen. Då inbjuds även ofta närliggande länsföreningars familjer.

Eva Kindvall Vinkvist
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Temakväll på hotell Scandic Crown i Göteborg 
Den 9 november var det dags för den sjätte temakvällen. Det hela startade hösten 
2010 med att Göteborgs lokalförening bjöd in till denna kväll med föreläsare och 
bandageföretagen. Den initierades av stomiterapeut Anne-Marie Hallén på Östra 
sjukhuset och lokalföreningen var inte sen att nappa på idén.

Sedan några år tillbaka har kvällen arrangerats av länsföreningen och Göteborgs lo-
kalförening i samarbete, men det är samma uppläggning som tidigare. Bra föreläsare 
inom  tarm, uro och stomi. Det har under alla år varit stor uppslutning och i år kunde 
vi räkna in cirka 90 personer inklusive bandageföretagens representanter. De flesta 
bandageföretagen var representerade och även Mira-Spol. 

Det hela startade kl 17 men redan en stund innan var det fler som anlände och tog 
sig ett samtal med utställarna. Länsföreningens ordförande Fredrik Ericson hälsade 
därefter alla välkomna till 
årets temakväll och så var det 
dags för utställande banda-
geföretag att ”säga Hej till 
publiken” och hälsa välkom-
men till respektive utställ-
ningsbord. 

Vuokko Elner, som bl.a. har 
skrivit boken ”Livets sköra 
tråd”, informerade om att hon 
nu deltar i  Regionalt Cancer-
centrum Västs utbildning till 
patientföreträdare. Läs mer 
om det på sidan 31.

Stomiterapeut Elsie Persson från Sahlgrenska Sjukhuset och Eva Broberg från 
Skaraborgs Sjukhus hade en föreläsning i ämnet ”huden, läckageproblem, kostråd”. 
Oavsett om man nyligen blivit stomiopererad eller har varit det i många år, är det 
alltid något nytt att snappa upp vid liknande föreläsningar. Intressant och givande.

Kaffepaus! Smörgås och kaffe eller te var efterlängtat och därefter en runda till 
utställningsborden. Där blev det snabbt fullt med folk som klämde, kände och tyckte 
till om produkterna. Ett viktigt inslag under en temakväll. 

forts. nästa sida
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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. 

forts föreg. sida                     
Specialistläkare Bjarne Melvås från kolorektalenheten på 
Östra Sjukhuset var nästa föreläsare. När tas beslutet om 
stomioperation och skötseln efter, var ämnet. 
Naturligtvis önskar läkarna att det ska vara en planerad 
operation men ibland måste det ske akut, som vid t.ex. 
tarmvred, om tarmen fått hål eller om det finns en propp i 
blodcirkulationen i tarmen. 
Ibland försöker läkarna att göra en hopkoppling av tarmen. 
Men det är inte alltid det är möjligt utan en dålig slutmus-
kel, eller en Crohnförändring kan göra att det inte går att 
koppla ihop tarmen utan man får lägga upp en stomi. Vid 
en bäckenreservoaroperation blir det en tillfällig stomi till 
reservoaren är klar att användas. Stomiterapeuternas roll är 
viktig vid planering och efter operation naturligtvis och de 

kopplas in gärna före operation. 
Komplikationer kan det bli efter en stomioperation, både i direkt anslutning till 
operationen och även senare..MEN vi enades om att det i de flesta fall inte blir några 
större komplikationer. En stomi är en åtgärd för att patienten ska få ett bättre liv och 
det kan vi alla som är stomiopererade skriva under på.
Frågestund angående upphandling av stomiprodukter med tf verksamhetschef Harriet 
Stjärneborn stod sen på dagordningen och kvällen avslutades med information till 
nya medlemmar från vår ordförande. 

Eva Kindvall Vinkvist

30 VG-Magasinet



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. Under hösten 2015 kommer jag, tillsammans med 
cirka tjugo blivande patientföreträdare, delta i fyra utbild-
ningstillfällen i RCC västs regi. Några av oss kommer säkert 
att ingå i något som heter Patient- och närståendeperspektivrå-
det och andra kommer att ta uppdrag som patientföreträdare i 
olika vårdprocesser.

Jag har tillsammans med Mia Boqvist anmält intresse för att medverka i 
vårdprocessen kolorektalcancer. Uppdraget från staten är att utveckla och 
effektivisera vårdprocesserna ur patientens perspektiv och arbeta för att korta 
väntetiderna. Arbetet startar 2016 och ska mynna ut i ett standardiserat vård-
förlopp för tjock-  och ändtarmscancer. I dagsläget oklart när slutdatum är. 
Återkommer om hur arbetet framskrider i senare nummer av VG-magasinet. 
Än så länge är jag nybörjare i min roll. 

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 tex vårdprogramgrupper
• att säkerställa att alla patienter får en skriftlig vårdplan och kontakt- 
 sjuksköterska
• att ha ett fristående patient- och närståendeperspektivråd som fungerar  
 som remissinstans och driver egna utvecklingsprojekt
• att ha ett tydligt fokus på patient- och närståendeperspektivet i utveck 
 lingsarbetet i alla regionala vårdprocesser

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

Vuokko Elner
vuokko.elner@gmail.com
0703-22 25 33 

”Även en tusenmilafärd 

börjar med ett steg.”
Lao-Tse
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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-fred 8-8.30

Anne-Marie Hallén
Tel 031-343 40 61 
månd-tord 7.30-8.30

Lotta Petersén
Tel 031-343 49 33
Tisd-torsd 7.30-8-30

Eva-Lena Lindgren
Tel 031-343 45 53
tisd och torsd 7.30-8.30

Kärnsjukhuset, Skövde
Anna Johansson/Lotta Kempe
Tel 0500-43 17 27
tisd, onsd, fred 8-9 torsd 7.30-8.30
stomi.skas@vgregion.se

Bassjukhuset, 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
Elsie Persson
Tel 031-342 44 46
Mottagning måndag och torsdag med tel.
tid 8-9, övrig tid röstbrevlåda

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

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

Viktiga telefonnummer och adresser
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Kontaktuppgifter  till bandageföretag
Axotan AB
Otto och Bo Hermansson    Tel  0734-22 15 76
www.axotan.se
B.Braun Medical AB
Anders Lundqvist     Tel  070-991 92 61
E-post: anders.lundqvist@bbraun.com
ConvaTec Sverige AB
Joachim Santonsson    Tel  08-704 72 50 
E-post: joachim.santonsson@convatec.com
Dansac 
Ulf Risberg    Tel 08-446 46 46
E-post: ulf.risberg@dansac.com
Hollister
Vibeke Öhrström   Tel 08-446 46 46
E-post: vibeke.ohrstrom@hollister.com
PartnerMed Ab
Åsa Norgren                                             Tel 0721-50 49 80
asa@partnermed.se
Miraspol
Jan Skoglund     Tel  054-87 26 30
E-post: js-produkter@telia.com  
Coloplast AB
Catarina Häll-Henriksson   Tel  0703-95 41 90
E-post: sechh@coloplast.com 
Capero Medical AB
Carina Robertsson    Tel  040-41 07 13
E-post: info@capero.se
M.Care AB 
Maud o Thomas Jägerman  Tel  046-29 24 00
E-post: info@mcare.se
Mediplast                                                 Tel  020-78 80 35
www.mediplast.com
3 M Svenska AB
Cecilia Nilsson    Tel  08-92 25 65
E-post: cecilia.nilsson@mmm.com
Nordicare AB
Robert Klein Brax   Tel  042-450 88 60
E-post: robert@nordicare.se
Wellspect Health Care
E-post: lofric.se@wellspect.com  Tel 031-376 40 00
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ILCO Västra Götalands
länsförening vill framföra ett

STORT TACK
till

Alla företag som hjälpt oss under året med information, material och annat.

Handikappförbunden.
Dalheimers Hus med administration, reception och vaktmästare.
Alla stomiterapeuter.
Alla föredragshållare och andra som under året tagit sig tid att delta på våra 
möten. 
Alla bandageföretagen.

Vi önskar våra medlemmar och alla läsare en riktigt

och hoppas vi träffas på nya aktivitetr 2016.

VG-magasinet
Redaktör: Eva Kindvall Vinkvist 0706-69 10 24
Ansvarig utgivare: Fredrik Ericson 0705-50 35 39
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Tryckt hos Handelstryck AB, Borås

Utsikt över Falköping, från 
Ålleberg 
Skaraborgs lokalförening

Äppelboden i Herrljunga
Sjuhärads  lokalförening

Domarringen i Blomsholm.
Fyrbodals lokalförening
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