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Kära läsare,
God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att det
kommer med en god hälsa till dig och dina nära. Själv
blir det här mitt sista nummer på ett tag då jag nu går
hem på föräldraledighet och med varm hand lämnar
över stafettpinnen till Malin Ottosson, som presenterar
sig mer i nästa nummer av tidningen.
I det här numret fokuserar vi på det faktum att alla
kroppar är olika och att kroppen dessutom ändrar sig
med tiden. Under tidningens första del guidar vi dig
genom olika alternativ och tipsar om ett självtest du
kan göra för att lära dig mer om din kroppsprofil.
Inte nog med att alla kroppar är olika och att kroppen
förändras över tid, vi ser även att den nya tidens stomipatient förändras. På sida 11 gör vi därför en intressant
framtidsspaning till 2025 för att se vad det kan bära
med sig.
Trevlig läsning!

11
Ida Jost
Chefredaktör
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Coloplast utvecklar produkter och service som gör livet enklare för människor med ett hälsotillstånd som är mycket personligt. Genom ett nära samarbete med användarna av våra produkter,
utvecklar vi produktlösningar som motsvarar kundernas speciella behov. Vi kallar detta intim
sjukvård. Våra affärsområden är stomi, urologi och kontinens samt sår- och hudvård. Vi arbetar
globalt och har över 9 000 anställda.
Tidningen assistans ges ut av Coloplast AB med tre nummer per år och riktar sig till dig som är
stomiopererad. Syftet med tidningen är att i samarbete med stomiopererade, vårdpersonal,
förskrivare och specialister skapa ett forum för kunskap, lärdom och erfarenheter kring stomi. Ambitionen är att bidra till en ökad livskvalitet för dig som har stomi. assistans är en kostnadsfri service
och distribueras till privatpersoner och vårdpersonal.
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Sigrun bröt

tabu i Expressen
Innan sommaren gjorde Expressen en artikelserie där de intervjuade flera olika personer om livet
med stomi. En av dem var Sigrun. Hon ville utmana sig själv genom att bära bikini på stranden för
första gången sedan hon fick stomi för tre år sedan. Både för hennes egen skull och för att hjälpa
andra som skäms över sin stomi.
Text Rebecca Sinnerstedt
Hur gick det efter artikeln?
Jag var nere vid stranden i bikini,
men det blev inget bad i bikini tyvärr.
Det var för kallt och jag är en riktig
badkruka. Men det är många som
reagerat väldigt positivt på artikeln,
främmande personer har kommit
fram till mig på stan och tyckt att
det var tufft att jag vågade, det
har varit väldigt uppmuntrande.

Har du något du vill säga till andra
som precis fått stomi?
Många kan känna sig rädda för att
berätta om sin stomi när de träffar
en ny partner, precis som jag var.
Man kan vara nervös inför hur de
ska reagera och orolig för att de
ska tycka att det är äckligt.

Men det ska man inte vara.
När jag träffade min särbo
så var han faktiskt väldigt
förstående och intresserad av
att sätta sig in i min situation.
Som han sa, du är du ändå,
det här förändrar ingenting.
Precis så är det.

Känns det inte som att allt fler
försöker bryta tabut kring stomi?
Ja det är väldigt bra, vi behöver prata
om det här. Det syns ju inte på en
person om man har stomi, så folk blir
förvånade och tittar direkt på min
mage när jag berättar om det. Jag
tycker man ska ta bort skammen
runt stomi. Visst kan det kännas
genant ibland, men det är en otroligt
bra lösning och det är fantastiskt att
det finns. Jag skulle inte vilja gå tillbaka till hur jag hade det innan.
Du har en vän som nyligen fått
stomi, hur har det gått för henne?
Bra, hon har varit mycket hos mig
och hon tycker det är skönt att
prata med någon som hon kan få
råd och tips från.

Inför sommaren utmanade Sigrun sig själv att ha bikini på stranden.
Foto: Anna-Karin Nilsson/Exp/TT
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Alla kroppar är

– vilket stomibandage
Alla är vi olika, ingen kropp är den andra lik. Därför det är inte så konstigt att även stomier ser olika
ut, och att det inte finns ett universellt stomibandage som passar alla. Hur ser området kring stomin
ut, buktar det ut, buktar det inåt, eller är det plant. Det är en av faktorerna som styr vilken typ av
stomibandage som du använder. För att undvika läckage och andra problem behöver du hitta de
stomiprodukter som passar just dig. Här ger vi tips på hur du kan göra en så kallad body check.

Platt
Ytan är mer eller mindre i nivå med
buken, även om huden kan vara ojämn.

Inbuktad
Ytan sjunker in i buken, vilket skapar
en hålighet.

Utbuktad
Ytan höjer sig från buken, vilket
skapar en utbuktning.
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olika

Tänk på att:

behöver du?
Kroppen förändras
Med tiden kommer kanske din
kroppsprofil att ändras. För att
säkerställa att ditt stomibandage
fortfarande är det bästa alternativet
för dig kan du regelbundet se över
tillpassningen. Detta förebygger
eventuella tillpassningsproblem
och ger dig tryggheten att det
stomibandage du använder just
nu är den bästa lösningen för dig.
Lär känna din stomi
Använd en spegel för att se din
stomi från olika håll. Testa att sitta,
ligga och stå upp, din kropp ändras
beroende på hur du rör på dig, och
ditt stomibandage ska sitta bra
ändå. Hur ser området runt stomin
ut? För vissa är det slätt och i nivå
med resten av kroppen, för andra
kan det bukta in eller ut från resten

- lära känna din stomi och din kropp
- se över dina fysiska förändringar då och då
- fundera över din livsstil och hur du vill leva
- diskutera med din stomiterapeut för att
hitta den bästa lösningen för dig
- du ska känna trygghet och frihet med ditt
stomibandage

av magen. Detta påverkar vilken
slags basplatta som du behöver.
Mjukt eller fast
Hur styvt eller flexibelt stomibandage
du behöver beror mycket på hur
mjukt eller fast området runt din
stomi är. Testa att trycka lätt och se
hur det känns, är det som att trycka
på en luftmadrass eller en häl? En
annan sak som påverkar hur styvt
eller flexibelt stomibandaget behöver
vara är var på magen stomin sitter.
Stomin kan sitta i nivå med naveln,
under eller över navelnivån, och
påverkas därmed olika när du rör
på kroppen.
Veck eller ärr
Det är vanligt att ha ärr, veck eller
rynkor runt stomin, antingen som en
följd av operationen eller i samband

Att förstå din kroppstyp är första steget
Vill du veta mer om vilka produkter som passar din kroppstyp
bäst så kan du göra en body check på Coloplast.se/bodycheck
Besvara åtta frågor och få förslag på stomibandage som är
anpassade efter dina behov. Det går också att få hjälp av vår
kundtjänst över telefon, och ofta kan vi skicka prover på våra
produkter. Men glöm inte att det viktigaste är dialogen med din
stomiterapeut så att ni tillsammans kan hitta det som passar
bäst för just dig. Lycka till!

med viktförändringar. Man kan
också ha underhudsfett, löst skinn
eller bråck. Samtliga är faktorer som
påverkar häftans möjlighet att fästa
ordentligt på huden. Här gäller det att
våga testa nya produkter och ställa
frågor till din stomiterapeuten eller
förskrivaren. Nöj dig inte med att ditt
stomibandage sitter halvbra, då kan
det finnas alternativ som passar bättre. Kom ihåg att din rörlighet inte ska
vara begränsad och att du ska kunna
ha en bra vardag med din stomi.
Stomimynningen
Men det är inte bara området
runt stomin, utan också själva
stomimynningen, som är bra att ta
en titt på. Stomimynningen kan vara
över, under, eller i nivå med hudplanet. Har du en stomi som ligger djupt
kan till exempel en konvex produkt
vara en bra lösning. Om det som
kommer ut ur stomin är fast eller
löst, alltså vad för sorts stomi du har,
är också saker som påverkar vilka
krav som ställs på ditt stomibandage
och dess häfta. Ha detta i beaktande
i samtalen med din stomiterapeut.
Din livsstil
Sist men inte minst kan du titta bort
från spegeln, och känna efter. För så
klart styrs inte allt av hur din kropp
ser ut, utan också av vad du själv
gillar och din livsstil.
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En vanlig lösning för
kolostomiopererade
– 1-dels sluten påse
Med en kolostomi behöver du i de flesta fall en sluten påse. Det finns två typer av bandagesystem.
1-delssystem består av en stomipåse med integrerad häftande basplatta, då man byter hela bandaget på en gång och 2-delssystem där stomipåsen är separerad från den häftande basplattan och de
två delarna sätts samman genom en mekanisk koppling eller en häftkoppling. Detta betyder att du
inte behöver ta bort den häftande basplattan från stomin varje gång du byter påse.
Båda alternativen, 1-dels sluten
påse och en 2-delslösning, är
smidiga och vilken lösning som
passar dig bäst beror mest på
hur din livsstil ser ut och vad du
trivs bäst med? Läs mer om
2-delsbandage på nästa sida.
Passar de flesta
Den största fördelen med 1-delsbandaget är enkelheten. När du
behöver byta 1-delsbandage så tas
hela stomibandaget bort, vilket är
bra om du behöver byta bandage
ofta. Många tycker att det är
enkelt och smidigt att bara
ha en del, och inte flera olika
komponenter, att hålla reda på.
Det är dessutom platt och diskret
att ha under kläderna.
Sluten påse för kolostomi
Slutna påsar används oftast om
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man har kolostomi. Då brukar avföringen vara mer fast vilket kan göra
det krångligt att tömma och återanvända påsar. När en påse är full
så tar man bort den och sätter på
en ny. Enkelt och smidigt helt enkelt. När man har mer lös avföring
är det dock oftast smidigare att ha
en tömbar påse.
Snyggt och smidigt med
SenSura Mio
Vårt nyaste stomibandage SenSura
Mio finns som 1-delsbandage med
slutna påsar, med flera olika storlekar på påse och basplatta. Den har
en elastisk
häfta som
gör att den
får en bra
och säker
passform,
även om

våra kroppar ser
lite olika ut. Ett
cirkelfilter
motverkar
ballooning
och den
neutrala grå
färgen på det
vattenavvisande
tygmaterialet, gör
att den är diskret
under alla kläder.
Det finns också en
lucka för inspektion för
att underlätta appliceringen av
basplattan.
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Valfrihet med 2-dels
När du använder ett 2-delsbandage kan du låta basplattan sitta kvar, och bara byta påsen när
det är dags. Smidigt att inte behöva byta allt varje gång tycker många. Stomipåsen kan fästas
på basplattan med hjälp av en klick- eller häftkoppling.
fästs vid basplattan och ger ifrån
sig ett tydligt klickljud när den är
ordentligt fastsatt. På så sätt
slipper man oroa sig om påsen
är fastsatt på rätt sätt eller inte –
hör du ett klick så sitter den fast.
Mjukt och snällt med flex
SenSura Mio finns också med
flexkoppling som innebär att
påsen häftas fast mot basplattan.
Den har inga hårdplastdelar,
vilket innebär att den är platt,
mjuk och följer kroppens rörelser.
För personer med känsliga
områden och mjuka magar är
detta en bra lösning då man lätt
kan applicera och ta bort påsen,
utan att utsätta magen för tryck.

1-delslösningen är visserligen
enkel, men att byta basplattan
varje gång kan innebära lite
pyssel. För de som inte vill byta
plattan så ofta är 2-delsbandage
en smidig lösning. Då byter
man bara själva påsen, medan
basplattan kan sitta kvar
under längre tid.
Klick och flex
SenSura Mio finns både som
1-dels och som 2-delsbandage.

2-delsbandagen fäster påsen
på basplattan med hjälp av två
olika tekniker: klick-koppling
eller häft-koppling. De finns med
både sluten och tömbar påse.
Tryggt med ett klick
Många som använder 2-delslösningar oroar sig för hur
säker deras koppling är. Med
klick-kopplingen fästs påsen
vid basplattan med hjälp av ett
mekaniskt låssystem. En låsring

En låsring fästs vid basplattan och klickar
till när den är ordentligt fastsatt

Flexkoppling innebär att påsen häftas
fast mot basplattan.
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”Jag undrade om det

någonsin skulle vara över”

Trettio operationer och fem år på sjukhus. Det är summan av Bosses resa från stora problem
med tarmen till en idag fungerande stomi. För Assistans berättar han en historia fylld med djupa
dalar men också höga toppar. En viktig påminnelse om att aldrig ge upp och att det någonstans
i tunneln finns ett ljus.
Text Olof Mattson
När jag ringer upp Bosse vet jag inte
så mycket om hans sjukdomshistorik
och ställer därför direkt frågan:
Kan du berätta lite om din historia?
Bosse påtalar att det är en ganska

lång resa och några minuter in i
intervjun förstår jag vad han menar.
Jag har talat med många stomipatienter genom åren, men Bosses
berättelse är en av de

värsta, och samtidigt en av de
vackraste jag hört.
Började med lungorna
När Bosse var i tjugoårsåldern
drabbades han av spontan lungkollaps. Hans egen teori är att den
starka behandlingen för lungkollapsen några år senare utlöste Morbus
Crohn, en inflammatorisk tarmsjukdom som skulle komma att prägla
hans liv för alltid.
– När det var som värst gick jag
på toaletten tjugofem till trettio
gånger per dag. Det var svårare
att behandla Crohns på den
tiden så min behandling gick
främst ut på att vila tarmen och
jag fick dropp istället för mat,
säger Bosse som idag är 63 år
men mycket väl minns de första
sjukdomsåren.
Bosse berättar att läkarna
diskuterade stomioperation, men
han klarade sig utan operation tack
vare behandling med höga doser
kortison, något han fortsatte att
behandlas med hela 35 år efter
första skovet av Crohns.

Bosse har fått vardagen tillbaka, mycket tack vare rätt stomibandage.
Foto: Privat.
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”Jag blev tillslut en del av inredningen på sjukhuset. Jag har
tyvärr tillbringat över fem år på sjukhus, så jag har många
vänner där än idag,”
vare inflammationen gjorde att
Bosses tarmar började spricka och
orsakade skador i buken. Det gick
så långt att det började läcka vätska
direkt ut från buken.

Bosse har genomgått cirka
30 operationer. Foto: Privat.

Stressade ner
Några år efter insjuknandet flyttade
Bosse från det hektiska livet i
Stockholm och bosatte sig i
Linköping. Där började han
handla med persiska mattor.
– Jag samarbetade med många
iranier och de drack väldigt lite kaffe,
te var deras vardagsdryck. Så jag
slutade dricka kaffe och det gjorde
faktiskt stor skillnad för min Crohn
under en period. Jag stressade
också ner en del tack vare min
nya bostadsort och mitt nya
arbete, säger Bosse.
Starten på en mörk resa
Trots en förändrad livsstil blev Bosse
allt sämre. I mitten av 90-talet blev
tjocktarmen kraftigt inflammerad
och en stomi var enda utvägen. Men
operationen hjälpte inte, inflammationen flyttade sig till tunntarmen
och ändtarmen. Det friska uppvaknande som många Crohnpatienter
upplever efter en stomioperation fick
Bosse aldrig uppleva. Inflammationen spred sig och skadade inte bara
hans tarmar utan hela ringmuskeln.
Vad som nu följde var år av operationer. Stomin flyttades flera gånger
men inget hjälpte. Den allt aggressi-

– Det var en väldigt tuff tid. Jag
minns hur sköterskorna till slut var
lika bedrövade och ledsna som jag
för min situation. När vi i timtal försökte bandagera min läckande buk
undrade jag om jag någonsin skulle
kunna få ett normalt liv, säger Bosse.
30 operationer senare
Bosses problem med Crohns stannade
inte vid ett antal stomioperationer.
Sju blodförgiftningar och sju tarmvred är bara några av de följder
som sjukdomen har gett honom.
– Jag blev till slut en del av inredningen på sjukhuset. Jag har tyvärr
tillbringat över fem år på sjukhus,
så jag har många vänner där än
idag, säger Bosse som nu använder
sin erfarenhet till att hjälpa andra. I
ett sjukhusråd bidrar han med sin
kunskap om sjukhusmiljön och vill
hjälpa verksamheten att utvecklas
åt rätt håll.
Ljuset i tunneln
Någonstans under intervjun börjar
jag undra: Hur överlever man något
sådant här? Hur orkar man när alla
odds är emot en?
Bosse har inget enkelt svar på den
frågan.
– Det är klart att jag många gånger
varit både ledsen och frustrerad.
Men det finns bara ett sätt, och det är
att inte ge upp. Under mina år
på sjukhus har jag mött så många
människor som haft det värre än jag.

Jag har suttit och pratat med
döende människor, då är trettio
sjukhusoperationer helt plötsligt
ingenting. En läkare sa till mig en
gång, ”Bosse, älta inte sjukdomen,
det hjälper ingen”, hans kommentar
har verkligen hjälpt mig. Det är
bättre att acceptera sjukdomen och
arbeta med de förutsättningar man
har än att ständigt klaga över sin
situation, även om man så klart måste
få vara ledsen ibland, säger Bosse.
Ett fungerande liv med stomi
Idag har Bosse ett bra liv med
hemsjukvård och en stomi som
fungerar. Tack vare plastikoperationer runt stomin och bra bandage
är vardagen bättre än på många år.
– Innan behövde jag byta bandage
upp till sju gånger per dag, nu kan
jag gå flera dagar med samma
påse. Det är en enorm frihet. I
somras åkte jag på min första
utlandsemester på femton år.
Det var en häftig känsla. Jag kan
lita på min stomi nu. Det kunde jag
aldrig göra innan. Jag har fått delar
av mitt liv tillbaka, säger Bosse.

Namn: Bosse Peterson
Ålder: 63
Fritidsintressen: Spelat
mycket biljard, med i
biljardklubb
Arbete: Har just nu förlängd
sjukförsäkring men vill börja
arbeta snart igen
Familj: Tre barn
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Konvexa bandage
– ett hjälpmedel för utmaningar
Konvexa stomibandage kan
vara lösningen på många av
de utmaningar framtidens
patient står inför och andelen
förskrivna konvexa bandage
ökar. Men samtidigt finns det
inga tydliga riktlinjer för när de
ska användas. Vi intervjuade
stomiterapeuterna Anna Grundh
Bertilsson och Anna Skiöld som
skrivit en uppsats om ämnet.
Text Olof Matsson

Vad var ert syfte med uppsatsen?
– Konvexa bandage blir allt
vanligare och deras användningsområde har breddats. Samtidigt
finns det inga tydliga riktlinjer för
sjukvården när man ska förskriva
ett konvext bandage eller inte
göra det. Det kan förvirra både
vårdpersonal och användare så
vi ville undersöka hur man kan
göra det tydligare, säger Anna
Grundh Bertilsson.
Vad är det för typ av riktlinjer
som behövs?
– Det behövs entydiga definitioner
som exempelvis beskriver hur djup
den konvexa plattan är. Här har alla
tillverkare olika storlekar och namn
på modellerna. Vi behöver också
forskning som på vetenskaplig
grund kan visa när vi ska
förskriva konvexa bandage.
Det finns inte i någon större

Stomiterapeuterna Anna Grundh Bertilsson och Anna Skiöld har skrivit en
uppsats om konvexa stomibandage. Foto: Privat.

utsträckning idag, säger Anna
Grundh Bertilsson.
Vad innebär avsaknaden av
riktlinjer för er och patienterna?
– Det medför att vi stomiterapeuter får basera förskrivningen på
egen erfarenhet och testa oss
fram. Det fungerar en bit men är
ingen perfekt lösning för varken
patienten eller stomiterapeuten.
Här måste vården bli bättre på
att möta morgondagens
utmaningar, säger Anna Skiöld.
Är konvexa bandage framtiden?
– De är helt klart här för att
stanna, det kan man konstatera.
Men vi kommer alltid att
behöva många olika typer av
stomibandage. Dagarna när
man bara hade några få
modeller att välja mellan är
förbi, säger Anna Skiöld.

LÄS MER om konvexa stomibandage på coloplast.se
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Hur vet jag som användare att
jag använder rätt stomibandage?
– Som användare är det så klart
alltid bra att vara uppdaterad
på nya produkter. Men i första
hand ska man alltid prata med sin
stomiterapeut. Det finns någon
modell för alla, men man måste
våga prova och säga till när man
inte är nöjd, säger Anna Grundh
Bertilsson.

När används
konvexa bandage?
Stomier med stomimynningen
under eller i nivå med hudplanet. Stomier med veck och
rynkor i området kring stomin
kan behöva mer stöd. En
mjuk konvexitet hjälper till att
stötta området kring stomin
för att undvika läckage.
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Hur ser

stomipatienten

ut 2025?
Antalet fall av Crohns sjukdom ökar stadigt, vi är fetare än någonsin och vår population
blir allt äldre. Vilka utmaningar innebär det för samhället? Vi har diskuterat kring hur
stomipatienten kan se ut år 2025.
Crohns – en stor utmaning
Siffrorna är oroande: I västvärlden
har antalet tonåringar med tarmsjukdomen Morbus Crohn ökat med
trehundra procent de senaste tio
åren, och det fortsätter att öka.
Crohns är en sjukdom som i fyra av
tio fall innebär upprepade operationer och därför ärrigare stomier än
genomsnittet, något som kommer
att ställa högre krav på både
sjukvården och stomiprodukter.
Sjukdomen medför även viktförändringar för många patienter
vilket gör att framtidens stomibandage kommer behöva vara
än mer flexibla än dagens.
Vi tror att det kommer att behövas
samarbeten över gränserna för
att tackla ökningen av Crohns.
Såväl företag som sjukvården
och personer i samhället måste
arbeta tillsammans.

Fetma – en global epidemi
Över halva jordens befolkning
beräknas vara överviktig år
2030. Utöver de negativa
hälsoeffekter som följer med
fetma påverkar det även
utvecklingen av stomiprodukter.
På Coloplast tittar vi redan på hur
produkter ska kunna anpassas till
mjukare magar, mer komplicerade
stomier och annorlunda kroppsformer.
Vi vet också att fetma kommer att
innebära en ökad belastning på
sjukvården. Här krävs samarbete
för att hantera den epidemi som
fetma är.
Fler äldre innebär ökad
belastning på sjukvården
Vi blir allt bättre på att bota och
behandla sjukdomar, vilket leder
till en äldre population. Men fler

personer kommer också att
vara i behov av vården i
framtiden. Hur ska vården
klara den ökade belastningen?
Från Coloplast sida kommer
det att krävas allt mer
avancerade produkter som
passar en befolkning som
visserligen är äldre, men
troligtvis också aktivare
och starkare än tidigare.
Kommer framtidens stomiprodukter vara anpassade
till äldre snarare än yngre?
Fortsätt att diskutera
För att samhället ska
kunna klara de här stora
utmaningarna måste vi
samarbeta och anpassa både
hjälpmedel och vård efter hur
stomipatienten ser ut år 2025.

Hur tror du att framtiden ser ut? Och hur tycker du att vi tillsammans ska tackla framtidens utmaningar?
Diskutera gärna på vår Facebooksida, www.facebook.com/coloplast
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Chatta med oss
Nu kan du även nå oss via chat för att få svar
på dina frågor och funderingar direkt. Chatten
hittar du längst ner till höger i bild när du är
inne på vår hemsida www.coloplast.se
– håll utkik efter den turkosa symbolen.

Nordens mest innovativa
företag enligt Forbes

Foto: Helena Kyrk

Den välkända affärstidningen Forbes har i en analys
utsett Coloplast till Nordens mest innovativa företag. Analysen presenteras i en lista som skall spegla
de 100 mest innovativa företagen i världen.

Produktrådgivning
Vid frågor om våra produkter och beställning av
gratisprover ring våra kunniga produktrådgivare
på Coloplast kundservice, tel: 0300-332 56 eller
besök www.coloplast.se för att läsa mer.

Följ oss på Facebook
Här delar vi med oss av nyheter på både
svenska och engelska från Sverige och världen.

Gilla Coloplast på Facebook
Hitta oss på Facebook:
http://www.facebook.com/Coloplast
Hittar du flera Coloplast-konton?
Välj den som har ca 80 000 följare.

Forbes lista är baserad på en lång rad ekonomiska
och statistiska parametrar, men även på investerares
tankar om vilka företag som mest sannolikt kommer
att generera stora och tillväxtbringande idéer. Det
rör sig om faktorer om hur innovativt ett företag
förväntas vara i framtiden och hur mycket företaget
satsar på utveckling av nya produkter och tjänster.
Och Coloplast satsar. Sett bara till de senaste åren
har Coloplast stått för en rad banbrytande innovationer inom den medicintekniska branschen, inte minst
genom lanseringen av SenSura® Mio, världens första
stomibandage med en elastisk häfta. Det har ett nytt
och revolutionerande häftmaterial som åtgärdar det
allra viktigaste problemet för stomiopererade: läckage på grund av dålig passform.
- Det vi gör är att utveckla produkter och service
som gör livet enklare för människor med ett
hälsotillstånd som är mycket personligt. Att lyssna
och svara på våra kunders behov, är det som
driver oss och vår produktutveckling framåt,
säger Coloplast VD i Sverige Andreas Normén.

