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Når du trenger
Den Perfekte Balansen  

NY
Soft Convex 
generasjon

Dansac NovaLife Soft Convex
Med sin myke og fleksible konstruksjon, kan den nye NovaLife Soft Convex  
gi den perfekte balansen mellom en flat hudplate og en fast konveks løsning.

Den myke konveksiteten gir et lett trykk som skaper et forsterket feste. Dette 
gir større sikkerhet og opprettholder hudens integritet.

Den nye Dansac NovaLife Soft Convex leveres som en 1-delt pose, både 
lukket og tømbar, med EasiView™ som gir mulighet for innsyn.

Oppdag mer på dansac.com
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The next generation
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Coloplast er et registrert varemerke eid av Coloplast A/S. © 2015-01 Alle rettigheter er forbeholdt Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark. 
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Passer perfekt. Føles riktig

Nye
SenSura® Mio

For alle  
stomityper

Føl deg sikker og trygg hele dagen 

Nye SenSura Mio® har en elastisk hudplate som passer til individuelle 
kroppsfasonger og følger kroppens bevegelser når du bøyer og strekker deg.

Nye SenSura Mio er også meget diskré. Den er laget av et mykt tekstilmateriale 
som gjør at posen føles mer som et klesplagg. Den nøytrale grå fargen er 
spesielt valgt for at den ikke skal synes under klær, selv under hvitt. 

  
 
Bestill gratis vareprøver 
Bestill gratis vareprøver på www.coloplast.no  
eller på telefon 22 57 50 00.
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Leder

STYRELEDER THOMAS NYLUND

MAIL thomas.nylund@norilco.no

I disse dagene har NORILCO akkurat oversendt 
våre innspill til statsbudsjettet for 2016 til helse- og 
omsorgsdepartementet. Her har vi prioritert tre 
viktige saker. Den ene handler om sikring av blåresept-
ordningen og bredden i sortimentet av godkjente 
produkter. Samtidig foreslår vi resepter med lengre 
varighet slik at stomibrukere kan få utlevert resepter 
på utstyr for mer enn tre måneder av gangen, og at 
reseptenes gyldighet økes til tre år.

Screening mot tarmkreft er også høyt prioritert i 
våre budsjettinnspill. De siste årene har det blitt 
gjennomført et prøveprosjekt i tre fylker med 
screening av menn og kvinner i alderen 50 – 74 år. 
NORILCO er svært positive til prosjektet og ber i 
våre innspill regjeringen rulle ut prosjektet på nasjo-
nalt nivå. Tarmkreft er blant våre hyppigst forekom-
mende kreftformer blant menn og kvinner med ca. 
3500 nye tilfeller per år – dette er en svært viktig sak 
i årene som kommer og noe som NORILCO vil følge 
tett.

Vårt siste innspill omhandler økt fokus for dedi-
kerte stomisykepleiere ved landets sykehus. Flere 
medlemmer opplever at de få og dyktige stomisyke-
pleiere som finnes, dessverre ikke utelukkende 
kan fokusere sitt arbeid på stomipasienter. Dette 
handler om ressurser og prioriteringer ved de lokale 
sykehusene. NORILCO ber om at det i det kommende 
budsjettet legges tydelige føringer for viktigheten av 
rett kompetanse på rett plass.  

Det er altså viktige saker vi sparker i gang året med, 
men det er også flere saker vi kommer til å følge godt 
med og fokusere på fremover. 

Thomas Nylund

Et budsjett for fremtiden



NORILCO PORTRETTET

6

Anne Lise Ryel,
generalsekretær og
kreftoverlever
I over et tiår har Anne Lise Ryel vært kreftsakens førstedame og 
mest profilerte forkjemper. Da hun selv måtte kjempe mot syk-
dommen lot hun seg ikke stoppe, og står i dag med nye erfaringer, 
motivasjon og pågangsmot i kampen mot vår tids kanskje største 
helsemessige utfordring. NORILCO har fått et intervju midt i en 
travel hverdag.  

12 år med kreftrammedes situasjon
Kreftforeningens generalsekretær har fulgt med på 
de kreftrammedes situasjon over lang tid. Situasjon-
en for kreftrammede har endret seg i løpet av de 12 
årene hun har frontet saken.  

- Vi har fått mer fokus på ventetider og behandings-
garantier. Svært mange av henvendelsene vi får 
handler om pasienter som har blitt kasteballer, blant 
annet på grunn av ulike former for systemsvikt. Vi 
har jobbet knallhardt politisk for å bedre dette, blant 
annet gjennom arbeidet med Kreftstrategien. Både 
den forrige og nåværende regjeringen har levert på 
kreftområdet, og vi er på rett vei. Det har også skjedd 
mye i forhold til persontilpasset behandling, som vi 
vil se mer og mer av i fremtiden

For den enkelte pasient har tilgangen blitt enormt 
mye større. Man finner i dag mye mer info på nett, og 
det kan være vanskelig å sortere ut hva som er riktig, 
sier Ryel.

Kreftoverlever
Ryel har selv overlevd kreft og har tanker og følel-
ser rundt denne erfaringen som kreftrammede kan 
kjenne seg igjen i.

 - Et slikt budskap kommer alltid som et sjokk, og 
jeg gikk fra å være Kreftforeningens frontfigur til å 
bli pasient som privatperson. Det var tøft! - Sykdom-
men kan ramme de fleste av oss, men det var likevel 
overraskende da det var meg. Jeg lærte at jeg var 
“pasient Anne-Lise”, ikke den profesjonelle general-
sekretæren. Vi er alle mennesker, er sårbare, har 
følelser og mister fotfeste, - før vi vet hva det er vi 
kjemper mot. Å få denne sykdommen ga meg en ann-
en forståelse og litt større legitimitet. Jeg kan bruke 
min sykdomshistorie. Jeg blir eksponent for saken. 
Samtidig vet jeg at jeg er en av de 30.000 som får 
vite om en slik diagnose hvert år. Min historie er bare 
en av mange. Men jeg har fått en livserfaring med 
meg på veien, som gjør noe med meg og mitt liv, og 
jeg var heldig da det ble oppdaget tidlig

foto: Kreftforeningen / tekst: Jacqueline B. Mikula



Anne Lise Ryel, tøff dame med 
pasienterfaring. Generalsekretær i 
Kreftforeningen.
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Utfordringer som kreftrammet
Anne Lise beskriver, etter egen erfaring, hva den 
største utfordringen for kreftrammede utenom selve 
sykdommen er.

- Det psykiske, helt klart. Selv om to av tre overlever, 
er fremdeles ordet kreft noe som slår oss i bakken. En 
av fire som døde i fjor, døde av nettopp kreft. Behand-
lingene og ettervirkingene av den kan dessuten ofte 
være en stor belasting for både pasienten og de rundt. 
I tillegg lever man nok  lenge med redselen for at kref-
ten skal komme tilbake, sier Ryel. 

Fokus på tarmkreft
Norges nest hyppigste kreftform med 3500 nye 
tilfeller og 1600 dødsfall årlig, er tarmkreft. Ytter-
ligere forskning og forebygging trenger et større 
fokus på denne kreftformen enn det har hatt til nå. 
Ryel uttrykker at dette er en kreftform som fortjener 
mer oppmerksomhet og informasjon.

- Når det gjelder forebygging mener jeg at det 
er på høy tid at vi kommer i gang med et nasjonalt 
screeningprogram. Dette er en av de vanligste kreft-
formene, den er økende i Norge og vi ligger på topp i 
Norden. I tillegg er det en del stigma rundt den som 
gjør at det ikke er så mange som går i tog for å fronte 
saken. - Når du merker symptomene, er det ofte for 
sent.  Vi har ingen tid å miste. Både nasjonale og 
internasjonale undesøkelser viser at det både sparer 
liv og lidelser.  Prognosen for tarmkreft er god ved 
diagnose i tidlig stadium av sykdommen, sier hun.

Pakkeforløp for kreft
I januar ble første del av pakkeforløp for kreft inn-
ført, med tarmkreft som en av de fire første kreft-
formene. Ryel beskriver sine ønsker og tanker rundt 
pakkeforløp for kreft. Hun håper og tror pakkefor-
løpene vil gjøre en forskjell for behandlingen av alle 
kreftpasienter. – Det vil være en bruksanvisning for 
behand-lingen. Det gir pasientene en annen forutsig-
barhet, pasientene vil skjønne mer av forløpet og det 
gir en trygghet. Det tvinger sykehusene til å tenke på 
hele pasienten. Pasienten skal gjennom et helt sys-
tem, ikke bare bit for bit. Det vil også gjøre at man kan 
oppdage flaskehalser. Det vil gjøre pasientene bedre 
i stand til å påvirke behandlingsforløpet hvis noe ikke 

stemmer. Ryel viser også til at erfaringene fra Dan-
mark har vist at pakkeforløpene bidrar til å utjevne 
sosiale forskjeller.

Åpenhet rundt kropp
I den senere tid har enkelte stomiopererte stått frem 
i media og fortalt om sin situasjon og vist åpenhet 
rundt egne kroppsendringer og -funksjoner. Kreft-
foreningen medvirker til en holdningsendring på 
vegne av de som står overfor eller lever med en slik 
forandring av kroppen.

- Mange av de vanligste kreftformene som pros-
tata, bryst, tarm og underlivskreft rammer de mest 
intime og private områdene på kroppen, og plager 
som inkontinens, impotens, utlagt tarm og seksuelle 
problemer kan være vanskelige å prate om. Det er 
flott at folk står frem og forteller om dette. Slike 
personlige historier er viktig for å ufarliggjøre og nor-
malisere. De som står oppe i det ser at de ikke står 
der alene. Kreftforeningen gjør det de kan for å bidra 
til å få ut informasjon, sier Ryel.

Behandling utenfor Norge
Mange som har midler til det, reiser til utlandet for 
å få behandling som ikke er tilgjengelig i Norge. Ryel 
forklarer hvordan Kreftforeningen forholder seg til 
dette.

- Vi forstår og respekterer at de som får kreft er 
villige til å gjøre alt for å bli frisk. Norge har en god 
kreftomsorg, og vi føler oss sikre på at behandlingen 
som gis er den til enhver tid beste.  Vi er også opptatt 
av at tilbudet skal være like godt uavhengig av hvor 
du bor, sosial status og personlig økonomi. Vi mener 
også at man må åpne opp for flere kliniske forsøk 
og utprøvende behandling. Vi vet dessverre også at 
mange reiser til utlandet for å prøve ulike alternative 
behandlinger. Vi fraråder det ikke, men vi anbefaler at 
det skjer i tett dialog med behandlende lege, og at man 
også er bevisst på at det kan koste mye og at man ofte 
blir lovet urealistiske resultater , forteller Ryel. 

Likepersonarbeid viktig for pasienter
Likepersonarbeidet og frivilligheten for mennesker 
er viktig for de som har fått en diagnose i Norge.  
Kreftforeningen er med og bidrar til økt fokus på at 

«De som får kreft, føler at de ofte mister
fotfestet. At de begir seg ut på en reise,
men er usikre på målet. Da trenger de en varde»
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dette tilbudet fins.
- De som får kreft, føler at de ofte mister festet, 

sier Ryel. De begir seg ut på en reise, men er usikre på 
målet. Da trenger de en varde, fortsetter hun, og 
sikter til at gjennom å møte likesinnede kan man 
prate med mennesker som har gått veien før dem. 
Det kan gi håp. Vi får utelukkende positive tilbake-
meldinger på dette arbeidet gjennom vårt tilbud 
på Vardesentrene. Vi jobber aktivt for å spre dette 
viktige tilbudet, blant annet har vardesentrene fått 
nye nettsider, sier Ryel.

Generalsekretæren selv benyttet seg også av 
samtaler med en likeperson da hun ble rammet av 
kreft. Det beroliget henne.

- Da jeg fikk brystkreft kom jeg via bekjente i kon 
 takt med en som selv hadde vært rammet. Når du 
 får kreft er informasjonsstrømmen massiv og 
 mange spørsmål melder seg. Å snakke med en som 
 har kjent det på kroppen selv – og kommet gjenn- 
 om det løpet du kastes inn i -  ga meg en trygghet, 
 sier hun. 

Likepersonarbeidet byråkratiseres
Noen har en formening om at den økte rapporterings-

plikten av likepersonarbeidet i Norge vil påvirke re-
krutteringen av aktivt hjelpende medmennesker, om 
frivilligheten oppleves som underlagt byåkratisering. 
Mener Ryel det samme?
- Ikke nødvendigvis, og kanskje til og med motsatt. Å 
sette dette i system tror jeg kan være med på å løfte 
likepersonsarbeidet og gjøre det mer synlig, sier hun.

Sammen i 2015
Anne Lise Ryels ønsker og mål for 2015 som general-
sekretær for Kreftforeningen, og for samarbeidet 
med NORILCO beskriver hun på følgende måte:

- Vi er veldig glade for at pakkeforløpene allerede 
 er i gang for «de fire store» og at resten av kreft 
 formene kommer fortløpende. Jeg har stor tro på 
 disse. Vi vil selvsagt følge nøye med om de virker 
 etter hensikten. Da er vi også avhengige av å få til 
 bakemeldinger fra de som erfarer pakkeforløpene 
 i praksis. Både NORILCO og alle de andre pasient 
 foreningene er viktige som våre «øyne og ører». 
 Dessuten skal vi i gang med et nytt strategiarbeid i 
 Kreftforeningen. Det er vårt viktigste arbeidsred 
 skap for hvordan og hva vi skal jobbe med frem- 
 over. I det arbeidet inngår også selvsagt pasient 
 foreningene.



GO MOLDABLE

It’s time to Go Moldable
Ingen glipper. Færre lekkasjer. Friskere hud.
Nå tilgjengelig i flere varianter som en-dels lukket og tømbar 

for å gi stomiopererte frihet og trygghet til å leve livet fullt ut.

Over 95%

Referanser: 1. Szewczyk MT, Majewska GM, Cabral MV, Hölzel-Piontek K. Osmose Study: Multinational Evaluation 

of the Peristomal Condition in Ostomates Using Moldable Skin Barriers. Poster presented at ECET, Paris, France, June 2013. 

Symbolene ®/™ angir varemerker som tilhører ConvaTec Inc.

Moldable Technology™ skaper en 
elastisk tetning som følger stomiens 
bevegelser, og tilpasser seg dens 
størrelse og form. I tillegg sveller 
materialet for å forbedre tetningen. 
Resultatet er en utrolig sikker tett-
sittende passform.

av stomiopererte som startet med 
ConvaTec Moldable Technology™ 
bevarte huden hel og frisk.

Vil du vite mer 
ring 800 30 995
www.convatec.no

Esteem™           Moldable er den eneste stomiposen som gir deg den kraftfulle 
og dokumenterte hudbeskyttelsen som bare Moldable Technology kan tilby.



Lukt er til både glede og sorg. 

I forbindelse med stomi kan lukt være utfordrende.

Brukerundersøkelser viser at de  fleste ønsker en luktfjerner 
som ikke etterlater seg egen lukt. 

Ynolens er parfymefri og fjerner lukten fra pose, luft, klær 
og hud uten å etterlate annen lukt.

Antatt forbruk pr måned: 6 – 8 stk. flasker, mer ved økt sosial aktivitet.

Ynolens Parfymefri Luktfjerner
bidrar til livskvalitet i hverdagen.

Brukerstøtte: Telefon: 95 22 21 58 Mail: post@ynolens.no Web: ynolens.no

Ynolens er:
Miljøvennlig – ingen giftstoffer
Hudvennlig – kan brukes på huden
Tekstilvennlig – kan brukes på klær
Brukervennlig – enkel å bruke
Diskre størrelse – passer i lomme og veske
Ikke brannfarlig – kan tas med inn på fly 

Blåresept for stomiopererteKan brukes på alle typer stomi.

Tas ut på resepten for stomiutstyr, 
trenger ikke å være spesifisert på resepten.

Kan brukes på alle typer stomi.
Selges kun på Apotek og hos Bandagist.

Ynolens fjerner lukt fra:
Urin, avføring, kroppsvæsker.
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NORILCO KRAFTTAK MOT KREFT

Styret i NORILCO Oslo er også i 
år medarrangør av Krafttak mot 
kreft-konserten på Engebråten 
skole i Oslo søndag 8. mars kl. 
18.00.

Voksenkorpset Garderobefosilene har fått med seg 
spennende utøvere –unge talenter fra bydelen med 
sang, trompet og dans, ungdomsgruppe fra korps, 
og teatergruppe. De byr på et variert program. Alle 
utøverne stiller gratis, og det er gratis inngang, men 
vi håper at alle som kommer vil være med og støtte 
aksjonen ved å handle i kafeteriaen, kjøpe lodd og 
legge penger på bøssene ved utgangen. 

Vi i NORILCO Oslo har påtatt oss ansvaret for kafe-
teriaen med salg av kaffe og kaker, og vi skal hjelpe til 
med å selge lodd.

I forkant av konserten skal det være en innsamlings-
aksjon. Krafttak mot kreft-bøssene deles ut på 
Engebråten skole fra kl. 16.00. (En hyggelig tur i 
nærmiljøet på ca. en og en halv time gir i gjennom-
snitt ca 1500 kroner per bøsse, og man er tilbake til 
konserten begynner.)

I Oslo kan du bidra på flere måter:
• Gå med bøsse for Krafttak mot kreft 
• Bake kake til kafeteria-salget
• Hjelpe til i kafeteriaen / med loddsalg i 
 forbindelse med konserten
• Være tilhører på konserten og handle i
 kafeteriaen, kjøpe lodd og legge penger på
 bøssene ved utgangen. 

Vil du gå med bøsse i forbindelse med denne aksjonen 
eller bidra med kake eller praktisk hjelp i forbindelse 
med konserten, meld deg direkte til
Jorid Haavardsholm, tlf. 913 22 174 eller joridh@
norilco-oslo.no

Fjorårets aksjon ga litt over 42 000 kr. Klarer vi å slå 
rekorden fra 2012 på i overkant av 44 000? Bli med!

Vi oppfordrer samtidig andre avdelinger til å gjøre en 
innsats for Krafttak mot Kreft lokalt i uke 10 og 11!

Bli med og ta
et Krafttak mot kreft!

Krafttak mot kreft
Velkommen som bøssebærer! Velkommen til 
konsert!

Er denne aksjonen for langt unna der du bor, 
ring 07877, send teksten ”bøsse” til 2277 eller 
send en e-post til kmk@kreftforeningen.no for 
å melde deg som bøssebærer i ditt område.

foto: Sverre Christian Jarild/tekst: Jorid Haavardsholm



Trompetisten som skal spille på årets konsert 
er et spennende talent fra bydelen vår,
– Malene Fosli Flataker, håndplukket av 
trompetisten Tine Thing Helset til å delta  i 
nrks serie ”Mesterklasse” i 2012.
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KoloBa Soft® Black Edition 
endelt kolostomipose med 
innebygget nytt filter!

Midi

Mini

Åpning for inspeksjon

Filter

Non-woven for- 
og bakside

Innebygget skillevegg 
gir ekstra beskyttelse

KoloBa Soft® Black Edition har innebygget 
skillevegg med perforeringer mot filteret. 
Det nye filteret har absorberende funkjon 
som  filtrerer fukt og lukt effektivt. 

KoloBa Soft® Black Edition kan gi en reell 
kvalitetsforbedring for mange. Stomiposen 
leveres i to størrelser Mini og Midi.

Produktene fås på blå resept!

Nyhet!  Leveres fra 1.10. 
også i ferdig utstansede 
størrelser 25, 30 og 35 mm 
samt oppklippbar. 

Brobekkveien 107 • 0582 Oslo • Tlf. 22 72 03 00 • Fax 22 72 03 01 
post@kvinto.no • www.kvinto.no

Ina Merkesdal 
Presentasjon av
Nyansatt i NORILCO

Administrasjonen  har ansatt Ina Merkesdal, 
25 år, fra Skui i Bærum. Hun er ansatt som 

rådgiver for like-personstjenesten nå i januar, 
og skal også følge opp NORILCOs Ungdom fra 
sekretariatet. hun har vært et aktivt medlem i 
Ungdomsgruppen i Kreftforeningen i 10 år, og 
har sittet i Hovedstyret der de siste 5 årene. hun 
har også jobbet et år i Norges Blindeforbunds 
Ungdom, og både i Foreningen Norges døvblinde 
og Kreftforeningen før dette. Hun har selv hatt 
leukemi som 15 åring, og har siden den gang hatt 
et brennende engasjement for kreftsaken, inklu-
dering og tilrettelegging for funksjonsnedsatte og 
det tilhørende organisasjonsarbeidet. 

Ina sier selv: I denne typen organisasjoner er jeg 
overbevist om at likepersonsarbeidet er det aller 
viktigste vi tilbyr. Jeg er takknemlig for å ha fått 



www.kv in to .no

IloBa® Midi Black Edition 
endelt, tømbar pose med 
tilbakeslagsventil og nytt 
filter!

Festeplaten er oppbygd av to forskjellige 
hydrokolloider med ulike egenskaper. 

Nærmest stomien er det en hydrokolloid 
med høy absorbsjon som ekspanderer når 
den kommer i kontakt med væske. Dette 
gir ekstra tetting rundt stomien.

Produktene fås på blå resept!

Nyhet!  Leveres fra 1.10. 
også i ferdig utstansede 
størrelser 25, 30 og 35 mm 
samt oppklippbar. 

Beskytter stomien

Yttervegg

Yttervegg

Beskytter filteret

Festeplate

Non-woven, mykt posetrekk

Tilbakeslagsventil

Brobekkveien 107 • 0582 Oslo • Tlf. 22 72 03 00 • Fax 22 72 03 01 
post@kvinto.no • www.kvinto.no
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oppleve organisasjonsarbeidet både som tillits-
valgt og som ansatt, og at jeg har sett hvor for-
skjellig en likepersonstjeneste kan være fra 
organisasjon til organisasjon. Jeg håper dette vil 
hjelpe meg i arbeidet med å tilpasse vår likeper-
sonstjeneste slik at den blir brukervennlig både for 
medlemmene, de tillitsvalgte og for sekretariatet. 

Ellers beskriver hun seg selv som en kreativ og 
sosial sjel, med friluftsliv, kunst og musikk som de 
største interessene. Hun ser frem til å bli bedre 
kjent med NORILCO som organisasjon, og håper å 
kunne få til mye spennende sammen!
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NORILCO UFØREPENSJON

I januar 2015 trådte ny uføretrygd i kraft. De nye reglene har også 
betydning for de som har uførepensjon i dag. Kravet for å få uføre-
pensjon endres ikke. Men det blir blant annet endringer på hvordan 
pensjonen beregnes, hvilken inntekt det er tillatt å ha ved siden av 
pensjonen og hvordan uføretrygden skal beskattes. 

NY UFØRETRYGD

foto: FFO/tekst: Atle Larsen



Atle Larsen er
pasientombud for LHL
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NORILCO UFØREPENSJON

Jeg har lest at fra 2015 skal min uføre- 
pensjon beskattes som vanlig lønnsinn-
tekt. Hva vil det bety for meg?

Det er riktig at fra 2015 skal uføretrygden beskattes 
som vanlig lønnsinntekt. De som har uførepensjon i 
dag vil få et tillegg i pensjonen på om lag 15 % slik at 
netto pensjon blir omtrent den samme. Du vil dermed 
få en høyere brutto uføretrygd. Men netto utbetalt 
pensjon vil bli omtrent som før. 

Jeg har full uførepensjon. Tjener om lag 75 
000 kroner ved siden av. Hvor mye kan jeg 
tjene uten at pensjonen min blir redusert 
med de nye reglene?

Du kan ut 2018 tjene inntil 60 000 kroner i året uten 
at uføretrygden reduseres. De som får innvilget 
uføretrygd etter de nye reglene kan tjene inntil 0,4 G 
(35 348). 

Hvis inntekten min blir høyrere enn 
friinntekten, hvordan blir da uføretrygden 
redusert etter de nye reglene?

De nye reglene skal gjøre det enklere å kombinere 
uføretrygd og inntekt. Som i dag er det pensjonsgiv-
ende inntekt som kan redusere pensjonen. Uføre-
trygden blir redusert etter noe som heter kompen-
sasjonsgrad. Kompensasjonsgrad er den prosenten 
du mottar i uføretrygd av ditt inntektsnivå før ufør-
het. Utgjør pensjonen din fra folketrygden 66 % av 
inntekt før uførhet er dette kompensasjonsgraden. 

Her er et eksempel: Du har full uføretrygd og vil ha en 
inntekt på 120 000 kroner. 120 000 – 60 000 x 66 % 
=39 600 som uføretrygden reduseres med.

Selv om uføretrygden reduseres vil den opprinnelige 
uføregraden, for eksempel 100 %, fortsatt ligge i 
bunn. Blir inntekten din året etter lavere enn 60 000 
kroner, vil du få utbetalt full uføretrygd. 

Jeg tror jeg kommer til å ha en inntekt som 
er større enn fribeløpet på 60 000 kro-
ner. Hvordan skal jeg etter de nye reglene 
melde fra til Nav?

Nav innfører en inntektsplanlegger som du finner på 
nav.no. Med denne kan du se hvordan ulike inntekt-
er påvirker uføretrygden og du kan melde fra til 
NAV om endringer i forventet inntekt. Melder du 
fortløpende fra når inntekten vil overstige friinntekt-
en, blir pensjonsutbetalingen justert

Det kan være vanskelig å vite nøyaktig hva 
inntekten i løpet av året kommer til å bli. 
Hva skjer hvis inntekten blir høyere eller 
lavere enn det jeg har opplyst til Nav?

Når skatteligningen året etter foreligger, vil det bli 
foretatt et etteroppgjør. Har inntekten vært høyere 
enn det du har opplyst til Nav og du dermed har fått 
utbetalt for mye uføretrygd, må du tilbakebetale 
dette. Har inntekten vært lavere enn det du har opp-
lyst om, vil du få etterbetalt uføretrygd. 

Jeg fikk innvilget 100 % uførepensjon i juni 
2014. Jeg forstår det da slik at jeg ikke kan 
ha noen inntekt før det har gått ett år. Er 
det riktig?

Etter de reglene som gjaldt i 2014 er det riktig. Men 1. 
januar 2015 ble regelen om ett års ventetid opphevet. 
Du vil da fra januar og ut året kunne tjene 60 000 
kroner uten at uføretrygden din blir redusert.

Jeg har i dag arbeidsavklaringspenger og 
tror at det etter hvert går mot en uføre-
pensjon. Hvordan vil uførepensjonen bli 
beregnet med de nye reglene?

Beregningsgrunnlaget vil være din gjennomsnitts-
inntekt i tre av de siste fem årene før du ble ufør. 

Du kan ut 2018 tjene inntil 60 000 kroner i året 
uten at uføretrygden reduseres.
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Uføretrygden vil utgjøre 66 % av inntekt inntil 6 G 
(530 220). Det betyr at er gjennomsnittet av dine tre 
beste inntektsår 640 000 kroner, får du ikke beregn-
et uføretrygd fra folketrygden av den del av inntekt-
en som overstiger 6 G. Men har du tjenestepensjon 
kan du ha rett til tillegg i uføretrygden fra denne.

Jeg har uførepensjon gjennom en offentlig 
tjenestepensjon. Hvordan er reglene for 
inntekt ved siden av pensjonen?

Reglene er som for uføretrygd gjennom folketrygd-
en. Har du full uførepensjon kan du tjene inntil 0,4 G 
uten at pensjonen blir redusert. Inntekt utover 0,4 G 
blir redusert forholdsmessig. Her er et eksempel: Er 
inntektsnivå før uførhet satt til 4,5 G (397 665) og du 
har en inntekt på 1 G (88 370), blir tjenestepensjonen 
redusert med 8,56 %. 

Er det slik at også uførepensjon fra en 
offentlig tjenestepensjon skal beregnes på 
en annen måte fra 2015?

Har du uførepensjon, vil du som hovedregel få ut-
betalt samme beløpet før skatt som i dag.  

For de som får uførepensjon i en offentlig tjeneste-
pensjon etter 2014, vil 66 % av trygden komme fra 
Nav og så legger tjenestepensjonen til en fast sats 
på 3 % av sluttlønnen for inntekt opp til 6 G. For 
inntekt mellom 6 og 12 G blir satsen 69 %. Dette 
fordi folketrygden ikke beregner pensjon av inntekt 
utover 6 G. I tillegg får du ved 100 % uførepensjon 25 
% av folketrygdens grunnbeløp. Men vær oppmerk-
som på at medlemstid i pensjonsordningen påvirker 
størrelsen på pensjonen. Du må få godskrevet 30 års 
medlemstid for at pensjonen ikke skal bli redusert. 

Jeg har søkt om uføretrygd i 2014. Hvis den 
innvilges i 2015, er det de nye eller gamle 
reglene som gjelder?

Det er virkningstidspunktet for utbetaling av pensjon 
som bestemmer dette. Virkningstidspunktet er det 
tidspunktet du får utbetalt pensjon fra. Får du for 
eksempel utbetalt pensjon med virkning fra 1. 
februar 2015 er det de nye reglene for beregning av 
pensjon som gjelder. Utbetales det uføretrygd med 
virkning fra desember 2014, er det dagens regler som 
gjelder. Det betyr at uføretrygden fastsettes etter 
opptjente pensjonspoeng.

Når går jeg fra uføretrygd til alderspensjon?

Overgangen skjer når du fyller 67 år. Fordi alderspen-
sjonen blir levealdersjustert, vil den bli noe lavere 
enn uføretrygd. 

Når jeg regner på hva jeg skal betale i skatt 
i 2015 kommer jeg til at jeg får utbetalt 500 
kroner mindre per måned. Jeg har ikke gjeld, 
formue eller andre inntekter. Trodde jeg da 
skulle få utbetalt det samme som i 2014? 

I ditt tilfelle skal netto uføretrygd bli ganske lik som i 
2014. Men når du regner ut hva du skal betale i skatt, 
må du ta med at du ikke skal betale skatt på trygden i 
juni og halv skatt i desember. 

Jeg har lest at uføre som har mye gjeld får 
et eget fradrag i skatten neste år. Er det 
riktig?

De som i dag er omfattet av skattebegrensnings-
regelen kan få opptil 57 % fradrag for renter. Det 
vanlige er 27 %. I 2015 forsvinner skattebegrensnings-
regelen. De som har mye gjeld vil derfor kunne tape 
mye på de nye skattereglene for uføretrygd. Det er 
derfor foreslått innført en overgangsordning som 
skal gjelde i 2015 – 2017. Overgangsordningen er et 
eget skattefradrag til denne gruppen. 

Skal du få fradraget må du få minimum 6000 kroner 
mindre utbetalt netto i 2015 sammenlignet med etter 
reglene som gjaldt i 2014. Hvis nedgangen i netto 
inntekt er på mer enn 6000 kroner, gis det et skatte-
fradrag lik nedgang i netto inntekt minus 6000 
kroner. Maksimalt fradrag er satt til 100 000 kroner. 
Om du får fradraget skal det komme frem av skatte-
trekksmeldingen.

Les mer om uføretrygd hos nyuforetrygd.no.

Artikkelen ble publisert første gang i medlemsbladet 
«Det nytter» 4/2014 hos LHL.

Har du uførepensjon, vil du som 
hovedregel få utbetalt samme 
beløpet før skatt som i dag. 
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NORILCO GEN-STUDIER

Gen-studier avdekker vesentlige 
forskjeller mellom de inflamma-
toriske tarmsykdommene ulcerøs 
kolitt og Crohns sykdom.

Professor og gastroenterolog Tom Hemming Karlsen 
ved Institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo 
er delt sisteforfatter av den nylig publiserte studien på 
genetikk ved inflammatorisk tarmsykdom.

– Våre studier tilsier at ulcerøs kolitt i større grad er 
en infeksjonssykdom, mens Crohns sykdom har større 
grad av immundefekt. Enkelt sagt er ulcerøs colitt mer 
drevet utenfra enn Crohns, selv om begge samspiller 
med miljø og særlig tarmflora og ernæringselementer, 
sier Karlsen til Dagens Medisin.

Har vært undervurdert
Studien viser i tillegg at HLA-genene ser ut til å være 
blant de aller viktigste ved inflammatorisk tarmsyk-
dom, og særlig for ulcerøs kolitt. Det er disse genene 
som styrer hva immunsystemet reagerer på når det 
aktiveres. Funnene tyder på at spesifisiteten av im-
munresponsen ved inflammatorisk tarmsykdom er av 
større betydning enn man tidligere har trodd.

– Vi har tidligere tenkt at det handler mer om gener-
ell aktivering av betennelse i tarmen, og at påvirkningen 
på immunsystemet er diffus, bemerker Karlsen.

Han har vært med på styringen av forskningsar-

beidet siden det startet for nøyaktig ti år siden, og 
han mener det er mange genetiske detaljer som gjør 
studien spennende.

– Det gen-området som funnet er gjort i, er aktuelt 
for ikke bare ulcerøs kolitt og Crohns, men viktig ved 
nesten alle infeksjons- og immunmedierte sykdom-
mer. Det er et vanskelig gen-område å jobbe i, hvor 250 
gener ligger tett klumpet sammen. Cirka en tredel av 
dem har en immunologisk funksjon. I studien viser vi at 
HLA-genene er viktigst. Det er nettopp disse genene 
som styrer hva immunsystemet reagerer på. Vi ser at 
vi har undervurdert grovt den genetiske betydningen 
av HLA ved inflammatorisk tarmsykdom. Kanskje er 
genene ti ganger viktigere ved Crohns enn vi har antatt, 
og tre ganger viktigere ved ulcerøs kolitt, sier Karlsen.

Peker på miljøfaktorer
Han mener at det spesielt interessante med HLA-
sammenhengene er at de kan hjelpe med å identifisere 
spesifikke miljøfaktorer. Forskerne fant strukturelle 
fellesnevnere for proteiner som kodes av tilsynela-
tende ulike HLA varianter. Dette kan tyde på at immu-
napparatet reagerer på helt konkrete miljøfaktorer.

– For eksempel ved cøliaki er aktiviteten av HLA-
genene direkte koblet til reaktiviteten mot gluten, 
mens det nå gjenstår å finne hva som er tilsvarende 
faktorer ved inflammatorisk tarmsykdom.

Studien støtter også gruppens foregående studier, 
som viser at bare 10–30 prosent av sårbarheten for å 
utvikle sykdommer som ulcerøs kolitt og Crohns, kan 
forklares med genetikk, og setter på den måten identifi-
kasjon av miljøfaktorer i høysetet for videre forskning.

– Ironisk nok er et av hovedfunnene ved genetikks-
tudiene som har vært gjennomført de siste ti årene, at 
genetikken er mindre viktig enn miljøet, sier forskeren, 
som er leder for det norske forskningssenteret for 
gallegangsbetennelse ved Oslo universitetssykehus, 
NoPSC.

Les mer her: Nature Genetics, forhåndspublisert på nett 
5. januar 2015, doi: 10.1038/ng.3176

Artikkelen er trykket i Dagens Medisin 01/2015 og er 
gjengitt med tillatelse fra Dagens Medisin.

Fant viktige forskjeller
ved tarmsykdom

foto: Ram Gupta/tekst: Lisbeth Nilsen, Dagens Medisin

GENANALYSER: Professor og gastroenterolog Tom 
Hemming Karlsen ved Biobanken sørger for at det 
genetiske forskningsmaterialet oppbevares trygt i 
minus 80 grader.



Vi hjelper deg gjerne med utfyllende 
informasjon og vareprøver
e-post: kundeservice.norge@hollister.com
eller telefon: 66 77 66 50 

Conform2 – todelt stomisystem 
Trygt og Fleksibelt

Diskresjon
Air Flow 300mm2 fi lter
•  Unik fi lterkonstruksjon gir balansert luftgjennomstrømming 
•  Aktivt kullfi lter forhindrer sjenerende lukt og lekkasje
•  Vanntett – ikke behov for ekstra fi lterbrikke
Pose
• Lydsvak posefi lm med luktsperre
• Diskret under klær 
•  Stort utvalg i størrelser;  

1-delt og 2-delt
•  Belteørene er plassert på 

posen – for økt sikkerhet

3-delt kvalitetssikring
•  Løftbar ring – enkel i bruk for alle; 

Se – Kjenn – Hør
• Settes sammen uten trykk mot magen
•  Koblingssystemet låser ringen til 

hudplaten - et feste du kan stole på 
• Maksimal bevegelsesfrihet

FlexWear m/tape for 
Styrke og Fleksibilitet
•  Kryssbundet materiale for 

større motstandsdyktighet
• Hudvennlig tape i ytterkant 
•  Kleberen beveger seg 

med huden – gir maksimal 
fl eksibilitet

•  Ideell for uro-, ileo- samt 
colostomi med diare

Urostomipose
•  Flerkammer for jevn 

fordeling av urin 
• Myk og komfortabel tappekran
• Følbar indikasjon på åpen / lukket ventil 
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Hvor lenge har du fungert som aktiv
likeperson?
Jeg ble operert i 1974 og har for så vidt vært likep-
erson siden da. NORILCO hadde ingen organisert 
likepersontjeneste på den tiden, men det lokale syke-
huset sendte ingen som hadde blitt stomioperert 
hjem, uten at de hadde fått snakket med meg først. 
Jeg hadde blitt godt kjent med leger og sykepleiere 
under min sykdomsperiode, og de så nytten av at 
nye pasienter fikk møte en som allerede hadde blitt 
operert.

Hva motiverte deg til å begynne?
Jeg ble operert på Rikshospitalet og der fikk jeg 
besøk av en flott, ung dame som var ansatt som 
stomiterapeut og senere ble bandasjeveileder på 
landsplan i NORILCO og som er en av våre æresm-
edlemmer. Hun gjorde en stor forskjell for meg under 
sine besøk, og jeg hadde lyst til å gi noe av denne 
opplevelsen videre til andre pasienter.

Hvorfor er du likeperson?
Jeg føler at jeg gjør en forskjell for andre mennesker, 
og jeg møter mye takknemlighet fra de jeg har 
besøkt. 
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NORILCO LIKEPERSON

Møt din likeperson

BESØKER LISBETH YVEN ANDERSEN

BOSTED Sarpsborg

LIKEPERSONSVERV Besøker i NORILCO Østfold

NORILCOs likepersontjeneste har lange tradisjoner, 
og foreningen har vært opptatt av likepersonarbeid 
siden den ble stiftet i 1971.

Å være besøker i NORILCO er et krevende, men 
svært viktig tillitsverv. Å få besøk av en som har 
førstehåndskjennskap til det man går gjennom, og 
å kunne dele erfaringer som bare likepersoner kan 
gjøre, virker oppmuntrende, styrkende og ikke minst 
beroligende når man får se at det er mulig å leve 
tilnærmet slik som tidligere.

Likepersontjenesten er derfor en av NORILCOs 

prioriterte oppgaver der det viktigste arbeidet er å 
vise medmenneskelighet, forståelse og toleranse 
overfor et menneske som er i en vanskelig fase i sitt 
liv. NORILCO-Nytt vil i 2015 holde et fokus på vårt 
viktige likepersonsarbeid i foreningen, ved å vise 
frem noen av våre frivillige som er med på å løfte opp 
hverdagen for de som trenger det.

Første person ut i denne serien er Lisbeth Yven 
Andersen, distriktsleder og aktiv likeperson i 
NORILCO Østfold gjennom mange år.

tekst: Jacqueline B. Mikula
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Som likeperson møter du mange historier. 
Hva berører deg mest?
De gode samtalene gir meg veldig mye, men jeg 
kan også møte alvorlig syke pasienter som har fått 
beskjed om at det ikke er så mye mer helsevesenet 
kan gjøre for dem. Dette er selvfølgelig den tyngste 
delen av det å være likeperson. 

Hvordan har likepersontjenesten i
foreningen utviklet seg?
Til å begynne med hadde vi som besøkere/likemenn 
ingen kurs å støtte oss på. Vi måtte bare bruke sunn 
fornuft og vanlig folkeskikk. Dette har heldigvis 
forandret seg, og i dag har vi som likepersoner et 
godt grunnlag for det vi skal formidle under et besøk. 
I tillegg er vi godt organisert og kan eventuelt ringe 
vår besøksleder eller Kreftlinjen dersom vi skulle 
oppleve et tungt besøk som vi ikke klarer å mestre 
på egen hånd.

Hva betyr likepersontjenesten for de
menneskene du møter?
Jeg tror at for mange er det et vendepunkt. De ser at 
det går an å kle seg normalt og de kan være med på 
stort sett alle de aktiviteter de var med på tidligere.  I 
tillegg uttrykker mange at det er godt å få en person 
de kan kontakte som selv er operert og som «har 
vært akkurat der tidligere». En likeperson vet hvor 
skoen trykker.

Hvordan tror du likepersontjenesten blir 
fremover?
Jeg tror muligens det blir et enda større behov for 
likepersoner i framtiden. Vi vet at liggetiden på 
sykehus blir kortere og kortere, og på kommunenes 
helsehus / sykehjem er det stor mangel på personale 
med stomierfaring. Jeg tror derfor at likepersoner 

sammen med stomisykepleiere og annet helseper-
sonell får en utfordrende oppgave i framtiden.

Hvordan er tilgangen på nye likepersoner?
Jeg synes ikke det virker som om det er vanskeligere 
å få nye likemenn i dag enn tidligere. Det er heldigvis 
fortsatt mange som ønsker å dele sin erfaring og 
kunnskap med andre. I tillegg tror jeg det er et stort 
pluss at vi har gode kurs for nye likemenn, slik at de 
føler seg trygge på oppgaven.

Hva kan vi gjøre mer av for nye pasienter 
for å løfte frem at dette tilbudet fins?
Jeg tror først og fremst vi må ha et godt forhold til 
våre sykehus og sykehjem/helsehus. Vi kan inngå 
avtaler om å kontakte dem f.eks. en gang pr. uke eller 
vi må, som et minimum, sørge for at våre brosjyrer 
er tilgjengelige. I tillegg tror jeg vi må bruke bandag-
ister/apotek i vårt nærmiljø til å spre kunnskap om 
NORILCO og likepersonstjenesten. Et godt samar-
beid med stomisykepleiere er også en selvfølge, slik 
at informasjon om NORILCOs likepersonsordning 
også blir gitt her. Endelig har vi LMS (Lærings- og 
mestringskurs) hvor NORILCO er med på planlegging, 
gjennomføring og evaluering og her treffer vi mange 
nyopererte.

Hvordan vil du råde en aspirerende like-
person til å gå frem?
Jeg anbefaler alle som har lyst til å bli likeperson om 
å ta kontakt med besøksleder i den avdelingen de til-
hører. De som får reise på kurs må nemlig på forhånd 
godkjennes av denne.

Jeg føler at jeg gjør en forskjell for andre
mennesker, og jeg møter mye takknemlighet fra 
de jeg har besøkt. 
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NORILCO SÆRFRADRAG

8. desember 2014 foreslo Solberg-regjeringen at i 
stedet for å avvikle ordningen med særfradraget for 
store sykdomsutgifter som planlagt i 2015, skal den 
videreføres med de reglene som gjaldt for inntekts-
året 2014 frem til utredelsen av en ny ordning er 
ferdig.

Altså vil man beholde fradrag av 67 prosent av 
sykdomsutgiftene som er over grensen på 9.180 
kroner, og det vil trolig gjelde i noen år fremover til 
den nye ordningen kan tre i kraft.
For at særfradraget for ekstrautgiftene skal kunne 

godkjennes etter bestemmelsene i 
skatteloven § 77 nr. 4. må man kunne 
dokumentere at utgiftene knyttet til 
egen sykdom eller svakhet er sannsyn-
liggjort. Utgifter du ville hatt selv om 
du var frisk, får du ikke fradrag for. 

Ekstrautgiftene kan være indi-
viduelle, så tenk over hva du selv har 
høyere utgifter på enn det som er 
normalt. Blant annet lekkasjer som 
medfører ekstra klesvask, utskift-
ing av klær og sengetøy, samt andre 
utgifter til eksempelvis diett grunnet 
redusert normalt næringsopptak, og 
reiseutgifter unntatt utgifter til bil. Det 

Hvordan blir særfradraget i 2015?
Stortinget vedtok i forbindelse med statsbudsjettet for 2012 at 
ordningen med særfradrag for store sykdomsutgifter skulle av-
vikles. Nå skal ordningen legges om i stedet.

Fakta
Ordningen med særfradrag for store sykdom-
sutgifter innebærer at skattytere som i inntek-
tsåret har hatt usedvanlig store utgifter på 
grunn av sykdom eller annen varig svakhet, kan 
få fradrag for sykdomsutgiftene. Forutsetnin-
gen er at utgiftene utgjør minst 9 180 kroner, og 
at skattyteren kan dokumentere eller på annen 
måte sannsynliggjøre utgiftene.

Kilde: diabetes.no

foto: OSRM/tekst: Jacqueline B. Mikula
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forutsettes også at sykdommen og/eller svakheten 
varig hemmer skattyteren direkte i den daglige livs-
utfoldelsen, eller at det er et behov for løpende varig 
behandling for å holde tilstanden i sjakk.

I tillegg må du legge ved en legeerklæring som do-
kumenterer varig sykdom/svakhet. Fradraget føres 
opp i post 3.5.4 i selvangivelsen for 2014. Ta vare på 
alle kvitteringer og send de sammen med legeerk-
læringen.

Fra inntektsåret 2012 får man ikke lenger fradrag 
for utgifter til tannbehandling, transport eller bolig.

Den fremtidige ordningen som er ment å erstatte 
den nåværende, skal være enklere å forholde seg 
til for skatteytere, og enklere å administrere for 
ligningsmyndighetene. Når den nye ordningen er klar 
vites ikke.

Du kan lese mer om særfradraget for store syk-
domsutgifter i rettledningen for selvangivelsen, og 
i Lignings-ABC under emnet «Særfradrag – sykdom 
eller svakhet hos skatteetaten.no

TOALETTPOSEN
Du kan skylle 
stomiposen 
rett i toalettet!
• Trygg og enkel i bruk

• Diskret og komfortabel

• Økt bevegelsesfrihet

• Lett å dra av 

• Fingertipgrepet - se bilde

• Endels stomipose for 
nedskylling i toalettet

• Biologisk nedbrytbar

Flair Active Xtra, kontakt 
din leverandør av utstyr: 
www.farmatek.no

Så enkelt kan det være: 

Dra av og skyll ned

Large str. ref.nr. 903250     Midi str. ref.nr. 922483

FLAIR ANNONSE JAN. 2012_Layout 1  1/26/12  2:54 PM  Page 1

«Særfradraget for store sykdomsutgifter vil fortsatt være et 
fokusområde for foreningens virke da de individuelle økono-
miske tilleggsbelastningene for sykdom og behandling med-
fører for våre medlemmer, ikke bør forringe vår livskvalitet»
     styreleder Thomas Nylund
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Dette skjer

NORILCO NORDLAND
ÅRSMøTE OG 40-ÅRSjUBILEUM 
Tid: 10:15 - 19:00 lørdag 21. februar 2015
 10:00 - 12:30 søndag 22. februar 2015. 
Sted:  Radisson BLU hotell, Bodø 

NORILCO Nordland kan feire 40 årsjubileum
i 2015, og dette markeres lørdag 21. februar.
Årsmøtet avholdes søndag 22. februar

FEBRUAR

MARS

KRAFTTAK MOT KREFT!

NORILCO Oslo er også i år medarrangør av Kraft-
tak mot kreft-konserten på Engebråten Skole og 
oppfordrer alle distriktsavdelinger til å bidra ved 
å ta i et tak. Krafttak mot kreft foregår i uke 10 
og 11 hvert år.

I Krafttak mot kreft 2015 samles det inn penger 
til forskning på personlig tilpasset kreftbehandling.

Ring 07877, sendt tekstmelding «bøsse» til 2277 
eller send en epost til kmk@kreftforeningen.no for 
å melde deg som bøssebærer i ditt område.

MARS

LIKEPERSONSLEDERSAMLING

Tid: 20 mars 18:00 - 22 mars 14:00 
Sted: Thon Hotel Oslo Airport, Gardermoen

På denne samlingen inviteres kun likepersons-
ledere i NORILCO 

Temaer:
Hvordan innlemme og etablere vår nye medlems-
gruppe, mage- og tarmkreftrammede i det eksis-
terende likepersonstilbudet. 

Rutiner for innrapportering og registrering av 
likepersonsaktivitet.

APRIL

Tid: 17 april 12:00 - 19 april 16:00 
Sted: Comfort Hotell Runway, Gardermoen

I forbindelse med ledermøtet skal det avholdes 
et ekstraordinært representantskapsmøte for å 
gjøre en rekke vedtektsendringer.
Les mer på www.norilco.no

LEDERMØTE/EKSTRAORDINÆRT 
REPRESENTANTSKAPSMØTE

SEPTEMBER

Tid: 04 - 06. september
Sted: Gardermoen 

Besøkskurs for deg som har lyst til å bli besøker, 
og motivasjonssamling for deg som allerede er 
godkjent besøker i NORILCO. Følg med på nett-
sidene for nærmere informasjon om samlingen, 
www.norilco.no

LIKEPERSONSKURS

SEPTEMBER

FAMILIESAMLING

Tid: 17 - 20. september 
Sted: Gardermoen

Familiesamling der stomi- og reservoaropererte 
eller mage- og tarmkreftrammede barn under 
16 år og deres foreldre samles til en langhelg 
med faglig innhold, aktiviteter og erfaringsut- 
veksling. Følg med på nettsidene for mer inform-
asjon, www.norilco.no
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KURS FOR MAGE-/TARMKREFTRAMMEDE På MONTEBELLOSENTERET:

Montebellosenteret har utviklet en trinnmodell 
for å gi kursdeltakerne valgmuligheter i hvilke 
temaer som er naturlig å fortsette med etter 
trinn 1. Alle kursene bygger på hovedmålset-
tingen «Lær å leve med endringer som følge av 
kreft».

Trinn 1 «Kreft-hva nå?».
Kursene er grunnleggende og her treffer du 
andre med samme diagnose, som er i tilnærmet 
samme situasjon som deg selv.  Oppmerksom-
heten i kursene rettes mot hverdagens utfor-
dringer etter kreftbehandling. Hovedmålsetting 
er «lær å leve med endringer som følge av 
kreft». Kursene inneholder en dynamisk 
prosess hvor kunnskapsformidling om kreft, 
endringsstrategier og livet videre er i fokus. 
Fellesskapet i kurset er verdifullt  og gir rom 
for erfaringsutveksling og refleksjon. Dette kan 
bidra til økt innsikt i egen situasjon og gi nye 
perspektiv. For å få størst mulig likhet blant 
kursdeltakerne er kursene delt inn etter diagnose. 

Trinn 2 kursene har temaer som fokuserer på 
ulike utfordringene videre i livet. Deltakere har 
ulike diagnoser og sykdomsforløp, men felles 
interesse i tema. 

Trinn 3 er fordypningskurs etter deltakelse 
på trinn 2 kurs «Energibalanse i hverdagen». 
Kursene har fokus på ulike metoder for stress-
mestring og selvbehandling. 

Montebellosenteret oppfordrer til å ta med 
pårørende/nærstående. Dere vil da sammen få 
mer innsikt i sykdommen og hvordan den andre 
har det, slik at dere får en bedre forståelse 
for hverandre. Alle kurs* er tilrettelagt for 
pårørende/nærstående.
*Gjelder ikke for «Fysisk aktivitet og lymfødem»

Hvordan skal du søke?
Opphold og reise betales av det offentlige, 
gjennom folketrygden, med unntak av en mindre 
egenandel (kr 159,– pr døgn* for pasienter, og kr 
107,– pr døgn* for pårørende/nærstående). Søk-
eren fyller selv ut et søknadsskjema. Fastlege 
eller sykehuslege fyller ut «legeerklæring, 
garanti og regning» og dokumentasjon for 
pårørende/nærstående som blir med på kurset. 
Skjemaene sendes direkte til Montebellosen-
teret. Søknadsfristen er fire uker før kursstart 
for å komme med i første inntaksvurdering.
*Det tas forbehold om evt endringer i satsene.
Ta gjerne kontakt med oss for veiledning om 
hvilket kurs som passer for deg eller for hjelp 
med søknaden.

Ring tlf. 62 35 11 00 eller send e-post til: post@
montebello-senteret.no
Nettside: www.montebellosenteret.no

Kurs tidspunkt
Kurs mage/tarm kreft:
Kurs 10a dato: 06.03–13.03
Kurs 27a dato: 03.07–10.07
Kurs 46a dato: 13.11–20.11

Kurs i trinn 2 og 3 velges ift innhold
og tidspunkt. 

MARS/JULI/NOvEMBER
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Nytt og nyttig

Fra redaksjonen Nytt år, ny redaksjon, og nytt design av
medlemsbladet NORILCO-Nytt.

Farmatek Opplysning om bestillingsrutiner

I dag holder du et rykende ferskt blad med ny 
drakt i hendene. Vi håper våre lesere vil sette 

like stor pris på vårt nye design, som vi også 
ønsker å gjenspeile i annet materiale NORILCO 
skal bruke fremover. Vi vil etablere en mer 
helhetlig og gjenkjennelig profil utad i våre bros-
jyrer og andre trykksaker.

Bladet fortsetter som før, med 6 utgaver i året 
med informativt og interessant innhold, og 
hyggelig nytt fra våre distriktsavdelinger.

NORILCO er den pasientforeningen som, med 
over 40 år lang fartstid, først startet organisert 
likepersonsarbeid i Norge, og som i dag har 
flest likepersoner i aktivitet. I forbindelse med 
inkluderingen av nye medlemmer med mage-/
tarmkreft, vil likepersonsarbeidet og den økte 

betydningen av dette arbeidet være sterkt i 
fokus gjennom hele 2015. 

Redaksjonen ønsker å løfte frem hvor viktig 
og prioritert dette frivillige arbeidet fra våre 
ildsjeler er, og send en varm takk for engasje-
ment og hjertevarme ved å på denne måten gi 
oppmerksomhet gjennom bladet.

Redaksjonen er fra 01.01.15. flyttet til sekre-
tariatet, og vi ser frem til å publisere aktuelle 
temaer for å inspirere og engasjere flest mulig 
av våre lesere. 

Har du en sak du brenner for, eller bor det en 
skribent i deg? Ta gjerne kontakt med oss på 
epost: redaksjon@norilco.no

Farmatek Skandinavia AS, importerer stomi-
og sykeartikler fra CliniMed Ltd og Welland 

Medical Ltd. 

Farmatek har flyttet sitt lager til nye lokaler 
knyttet til butikken Helseartikler Farmatek-
Shop AS, i Elverum.

Henvendelser om produkter eller direkte 
bestillinger, kan gjøres ved å ta kontakt via 
E-post: post@helseartikler.nhn.no eller
Telefon: 62 41 54 10 / 62 41 54 55

Kontingent Ny medlemskontingent for 2015

Representantskapet vedtok i april 2014 en 
økning i medlemskontingent på kr. 50,- for alle 
medlemskategorier. Begrunnelsen for vedtaket 
er at kontingenten ikke er blitt økt på mange år, 
og at den derfor er lav sammenlignet med andre 

pasientorganisasjoner.
Derfor vil våre medlemmer i år motta faktura 

for medlemskontingent med nytt beløp for 2015 
i løpet av siste halvdel av februar. 



Vår kunnskap bedrer din livskvalitet!

IKKE AKSEPTER DET! 
Banda er en kjede med 54 butikker over hele  
landet med høyt kvalifiserte helsearbeidere.  
Vi har spesialisert kompetanse innen stomi. 

• råd og veiledning i våre samtalerom, eller ved  
hjemmebesøk. 

• tilpasning/valg av utstyr når stomien forandrer seg.
• hjelp ved sår hud, lukt, brokk og lekkasje.
• hjemkjøring av varer er en selvfølge.

VI HAR TID TIL DEG!

www.banda.no

LEKKASJE, SÅR HUD, 
LUKTPROBLEMATIKK?

Finn din nærmeste butikk på www.banda.no
Besøk vår nettbutikk: www.banda.no/nettbutikk
Følg oss på Facebook/bandakjeden
Bandas hovedkontor: 23 38 48 58

HUSK!
- det er du som eier din blåresept. Du kan fritt velge den 
bandagist/apotek, som du mener gir deg den beste service 
og oppfølging. 

SenSura Mio
Ny produktserie fra 
Coloplast

Coloplast lanserer i år en ny produktserie, 
SenSura Mio.
De beskriver 4 ting som er karakteristiske 
for denne nye produkserien:

• Elastisk kleber som følger kroppens
 fasong og bevegelser 

• Nytt unikt sirkelfilter som skal redusere
 antallet tilfeller av oppblåst pose, og kan
 gi bedre søvn 

• Ny Click-kobling - en mer fleksibel
 kobling som gir en økt følelse av
 sikkerhet 

• Nøytral grå farge på posen - synes ikke
 under klær og gir økt diskresjon

SenSura Mio kommer for colo, ileo og 
urostomi i både 1-dels, 2-dels med klebe-
kobling og 2-dels med Click-kobling, og er 
å få på refusjon fra 1. januar 2015. 



• Dusj på tape/hudplatens ytterkant

• Klebe evnen avtar – løsner – svir ikke

• Ettervask unødvending

• Huden er klar for nytt skifte av utstyr

www.farmatek.no

Welland 
klebefjerner 
50 ml i pumpe
spray

AKTIV

PUMP SPRAY ANNONSE 2012_Layout 1  1/30/12  11:56 AM  Page 1

Gjør hudplaten større
• Bedre feste til huden
• Forebygger lekkasjer
• Erstatter plaster/tape

• NYHET: Ny mini størrelse

www.farmatek.no

AKTIV
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NORILCO INFORMASJON

StyreLeder
Thomas Nylund
410 08 270
thomas.nylund@norilco.no

NestLeder
jane Halvorsen, 98107516
jane.halvorsen@norilco.no

NULeder
Bjarne Langeland
99489342
bjarne.langeland@hotmail.com

Informasjon

KONTAKTINFO

Akershus
Gro Fjellheim • 90511569 • gelifj@online.no
Jane Halvorsen • 98107516 • jane.halvorsen@norilco.no

Aust-Agder
Stian Mørland • 47410010 • stianmorland@hotmail.com
Kjersti Olaug Birkeland
Besøkstlf:47 410 010 • kobirkeland@drottningborg.vgs.no

Bergen/Hordaland/Sogn og Fjordane
Ellen Skiftesvik, 95987403 • ellens@bi-elektro.no
Gudbjørg Bogsnes, 95120619 • gu-bogsn@online.no

Buskerud
Alf Henrik Haugenes Sauge
98805473 • alf.henrik.sauge@gmail.com
Helge Ivar Muggerud • 95214951

Drammen
Arild Tollefsen • 99389848 • ariltol@online.no
Arnt Otto Nilsen • 99289997 • arnt.otto.nilsen@politiet.no

Finnmark
Arvid Pleym, 41100940 • arvid.pleym@nesseby.kommune.no

Hedmark
Inger J. Gundersen • 95182661 • inj-gun@online.no
Wenche Th. Rønningen • 91733462 / 97528815

Nordland
Else Lindvig • 90868536 • else.lindvig@hotmail.com
Magne Johansen
75697579 / 95046549 • magnearne48@hotmail.com
 
Nordmøre
Peter A. Storvik • 71582687 • petstor@frisurf.no
Janny Elgsaas • 91195135 • elgsaa@frisurf.no

Nord-Rogaland
Bjørn Forthun • 95975381 • bjorn.forthun@haugnett.no 

Nord-Trøndelag
Jon Sæther • 48259792 • jonsether@netcom.no 
Kontakt distriktsleder Jon Sæther

Oppland
Kari Fjeseth Aasen • 90847415 • kari41@live.no
Eva Ebbesen • 91371731 • eebbesen@bbnett.no

Oslo
Ronald Robertsen
22342496/91610362 • ronarobe@online.no
Jorid Haavardsholm
22228237/91322174 • joridh@norilco-oslo.no

Romsdal
Annlaug Årflot • 71218124/99454022 • annlaug@norilco.no

Sunnmøre
Ann Espenakk
40488819/70133668 • ann.espenakk@hotmail.com
Asbjørn Endresen, 99368088 • asbjorn.endresen@helse-mr.no

Sør-Rogaland
Jorunn S. Movold • 92252939 • jorunn.s.movold@lyse.net
Bjørnar Iversen • 46427785 • bjovers@gmail.com

Sør-Trøndelag
Bente Løkaas, 90067251 • bente_lokaas@hotmail.com
Kristina Jeanette Mersland
99501853 • kristinajeanette@gmail.com

Telemark
Hilde Øvrebø • 35536291/99790003 • hilde@ovrebo.net
Marit O. Lien • 98081530 • mapelien@frisurf.no

Troms
Jostein Sandvik, 47247561 • jostein.sandvik@gmail.com
Anita Holmstrøm, 95832544
anita.holmstroem@dbschenker.com

Vest-Agder
Arne Hallvard Holte • 97501323 • arnehhol@online.no
Else-Marit Sangesland • 41629288/90140570
emsang@online.no

Vestfold
Harald Hovland • 90589926 • hovlane@online.no 
Christer Kolseth • 95085055 • christer.kolseth@hbv.no

Østfold
Lisbeth Yven Andersen • 69147309/99633383
lisbethyven@gmail.com
Liv Skjelfoss• 95444042 • liv_skjelfoss@hotmail.com

Postboks 78, Sentrum • 0101 Oslo
Besøksadresse:
øvre Voll gate 11, 0158 Oslo
Telefon 02013 • post@norilco.no • www.norilco.no

DagligLeder
Martin Kaasgaard Nielsen

Organisasjonskonsulent
jacqueline B. Mikula

Rådgiver likepersontjenesten
Ina Merkesdal

Sekreariat



Avsender: NORILCO, Pb. 78 Sentrum, 0101 OSLO

B

TEMA:
STOMI

SPESIAL ISTEN PÅ 
SYKEPLE IEARTIKLER

V Å R E  S P E S I A L U T V A L G  H A R  U T V I D E T  
K O M P E T A N S E  O G  S O R T I M E N T  I N N E N  S T O M I

Vårt ønske er at brukeren selv skal kunne velge det produktet som fungerer best. Vi har et 
nært samarbeid med helsepersonell for å kunne gi våre kunder service på et høyt faglig nivå. 

•   V i  f ø r e r  a l l e  h j e l p e m i d l e r  f o r  c o l o -  i l e o -  o g  u r o s t o m i
•   H e l s e f a g l i g  p e r s o n a l e  m e d  s p e s i a l k o m p e t a n s e
•   E g e t  s a m t a l e - / p r ø v e r o m  i  a l l e  a p o t e k
•   V i  s a m a r b e i d e r  m e d  p a s i e n t f o r e n i n g e r  o g  s y k e h u s

Dersom du ikke har et spesialutvalg i ditt nærområde, ta kontakt med vårt kundesenter: 
Boots spesialutvalg Home Care*: 800 30 411 - vi kan levere i hele landet!

BOOTS APOTEK MED SPESIALUTVALG: 

Arendal  37 00 42 00  
Elverum 62 41 91 40 
Fredrikstad 69 39 65 10 
Kristiansand 38 17 18 00  
Kvaløysletta (Tromsø) 77 75 89 90  
LadeTorget (Trondheim) 73 50 39 50  
Lande (Sarpsborg) 69 10 25 70  

Larvik 33 13 24 40  
Medicus Skien 35 50 28 80 
Moa (Ålesund) 70 17 80 50  
Molde 71 25 92 00  
Moss 69 20 46 20  
Orkla 72 48 38 50 
Samarit 51 60 97 60  

Spelhaugen (Bergen) 55 17 60 10  
Stjørdal 74 83 31 00 
Ørnen (Haugesund) 52 70 35 80 
Trondheim 73 53 37 20  
Tynset 62 47 18 88 
Stavanger Helsehus* 51 52 35 31
*Leverer ikke legemidler.

N Å R  O M S O R G  O G  E R F A R I N G  T E L L E R !

HJEMMEBESØK
Våre sykepleiere kan komme 
på hjemmebesøk for å 
tilpasse og veilede i bruk av 
sykepleieartikler.

GRATIS  HJEMLEVERING
Vi tilbyr gratis hjemlevering  
av sykepleieartikler over hele 
landet.

RING OG BEST ILL
For de som av praktiske 
årsaker ikke selv kan besøke 
et Boots apotek, er det enkelt 
å bestille sykepleieartikler fra 
oss per telefon.

SPESIALUTVALG

KLIKK & HENT
Gå til eresept.boots.no  Fyll 
inn ditt mobilnummer, navn, 
hvilken vare du ønsker å 
bestille og hvilket apotek du 
ønsker å hente varen i. 




