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Förord 

 

 

Styrelsen för ILCO Skåneregionen avger följande beskrivning av föreningens verksamhet under 

2019. 

 

 

 

 

 

Jag vill tacka alla förtroendevalda för det fina arbetet som genomförts under 2019. Jag vill även 

rikta ett stort tack till de medlemmar som under året deltagit med olika arbetsinsatser.  

 

Min förhoppning är att 2020 blir ett riktigt bra år för ILCO Skåneregionen och att vi når många 

nya inom ILCO:s målgrupp.  

 

 

 

 

 

 

Rose-Marie Hultman 

Ordförande  

ILCO Skåneregionen 

 

 

 

 

 

Malmö den 2020-01-20 
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Inledning  

 

Organisationens namn är ”ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet”. 

ILCO bildades 1965.  

ILCO är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation vars ändamål är att tillvarata 

intressen och rättigheter för personer som är stomiopererade samt för personer med andra 

funktionsförändringar i mag- och tarmkanalen samt urinvägar. 

 

Länsföreningens uppgift är i första hand att arbeta för att stödja medlemmar i länet och att arbeta 

för goda relationer med sjukvården i enlighet med våra stadgar. Samverkan med andra 

organisationer som företräder personer med funktionsnedsättning är en annan viktig del i det 

lokala arbetet. 

 

ILCO:s uppgift är att verka utifrån en humanistisk värdegrund enligt FN:s konvention om 

rättigheter för människor med funktionsnedsättning samt: 

 

*  påverka samhällsplaneringen för att tillgodose de stomi- och reservoaropererades sociala 

    situation inom alla samhällsområden såsom arbete, utbildning, boende, kommunikation, 

    kultur mm. 

 

* genom sammankomster och personliga kontakter stödja medlemmarna och närstående. 

 

* verka för att medlemmarna kan vara ett komplement till vården för patientinformation och   

stöd.      

 

* företräda medlemmarna samt andra med närliggande 

   funktionsförändringar inför myndigheter och andra instanser. 

 

* skapa och upprätthålla kontakt med sjukvårdens huvudmän och sjukvårdspersonal i för 

   medlemmar angelägna frågor. 

 

* verka för att sjukvårdsindustrin, sjukvårdens huvudmän och distributionsleden 

   tillhandahåller individuellt anpassade bandage och andra hjälpmedel. 

 

* verka för och bidra till vetenskaplig forskning och utveckling inom ILCO:s 

   verksamhetsområde. 

 

* samarbeta med andra organisationer för funktionshindrade såväl inom som utom landet. 
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Verksamhetsberättelse för 2019 ILCO Skåneregionen 

 

Årsmötet hölls den 30 mars på Comfort hotell Malmö. 

Mattias Persson utsågs till att leda dagens förhandlingar och Anna Henningson utsågs till 

sekreterare. 

Styrelsens sammansättning efter årsmötet 

Rose-Marie Hultman, (RMH)  ordförande omval  vald för 2 år, 2019-årsmötet 2021 

Paula Lehtikangas, (PL) ledamot nyval   vald för 1 år, 2019-årsmötet 2020 

Per-Olof Persson, (POP)  suppleant   vald för 1 år, 2019-årsmötet 2020 

 

Anna Vånemo, (AV) ledamot nyval   vald för 1 år, 2019-årsmötet 2020 

Avgått maj 2019 

 

Ledamöter, som vid årsmötet hade ett år kvar på sin mandatperiod. 

Valda vid årsmötet 2018- årsmötet 2020 

Anna Henningson, (AH)  ledamot    

Daniel Andersson, (DA)  ledamot     

 

Konstituering  

Anna Henningson: Sekreterare och vice ordförande. 

Anna Vånemo: Firmatecknare. Avgått maj 2019. 

Ny firmatecknare utsågs vid styrelsemöte 4/2019, Per-Olof Persson.   

Revisorer 

Leif Näsman, omval   vald för 1 år, 2019-årsmötet 2020 

Mattias Persson, omval   vald för 1 år, 2019-årsmöte 2020 

Valberedning 

Christin Jeppsson omval   vald för 1 år, 2019-årsmöte 2020  

Styrelsen ska bistå Christin i arbetet. 

Medlemsantal 

Antal medlemmar vid årsskiftet 2019/2020 var 409. Antalet är en minskning från föregående 

årsskifte med 4 personer. På grund av obetald medlemsavgift utgår medlem med automatik i juni 

månad. 2019 var det 23 personer som uteslöts på grund av ej betald avgift. 

Styrelsens arbete 

Styrelsemöten och planeringsmöten 

Under året har styrelsen haft 8 protokollförda möten inklusive konstituerande mötet. 

Konstituerande mötet hölls efter årsmötet på 30 mars 2019. 

 

Övriga styrelsemöten 12 januari, 4 mars, 28 april, 15 juli, 18 september, 14 oktober och 26 

november. 

 

Två planeringsdagar har genomförts, 12 januari och 26 november. 
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Dagarna avslutades med styrelsemöte. 

Arbetsmöten 

Ett antal arbetsmöten har genomförts för planering av olika aktiviteter och packning av utskick. 

Medlemmar har varit behjälpliga vid packning.  

Ekonomimöten med revisorerna. 

Utbildningar, konferenser och möten där ILCO medverkat/representerat 

Föreningen Paraplyet 

7 mars 

Årsmöte Paraplyet hölls i Paraplyets lokaler Malmö. JP deltog. 

HSO Skåne 

24 april Årsmöte. Norra Station Hässleholm. PL deltog. 

Ordförande dialogmöten 

29 augusti, Falsterbo Kursgård. 

3 december, Malmö  

RMH deltog båda dagarna. 

16 april 

Utbildning i att skriva enkäter. Malmö, RMH deltog. 

 

För dig som är intresserad av att fördjupa dig i HSO Skånes arbete finns mycket att läsa på 
www.hsoskane.se    

ABF  

25 april 

Medlemsträff  

Tema: Värdegrunder 

Backagården Höör 

POP deltog. 

 

1 oktober  

Inspirationsmöte, Norra station Hässleholm. RMH och Lars-Olof Hultman deltog.  

ILCO förbundet 

Ordförande konferens 27-29 september, i Bromma. 

RMH deltog. 

Anna Henningson och Daniel Andersson deltog som adjungerande i förbundsstyrelsen. 

Anna och Daniel valdes till ordinarie ledamöter på fyllnadsval fram till kongressen maj 2020. 

 

Nationella stödpersonsverksamheten 

Stödpersonerna hade återträff för planering av framtidens verksamhet, i samband med 

ordförandemötet. RMH deltog.  

 

Patientforum Malmö och PUC Helsingborg 

På grund av tidsbrist har vi under 2019 inte kunnat representera på de möten vi blivit inbjudna 

till.  
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Medlemsaktiviteter och medlemsvård 

Årsmöte  

30 mars  

Mötet hölls på Comfort hotell Malmö. 

Tarmcancerkväll 

Nationell aktivitet med ILCO Skåneregionen som medarrangör. 

8 april på Scandic Triangeln.  

Temat ”Hur ser framtiden ut för tarmcancerpatienter och hur ligger Sverige till”. 

Temakvällar 

24 april. ”Kost och vätskebalans” 

Temakväll i samverkan med Mcare hölls på Scandic Triangeln. 

Föreläsare Eva Carlsson från Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 

 

28 augusti. ”Huden i fokus” 

Temakväll i samverkan med Coloplast i Helsingborg. 

Träffen fick tyvärr ställas in på grund av få anmälda. 

 

9 oktober. ”Att resa med stomi” 

Temakväll i samverkan med Capero, B Braun och Mediplast hölls på Scandic Triangeln. 

Föreläsare Stomiterapeut från SUS Malmö, Karin Blomberg och Linda Fogelberg. 

Charlotte Gregmar berättade om sina reseupplevelser. 

Vårträff 

14 maj 

Studieresa till Dansac-Hollisters fabrik i Fredensborg Danmark. 

På programmet 

Intressant föredrag om fabriken samt rundvandring i densamma.  

Fabriken bjöd på dansk frukost/lunch. 

Dagen avslutades med besök på Glyptoteket. 

Höstträff 

5 oktober 

Bussrundresa i ”Mitt-Skåne” med flera studiebesök under resan. 

Tyvärr var intresset för litet, så eventet fick ställas in.  

Julträff 

23 november firades julen in på Ouality Hotel View. Ett annorlunda julbord signat av 

Sveriges mästerkock 2015, Sandra Mastio. Jultomten kom på besök.  
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ILCO:s Unga vuxna 18-35 år 

Medlemsträff 

17 januari genomfördes en träff på Prison Island, Malmö. 

Caféträffar  

20 februari, Condeco Malmö, inställt en anmäld. 

14 mars, Condeco Malmö.  

10 september, Lund, inställt ingen anmäld. 

Medlemsträff 

25 maj Color Obstacle Rush, inställt på grund av få anmälda. 

Nationellt läger Unga vuxna 

23-25 augusti på Sundsgården. Tyvärr fick eventet ställas in på grund av få anmälda.  

Julfika 

28 november, Paraplyet Malmö, inställt en anmäld. 

 

Lokala träffar på olika orter i Skåne 

Under året har det anordnats 9 lokala träffar.  

Malmö, Ystad, Kristianstad och Helsingborg är de platser träffarna varit förlagda till. 

Till dessa träffar är alla välkomna, medlemskap är inget krav. Särskilt viktigt är att föreningen 

når ut till nyinsjuknade eller nyopererade och närstående, som kan ha behov av att möta andra i 

liknande situation. Sjukvården informerar om träffarna, vilket resulterat i att flera nya har besökt 

träffarna. 

Stomiterapeut har medverkat på några av träffarna och bandageföretagen har även i år medverkat 

på flertalet träffar. 

Må bra helg  

20-22 september 

Margretetorps Gästgifveri. 

Hälsofrämjande aktiviteter är det årliga temat på dessa helger. 

Blekinge länsförening 

Länsföreningen i Blekinge är nerlagd sedan flera år. 

ILCO Skåneregionen har under året planerat en medlemsdag för medlemmar och nyopererade. 

Träffen blev inställd på grund av få anmälda.  

Barn/familj 

Nationella aktiviteter 

Familjedagar och Barn och Ungdomsläger. 

ILCO förbundet anordnar årliga familjedagar och läger.  

2019-års, barn och ungdomsläger blev inställt. 

ILCO Skåneregionen har inte bidragit ekonomisk 2019, eftersom inga ansökningar har 

inkommit. 
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Besöks- och kontaktverksamhet 

Stödsamtal via telefon och mejl fortsätter att öka för varje år så även 2019. 

Kontakter via sociala medier, som t.ex. Facebook har utvecklats under året. ILCO nationellt, har 

en öppen och en sluten Facebook-sida. ILCO Skåneregionen har en sluten Facebook-sida.  

  

Övrig verksamhet 

Marknadsföring 

Verksamheten marknadsförs ute på varje berörd klinik genom vår informationsbroschyr samt 

personliga kontakter med vården. 

Brukarenkät 

Under slutet av året skickades en brukarenkät rörande stomivårdsprodukter och Region Skånes 

aktuella rekommendationslista. 

Enkäten skickades via post till alla medlemmar i ILCO Skåneregionen.  

Sammanställningen kommer att ligga till grund för samtal med beslutfattare och politiken.  

Vi kommer att lägga ut sammanställningen på ILCO:s hemsida och presentera den i  

ILCO-magasinet. 

Samverkan 

Vården 

Under året har vården förmedlat våra inbjudningar till våra lokala träffar och ”Må bra” helgen.  

Samverkan med vården är en viktig del i vårt fortsatta arbete och som behöver utvecklas för att 

nå ut till de som kan behöva kontakt med andra i liknande situation. På våra lokala träffar har 

stomiterapeut medverkat.  

Övrig samverkan 

Samverkan med andra föreningar inom funktionshinderrörelsen och HSO Skåne. 

Medlemskap 

Föreningen har medlemskap i  

ABF Skåne, HSO Skåne och Paraplyet Malmö  

Undervisning 

ILCO har undervisat i ämnet ”Stomivård och att leva med stomi” för blivande undersköterskor 

vid Vårdgymnasiet på Värnhemskolan i Malmö vid 1 tillfällen. RMH höll i utbildningen. 

Lokal/kontor 

ILCO Skåneregionen har ett kontor samlokaliserat med andra föreningar på Paraplyet. 

Industrigatan 33 i Malmö. Då föreningarna inte kan nyttja alla delar av huset så måste större 

träffar förläggas utanför Paraplyet. 
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  Inventarier 

Produkt Namn och inköpsår Värde 

Skrivare Canon                2009 0 kr 

Mobil telefon Nokia                 2010 0 kr 

Projektor Acer                   2011 0 kr 

Bokhyllor o skrivbord Galantserien      2013 0 kr 

Lamineringsmaskin Fellowes            2010 0 kr 

Soffbord o Golvlampa Gåva 0 kr 

Kontorsstol RMs privata Lånas t.v.  

Mobil IPhone 4 Gåva 0 kr 

 

Ekonomi 

Föreningens firmatecknare, RMH och PO har ansvarat för bokföring och utbetalningar. 

Se separat redovisning. 




