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Når du trenger

Den Perfekte Balansen
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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TEMA:
STOMI

SPESIALUTVALG

SPESIALISTEN PÅ
SYKEPLEIEARTIKLER
NÅR OMSORG OG ERFARING TELLER!

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

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.

V Å R E S P E S I A L U T VA L G H A R U T V I D E T
K O M P E TA 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.
•
•
•
•

Vi fører alle hjelpemidler for colo- ileo- og urostomi
Helsefaglig personale med spesialkompetanse
Eget samtale-/prøverom i alle apotek
Vi samarbeider med pasientforeninger og sykehus

BOOTS APOTEK MED SPESIALUTVALG:

Arendal
Elverum
Fredrikstad
Kristiansand
Kvaløysletta (Tromsø)
LadeTorget (Trondheim)
Lande (Sarpsborg)

37 00 42 00
62 41 91 40
69 39 65 10
38 17 18 00
77 75 89 90
73 50 39 50
69 10 25 70

Larvik
Medicus Skien
Moa (Ålesund)
Molde
Moss
Orkla
Samarit

33 13 24 40
35 50 28 80
70 17 80 50
71 25 92 00
69 20 46 20
72 48 38 50
51 60 97 60

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!

Spelhaugen (Bergen)
Stjørdal
Ørnen (Haugesund)
Trondheim
Tynset
Stavanger Helsehus*
*Leverer ikke legemidler.

55 17 60 10
74 83 31 00
52 70 35 80
73 53 37 20
62 47 18 88
51 52 35 31

NORILCO LEDEREN

Leder

STYRELEDER THOMAS NYLUND
MAIL thomas.nylund@norilco.no

Tarmkreftmåned i stillhet
Ofte kan det være vanskelig å få med seg alt som
skjer og de mange viktige dagene som markeres i
landet. I mars har det vært internasjonal tarmkreftmåned, og denne har fått lite oppmerksomhet i
Norge, akkurat som diagnosen har fått lite oppmerksomhet.
Som leder i NORILCO hadde jeg i mars fornøyelsen
av å besøke vår svenske søsterorganisasjon og
oppleve hvordan de satte fokus på mage og tarmkreft, og spesielt gjennom arrangementet «tarmcancerkvelden.» Dette var svært inspirerende og et
eksempel NORILCO kommer til å følge i tiden som
kommer.
Allerede til sommeren ønsker vi å sette fokus på
mage- og tarmkreft her i Norge med en egen markering den 12. juni der vi setter fokus på disse diagnosene, faresignalene samt forebygging.
Jeg håper at mange av våre frivillige vil delta og stille
opp i markeringen i juni. Samtidig er det viktig at

kreftrammede og deres pårørende, er engasjerte i
det som skjer.
Nesten 4000 personer rammes årlig av krefttypen,
og rundt 40 prosent dør av sykdommen innen fem år.
Vi vet at jo tidligere kreften oppdages, desto større
er mulighetene for effektiv behandling. Ved markeringen 12. juni setter vi derfor fokus på forsøksprosjektet
med screening mot tarmkreft og hvordan vi kan bli
bedre til tidlig å diagnostisere de som blir rammet.
Jeg har et ønske om at vi i fremtiden kan markere den
internasjonale tarmkreftmåneden på lik linje med
markeringen i våre naboland i mars. På den måten
bidrar NORILCO til å sette fokus på en av de hyppigst
forekommende kreftformene i Norge, på samme
måte som vi om høsten setter fokus på stomi og
reservoar.
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Jakten på kreftkuren:
Her er norske forskere
helt i front
tekst: Odd Richard Valmot/Teknisk Ukeblad, (red. Jacqueline B. Mikula)
foto: Mona Strande/Teknisk Ukeblad

Dyrker celler: Celler fra pasientenes immunsystem blir dyrket opp og brukt til å teste
immunreaksjonen deres.
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I dag er det tre former for terapi som
dominerer i behandling av kreft. Vi
skjærer ut kreftsvulstene, vi dreper
kreftvev med stråling og vi prøver å forgifte kreftcellene. Likevel dør vi av kreft.
Nå tror mange at en ny fjerde terapiform
vil vokse frem: Immunterapi.
Enkelte mener immunterapi vil bli den viktigste formen for
kreftbehandling i fremtiden. Kroppens immunsystem er til
for å ta seg av bakterier, virus og syke celler. Men når vi har
kreftsykdom, klarer kreftcellene å holde immunsystemet på
avstand. Ved å sette immunsystemet på sporet kan vi få en
nye type medisin som ikke angriper kreftcellene direkte, men
manipulerer immunsystemet til å gjøre jobben.
Mange norske selskaper er helt i teten av denne utviklingen
og er en viktig del av Oslo Cancer Cluster, som er en forskningog utviklingsklynge innen kreft. Et potensielt svært lønnsomt
område.
– Vi trenger flere fagmiljøer som dette for å utvikle Norge til
en nyskapende nasjon som kan sikre vårt velferdssamfunn –
også etter at oljeeventyret er slutt. Det er flere gode grunner til at vi må satse enda mer på slike miljøer. Det ene er at
grensesprengende forskningsresultater kan danne grunnlag
for ny næringsutvikling. Det å befinne seg i en klynge av forskning og næringsliv vil virke stimulerende både på forskere
og bedriftsutviklere. Det andre er at dette vil tiltrekke kompetent internasjonal arbeidskraft. Når vi satser på miljøer som
dette, vil det virke som en magnet på internasjonale forskere,
sier stortingsrepresentant for Høyre, Kristin Vinje, som har
doktorgrad i kjemi.

TÅLMODIG UTVIKLING

Den norske ledelsen på immunterapi er ikke tilfeldig. Den
er ett av resultatene av en 40 år lang målrettet forskningsinnsats. Selv om mange personer skal ha sin del av æren,
er det fremfor noen professor emeritus i immunologi, Gustav
Gaudernack, som er opphavet til mange av bedriftene i den
spirende norske immunterapiklyngen. Den består av ni norske
bedrifter og et stort antall mennesker.

NORGE ER EN SPYDSPISS

– Vi som driver med dette i Norge er helt i teten internasjonalt. Vi og mange av de andre bedriftene i Norge er i gang med
kliniske studier. I 2018 begynner resultatene å komme for alvor, sier sjefen for Ultimovacs AS, Øyvind Kongstun Arnesen.
Ultimovacs er ett av de norske selskapene som har kommet
lengst. De har kjørt kliniske studier med pasienter som lider
av lunge- og prostatakreft. Resultatene viser at hele 70
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Celleterapiavdelingen har nettopp fått 18,5 millioner
kroner fra Forskningsrådet. – Det skal vi bruke til å
utvikle den nye teknologien og også gi støtte til alle de
nye bedriftene.

prosent av dem som behandles får aktivert immunsystemet spesifikt mot kreftcellene. Om dette fører
til noe positivt for pasientene, vet vi ikke ennå, men
å få til en aktivering av immunsystemet slik vi har
gjort, er en forutsetning for at behandlingen skal
virke. – Kreftcellene har utviklet seg slik at de unngår
oppmerksomhet og angrep fra immunsystemet.
De ni nye selskapene er ikke alene. Radiumhospitalet, som er selve arnestedet for den nye teknologien,
har også vært svært viktig for å prøve ut de nye
medisinene.
– Jeg får stadig spørsmål om hvor stort dette kan
bli i Norge. Det er det selvfølgelig vanskelig å svare
på, men gjør vi tingene riktig, kan dette blir veldig
stort, sier Kongstun Arnesen.

KLAR TIL FASE 2

Targovax er et annet selskap i den fremvoksende
norske immunterapiklyngen. Teknologien ble utviklet
av Norsk Hydro/Pronova på 90-tallet i samarbeid
med Rikshospitalet, Ullevål sykehus og Radiumhospitalet. Selskapet har patentert en teknologi
som baserer seg på såkalte RAS-mutasjoner som
forekommer i så å si alle kreftformer. Teknologien og
produktene er blant de virkelige pionérprosjektene
i verdenssammenheng innen immunterapi for kreft.
Selskapet bygger sin videre utvikling på lovende
pasientresultater som i sin tid ble oppnådd i kliniske
studier utført av Norsk Hydro.
Targovax forbereder nå en såkalt fase 2 klinisk
studie som skal teste vaksinen på pasienter med
kreft i tykktarm og bukspyttkjertel. De første
pasientene skal behandles neste år, og studien vil
pågå mellom tre og fire år. Slike pasienter vil få vanlig
kreftbehandling i tillegg, og resultatene vil sammenliknes med pasienter som ikke får samme vaksinebehandling.

BASESTASJONEN

Professor Gunnar Kvalheim leder Seksjon for celleterapi på Radiumhospitalet. Her testes mange av de
nye medisinene bedriftene utvikler. Seks personer
arbeider med å analysere blodprøver før og under
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behandlingen med kreftvaksinene, for å finne ut
hvordan pasientenes immunsystem blir stimulert til
å drepe kreftcellene i pasientene.
– Seksjon for celleterapi er den eneste i sitt slag
i Norge som kan fremstille cellebaserte vaksiner
til kreftpasienter. Når vi injiserer pasientene med
peptidvaksiner under huden, vil de bli tatt opp av
såkalte dendrittceller. Da aktiveres disse cellene og
presenterer vaksinen til immunapparatet.
Siden 2000 har vi laget dendrittceller fra
pasientenes blod. Deretter settes genmaterialet, i
dette tilfellet mRNA, fra kreften inn i cellene. De
ferdiglagde dendrittcellene fryses ned for senere
bruk. Når pasientene skal vaksineres, tas dendrittcellene opp av fryseren og settes under huden på
pasienten. Cellene finner veien til lymfeknuten og
setter i gang immunforsvaret til å lete etter kreften,
sier Kvalheim.
Celleterapiseksjonen jobber også med det Kvalheim kaller «adoptive T-cell therapy». Det går ut på
å formere enorme mengder skreddersydde T-celler
utenfor kroppen. På den måten unngår de å bruke
kroppen som et slags drivhus.
– Det er T-cellene som er selve ammunisjonen.
Vi arbeider med ulike måter å produsere dem på
og ulike metoder for å gjøre dem mer effektive til å
finne kreftcellene de skal drepe. Slike nye metoder
vil kunne kurere pasienter vi ikke har kunnet hjelpe til
nå, sier Kvalheim.
Celleterapiavdelingen har nettopp fått 18,5 millioner kroner fra Forskningsrådet.
– Det skal vi bruke til å utvikle den nye teknologien
og også gi støtte til alle de nye bedriftene. Jeg er
ganske sikker på at det også vil dukke opp flere nye
bedrifter her. Det mangler ikke på ideer, sier Kvalheim.

FOR DYRT

Arnesen peker på at de medisinene som benytter
immunologisk kreftbehandling i dag er priset altfor
høyt til at dette kan bli utbredt.
– Vi er nødt til å ta noen grep for å gjøre medisinene svært mye billigere. Det tror jeg vi har et godt
utgangspunkt til å klare her i landet. Før dette kan

Gunnar Kvalheim og Else Marit Inderberg Suso
ved Radiumhospitalets celleterapiavdeling,
som både utvikler ny immunterapi og hjelper
de nystartede bedriftene med testing.

NORILCO FORSKNING

bli til medisiner må det kjøres såkalte fase 3-studier.
Slike studier involverer store testgrupper og er
designet for å verifisere virkningen, at medisinene
er trygge og for å kunne sammenligne behandlingen
med eksisterende terapi. Slike studier kan koste hundrevis av millioner kroner. Det er FDA i USA og EMEA
i Europa som godkjenner nye medisiner. De store
farmasøytiske selskapene er viktige for å finansiere
og distribuere nye medisiner, og det kan bli aktuelt å
samarbeide med slike selskaper om de nye immunterapeutiske medisinene.
– Det vi ser er at utviklingen nå går mye raskere
enn det som er vanlig innen tradisjonell farmasi.
Myndigheter både i Europa og USA legger til rette
for at utviklingen av legemidler skjer raskere og
enklere enn det som var vanlig før. Fra i hovedsak å
ha en kontrollfunksjon er de nå også støttespillere og
gir råd og veiledning i utviklingen.

Telleverk:
Her telles antall
immunceller i
prøvene som
tas av pasienter.

Artikkelen er i sin helhet publisert i Teknisk Ukeblad
nr. 4, mars 2015 (papirutgave). Sammendrag. Gjengitt
med tillatelse. Les hele artikkelen på Teknisk
Ukeblads nettsider www.tu.no
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NYHET
• Enkel tømming
• Diskret og komfortabel
• Trygg og enkel i bruk
• Lekkasjesikkert lukkesystem
• Økt bevegelsesfrihet
• Behagelig mot kroppen
• Fingertipgrep for tømming
• Laserkuttet filter som
hindrer uønsket odour
• Asymetrisk beskyttelsesplate gir økt sikkerhet
• Ideelt valg for bading
og svømming
Flair Active ileo, kontakt
din leverandør av utstyr.
www.farmatek.no
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Flair Active ileo:

Enkel å tømme og holde ren

Praktisk og
enkel tømming

Large str. ref.nr. 906429

Midi str. ref.nr. 908122

ileo

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

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 tettsittende passform.

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

95%

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

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.
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.

NORILCO KJERNEJOURNALEN

Fagpolitisk rådgiver i FFO, Arnfinn Aarnes, er
glad for at kjernejournalen nå implementeres i
hele landet. - Kjernejournalen vil være spesielt
viktig i kritiske og akutte situasjoner, sier
Aarnes.

Nå kommer kjernejournalen
Kjernejournal er en elektronisk tjeneste som samler viktige helseopplysninger i én kilde og du kan selv bidra for å gjøre kjernejournalen
best mulig.
tekst og foto: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Kjernejournal samler viktige helseopplysninger og
deler de med både innbygger og helsepersonell. I dag
er det ingen elektronisk utveksling av informasjon
mellom de ulike virksomhetene i helsetjenesten.
Kjernejournalen gjør dette enklere.
700 000 innbyggere har per i dag allerede fått kjernejournalen sin. Videre planer er at alle i helseregion
Vest-Norge skal få sin kjernejournal 1.mars, deretter
blir det opprettet for helseregion Midt-Norge, helseregion Sør-Øst Norge og helseregion Nord-Norge.
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- Vi er veldig glad for at kjernejournalen nå implementeres i hele landet. Dette er en veldig viktig IKT-tjeneste, og er svært positive til denne satsningen, sier
fagpolitisk rådgiver ved FFO, Arnfinn Aarnes.

Viktig informasjon når det gjelder

Ifølge undersøkelser blant helsepersonell er om
lag 1-2 prosent av befolkningen berørt av alvorlige
lidelser eller allergier, såkalt kritisk informasjon,
som helsepersonell bør kjenne til ved innleggelse på
sykehus.

NORILCO KJERNEJOURNALEN

- Kjernejournalen vil være spesielt viktig i kritiske
og akutte situasjoner. Viktige opplysninger vil raskt
dukke opp, og det vil komme opp varsler om spesielle
medisiner eller allergier automatisk. Dette vil være
en stor hjelp for helsepersonellet, men også svært
viktig for pasienten, sier Aarnes.
Legges du inn akutt på et sykehus du ikke har vært
før, bruker helsepersonell mye tid på å innhente
oppdaterte opplysninger om deg som pasient. Opplysninger om legemidler og sykehusbesøk samles
inn automatisk fra eksisterende offentlige registre.
Andre opplysninger legges inn av behandlende lege
(kritisk informasjon). Innbygger kan selv registrere
kontaktpersoner, sykdommer og om du har svekket
syn, hørsel eller behov for tolk.

Du vil få tilgang til din kjernejournal via helsenorge.no
med hjelp av din personlige BankID el.l.
Ifølge helsedirektoratets brosjyre om kjernejournalen, vil journalen opprettes automatisk for alle
innbyggere i Norge etter hvert som løsningen tas i
bruk i de ulike kommunene.
Det vil også være mulig å reservere seg for tjenesten.
Les mer om Kjernejournal på helsenorge.no/
kjernejournal

Du kan bidra selv

Har du alvorlige allergier, en sjelden lidelse eller
annet som det er viktig for helsepersonell å kjenne
til, kan du be legen din registrere dette.
- I tillegg til hva fastlegen din legger inn av opplysninger, kan du selv logge inn på helsenorge.no/
kjernejournal og legge til opplysninger. Her kan
du også få full oversikt over registrerte data, sier
Aarnes.

- Kjernejournalen vil være
spesielt viktig i kritiske og
akutte situasjoner.
Viktige opplysninger vil raskt
dukke opp,

For stomiopererte
¡
¡
¡
¡

Vi tar imot blåresept/e-resept på alt av stomiutstyr
Vi bringer varene til deg, alle hverdager
Vi strekker oss langt for at du skal føle deg trygg
Vi gir deg oppfølging av stomisykepleier og
ernæringsfysiolog

Når trygghet og tilgjengelighet
gjør en forskjell!
Oslo, Asker & Bærum
og Trondheim
3623 Banda1 Ann_118,4x170.indd 1

Bandagist 1 Bærum
Frøytunveien 4
1357 Bekkestua
Tlf: 67 52 58 68

Bandagist 1 Oslo
Sandakerveien 109
0484 Oslo
Tlf 21 42 47 48
Gratis parkering

Bandagist 1 Trondheim
Selsbakkveien 37, Migosenteret
7027 Trondheim
Tlf 72 55 56 40
Gratis parkering
12.03.15 09:36
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Ynolens Parfymefri Luktfjerner
bidrar til livskvalitet i hverdagen.

Kan brukes på alle typer stomi.
Lukt er til både glede og sorg.
I forbindelse med stomi kan lukt være utfordrende.
Ynolens er:
Brukervennlig
Miljøvennlig
Ikke brannfarlig
Tekstilvennlig
Diskre størrelse
Hudvennlig
Uten parfyme
Høy kvalitet

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

Tas ut på resepten for stomiutstyr, trenger ikke å være
spesifisert på resepten, samt kan brukes på
alle typer stomi.

– enkel å bruke
– ingen giftstoffer
Ynolens er parfymefri og fjerner lukten fra pose,
– kan tas med inn på fly
luft, klær og hud uten å etterlate annen lukt.
– kan brukes på tekstiler
– passer i lomme og veske
Ynolens fjerner lukt fra: urin, avføring, kroppsvæsker.
– kan brukes på huden, er isoton
– fjerner lukten, uten å etterlate lukt
Selges kun på
– alle produksjonsserier er testet og kontrollert
apotek og hos bandagist.

Antatt forbruk pr måned: 6 – 8 stk. flasker, mer ved økt sosial aktivitet.
Telefon: 95 22 21 58

Mail: stomi@ynolens.no

Web: ynolens.no
L.NO.01.2015.1108

Brukerstøtte:

Bayer AS. Postboks 14. 0212 Oslo. Tel. +47 24 11 18 00.
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NORILCO LANDE RUNDT

Nytt fra Vestfold
tekst: Terje Rindalsholt

Vi slår fast at NORILCO Vestfold lever og blomstrer
i stor stil. Den 25. februar avholdt avdelingen sitt
årsmøte, og da kunne vi se tilbake på et år med «normal» aktivitet. Årsberetningen inneholdt informasjon
om gode medlemsmøter samt noe attåt som seg
hør og bør. Selvfølgelig kan ting alltid gjøres bedre,
men alt i alt ble 2014 et bra «NORILCO-år» for oss i
Vestfold.
Årsmøtet ble som vanlig en hyggelig opplevelse hvor
vi fikk valgt et nytt styre med ny leder, og et styre
med ny sammensetning. Dette ble valgresultatet:

Og selvfølgelig har vi allerede hatt vårt første
styremøte som med all tydelighet avslører mye
entusiasme og pågangsmot for at 2015 skal bli et nytt
godt år. Bl.a. vedtok styret en liste hvor de tre største
byene i Vestfold ble tilgodesett medlemsmøter med
tilhørende aktivitet.
Invitasjoner vil bli sendt ut i god tid.
Det arbeides ganske bestemt for at 2015 skal bli et
nytt godt NORILCO-år i Vestfold, og gjøre eventuelle
rykter om avdelingens død grunnløse.

Leder – Cato Farmen (Sandefjord), nestleder –
Christer Kolseth (Vear), kasserer – Harald Hovland
(Tønsberg), sekretær – Mette Elisabeth Pedersen
(Tønsberg), styremedlem Wenche Gjertsen (Nøtterøy)
og likepersonsleder – Terje Rindalsholt (Horten).
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Stor glede og jubel!
Det var ikke måte på jubel og stor glede da Else-Marit Sangesland ble
utnevnt til NORILCO Vest-Agders første æresmedlem. Styret hadde
innstilt på dette overfor årsmøtet. Dette fant sted midt i februar, og de 41
fremmøtte hadde så absolutt ingen motforestillinger.
tekst/foto: Arne Holte

Else-Marit var faktisk med og startet avdeling VestAgder. Det skjedde så langt tilbake som i 1971. Siden
da har hun stor sett vært med i styret. En periode
drev hun en vellykket bandasjistforretning i Kristiansand og kunne da ifølge NORILCOs vedtekter ikke ha
tillitsverv i foreningen. Da forretningen ble solgt, var
veien svært kort tilbake til styret der hun har vært
besøksleder i en årrekke.
Hun har svært stor kunnskap om bandasjeutstyr og
hvordan bandasjere stomier – både de noe enkle og
mer vanskelige – og det er mange av avdelingens
medlemmer som har fått gode råd fra henne.
- Vi har nok vært et godt radarpar, Else-Marit og jeg.
Det sa leder Arne Holte i sin tale til årsmøtet. Det er
nemlig mest de to som i mange år har stått for den
omfattende undervisningen foreningen har gjennomført. Denne har foregått på en rekke videregående
skoler over hele fylket, og også på Universitetet
både i Kristiansand og Grimstad. Arne la stor vekt på
det gode samarbeidet de to har hatt nå som ElseMarit ikke har tatt gjenvalg.
Årsmøtet ble satt med leder Arne som dirigent. Det
er sjelden de helt store bølger på årsmøtene i NORILCOs sørligste lokalforening. Bølger ble det heller
ikke denne gangen. Årsberetningen ble vedtatt med
et par kosmetiske endringer, og regnskapet viste at
foreningen har hatt et fruktbart år.
Valgene gikk også greit. Arne Holte fortsetter som
leder i NORILCO Vest-Agder. Torgeir Lauvdal tok ikke
gjenvalg som kasserer.
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Etter at årsmøtet var slutt var det tid for vanlig
medlemsmøte med en rekke miniforedrag. Camilla
Tjessem fortalte litt om seg og det å være ung og
ha stomi – til og med to stomier! Lillian Iversen som
nettopp hadde vært i Florida fortalte om mest gleder
og noen problemer med å reise så langt når en er
avhengig av rullestol. Hun har også to stomier, men
klarte seg fint enten det var i flyet eller på båttur.
Hun badet, solte seg og hadde noen flotte dager i
Florida
- Turen gikk greit, men den krevde gode forberedelser. Jeg hadde ingen problemer med å få med meg alt
utstyret i håndbagasjen, fortalte hun.
Tone Pernille Sivertsen, hovedstyrets kontaktperson
for NORILCO Vest-Agder, fortalte om sitt liv med
reservoar. Hun hilste fra hovedstyret og oppfordret
til å ta kontakt når det er nødvendig.
Det ble en fin og utvilsomt lærerik kveld for de 41
fremmøte som lederen sendte av gårde med takk for
i kveld – og vel hjem.

Hun har svært stor kunnskap
om bandasjeutstyr og hvordan
bandasjere stomier – både de
noe enkle og mer vanskelige
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Inspirerende besøkerkurs
Det årlige motivasjonkurset for NORILCO-Bergens besøkere ble i år
holdt den 6. og 7. februar på hotell Scandic på Kokstad utenfor Bergen.
Som vanlig var det godt fremmøte fra våre faste besøkere på sykehusene
Haukeland, Haraldsplass og Voss, men også foreldre- og ungdomsgruppen
var representert. I tillegg var det deltakere fra distriktsavdelingene i SørRogaland og Nord-Rogaland.
tekst/foto: Magne J. Hessen

Formålet med motivasjonskurs er å gi nye og erfarne
besøkere faglig påfyll og inspirasjon til å fortsette
deres viktige arbeid, og å kunne takle de til dels
vanskelige situasjoner som sykehusbesøkene kan
medføre. Kurset ble arrangert av NORILCO-Bergens
egen besøksledelse.
Første del av programmet hadde som vanlig faglig
innhold. Denne gangen var det fokus på seksualitet
og samliv. Dette er vanligvis et vanskelig emne å ta
opp, men det ble behandlet på en særs profesjo- nell
måte av vår alles stomiekspert, Torill Olsen, som
til daglig leder Stomiklinikken på Haukeland Universitetssykehus. Etter en omfattende stomi- eller
reservoaroperasjon, kan pasienter sitte med samlivsspørsmål knyttet til en endret livssituasjon. Slike
spørsmål er normalt utfordrende, men Torill introduserte oss til samtaleteknikker som kan være svært
nyttige for besøkere i slike situasjoner.
Besøkerne lyttet til Torill med stor interesse, og de
kom med mange utfordrende spørsmål, som fikk
gode svar, og som naturlig nok i noen tilfeller ledet til
lystige diskusjoner.
Etter lunsj den første dagen holdt Torill Olsen også
et omfattende faglig foredrag om de forskjellige
typer stomi og reservoarer. Det var fokus på deres
funksjoner og mulige problemer som pasienter ville
kunne få. Hun gikk inn på hvordan stomier og reservoarer lages rent kirurgisk, samt fordeler og ulemper
knyttet til de forskjellige prosedyrer og utstyr. Torill
har evnen til å presentere vanskelige problemstillinger på en svært pedagogisk og elegant måte. For
pasienter og vår forening representerer hun og
Stomiklinikken en uvurderlig faglig ressurs.
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Stomisykepleier Torill Olsen fra Haukeland Universitetssykehus taklet vanskelige medisinske tema med strålende
pedagogikk.
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Vi reiste alle hjem med en god følelse av at besøkstjenesten er noe av det viktigste vi kan delta i for
å hjelpe nye stomi-, reservoar- og kreftpasienter i
hverdagen. Konklusjonen fra samlingen var klar:
- Et meget vellykket motiva¬sjonskurs, men det kan
ta en tid å venne seg til at vi nå ikke er «Besøkere,»
men «Likepersoner»!

Kursets ”peptalk” ble holdt av Hein Anders Kvalheim. Han ble kjent i forbindelse med at han deltok i
TV2-programmet ”Ingen grenser”. Oppgaven deres i
programmet var å kunne klare seg i et ekstremt
vanskelig fjellterreng over en periode på hele 30
dager. Dette ble naturlig nok en utfordrende opplevelse for alle.
Hein Anders Kvalheim fikk lammelser i bena etter
en mopedulykke som 16-åring og sitter derfor i rullestol. Hans foredrag var todelt. Den første delen
omhandlet betydningen av det å støtte hverandre
i en vanskelig livssituasjon. Deretter fortalte han,
gjennom bilder og film, om erfaringene fra programmet, og det poeng at gjensidig støtte og respekt,
samt godt samarbeid gjorde turen til et vellykket
prosjekt. Foredraget ga oss inspirasjon og erfaring
som vil ha stor betydning for arbeidet i foreningens
besøkstjeneste.
Seminaret ble avsluttet med to sesjoner med gruppearbeid og evaluering av vår egen besøkstjeneste. Det
ble en fruktbar diskusjon med både faglig dybde og
bredde, men det viktigste var erfaringsutvekslingen
mellom foreningens besøkere.
FLAIR ANNONSE JAN. 2012_Layout 1 1/26/12 2:54 PM Page 1

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

Så enkelt kan det være:

Dra av og skyll ned

Large str. ref.nr. 903250

Midi str. ref.nr. 922483

Flair Active Xtra, kontakt
din leverandør av utstyr:
www.farmatek.no
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40-års jubilanten
NORILCO Nordland
Distriktsavdelingen i Nord feirer 40 år med frivillig aktivitet,
verdighet, refleksjon og ramsalt glimt i øyet.
Avstand er ingen hindring for denne avdelingen, medlemsflokken
oppsøkes der de er.
foto/tekst: Jacqueline B. Mikula

Geografisk sett har distriktsavdelingen i Nordland
fylke ressursmessige utfordringer når det gjelder å
møte medlemmene i sin region med tanke på økonomiske utgifter og tid. Da foreningen ble etablert 23.
mai 1975 var trolig ikke disse utfordringene mindre.
Å reise i Nordland tar tid over store avstander, sjø
og fjell, og er mye avhengig av været. Men avstand
har ikke vært til hinder for NORILCO Nordlands
virksomhet. Årsmøtene har båret preg av å møte
medlemmene der de er, arrangert på ulike steder fra
Stokmarknes i nord til det litt sørligere Mosjøen.
Den utstrakte aktiviteten bekreftes også gjennom
tidligere årsrapporter, med oppsøkende virksomhet
i Mosjøen, Mo i Rana, Lofoten og Vesterålen i 1989
der daværende leder Harry Domben og besøksleder
Bjørg Skauge Solem tilbakela mange mil i løpet av
noen korte måneder.
Dette vitner om et glødende engasjementet i en
forening som drives på frivillig initiativ.

“Leder og likepersonleder har kjørt til sammen
971 km i Lofoten og Vesterålen i forbindelse med
oppsøkende virksomhet høsten 1989.”
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Sitat fra årsrapporten 1990.

«Vi håper vi de neste 40 årene får se like
mye og like god aktivitet og engasjement hos
dere som vi har gjort i de 40 foregående årene.
Gratulerer med dagen!»
					

Styreleder Thomas Nylund

Pensjonistrevyen, kjent fra
Norske Talenter, var blant
dem som underholdt under
festmiddagen.
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Foredragsholder Edel Gunn Knudsen og Gro T. Rykkelid

«NORILCO Nordland utviklet
egne kurs for nyopererte, senere
kjent som ABC-kursene innført
i regi av NORILCO sentralt og
deretter overtatt av Lærings- og
Mestringssenteret ved Nordlandssykehuset. Tilpasset versjon
brukes den dag i dag.»
Kursvirksomhet

På 80-tallet utviklet lokalforeningen i Nordland egne
kurs for nyopererte som også inkluderte ektefelle/
samboer. Kursene ble arrangert årlig frem til 2001.
Målet for kursene var å trygge den nyopererte og
familien på det å fungere og leve med stomi eller
reservoar.
Disse kursene ble brukt som modell for de kjente
ABC-kursene, og etter hvert ble de innført i hele
landet i regi av NORILCO sentralt. Lærings- og
mestringssentret ved Nordlandssykehuset overtok
ansvaret for å arrangere kursene for nyopererte fra
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Distriktsleder Else Lindvig

og med 2001. Kurset «Å leve med stomi» arrangeres
i dag over to dager, en eller flere ganger pr år i Bodø,
og likepersonleder i NORILCO Nordland er alltid
representert på disse kursene.

Aktiviteter

Foreningen i Nordland vet at sosiale aktiviteter er
viktig for å kunne treffe likesinnede og dele opplevelser sammen. Mange høsttreff og ulike turer for
medlemmene, gjerne i samarbeid med andre
NORILCO-foreninger i Norge og Sverige, er blitt
arrangert opp gjennom årene. Turene hadde både
faglige temaer og sosialt innhold. Foreningen har
bidratt aktivt til å oppfylle NORILCO’s formål, og
gjennom 40 år ivaretatt medlemmenes interesser på
en god måte gjennom aktivitet og veiledning.

Dalende oppmøte

Årsberetningene dokumenterer en betydelig aktivitet som gradvis reduseres de siste årene fra
2002 og fram til i dag. Det planlegges fortsatt turer
og medlemsmøter, men de blir ofte avlyst grunnet
manglende påmelding. De siste årene har NORILCO
Nordland arrangert medlemsmøter både i sørlige og
nordlige deler av fylket uten den store interessen.
Det er også blitt betydelig mindre likepersonsaktivitet enn i tidligere år, noe som generelt går igjen for
hele NORILCO. Hvilke faktorer kan ha medført denne
utviklingen, og hvordan setter man ny kurs?

NORILCO JUBILEUM

Nyutnevnt æresmedlem Ninny Jensen

Pensjonistrevyen underholdt med sang og humor.

Tenker nytt

ivareta gamle og nye medlemmers interesser, og
NORILCO Nordland ser frem til spennende utfordringer nå når også mage-/ tarmkreftrammende
etter hvert gjør seg til kjenne i foreningen.

Når en forening har fungert som et velsmurt maskineri gjennom 40 år på tross av vær og avstand, har den
også gjort seg formeninger om hva som har medvirket til opplevelsen av redusert aktivitet.
En av årsakene de foreslår er at etablering av
stomiklinikk med stomisykepleier ved Nordlandssykehuset i Bodø medfører at nyopererte får bedre
oppfølging på selve sykehuset. Foreningens leder,
Else Lindvig, fortsetter med at tilgang på informasjon via internett er mer omfattende enn tidligere
og bare et tastetrykk unna. Man har tilgang på
informasjon fra flere hold, også gjennom teknologiske nyvinninger som smarttelefoner og nettbrett.
NORILCO Nordlands generelle inntrykk er også at
ansatte ved apotek/bandasjeutsalg gir god veiledning til nyopererte.
Det er ingen tvil om at nyopererte får bedre oppfølging fra helsetjenesten nå enn tidligere, og at enkelte
behov NORILCO som pasientforening kan dekke, har
endret seg i løpet av de siste årene som er gått. Foreningen i Nordland ser likevel ingen grunn til at grunnlaget for å ha en frivillig organisasjon som NORILCO
vil bli mindre i fremtiden, men at det må tenkes nytt
både i forhold til oppfølging av medlemmene og ved
samarbeidet med helsemyndighetene.
Foreningen har fortsatt mye å bidra med for å

Markering av 40 års aktivitet

NORILCO Nordland markerte sitt 40-års jubileum
sammen med medlemmer, leder Hans Edvin Ursin for
lokallaget Narvik, og inviterte samarbeidspartnere i
Bodø lørdag 21. februar.

Det er fremdeles behov for
foreninger som NORILOCO
Nordland, men det må tenkes nytt
for å opprettholde medlems- og
aktivitetsnivå, sier Else Lindvig.
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Gro T. Rykkelid kurser i livsmestring gjennom ord og bilder.

Inger Helene Sydnes fra FFO Nordland gratulerte
hjertelig den eldste organisasjonen under FFO Nordlands vinger, og inviterte til et enda nærere samarbeid
ved å invitere foreningen til å dele lokaler i fremtiden.
Dagens moderne teknologi gjorde seg også
gjeldende da styreleder Thomas Nylunds deltok med
sine gratulasjoner gjennom en filmsnutt til entusiastisk applaus.
Gro Torvaldsen Rykkelid, illustratør og billedkunstner, holdt et komprimert og illustrert kurs om livsmestring og selvutvikling kjent som «Hjertehagen»
- å være gartner i eget liv. Hagen er en metafor for
eget liv og tilstedeværelse kan sammenlignes med
hagearbeid. Hva vokser i denne hagen, og hva gir man
næring? I redskapsboden finnes verktøyene som
holder liv i hagen din gjennom alle sesonger.
- Når ting røyner på må man ofte slippe mennesker
lengre inn i den personlige sfæren og raskere enn hva
man er vant til - og man må kommunisere med andre.
Samtidig er det en kunst å finne balansen mellom
tilgjengelighet, mottakelighet og egne grenser, slik
at jeg’et får ro til bearbeidelse og restituering, sa
Rykkelid.
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I forbindelse med 40 årsfeiringen ble Ninny Jensen
tildelt æresmedlemskap for ekstraordinært arbeid I
NORILCO Nordlands navn.
Offisiell tildeling skjer under representantskapsmøtet i april.

Se oftere mot nord
Gå mot vinden, du får rødere kinn.
Finn den ulendte stien. Hold den.
Den er kortere.
Nord er best.
Vinterens flammehimmel, sommerens solmirakel.
Gå mot vinden, klyv berg.
Se mot nord.
Oftere.
Det er langt dette landet.
Det meste er nord.
Dikt av Rolf Jakobsen

Conform2 – todelt stomisystem

Trygt og Fleksibelt
Diskresjon

Air Flow 300mm2 ﬁlter
• Unik ﬁlterkonstruksjon gir balansert luftgjennomstrømming
• Aktivt kullﬁlter forhindrer sjenerende lukt og lekkasje
• Vanntett – ikke behov for ekstra ﬁlterbrikke
Pose
• Lydsvak poseﬁlm med luktsperre
• Diskret under klær
• Stort utvalg i størrelser;
1-delt og 2-delt
• Belteørene er plassert på
posen – for økt sikkerhet

FlexWear m/tape for
Styrke og Fleksibilitet
• Kryssbundet materiale for
større motstandsdyktighet
• Hudvennlig tape i ytterkant
• Kleberen beveger seg
med huden – gir maksimal
ﬂeksibilitet
• Ideell for uro-, ileo- samt
colostomi med diare

3-delt kvalitetssikring

Urostomipose

• 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

• Flerkammer for jevn
fordeling av urin
• Myk og komfortabel tappekran
• Følbar indikasjon på åpen / lukket ventil

Vi hjelper deg gjerne med utfyllende
informasjon og vareprøver
e-post: kundeservice.norge@hollister.com
eller telefon: 66 77 66 50
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Ut av komfortsonen
tekst/foto: Ina Merkesdal

Min første leir

Jonas (26) fra Molde er på sin første leir, og er
relativt nyoperert med stomi på grunn av Ulcerøs
Colitt. Bare noen dager før operasjonen fikk han
besøk av Kristina fra NORILCOs likepersonstjeneste,
som tipset ham om NORILCO og deres aktiviteter.
Han angrer ikke på at han ble med på vinterleir med
ungdomsorganisasjonen!
«Det er veldig kjekt å være med på leir! Her kan jeg
knytte nye bånd med andre i samme situasjon, og bli
en del av et nytt miljø. I mine faste gjenger på universitetet er det mye fokus på kjærester og sånt, så det
er deilig å ha en ny sosial arena og snakke om tingene
som er viktige for meg nå.»
Vinterleir med NORILCOs ungdom er et årlig tilbud til
NORILCOs medlemmer mellom 15 og 35 år. Her
samles ungdom i samme situasjon for å utveksle
erfaringer, sprenge egne grenser og oppleve
mestring og samhold helt utover det vanlige, i et
trygt og sosialt miljø.

Allsidige aktiviteter

Katinka (32) fra Hardanger er kvalifisert likeperson, og
har vært med på mange leirer tidligere. Grunnen til at
hun melder seg på gang etter gang forklarer hun enkelt:
«Du får oppleve ting du ellers ikke ville gjort, hver år
er det nye aktiviteter. Det er alltid med noen nye man
kan bli kjent med, i tillegg til en god gjeng av kjente
folk jeg kjenner fra tidligere arrangementer.»
Dette året var også styreleder i hovedorganisasjonen
og sekretariatet representert på leir, og Katinka
syntes det var fint at det også ble informert litt om
arbeidet i organisasjonen for øvrig.
Også i år var det stor variasjon i aktivitetene man
kunne delta på. Én gruppe sto i skitrekket for fart,
spenning og after-ski, mens resten ble igjen på hytta
for spill, gode samtaler og litt roligere atmosfære. De
som ville, kunne dra ut for å ake, og det var mulighet
for å grille sin egen lunsj over bålet i gapahuken
utenfor. En annen dag var det utflukt til Gjeldokk hestesenter med parallelle aktiviteter. Den ene gruppen
ble med på snørafting, mens den andre dro på ridetur,
så byttet de etterpå. Også denne dagen var det mulig
å stå i skitrekket for de som ønsket det. Hver dag var
det felles middag, sosialt samvær og mulighet for
bading og badstue i hytta på kvelden.
I år har Katinka brutt egne grenser ved å bli med de
andre i slalåmbakken for første gang på mange år!
Hun synes det er fint at aktivitetene er så allsidige,
og at man finner noe som passer for alle.
23 år gamle Belal fra Oslo er enig med Katinka:
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«Jeg så for meg at alle kom til å være på do hele
tiden, og ble overrasket over at det virket som
om de fleste andre også gikk på do like ofte som
vanlige folk.»			
Jonas (26)
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«Det er så fint at man kan gjøre det man ikke tør til
vanlig. Ting man aldri ville turt å gjøre andre steder,
det kan man gjøre her. I dag har jeg badet for første
gang på 5-6 år med stomi. Man blir så mye tryggere
når det er flere andre som gjør det.»
Belal har vært på flere leirer tidligere, men denne
gangen syntes han det var ekstra morsomt da han og
en gjeng andre bestemte seg for å snøbade midt på
natten. Det hadde kanskje vært en litt mer behagelig
opplevelse de hadde husket å skru på badstuen først.

Man får være den man er

På leir blir man fort knyttet til de andre deltakerne.
Jonas synes at det er høy takhøyde i gruppa, man får
være den man er, og de andre deltakerne er inkluderende, aksepterende og utadvendte. Han trekker
frem fellesskapsfølelsen som noe av det viktigste på
leir.
«Situasjonen vi er i tvinger folk til å være mer ærlige
og åpne om sykdommen sin. Det er noe med denne
type operasjon som tvinger folk ut av komfortsonen.»
Jonas ble operert i oktober, og har aldri hatt noen
problemer med sin stomi annet enn at den lager litt
lyd av og til, og i løpet av helgen har han også blitt
mye flinkere til å ikke bli stressa når det skjer.
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«Jeg er jo relativt nyoperert, og har en relativt «snill»
stomi. Har aldri hatt lekkasje eller noe sånt, og har
lett oversett alle advarsler om å ta med meg ekstra
skift. Men i går fikk jeg min første lekkasje, det må
jo bare kalles perfekt timing! Det var jo veldig greit
når jeg bare kunne låne utstyret til noen andre, og i
tillegg fikk jeg prøvd en ny type utstyr jeg ellers ikke
ville prøvd.»
Den interne humoren blir etter hvert en stor del
av samlingen, og Jonas synes det er fint fordi man
ikke kan få utløp for denne typen humor med andre.
Det å bruke humor som et virkemiddel for mestring
mener Jonas er vel så verdifullt som mange andre
mestringsstrategier.

Det handler om å bidra til trygge rammer

I styret til NORILCOs ungdom sitter Christel (21) fra
Bergen, som har vært med på mange leirer tidligere,
både som arrangementsansvarlig og deltaker.
«Jeg gjør dette fordi det er så viktig for likesinnede å
treffes og utveksle erfaringer og glede, og å få utfolde seg i trygge omgivelser. Jeg husker selv min første
leir da jeg så at andre også kan ha stomi selv om man
ikke ser det utenpå. Det handler om å bidra til trygge
rammer og omgivelser og bare la folk få være den de
er, uavhengig av sin operasjon eller stomi.»
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Arrangementsansvarlige i styret starter planleggingen av leir omtrent et halvt år i forkant av leiren.
Styret har egne arrangementsansvarlige som
booker hytter, aktiviteter, planlegger programmet
og registrerer og følger opp påmeldinger før leiren.
Arbeidet som legges ned er omfattende, og alt gjøres
på frivillig basis.
«Når vi ser at folk trives, har senkede skuldre og er
trygge på seg selv eller mestrer noe, da er det verdt
alt arbeidet som legges ned. Om det så bare er å gå i
en badstue sammen med andre, eller bytte t-skjorte
mens noen ser på.»

Minner
«Jeg husker godt min første leir, 16 år gammel.
Jeg kjenner så godt igjen det jeg ser av de som
er nye på leir nå - alt føles ukjent og skummelt.
Men kommer man sammen med andre i samme
situasjon, ser man at livet går videre.
Man trer ut av komfortsonen i trygge omgivelser, og nye vennskap knyttes.
Dette merkes veldig godt under det sosiale på
kveldene - måten ungdommen sitter og snakker
om personlige og vanskelige tema. Da spiller
andre faktorer liten rolle. Som Jonas sier, alle
kan være seg selv, det å leve med kronisk sykdom og utfordringer er et felles tema.
Selv hadde jeg gleden av å treffe igjen flere på
denne leiren som jeg ikke har sett på lenge. Og
jeg hadde som «godt voksen» gleden av å treffe
nye, unge medlemmer.»
Styreleder Thomas Nylund
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NORILCO LIKEPERSON

Møt din likeperson
NORILCOs likepersontjeneste har lange tradisjoner, og har vært opptatt av likepersonarbeid siden
foreningen 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 kunne dele erfaringer som
bare likepersoner kan gjøre, virker oppmuntrende og
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 hos de som har behov for det.
Denne gangen er det Magne J. Hessen som svarer
på spørsmålene, likeperson i NORILCO Bergen.

tekst: Jacqueline B. Mikula Foto: Privat

Å være likeperson gir meg interessante utfordringer sier Magne J. Hessen i NORILCO
Bergens likepersonstjeneste
Hvor lenge har du fungert som aktiv
likeperson?

- Selv om det snart er ti år siden jeg fikk stomi, har
jeg kun vært likeperson et par års tid. Jeg angrer ikke
på at jeg meldte meg til tjeneste. Hadde jeg visst hva
det innebar skulle jeg startet før.

Hva motiverte deg til å begynne?
BESØKER MAGNE J. HESSEN
BOSTED Bergen
LIKEPERSONSVERV Besøker i NORILCO Bergen
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- I og med at min diagnose var kreft, var det å bli
frisk det primære håp for meg. Det at jeg da hadde
fått stomi var liksom uinteressant. Seks år senere,
da legene erklærte meg frisk, og jeg selv også ble
overbevist om at jeg faktisk var frisk, meldte jeg meg
inn i NORILCO Bergen. Her ble jeg kjent med en rekke
positive mennesker, og jeg ble fascinert av deres
engasjement i foreningen og alle nyopererte stomipasienters ve og vel. Der ble jeg også oppmerksom
på foreningens organiserte besøkstjeneste. Det
appellerte til meg, og gradvis ble jeg sikker på at
også jeg kunne være besøker.

NORILCO LIKEPERSON

- Jeg har inntrykk av at likepersonstjenesten
kun har positiv innvirkning på de pasientene
jeg møter.

Hvorfor er du likeperson i dag,
og hva betyr det for deg?

- Det å være likeperson er for meg en passende stor
utfordring. Det er både spennende og givende, uten
at det er altfor krevende. Man møter mange forskjellige sykdomsbilder og livssituasjoner, og jeg vet at
jeg takler besøkssituasjonen rimelig bra. Når eksempelvis pasienter takker meg for fremmøtet, og når
jeg føler at jeg har bidratt til at de har fått en relativt
positiv holdning til sin egen stomi, blir jeg faktisk
glad. Jeg forlater sykehuset med en god følelse og et
aldri så lite smil.

Som likeperson møter du mange
menneskers historier. Hva tar du med deg
videre?

- Det er sjelden jeg tar med meg pasienters historier
videre. De enkelte pasientenes historier reflekterer
jeg over stort sett bare en times tid. Det er totalinntrykkene som blir varige. Det kan være de triste
historiene knyttet til kreft som har spredt seg, eller
at enkelte synes livet blir uutholdelig med stomi.
Men det kan også være at pasienter, etter mange års
sykdom og plager, har fått et nytt og bedre liv med
stomi. I de fleste tilfeller kan kun det å vise seg frem
være nok, - å fortelle at noe er litt annerledes, men at
alt stort sett er som før. Hvis forholdene tilsier det,
forteller jeg at jeg løper, sykler og svømmer mer nå
enn før jeg fikk stomi. Men mitt viktigste vedvarende
inntrykk er nok at jeg har en betydningsfull rolle og
deltar i en viktig frivillig tjeneste.

Er det trekk/behov som klart går igjen
blant de du møter?

- Det er tre forhold som jeg synes er typiske, nemlig
at kreftpasienter er lite interessert i stomien, de er
hovedsakelig interessert i kreftsykdommens forløp.
På tilsvarende vis, men med noe annet utgangspunkt,
er pasienter med midlertidig stomi lite interessert i
den endrete livssituasjonen, men fokuserer på at det
hele kun er midlertidig. Noen ganger kan det være
en overoptimistisk holdning. Den tredje gruppen
pasienter er de med forskjellige kroniske sykdommer i tarmsystemet. For dem representerer stomioperasjonen kun glede over at de har fått en ny, bedre
og friere livssituasjon.

Hva betyr likepersontjenesten for de
personene du møter?

- Jeg har inntrykk av at likepersonstjenesten kun har
positiv innvirkning på de pasientene jeg møter.

Hvordan har likepersontjenesten i
foreningen utviklet seg den tiden du har
vært med?

- Siden jeg er forholdsvis fersk i besøkerrollen kan
jeg ikke si så mye om fortiden. På den annen side
har jeg, på grunn av at jeg bor forholdsvis nært de
to største sykehusene i Bergen, besøkt mange
pasienter. Mitt inntrykk er at likepersonsordningen i
vår distriktsavdeling fungerer svært godt. Ledelsen
er bevisst ordningens betydning og er flink til inspirere ved å arrangere kurs og besøkersamlinger som
gir nyttig inspirasjon i det videre arbeidet. Alt kan
forbedres, men jeg er ikke sikker på hvilket felt det
skulle være.

Hvordan tror du likepersontjenesten står i
fremtiden?
- I det korte løp blir nok alt som før, men på lang sikt,
og ettersom liggetiden på sykehusene blir kortere,
må muligens hjemmetjenestetilbudet forsterkes.

Hvordan kan vi øke rekrutteringen til likepersontjenesten slik at NORILCO kan dekke
de aller fleste behov?
- Det må være å fortelle medlemmene våre om de
positive sidene ved besøkstjenesten og om det gode
miljøet internt i besøksgruppen. Inspirerende likepersonsamlinger og kurs, som gir ny og større faglig
bredde kan også være positive bidrag.

Er det andre ting du ønsker å formidle - noe
du vil poengtere, fremheve?
- Som nevnt er likepersonstjenesten for meg en
interessant utfordring som jeg vil oppfordre også
andre til å delta i. Når jeg forteller venner og bekjente
at jeg er besøker på sykehus blir de fleste litt imponert. Ja, jeg føler meg til tider litt stolt og det tror jeg
faktisk vi alle i likepersonstjenesten kan være!
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KoloBa Soft® Black Edition
endelt kolostomipose med
innebygget nytt filter!

Dette skjer
sentralt
Mage- og tarmkreftdagen
Tid: 12. juni
Sted: Oslo og hele landet

Likepersonskurs
Tid: 04 - 06. september
Sted: Gardermoen

Midi

Mini

Filter

Familiesamling Rettelse

Åpning for inspeksjon

Tid: 17 - 20. september
Sted: Hurdalsjøen, ikke Gardermoen

Non-woven forog bakside
Innebygget skillevegg
gir ekstra beskyttelse

lokalt
AUST-AGDER

Medlemsmøte
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.

Tid: 27. april
Omvisning på det nye museet i Arendal Kuben

Grillmøte
Tid: 15 juni kl. 18:00
Sted: Hanne Aabo Hansen Tivoliveien 4
Kongshavn Tromøy
NORDMØRE
(Sammen med Romsdal og Sunnmøre)
Temakveld:

Motivasjon og
utfordringer i hverdagen

28 april 18:00
Sted: Quality Hotel Alexandra i Molde
Se Avdeling Romsdal for mer informasjon.
ROMSDAL
Temakveld:

Motivasjon og
utfordringer i hverdagen
28 april 18:00
Sted: Quality Hotel Alexandra i Molde
Påmelding til Coloplast innen 22. april
Tlf: 22 57 50 00
E-post: assistanse@coloplast.com

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

Dialog-/kreftkafè
Tid: 4. mai og 1. juni, kl.13:00 - 15:00
Sted: Sanitetsforeningens lokaler i
Bjørnstjerne Bjørnsons veg 12

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

SUNNMØRE
(Sammen med Romsdal og Nordmøre)
Temakveld:

Motivasjon og utfordringer i
hverdagen
28 april 18:00
Sted: Quality Hotel Alexandra i Molde
Se Avdeling Romsdal for mer informasjon.
SØR-TRØNDELAG

Kurs fra Lærings og Mestringssenteret og NORILCO
Sør-Trøndelag.
Tid: 10. april kl. 08.30 – 15.00
Sted: St. Olavs Hospital, 1902-bygget,
LMS-rommet
Påmeldingsfrist: 7.apil 2015.

Festeplate
Yttervegg
Beskytter stomien
Beskytter filteret
Tilbakeslagsventil

Møte med besøk fra Coloplast
Tid: 22. april
Sted: Grand Hotel i Larvik
Våravslutning
Tid: 3. juni
Sted: Villa Midtåsen i Sandefjord
ØSTFOLD

Medlemsmøte
Tid: 28 april, kl. 18:30
Sted: Tuneheimen – Sarpsborg

Medlemstur
Tid: 30 mai
Eget opplegg og innbydelse kommer.

Medlemsmøte
Tid: 25 august, kl. 18:30
Sted: Tuneheimen – Sarpsborg
Tema: Samtalegrupper v/ Grete Heen Husebye.

Yttervegg
Non-woven, mykt posetrekk

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.

For mer informasjon, følg med på nettsidene
våre: www.norilco.no

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

LA´LY Walldesign

VESTFOLD

NORILCO

Nytt og nyttig
Organisasjonsnytt:
Margrethe Gaassand (30)

Administrasjonen har ansatt Margrethe Gaassand,
30 år fra Søfteland i Hordaland, og vi har tatt en
liten prat med den nyansatte i NORILCOs sekretariat.
Margrethe er midlertidig ansatt som prosjektleder
for NORILCO og skal blant annet jobbe med å arrangere mage- og tarmkreftdagen i Norge den 12.
juni 2015.
Hun kommer direkte fra en prosjektlederstilling i
Norsk Bonde- og Småbrukarlag hvor hun frem til nå
har jobbet med likestilling i landbruket.
I grove trekk er hun en samfunnsviter med fokus
på minoriteter, likestilling, demokrati og rettigheter som de siste årene har jobbet i skjæringsfeltet mellom forskning og organisasjon. Blant
annet har hun forsket på minoriteters rettigheter
og deltakelse i ulike lokalsamfunn i India. Dette er
viktige temaer der hennes erfaringer vil komme
godt til nytte for foreningen fremover.
Margrethe er også et organisasjonsmenneske som
kan brenne for det aller meste og hun blir spesielt
engasjert av å jobbe med rettigheter og å være
vaktbikkje for at myndighetene tar det ansvaret
de bør og skal.
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tekst: Jacqueline B. Mikula foto: Privat

Hun har en allsidig bakgrunn fra en rekke organisasjoner. Margrethe startet i idretten og har
vært engasjert både som aktiv og trener, og har
blant annet frivilligerfaring fra idrettsfredskorps
i Sør Afrika. Hun har også med seg kompetanse
fra informasjon- og rettighetsorganisasjoner
som Amnesty International, FN-studentene, ulike
studentpolitiske organ og idrettslag.
Margrethe beskriver seg selv som svært kulturinteressert. Hun ramser opp musikk, litteratur,
filosofi, kunst og design, reiser/ opplevelser, nye
steder og kulturer som interesseområder på
stående fot.
I tillegg til dette har hun en særinteresse for
miljø- og dyrevennlig levesett, og kan fortelle at
hun er en svoren tilhenger av skattejakter i bruktog antikvitetsverden, opptatt av bærekraftig
forbruk og produksjon, økologi og landbruk.
Til sist ønsker hun å tilføye at hun ikke har medisinsk- eller helsefaglig bakgrunn, men at hun
ser frem til å lære mye nytt. Hun gleder seg til å
jobbe med og for en viktig sak sammen med oss
i NORILCO, og vi gleder oss til å ha henne med
fremover.
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Det naturlige valget for perfekt tilpasning

En av verdens mest innovative

Vår nye mykere, hurtigklebende og

stomiposer, utviklet for å passe til

mer fleksible soft konveks hudplate.

alle former, størrelser og stomityper,

Perfekt formet til stomier i eller

også hernier.

under hudnivå og inneholder Aloe

• Unik Flexifit hudplate bøyer seg,

Vera som er kjent for sin evne

®

tilpasser seg og følger kroppens

til å mykgjøre, gjenoppbygge og

konturer

beskytte huden.

• Hudplaten inneholder Aloe Vera-ekstrakt

• Myk konveksring for fleksibilitet
og komfort

som holder huden myk og beskyttet
• Mer behagelig med myke sveisekanter

• Sterkere og mer klebende hudplate
for øket sikkerhet

• Hudvennig hydrokolloid – forskning
og utvikling som er anerkjent av British

• Sterke, myke og fleksible belteører

Skin Foundation og akkreditert

• Et holdbart, mykt non-woven
overtrekk som tørker hurtig

av den britiske Skin Health Alliance
• Lukket, Tømbar og Urostomi

• Lukket og Tømbar

For vareprøver eller mer informasjon kontakt:
Vigdis Hannestad
Mobiltelefon: +47 958 342 60
E-post: vigdis.hannestad@salts.co.uk

www.salts.co.uk
Excellence
in stoma care

T

NORILCO

Nytt og nyttig
Salts Healthcare tilgjengelige i Norge
Produktene fra Salts Healthcare er nå tilgjengelige i Norge. Salts Healthcare er blant annet
kjent for sine Aloe Vera hudklebere, Secuplast
formbare ringer som fester på sår og væskende
hud, stomikragen Dermacol og Soft Convexsortimentet som brukes som problemløser.

For ytterligere informasjon om produkter og
bestilling av vareprøver, ta kontakt med daglig
leder og stomisykepleier Vigdis Hannestad, telefon 95834260 eller e-post: vigdis.hannestad@
salts.co.uk

Min side
Ved utsendelse av kontingentfaktura fikk alle
våre medlemmer tilgang til sin «Min side» der du
kan logge inn og endre opplysninger om deg selv
som for eksempel navn, adresse og annet nyttig.
Et par tilbakemeldinger om at ikke alt
fungerte som det skulle, er nå blitt rettet opp.
Så nå kan du:
Logge inn på din side og oppdatere informasjon
om deg selv her: http://norilco.no/min-side

Ditt brukernavn er: Ditt medlemsnummer
Ditt passord er: NORILCO + ditt postnummer
Eksempel: Hvis ditt postnummer er 3125 er ditt
passord: NORILCO3125
Skulle du glemme passordet ditt, trykker du
bare «nytt passord» og du vil få tilsendt nytt
passord til den e-post adresse som du registrerte ved innmeldingen.

Det fins en app for det!
Porselensguiden
Porselensguiden er en kartbasert dolokalisator som raskt og enkelt viser vei til nærmeste
toalett der du befinner deg. Du finner Porselensguiden app for iPhone i Appstore og Google
Play (Android)
Appen er gratis å laste ned. Den viser veien til
nærmeste toalett og du kan legge inn toaletter
selv.

36

Som bruker kan du også gi toalettet en rating
fra 1-5 doruller. Det er også muligheter for å
legge igjen en kommentar. Har du funnet et toalett du liker veldig godt så kan du gjerne lagre
denne som din favoritt.

Du kan også se om toalettet er:

Har du funnet veien til et toalett som ikke ligger inne i Porselensguiden? Da kan du enkelt
registrere toalettet i Porselensguiden slik at du
og andre lett finner frem neste gang.

•
•
•
•

Porselensguiden er utviklet av MSD Norge
og er anbefalt av Landsforeningen Mot
Fordøyelsessykdommer (LMF)
Kilde: www.lmfnorge.no

skiltet med dame og herre
tilpasset for handicappede
har stellebord
gratis eller om du må betale

Vår kunnskap bedrer din livskvalitet!

Ostom-i Alert

www

.b and a.n o

Våkner du om natten på grunn av lekkasje?
Er det vanskelig å vite når det er på tide
å tømme? Da kan den nye appen Ostomi
Alert være noe for deg. For å kunne bruke
appen, trenger du også en sensor.
Ostom-i Alert sensor er en diskret innovativ enhet som varsler brukeren om hvor
full stomiposen er, slik at de kan avgjøre
om og når den skal tømmes.
Sensoren festes på utsiden av stomiposen og sender signaler via bluetooth til
en app på din telefon og sier fra når det
nærmer seg tid for å tømme posen. Du
kan stille individuelle alarmer for når du
ønsker å få varsler. I tillegg kan du også
registrere volumet av urin/avføring og
tidspunktet for dette. Hver sensor er til
engangsbruk men varer i opptil tre måneder.
Selve appen som du laster ned til din
telefon er gratis og finnes på Google Play
til Android telefoner.
Appen er utviklet av britiske Michael
Seres som var lei av uhell og nattlige
lekkasjer, sammen med sensoren som kan
festes på posen og registrerer når posen
fylles opp.
- Sensoren er interessant, og kan også
være aktuell for de med Kocks reservoar
som kan ha vanskeligheter med å kjenne
når det er tid for å tømme, sier professor
emeritus Leif Hultén ved avdeling for
kirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
i Sverige.
Ostom-i Alert er for øyeblikket ikke for
salg i Norge. Hvis du trenger en sensor
som varsler deg, kan denne kjøpes på
internett her: www.11health.com
Husk eventuell toll og MVA som kommer i
tillegg til salgsprisen du ser på nettstedet.
I skrivende stund er prisen for sensoren
ca. kr 755,- inkludert MVA. Fortollingsgebyr kommer i tillegg.
Tekst: Jacqueline B. Mikula
Kilde: ILCO-magasinet 1 -2015

LEKKASJE, SÅR HUD,
LUKTPROBLEMATIKK?

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!
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
K!
HUS - det er du som eier din blåresept. Du kan fritt velge den

bandagist/apotek, som du mener gir deg den beste service
og oppfølging.

KONTAKTINFO

Distriktsleder
Likepersonleder

Akershus
Gro Fjellheim • 90511569 • gelifj@online.no
Jane Halvorsen • 98107516 • jane.halvorsen@norilco.no
Aust-Agder
Stian Mørland • 91612862 • stianmorland@hotmail.com
Kjersti Olaug Birkeland
Besøkstlf:47 410 010 • kobirkeland@drottningborg.vgs.no
Bergen
Wenche Bjørnarøy • 91785621 • wenche_bj@hotmail.com
Gudbjørg Bogsnes, 95120619 • gu-bogsn@online.no
Buskerud
Alf Henrik Haugenes Sauge
98805473 • alf.henrik.sauge@gmail.com
Helge Ivar Muggerud • 95214951

Informasjon

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
Kontakt Else Lindvig for informasjon
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
40026038 • 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
Marianne Reve • 94828053 • mar-re@outlook.com
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
Anett Arnesen • 41769091 • netti32@hotmail.com
Vestfold
Cato Farmen • 33458783 / 99715417
cato.a.farmen@sandefjordbredband.net
Terje Rindalsholt
Kontakt distriktsleder for mer informasjon.
Østfold
Lisbeth Yven Andersen • 69147309/99633383
lisbethyven@gmail.com
Liv Skjelfoss• 95444042 • liv_skjelfoss@hotmail.com

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

Sekretariat
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

Prosjektleder

Margrethe Gaassand

Vi introduserer nye SenSura® Mio
Nye SenSura Mio gjør at mennesker med stomi kan føle seg
trygge og sikre gjennom hele dagen.

BodyFit Technology®
Ved å ta utgangspunkt i menneskers
behov, har Coloplast utviklet en teknologi
for å skape produkter som gir en god
tilpasning til det peristomale området.
Det er dette vi kaller BodyFit Technology®.

Den elastiske kleberen som har gjort suksess på
colostomiposer er nå optimalisert for å også kunne takle
utfordringene til personer med mer aggressivt stomiinnhold.
Nye SenSura Mio har også et nytt og diskret utseende,
samt et unikt sirkelﬁlter. Disse egenskapene gjør at posen ikke
synes, slik at stomiopererte ikke trenger å bekymre seg for at
de skiller seg ut i sosiale situasjoner.

Den passer perfekt på grunn av den elastiske hudkleberen
Ingen kropper er like. Mennesker har forskjellige kroppskonturer og formen på magen endres både i løpet
av dagen og når man beveger seg rundt.
Den nye elastiske kleberen
Passer til individuelle kroppsfasonger og opprettholder en sikker tilpasning
ved brokk, arr og hudfolder.
Den er laget av et mykt hydrokolloidmateriale som gir den nødvendige
klebe- og absorpsjonsevne til å kunne takle aggressivt stomiinnhold.
The centre zone
Er utviklet for å beskytte den peristomale huden.

Den følger kroppens
naturlige bevegelser...

...når man bøyer seg

...når man står oppreist

...og når man strekker seg

Fyll ut svarslippen nedenfor og få tilsendt en stomisaks med vareprøvene.
❑ Jeg ønsker å få tilsendt vareprøver på SenSura Mio produkter
Produkt: ❑ 1-dels tømbar
❑ 1-dels lukket
Fornavn:

❑ 2-dels Flex tømbar

❑ 2-dels Click tømbar

❑ 2-dels Flex lukket

❑ 2-dels Click lukket

Etternavn:

Fødselsdato:
Adresse:
Sted:

Stomidiameter

Postnummer:

Telefon:
E-post:
Produktet jeg bruker nå:
Fyll ut dine opplysninger, og send kupongen til Coloplast. Kupongen er ferdig frankert.
Jeg godtar at Coloplast kontakter meg angående vareprøvene.

"
mm

Avsender: NORILCO, Pb. 78 Sentrum, 0101 OSLO

B
Føles riktig fordi den er
diskret og personlig
Den nye SenSura Mio posens design gjør at mennesker med stomi føler seg
tryggere i forhold til å bruke stomiutstyr.

Grått og nøytralt tekstilmateriale
Den nøytrale grå fargen som
er spesielt valgt, og det myke
tekstilmaterialet gir et mer diskret
utseende.
Den nøytrale grå fargen er spesielt
valgt for at den ikke skal synes
underklær - selv under hvitt. Dette
gjør at brukere kan føle seg trygge
og sikre isosiale situasjoner.

Svarsending
Coloplast Norge AS
Svarsending 3378
0092 Oslo

Sirkelﬁlter
Det unike preﬁlteret reduserer
tetting av ﬁlteret og har vist lengre
beskyttelse mot oppblåst pose.

Ny Click-kobling
Den nye Click-koblingen har en spesiell
bølgeformet koblingsring som gjør at
den følbare responsen når man fester
posen til hudplaten er forbedret.

Gratis vareprøver
Send SMS med kodeord MIO til 26112

