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Skal du ut å reise i sommer?
Min reisepakke inneholder

Min reiseguide:  Smarte tips før og under reisen.

Min trygghetsguide:  En guide med kontaktinformasjon til Coloplast 
 i utlandet. Her kan du få informasjon om hvor 
 dine produkter kan kjøpes på din feriedestinasjon.

Mitt reisesertifi kat:  Informasjonen i denne folderen er tenkt til de 
 som jobber på fl yplasser ved innsjekking og 
 sikkerhetskontroll. Informasjonen forklarer ditt 
 behov for å kunne ta med hjelpemidler 
 og at diskresjon er ønskelig.

Assistanse - for en enklere/bedre hverdag
• Er et gratis magasin som utgis to ganger i året

Assistanse

Bestill via
SMS
send 

kodeord - Mappe
til

26112

Bestill reisepakken i dag og motta 
samtidig Assistanse-bladet og 
en fi n liten toalettmappe til reisen.

Jeg gir herved mitt samtykke til at Coloplast kan lagre mine personalia i deres database. 
Mine personalia skal ikke brukes til noe annet formål enn det som er relevant for mine ønsker og behov, 
og skal heller ikke deles med en tredjepart. Medlemsskapet er vederlagsfritt og uforpliktende. 
Jeg kan når som helst få innsyn i mine personlia og likeledes melde meg ut av medlemsskapet. Coloplast tlf 22 57 50 00

52715_Assistanse_SMS_annonse_A4.indd   1 22.05.15   10.04
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Flere nyheter kommer snart! 
Ved spørsmål, ta kontakt med oss
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 

0373 Hollister Conform2 helsides ann ORIG.indd   1 28.05.15   16.09
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STYRELEDER THOMAS NYLUND

MAIL thomas.nylund@norilco.no

17. – 19. april nådde NORILCO en viktig organisatorisk 
milepæl. Vi avholdt ekstraordinært representant-
skapsmøte på Gardermoen og nesten alle avdelinger 
deltok mannsterke. Representantskapsmøtet var en 
helg preget av en positiv og inspirerende stemming 
som bare oppstår når en samler så mange dedikerte 
tillitsvalgte og frivillige på et sted.

Representantskapet gjorde tre viktige organisator-
iske vedtak som markere slutten på en omfattende 
prosess for NORILCO. For det første har organisa-
sjonen fått nye vedtekter - som allerede nå finnes 
på våre nettsider. Vi har vedtatt et nytt system for 
tildeling av støtte til distriktsavdelingene og vi har 
skissert en ny kurs for NORILCO. 

Alt dette er med på å skape en sterkere og mer slag-
kraftig pasientforening. Med disse organisatoriske 
grepene gjennomført og vedtatt, er vi nå klare til å 
rette fokus på våre politiske merkesaker som blå-
reseptordningen, tarmkreftskreening og utdanning 
av flere stomisykepleiere. 

I tiden som kommer er det mitt håp at dere vil opp-
leve NORILCO som en tydeligere aktør i spørsmål 
som vedrører vår pasientgruppe. Jeg vet at NORILCOs 
viktigste arbeid foregår lokalt og gjennom likeperson-
arbeidet. Jeg vil derfor benytte anledningen til å opp-
fordre deg til å ta del i aktivitetene i din avdeling. Om 
du har kapasitet og mulighet trenger vi alltid flere 
likepersoner, og allerede i september gjennomfører 
vi et opplæringskurs for nye likepersoner. 

Som styreleder vil jeg bruke fremtiden på å styrke 
vårt interessepolitiske arbeid og jobbe for en bedre 
hverdag for stomi- og reservoaropererte, og mage- 
og tarmkreftpasienter.

Avslutningsvis vil jeg takke for et flott representant-
skapsmøte, et sterkt engasjement og alle de fantast-
iske frivillige som utgjør vår organisasjon. 

Takk for et godt møte! 
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Åpenhet om tabubelagte diagnoser
Stomi er ofte noe som er vanskelig å snakke om i 
offentligheten. For mange er det å leve med utlagt 
tarm stigmatiserende og forbundet med skam og 
frykt. Helseministeren har fulgt med i sosiale medier 
og har lagt merke til at flere og flere unge pasienter 
står åpent frem i media og i bloggverdenen og fortel-
ler om livet med stomi på godt og vondt. Det er blitt 
viktig å vise at stomi ikke er begrensning på livet. 
Ministeren har noen tanker om åpenhet rundt tabu-
belagte diagnoser, som han deler med oss: 

- Åpenhet om tabubelagte områder er viktig, sier 
statsråden. Det kan gjøre det lettere for andre i 
samme situasjon. Det er viktig å avstigmatisere og 
vise at det går fint an å leve med for eksempel stomi. 
Tidligere i år så jeg bloggen til en ung, svensk kvinne 
som reiser jorda rundt med stomi, og som gjennom 
bloggen og bilder gjør en kjempeviktig jobb i forhold 
til å avstigmatisere og ufarliggjøre et liv med en pose 
på magen.

I NORILCO jobber vi mye med å bryte ned tabuer 
som er knyttet til stomi og tarmsykdommer. Når det 
kun er få eller ingen som snakker om stomi, blir også 
tabuene bygget oppunder, og det bidrar til å forsterke 
fordommer og stigmatisering.  En befolknings-
undersøkelse fra 2014 gjort av Burson-Marsteller 
viser at det er svært lav kunnskap om mage- og tarm-
kreft blant den skandinaviske befolkningen. I Norge 
opplever befolkningen at de har lite kunnskap om 
tarmkreft, nærmere 60 prosent hevder at de besitter 
dårlig kunnskap om kreftformen. Høies oppfordring 
til åpenhet er viktig nettopp fordi jo mer vi snakker om 
noe, desto mer kunnskap får vi, og samtidig brytes 
tabuer ned.

Kreftløftet 
NORILCO inviterte i fjor pasienter med mage- og 
tarmkreft til å bli medlem av foreningen og vi be-
nyttet anledningen til å spørre helseministeren hva 
regjeringen gjør for akkurat denne pasientgruppen, 
her fremhever ministeren blant annet kreftløftet.  
  

Bent Høie: Åpenhet om tabu-
belagte områder er viktig
NORILCO-nytt fikk anledning til å snakke med en travel statsråd som 
svarte på spørsmål om alt fra blåreseptordningen til kreftbehandling. 
Helseminister Bent Høie er spesielt opptatt av arbeidet med å bryte ned 
tabuer rundt stomi og tarmkreft.  

foto: /tekst: Jacqueline B. Mikula

Det er viktig å avstigmatisere og vise
at det går fint an å leve med stomi.
    Bent Høie
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- Vi ønsker konkrete endringer i måten vi organiserer 
kreftbehandlingen på. Kreftløftet har derfor tre 
hovedelementer: Tverrfaglige diagnosesentre i alle 
helseregionene ved mistanke om alvorlig sykdom 
som kan være kreft, standardiserte pakkeforløp, 
og bedre samarbeid med fastlegene. Innføring av 
pakkeforløp for 28 kreftformer blir innført gradvis i 
2015, forklarer ministeren og fortsetter: 

- Vi startet med fire kreftformer i januar: brystkreft, 
tykk- og endetarmskreft, lungekreft og prostata-
kreft. 1. mai ble det innført ti nye pakkeforløp, og 1. 
september vil de resterende 14 pakkeforløpene bli 
innført. I tillegg er det utarbeidet et pakkeforløp for 
spredning med ukjent utgangspunkt og et diagnostisk 
pakkeforløp for pasienter med mistanke om alvorlig 
sykdom som kan være kreft. Pilotprosjektet for et 
nasjonalt screeningprogram for tykk- og endetarms-
kreft ble igangsatt i to helseforetak i 2012. Dette 
er et viktig prosjekt som videreføres i 2015 med en 
bevilgning på 42 millioner kroner, avslutter Høie.

Pasientens helsetjeneste
Helseministeren har ofte sagt at han jobber for å 
skape «pasientens helsetjeneste» men hva legger 
han i det? “NORILCO-nytt utfordret ministeren 
på hvordan han mener at det bør oppleves å være 
pasient i helsetjenesten.” 

Å skape pasientens helsetjeneste betyr å lytte til 
pasientens behov. Vi ønsker å flytte makt fra sy-
stemet og til pasienten. Vi må spørre: Hva er viktig 
for deg? Jeg pleier å si: Ingen beslutning skal tas om 
meg, uten meg. 

Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste 
for å gi alle rask behandling, god omsorg og trygge 
tjenester nå og fremover. Vi gjør det ved blant an-
net å innføre fritt behandlingsvalg, der vi styrker 

pasientenes rettigheter. Ventetiden skal ned, og 
kvaliteten skal opp, sier Høie.

Han fortsetter,  -Samvalg er også viktig; vi vil ta 
pasienter, brukere og pårørende med i utviklingen av 
helsetjenesten. De har verdifull kunnskap om hvor 
skoen trykker.  Vi vil også lage en Nasjonal helse- og 
sykehusplan som sikrer at helsetjenesten har kompe-
tanse, kapasitet og utstyr til å møte befolkningens 
behov og nye behandlingsmuligheter. Slik kan vi 
fornye, forenkle og forbedre helsetjenesten til det 
beste for pasienten.

Blåreseptordningen
I statsbudsjettet for 2015 kan en lese at det skal 
foretas en gjennomgang av stomiutstyr på blåresept 
og NORILCO er avventende til hva dette vil medføre 
for våre medlemmer. Høie belyser hva regjeringen 
ønsker å oppnå med denne gjennomgangen. 

- Medisinsk forbruksmateriell kan foreskrives på blå 
resept ved en rekke ulike sykdommer, blant annet 
diabetes, inkontinens og stomi. Helfo går nå gjennom 
de største produktområdene på medisinsk forbruks-
materiell, og er snart ferdig med stomiområdet. 
I gjennomgangen ser Helfo blant annet på hvilke 
produkter det gis støtte til, prisfastsetting, avanse-
regulering, utleveringsmetode, antallsbegrensing 
samt vilkår for å få medisinsk forbruksmateriell på 
blå resept, og kommer med forslag til eventuelle 
endringer i ordningen. Formålet er å sikre rett priori-
tering og god kostnadskontroll.

Opplæring av pasienter og pårørende
For mange med stomi- og reservoar er god opp-
læring i riktig bruk av utstyr svært viktig.  Våre 
likepersoner foretar en del praktisk opplæring og 
hører ofte at mange medlemmer føler at de ikke får 
god nok opplæring fra helsevesenet. Hvordan bør vi 

Pasientorganisasjonene gjør en fantastisk innsats blant annet 
når det gjelder informasjon til sine medlemmer. Dere bidrar 
også sterkt til opplæring i riktig bruk av utstyr. Det er viktig 
med et godt samarbeid mellom pasientorganisasjonene og 
helsetjenesten, men selvsagt skal helsetjenesten gjøre sin del 
av dette arbeidet.       Bent Høie



som organisasjon møte en slik utfordring, og hva kan 
du som politiker gjøre?

- Opplæring av pasienter og pårørende er en av 
sykehusenes lovpålagte oppgaver. I oppdragsdoku-
mentet har jeg bedt om at de regionale helseforetak-
ene sørger for å ivareta forskning, 
utdanning og opplæring av pasienter og pårørende 
på en god måte. For å skape pasient-ens helsetjen-
este har jeg i oppdragsdokumentet for 2015 satt som 
ett av flere langsiktige mål at pasienter, brukere og 
pårørende opplever å få god informasjon og opp-

læring. Jeg forventer at sykehusene følger opp de 
styringssignalene som er gitt, sier Høie og fortsetter: 

- Samtidig vil jeg understreke at pasientorganisas-
jonene gjør en fantastisk innsats blant annet når det 
gjelder informasjon til sine medlemmer. Dere bidrar 
også sterkt til opplæring i riktig bruk av utstyr. Det 
er viktig med et godt samarbeid mellom pasien-
torganisasjonene og helsetjenesten, men selvsagt 
skal helsetjenesten gjøre sin del av dette arbeidet. 
Derfor har jeg også gitt styringssignaler om dette i 
oppdragsdokumentet. 



OSTOmysecrets
Flatter me.

® 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. 



Når du trenger
Den Perfekte Balansen  

NY
Soft Convex 
generasjon

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.no
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The next generation

Opplever du lekkasje eller sår hud?
Da kan Dansac NovaLife Soft Convex være løsningen for deg!
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Kroppscannere på flyplassen
– det kan bli fremtiden!
Sikkerhetskontrollen på flyplasser er et nødvendig onde de fleste kunne 
vært for uten. Kroppsvisitasjon, køer og stress med eiendeler gir ingen 
komfortabel og avslappet følelse, særlig ikke hvis man reiser med stomi. 
NORILCO-nytt besøkte Gardermoen for å få klarhet i nye rutiner i sikker-
hetskontrollen.

foto/tekst: Jacqueline B. Mikula

Pakket jeg håndkremen i pose? Hvordan var det nå, 
skal nettbrettet pakkes ut også?  I tillegg til den lille 
irrasjonelle følelsen av at man har gjort noe galt enda 
man vet det ikke er sant. Det er et eller annet med 
uniformer og myndige kontrollører.

Så en marsdag, etter nyss om en ny type kontroll på 
flyplasser, avtalte NORILCOs redaksjon et besøk med 
sikkerhetsinspektør Para Parantham i Avinor, og vi tok 
med oss styreleder Thomas Nylund og nestleder Jane 
Halvorsen for å få førstehåndskjennskap til kropps-
skanning for mennesker med stomi/reservoar i sikker-
hetskontrollen på Gardermoen. Frem til midten av mai 
skulle det stå fire ulike maskiner til utprøving frem 
til den endelige innføringen av kroppsskanning, og vi 
aktet å teste samtlige maskiner. Grundig. 

Ifølge Paranthaman skal de i løpet av den første uken 
i juni komme med en anbefaling som skal fremlegges 
for Avinors ledelse, som så vil ta en beslutning om 

hvilken, om noen, av kroppsskannerne de vil gå for.
- Hvis de sier ja, kan vi få dem på norske flyplasser fra 
1. september, sier Paranthaman og fortsetter: Men 
det er opp til den enkelte flyplass å velge hvilken av 
skannerne som passer dem best: Den som brukes på 
Gardermoen trenger ikke å være den samme som på 
Værnes eller i Bodø. Men de 4 skannerne som testes 
på Oslo Lufthavn nå, er basert på samme teknologi 
(Millimeterbølger) og er godkjent av EU for bruk på 
lufthavner i EU/EØS. 

Maskinene som var under utprøving er så nøyaktige 
at alt materiale (både metall, organisk, uorganisk 
etc.) som befinner seg utenfor kroppen, og altså i 
stomiposen vår, vil gi utslag i de nye maskinene og 
du vil bli tatt ut til nærmere undersøkelse.  Selve 
posen blir undersøkt med en liten håndholdt skan-
ner (se bildet) som raskt farer over og undersøker 
kjemikaliesammensetningen i posen for blant annet 
sprengstoff.

- Hensikten med disse maskinene er å øke sikker-
heten, og gi en raskere og mindre stressende opp-
levelse for passasjerene, sier sikkerhetsinspektør 
Para Paranthaman i Avinor.



Avlesningsskjerm der avvik
registreres for videre kontroll
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Reservoaropererte vil ikke oppleve dette, da det 
organiske materialet befinner seg inne i kroppen.

Selve sikkerhetsskannerne som alle passasjerer må 
gå gjennom, avgir kroppskonturene som en kjønnsløs 
pepperkakefigur og kan overhodet ikke sammen-
lignes med røntgenbilder. Maskinene har en skjerm 
der kun pepperkakefiguren vises. Maskinen mark-
erer med geometriske former hvor på kroppen det 
finnes avvik som må undersøkes nærmere. Det er her 
det blir viktig å gi beskjed, helst på forhånd hvis man 
ønsker å undersøkes diskret og utenfor køen om man 
ikke er åpen for å brette ned buksen eller dra opp 
genseren for å vise frem posen for nærmere kontroll. 
Når man er ferdig undersøkt og klarert for passering, 
slettes også bildet med pepperkakefiguren din og 
kan ikke hentes frem igjen.

Det som er helt klart er at alle nå må gjennom sikker-
hetsscanning, men man har valget mellom å under-
søkes diskret i et eget avlukke, eller midt i køen. 
Håndbagasjen din med eventuell ekstra medisinsk 
utstyr har du også rett til å be om at kontrolleres i 
eget avlukke.

Når styreleder Thomas og nestleder Jane tester 
maskinene, oppleves dette problemfritt av dem. 
Det piper overraskende nok ikke slik man er vant 
til når man gir utslag. Og uten lyder og sjenerende 
piping er det mindre stressende å håndtere spørsmål 
om du har rent mel i posen. Selve undersøkelsen bak 
avlukket oppleves også som mer behagelig og prob-
lemfri, når man nå kan slippe kroppsvisiteringen med 
hender som for noen kan føles for intime eller lett 
invaderende. I stedet skannes man med et håndholdt 
apparat på 30 centimeter som ser ut som et glatte-
jern for håret. 

Du har også mulighet til å velge kjønn på den som 
skal foreta undersøkelsen når du blir tatt til side om 
dette er viktig for deg.

Det blir ingen endring for rullestolbrukere med de 
nye skannerne i sikkerhetskontrollen – de kommer 
ikke gjennom maskinen i stolen, og vil som før bli tatt 
hånd om på annen måte.

Styreleder og nestleder i NORILCO anbefaler alle 
som lever med pose på magen å få en legeerklæring 
fra sin fastlege til bruk ved reiser. For noen som 
trenger bandasjesaksen i nærheten er det kjekt å 
vite at det kan være lov å ta den med, men NORILCO 
anbefaler at behovet for dette dokumenteres med 
en signatur fra fastlege. Eventuelt kan man klippe til 
poser og plater på forhånd og legge saksen i kofferten.

Det anbefales også å kontakte reiseselskapet en 
skal bruke på forhånd, for å avklare hvor mye som 
er tillatt av medisinsk utstyr og håndbagasje. Dette 
varierer fra selskap til selskap, men det er alltid godt 
med dokumentasjon fra lege eller bandasjist på nød-
vendigheten av mengden utstyr man må ha med seg. 

Si gjerne fra på forhånd ved sikkerhetskontrollen 

- Reservoaropererte vil ikke oppleve dette, da det 
organiske materialet befinner seg inne i kroppen.

Para Paranthaman,
sikkerhetsinspektør i Avinor
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for å unngå å føle deg ukomfortabel hvis du syns det 
er litt kjedelig å bli plukket ut for nærmere under-
søkelse, for dette kan man ikke unngå.

Alle NORILCOs medlemmer som har stomi, kan laste 
ned en ferdig formulert medisinsk attest på 6 språk 
om håndbagasje som kan tas med til fastlege for 
signering. Du kan også be fastlegen din skrive en 
egen legeerklæring på engelsk, det viktige er at den 
inneholder informasjon om at du trenger å ha med 
medisinsk utstyr i håndbagasjen, du må kunne ha 
med deg tyngre håndbagasje på grunn av utstyret, 
og du har behov for å kunne ta med beholdere som 
rommer mer enn 100ml.

Som medlem kan du også bestille et personlig, et 
rødt ID-kort rettet mot helsepersonell og politi som 
forklarer hvilken type stomi/reservoar personen har. 

Kortet inneholder personlige opplysninger og navn 
på utstyret som brukes.
NORILCO tilbyr også WC-kort.. Kortet har også et 
symbol for handikap-toalett.
Retten til å bruke handikap-toalett gjelder også for 
skjulte handikap som stomi og reservoar.

Dette er ting NORILCO yter til sine medlemmer 
som en stomi-operert ikke er nødt til å ha, men det 
hjelper så godt i hverdagen. Vi ser også at dette kan 
lette passeringen gjennom sikkerhetskontrollen 
på flyplasser der de nye kroppsskannermaskinene 
monteres ved reiser i inn og utland. Kortene og at-
testen kan bidra til å slippe lange forklaringer i all 
offentlighet om posen som er festet til kroppen. De 
forklarer også hvorfor man ofte må ha så mye med 
seg av medisinsk utstyr i håndbagasjen gjennom sik-
kerhetskontrollen, og gir deg muligheten til å bli tatt 
diskret til side for nærmere undersøkelse, uten å bli 
belemret med følelsen av å skape oppstuss når man 
ikke ønsker å være midtpunkt med mange ukjente 
mennesker rundt seg.

Man kan lese mer om rettigheter ved flyreiser på 
www.flypassasjer.no

Det som er helt klart er at alle nå må gjennom sikkerhets-
skanning, men man har valget mellom å undersøkes diskret 
i et eget avlukke, eller midt i køen. 

Jane viser korrekt posisjon i én av skannerne 
som er under utprøving på Gardermoen

Bestilling
Har du som medlem ingen av kortene nevnt i 
artikkelen? 

Bestilling av dette gjøres enkelt på våre 
nettsider www.norilco.no 
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Stomiopererte trenger
oppfølging
Stomiopererte i Norge er en liten kronikergruppe, og vi har lenge anslått 
at rundt 10 000 nordmenn har en permanent stomi. I 2014 var det ifølge 
HELFO over 18 500 personer som tok ut medisinsk forbruksmateriell på 
blå resept knyttet til stomi i Norge.

foto: OSRM/tekst: Margrethe Gaassand

HELFO gjennomgår i disse dager en kostnadskontroll 
av blåreseptlisten for stomi på oppdrag fra Helse- og 
omsorgsdepartementet, en gjennomgang som skal 
vise hvor den største økningen i kostnader og refusjon 
ligger. I forbindelse med dette har NORILCO gjennom-
ført en spørreundersøkelse blant stomiopererte for 
å kartlegge bruk og verdi av hjelpemateriell som tas 
ut på blåresept. Hjelpemateriell er svært viktig i en 
stomiopererts hverdag, men fremfor alt trengs det god 
opplæring. 

Over fire hundre personer valgte å svare på under-
søkelsen som NORILCO gjennomførte i april/mai. 
Resultatene viser at de aller fleste bruker en eller 
annen form for hjelpemateriell, det vil si produkter 
som beskytter mot lekkasje, hindrer lukt eller bidrar 
til diskresjon, i tillegg til produkter som forebygger og 
behandler sår hud. For mange har disse produktene 
en viktig funksjon og verdi, og er betydningsfulle både 
for å kunne delta i sosiale sammenkomster og fysiske 
aktiviteter. For mange er disse produktene også 
avgjørende for å kunne stå i jobb, og felles for de aller 
fleste er at produktene gir trygghet i hverdagen.

Undersøkelsen viser også at det er store skiller mellom 
hvilken oppfølging som tilbys etter operasjon. Omlag 1 
av 3 stomiopererte opplever at oppfølging etter ope-
rasjon har vært utilstrekkelig.
– Dette er helt hårreisende og slik skal det ikke være, 
sier Martin Kaasgaard Nielsen, daglig leder i NORILCO.

Pasientene ønsker og trenger tettere oppfølging og 
opplæring som gir trygghet i hverdagen og gjør at flere 
opererte kan gå tilbake i jobb som normalt. Behandling 
og oppfølging av personer med stomi har et stort 
forbedringspotensiale, både i primær- og spesialist- 
helsetjenesten. Lov om spesialisthelsetjenester påleg-

ger helsepersonell ved sykehus å utføre pasientopp-
læring, men med kort liggetid på sykehus etter opera-
sjon er det begrenset hvilken opplæring pasienten får 
tilbud om. 

Bente Løkaas, leder for likepersonstjenesten i 
NORILCO bekrefter dette:  

Mange føler at de blir sendt hjem altfor tidlig, og at de 
ikke føler seg klar til å stelle stomien sin på egenhånd.

Hva gjør NORILCO?
Resultatene fra spørreundersøkelsen har gitt oss 
mange pekepinner på hvordan det står til med stomio-
pererte i Norge. - Vi tar alle tilbakemeldinger alvorlig 
og i NORILCO  jobber vi for kronikergruppens livs-
kvalitet, sier Martin. NORILCO ønsker at alle skal ha 
sikker tilgang til tilpassede produkter og vi vil sikre god 
produktopplæring. 

NORILCO ser på mulighetene for å utvikle et mer 
kontrollert behandlingsforløp som især vektlegger 
oppfølgings- og opplæringsfasen. Dette har stor be-
tydning for livskvalitet; herunder mulighet til å arbeide, 
være i sosial og fysisk aktivitet på tilnærmet lik måte 
som funksjonsfriske personer. Dette bør følges opp 
i samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjen-
esten, utover opplæringen som skjer umiddelbart etter 
operasjon. 

Opplæring er ikke bare nyttig for brukerne, men hindrer 
samtidig overforbruk og unødvendig uttak av produkter 
hos apotek og bandasjist og vil spare staten for unød-
vendige kostnader. Vi tar funnene fra undersøkelsen 
svært alvorlig og vil jobbe for å finne løsninger på de 
problemene som er hyppigst observert blant respond-
entene. I tiden framover vil vi jobbe for å fremme bedre 
opplæring og oppfølging for stomiopererte. 



Selv etter mange år med stomi har man 
til tider behov for hjelp. Brukeren er 
vanligvis den som vet best i det daglige, 
men alle vil kunne komme opp i situas-
joner hvor man trenger råd og veiledning.
  Sitat fra undersøkelsen

Kunne gjerne tenke meg tettere opp-
følging når man kommer nyoperert 
hjem og trenger hjelp med stomien.
               Sitat fra undersøkelsen



Å reise med en annen
magefølelse
foto: OSRM/tekst: Jacqueline B. Mikula

Å reise på ferie eller å oppholde seg i utlandet er nå mer og mer 
vanlig. For noen betyr dette en litt mer betydelig planlegging i 
forkant for oppholdet med hensyn til pakking av kofferten, og 
starter som regel gjerne allerede ved bestilling av billetten og ved 
spørsmål om hvor mye og hva man kan ta med som håndbagasje.



Reise
Kan dere være så snille og lage en reportasje i 
bladet om hvor viktig det er å ta med seg nok 
utstyr hjemmefra når en reiser på langtids-
opphold.

  Henvendelse per e-post.

NORILCO har mottatt en del henvendelser om hvordan 
man løser det å reise utenlands med stomi. Både prak-
tiske spørsmål og gode råd fra noen av våre medlem-
mer har kommet inn, og vi ønsker å videreformidle 
denne kunnskapen til våre lesere.
Det handler om å ha med seg nok forsyninger av medi-
sinsk utstyr som kan være dyrt å få tak i uten resept i 
et annet land enn det man sogner til ellers i året. 

- Kanskje nettopp mitt utstyr ikke engang kan 
fremskaffes mens jeg er der, så da pakker jeg med 
meg det jeg trenger for hele oppholdet, sier en av 
våre mangeårige medlemmer og reiseveteran i en 
e-post til NORILCO.

Dette er ting du bør ha i tankene når du vet du skal ut å 
reise, være seg et besøk i hovedstaden eller et lengre 

opphold langs solkysten i syden. Gode forbe-redelser 
er alfa og omega for en uproblematisk reise.

Reiseforsikring
Når du skal på ferie, er det først og fremst viktig at 
du har reiseforsikring.

Når du skaffer deg reiseforsikring for første gang 
må du opplyse om tidligere sykdommer og om at du 
har stomi/reservoar. Slik sikrer du at forsikringen 
er gyldig og at du får hjelp uansett hva som skjer. De 
ulike forsikringsselskapene er behjelpelige med svar 
på alle slags spørsmål.

Hvis du blir syk mens du er på ferie eller forret-
ningsreise i et EØS-land, gir EØS-avtalen deg rett til 
å få dekket utgifter til nødvendig medisinsk behand-
ling. Den samme retten har du hvis du blir syk under 
midlertidige opphold i Sveits. For å benytte dette må 

du ha Europeisk Helsetrygdkort som er gyldig i 
tre år om gangen. Dette bestilles via NAV.

Utenlandsreise
Hvis du planlegger en utenlandsreise kan det 

være klokt å ta med væskeerstatning og 
antidiarémiddel i tilfelle du skulle få mage-

syke. Slike midler kan kjøpes reseptfritt 
på apoteket.

Utstyr
Det kan være vanskelig å få tak i det utstyret 
man trenger på reise, og det kan fort bli dyrt. Og 
det er stor forskjell på hva de ulike flyselskap-
ene tillater og hvor raskt man får dekkende svar 
hos kundeservice.
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Skal du oppholde deg i utlandet over lengre tid, kan 
det være nyttig å undersøke om du på forhånd kan 
sende stomibandasjer til hotellet/reisemålet og om 
det går greit, sjekke innen avreise at materialene er 
kommet frem. 

Din stomissykepleier/bandasjist kan hjelpe deg 
med å undersøke dette, og også kanskje skaffe 
adresser på lokale stomifirmaer som eventuelt kan 
kontaktes i force majeure situasjoner.

Tenk alltid gjennom hvordan du vil helgardere deg 
mot eventuelle forsinkelser og situasjoner uten et 
toalett like i nærheten. Det kan være nyttig å bruke 
en tømbar pose som kan tømmes i en sort avfalls-
pose om en nødsituasjon oppstår, som senere kan 
kastes der den skal.

Flyreisen
Disse praktiske rådene kan bidra til å gjøre selve 
reisen enklere og mer komfortabel for deg.

• Bestill billett i god tid. Gi beskjed allerede ved 
bestilling av flyreisen at du har behov for ekstra 
håndbagasje. Dette vil registreres på billetten din. 
Noen flyselskap tillater ekstra håndbagasje så 
lenge denne er merket med «medisinsk utstyr» 
og inneholder kun dette. Henvend deg direkte til 
flyselskapet du skal reise med for mer informasjon 
om hva som gjelder hos dem.

• Planlegg alt i god tid. Ta ut stomibandasjene fra 
originalemballasjen, og legg de inn i plastposer 
for å spare plass. Pakk alltid mer enn du vanligvis 
bruker i tilfelle forsinkelser.

• Selv om det kan være lov til å ha med seg en stomi-
saks (sjekk reglene med flyselskapet, dette kan 
variere), er det greit å ha klippet poser og plater på 
forhånd før du pakker.

• Pakk alltid mest mulig i håndbagasjen, ikke i baga-
sjen som skal sjekkes inn. Hvis kofferten blir borte 
på reisen, har du likevel utstyret ditt med deg. 

• Be om erklæring fra lege eller NAV på at du har 
behov for å ta med deg medisinsk utstyr om du 
oppholder deg utenlands mer enn tre uker.

• Skal du være lenge borte, er det mulig å få med 
deg utstyr for hele perioden. Kontakt din lokale 
bandasjist for å få hjelp med dette. Det kan være 
vanskelig og dyrt å få tak i utstyr der du oppholder 
deg. I tillegg må du også spare på alle kvitteringer 
og søke om refusjon etter at du er kommet hjem.

• Husk nok kateter.
• Under reisen kan det være lurt å velge et sete plassert 

ved midtgangen og nært toalettet. Serveringsvognen 
på flyet kan komme i veien hvis det haster. Kanskje en 
tømbar pose kan fungere bedre under reisen?

• Sikkerhetsbeltet skal være på under hele reisen, så 
prøv å plassere beltet på et sted som føles be-
hagelig under eller over stomien.
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• For å unngå kramper i bena kan det  hjelpe å reise 
seg og gå litt fram og tilbake i midtgangen en gang i 
timen. Sjekk også om alt er i orden med posen for å 
unngå en plutselig lekkasje.

• Har du urostomi, kan det å koble posen til en lår-  
eller leggpose bidra til at du får mer oppsamlings-
kapasitet gjennom reisen.

• Ikke hopp over måltider verken før eller under 
reisen. Posen kan blåse seg opp om du spiser 
uregelmessig. Drikk rikelig med vann for å unngå 
dehydrering. 

Lange bilturer
Om du bilferie skal reise på bilferie finnes det flere gode 
råd som kan gjøre reisen enklere, her er noen av dem:

• Ikke etterlat stomibandasjer i bilen når det er 
varmt, da kan klebematerialet smelte.

• En kjølebag fungerer fint for oppbevaring for 
stomibandasjer i varmt vær.

• Du kan koble en nattpose til urinposen når du skal 
på lange bilturer.

• Ha gjerne en ekstra urinnattpose liggende i bilen i 
tilfelle trafikkork eller kø.

Selve oppholdet

Ta med deg det du trenger av vitaminer og tilskudd 
til din stomi.  Husk salttabletter, elektrolytter eller 
fiberskudd dersom du har behov for det. Be fastle-
gen om å skrive ut et dokument som forteller mest 
mulig om din operasjon/ situasjon og dine behov, det 
kan være greit å vise fram til lokalt helsepersonell 
dersom noe skulle oppstå i løpet av ferien. Legen din 
kan også foreskrive penicillin og andre medisiner du 
kan komme til å få behov for ved f. eks mageinfeks-
joner på reisen. Alt er individuelt.

Er du i varmere strøk, sørg for å passe på væske-
balansen. Husk også at du svetter mer enn vanlig, 
så følg godt med på klebematerialet rundt stomien. 
Det kan være nyttig med et posetrekk så du slipper 
ubehag og gnissing på bar og svett hud. Dette får du 
hos din lokale bandasjist.

Er vannet i det landet du oppholder deg i rent 
nok til å bade i, kan du også bruke vannet til å vaske 

stomien og huden med. Skyller du tarmen ved irri-
gasjon, skal du bruke flaskevann hvis det ikke tilrådes 
å drikke det lokale vannet.

Tenk også på på at høye temperaturer kan være en 
utfordring for hudplaten. Platen tillater at svette for-
damper gjennom platen, så svetter du mye kan det bli 
nødvendig å skifte oftere enn vanlig da klisteret kan 
forringes.

Mange av våre likepersoner kan hjelpe deg med nyttige 
tips og råd og informasjon utfra egen reiseerfaring.
Du finner en oversikt over NORILCOs likepersoner på 
våre nettsider www.norilco.no som du kan kontakte.

Er det andre reiserelaterte spørsmål du ønsker svar 
på, råder vi deg til å søke opp din lokale bandasjist, 
stomisykepleier, reiseselskapene direkte, eller lese 
mer på www.flypassasjer.no

Lykke til på reisen!

Her i Spania er det vanskelig å få fatt i slikt en 
trenger. Alt må bestilles og alt må betales med 
en gang og  beløpet kan man ikke få refundert 
før man kommer hjem. Det kan bli veldig dyrt 
å ha med seg for lite utstyr. Det er også veldig 
viktig å ikke pakke alt utstyret ned i én koffert.

Det er stor forskjell på flyselskapene. 
Jeg får faktisk to bagger med utstyr med meg 
gratis på Norwegian. Men det må kun være ut- 
styr i de og de må merkes med medisinsk utstyr.
Jeg reiser opp på flyplassen noen dager før og 
får skrevet på billetten at jeg skal ha de med. Og 
så fremviser jeg erklæring fra Nav at jeg har lov 
til å ta med meg utstyr for 6 mnd., og da går det 
greit for meg.
  Spaniaveteran i e-post til NORILCO.
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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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Lukt er til både glede og sorg. 

I forbindelse med blant annet sykdom, kan lukt 
være utfordrende.

Ynolens Parfymefri Luktfjerner

bidrar til livskvalitet i hverdagen.

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

Blåresept for stomiopererte
Trenger ikke spesifiseres på resepten, 

fås på generell stomiresept.

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.

Ynolens fjerner lukt fra:
Urin, avføring, kroppsvæsker.

Se brukertips på vår hjemmeside.

Selges også reseptfritt på 
Apotek og hos Bandagist.

Ynolens er:
Brukervennlig – enkel å bruke
Miljøvennlig – ingen giftstoffer
Ikke brannfarlig – kan tas med inn på fly
Tekstilvennlig – kan brukes på tekstiler
Diskre størrelse – passer i lomme og veske
Hudvennlig – kan brukes på huden, er isoton
Uten parfyme – fjerner lukten, uten å etterlate lukt
Høy kvalitet – alle produksjonsserier er testet og kontrollert

Kan brukes på alle typer stomi.

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

God sommer

Familiehjelperen – en støtte til å opprettholde hverdags-
aktivitetene i familien

Er du alvorlig syk, kan de daglige oppgavene 
være vanskelig å gjennomføre. Heldigvis finnes 
det både kommunale og frivillige tilbud som kan 
bidra til å gjøre hverdagen lettere. Et slikt tilbud 
er Familiehjelperen, hvor frivillige tilbyr praktisk 
hjelp til barn og unge i familier hvor en av foreldrene/ 
omsorgspersonene har en kreftdiagnose eller 
annen alvorlig somatisk sykdom.

Familiehjelperen drives av Fransiskushjelpen og 
er etablert i samarbeid med Oslo universitets-
sykehus, kompetansenettverket BarnsBeste og 
Kreftforeningen. Tjenesten er gratis og omfatter 
foreløpig Oslo, samt Asker, Bærum og kom-
munene i Follo-regionen i Akershus. Utvidelse til 
resten av Akershus er planlagt i løpet av 2015.

Målet med Familiehjelperen er raskt å kunne 
hjelpe familier med dagligdagse oppgaver uten 

henvisning eller vedtak. Familiehjelperen gir i 
utgangspunktet tilbud om hjelp én dag i uken. 
Hvor lenge familien får beholde tilbudet, avtales 
i samarbeid med hver enkelt familie. Vanligvis 
gis tilbudet i inntil tre måneder, men med mulig-
het for forlengelse.

Tilbudet betjenes av frivillige som ønsker å gjøre 
en innsats for barn og unge som pårørende. 
Disse får grundig opplæring med hensyn til det å 
skulle gå inn i andres hjem. Hjelperne må under-
skrive en taushetserklæring, samtidig som det 
innhentes politiattest.

Henvendelser om hjelp vurderes fortløpende, 
og det vil bli foretatt hjemmebesøk av koordina-
torene for Familiehjelperen. 
Se www.fransiskushjelpen.no og velg 
Familiehjelperen for mer informasjon.
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Nytt og nyttig

Nytt danskprodusert badetøy til personer med stomi 

N Y H E T
• 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 beskyttelses-
plate gir økt sikkerhet

• Ideelt valg for bading
og svømming

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

Flair Active ileo: 
Enkel å tømme og holde ren

Large str. ref.nr. 906429     Midi str. ref.nr. 908122

i l e o

Praktisk og
enkel tømming

FLAIR ANNONSE NOV. 2011_Layout 1  11/30/11  9:53 AM  Page 1

For mange med stomi kan badesesongen være 
utfordrende siden vanlig badetøy ofte ikke 
dekker behovet for fiksering og diskresjon. 
Sporty-Living lanserer badetøy spesielt tilpas-
set kvinner og menn med stomi i alle aldre, og 
badetøy med sunprotect/UV for barn.

Fra 2015 selger Sporty-Living sine produkter 
hos bandasjister i Norge. Filosofien bak bade-
tøyet er at alle skal kunne føle seg tilpass i 

svømmehallen og på stranden – også når man 
har stomi. Badetøyet har sin opprinnelse fra 
Danmark, hvor det også produseres.

Et testpanel deltar aktivt i utvikling og design 
av badetøysmodellene med fokus på funks-
jonalitet, passform og smart design. Derfor vil 
dette badetøyet ikke være til salgs i nettbutikk. 
Kollekjonen vil forhåpentligvis løse endel indi-
viduelle utfordringer for de som er i målgruppen.

Sporty-living startet salget i Norge i april, og selges i nettbutikker.
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MEDISIN Ny medisin mot opioidforårsaket forstoppelse

– Opioidforårsaket forstoppelse er en plagsom 
bivirkning som rammer mange av de 500 000 
pasientene som hvert år får jevnlig smertebe-
handling med opioider i Norge. Moventig er en 
behandlingsmulighet for voksne pasienter som 
ikke har hatt tilstrekkelig effekt av lakserende 
middel, sier Anette Moesgaard, Nordisk Medi-
sinsk Rådgiver hos AstraZeneca.

Vanlig med forstoppelse

Opioider (som morfin, oksykodon, fentanyl, 
tramadol og kodein) kan brukes til smertelin-
dring ved kronisk moderate og sterke smerter, 
eksempelvis ved kreftsykdom. Forekomsten av 
opioidindusert forstoppelse hos pasienter med 

kronisk smerte har i enkelststudier vist seg å 
være så høy som 81 prosent (1). 

1: Bell T. The prevalence, severity, and impact of 
opioid-induced bowel dysfunction: results of 
a US and European Patient Survey (PROBE 1). 
Pain Med. 2009 Jan;10(1):35-42 

For mer informasjon om Moventing, kontakt:
Tone Dalen, Mobil: +47 970 82 572

Når trygghet og tilgjengelighet  
gjør en forskjell!

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

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

Oslo, Asker & Bærum  
og Trondheim

3623 Banda1 Ann_118,4x170.indd   1 12.03.15   09:36
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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

Dette skjer

Likepersonskurs
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

Familiesamling
Tid: 17 - 20. september
Sted: Hurdalsjøen 
(Rettelse etter feil i forrige utgave)

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 erfaringsutveksling. 
Følg med på nettsidene for mer informasjon, 
www.norilco.no

SENTRALT

LOKALT

AUST-AGDER
Grillmøte hos Hanne
Tid: 29. juni 18:00 
Se eget medlemsbrev for ytterligere informa-
sjon, eller ta direkte kontakt med distrikts-
avdelingen.

Høsttur 
Tid: 4. - 6. september
Datoen er foreløpig. Mer informasjon kommer.

HEDMARK
Weekend-tur til Gol og 
Langedrag
Tid: 14. - 16. august

NORDLAND 
LMS-kurs ved
Nordlandssykehuset
Tid: 09. – 10. september
Kurset er for personer med stomi og reservoar, 
og som er operert innenfor en 2 - årsperiode.
NORILCO Nordland inviterer til pizza fredag 
kveld.
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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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SØR-ROGALAND

Likepersonstreff/medlemsmøte
Tid: 20. oktober, kl. 19:00-21:00
Sted: Tante Emmas hus ved Breiavatnet i  
Stavanger

VESTFOLD

Båttur 
Tid: 2. september
Sted: Vestfolds skjærgård, Mellom-Bolærne

Medlemsmøte
Tid: 28. oktober
Sted: Pizzanini i Storgata, Horten.

ØSTFOLD

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

Medlemsmøte
Tid: 22. september, kl 18.30
Sted: Tuneheimen – Sarpsborg
Tema: Ynolens parfymefri luktfjerner ved Jarl Guld
Besøk av NORILCO’s leder Thomas Nylund.
Aktuelle foreningssaker.

Medlemstur
Tid: 25. – 27. september
Innbydelse sendes ut

Mer informasjon finner du på nettsidene, 
www.norilco.no
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Nærmere 100 personer, både medlemmer og andre 
interesserte deltok på møtet. Arrangementet fikk et 
stort oppslag i Sarpsborg Arbeiderblad og var godt 
annonsert i forkant. 

Leder Lisbeth Yven Andersen orienterte om hvilke 
oppgaver NORILCO ivaretar. NORILCO  Østfold har 
også en egen ungdomsgruppe som for tiden er passiv 
grunnet for liten aktivitet.

Banda sykepleieservice, repre-
sentert ved Vibeke, syntes det 
var spennende å delta på denne 
typen 
arrangementer og orienterte kort 
om hva Banda kunne bidra med 
av hjelp og service til kundene og 
viste for øvrig til utstillingen som 
viste noe av det brede utvalget av 
utstyr. Det er også tilsatt syke-
pleier for veiledning som også 
kommer på hjemmebesøk om 
ønskelig. 

Anita,  representant for Boots 
som er et spesial-utvalgsapotek, 
gikk igjennom litt historikk og 
orienterte i tillegg  om spesial-
apotekets utvalg og hvilke hjelp 
de kunne yte i form av hjemme-
besøk av sykepleier og tilpassing 
av stomiutstyr osv.

9 fimaer var representert, og 
disse hadde gitt fine gaver som 
ble loddet ut på inngangsbilletten, 

og som premie til vinneren av en liten quiz.

Skuespiller Hilde Hanna Buvik opptrådte til slutt med 
forestillingen, ”Jeg er ikke en som har sånn”.  Det var 
både spøk og alvor og de fleste kjente seg igjen i de 
forskjellige scenariene.

Avslutningsvis takket Lisbeth medarrangørene som 
hadde gjort det mulig å få i stand denne kvelden og 
ønsket alle en god påske.

NORILCO Østfold
inviterte til stormøte
Quality Hotell, Sarpsborg 25. mars 2015

I samarbeid med Banda Sykepleieservice og Boots apotek ble det 
invitert til stormøte i samarbeid med produsenter og importører for å 
presentere det siste nye innen hjelpemidler for stomiopererte.

foto: Grete Heen Husebye/tekst: Wenche Svendsen

    Foran fra v. : Inger Henriksen, Liv Skjelfoss 
    Bak fra v. Wenche Svendsen, Lisbeth Yven Andersen



Det naturlige valget for perfekt tilpasning

En av verdens mest innovative 

stomiposer, utviklet for å passe til 

alle former, størrelser og stomityper, 

også hernier.

•  Unik Flexifit® hudplate bøyer seg, 

tilpasser seg og følger kroppens 

konturer

•  Hudplaten inneholder Aloe Vera-ekstrakt 

som holder huden myk og beskyttet

•  Mer behagelig med myke sveisekanter

•  Hudvennig hydrokolloid – forskning 

og utvikling som er anerkjent av British 

Skin Foundation og akkreditert 

av den britiske Skin Health Alliance

• Lukket, Tømbar og Urostomi

Vår nye mykere, hurtigklebende og 

mer fleksible soft konveks hudplate. 

Perfekt formet til stomier i eller 

under hudnivå og inneholder Aloe 

Vera som er kjent for sin evne 

til å mykgjøre, gjenoppbygge og 

beskytte huden.

•  Myk konveksring for fleksibilitet 

og komfort

•  Sterkere og mer klebende hudplate 

for øket sikkerhet

• Sterke, myke og fleksible belteører

•  Et holdbart, mykt non-woven 

overtrekk som tørker hurtig

• 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.ukExcellence in stoma care

NYHETNYHET

14939 Norway CN and CNSC Ad.indd   1 16/03/2015   11:37
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Tur til Gol med
NU Bergen og Oslo
13.-15. mars inviterte NORILCOs Ungdom i Bergen og Oslo sine 
medlemmer med på tur til Gol.

foto/tekst: Trond Gausemel

Deltakerne ankom Gol og Pers hotell fredag den 13. 
fra hver sin kant og møttes på midten for innsjekk før 
middag. Man blir fort kjent med hverandre når man 
møtes på denne måten.

Vi har medlemmer fra 15 til 35 år, og den store alders-
forskjellen krever et program som passer for alle. 
Etter middagen satt vi på rommet til en av deltagerne 
og slappet av mens de som var gamle nok besøkte 
den lokale puben. 

Dagen etter var det badeland og spa som stod på 
programmet. Redselen for det ukjente og det å 
tøye sine grenser er viktig i en slik setting og under-
tegnede hadde  ikke vært i basseng etter sin egen 
stomioperasjon. Etter litt overtalelse fra deltagerne 
ble jeg likevel med, og det ble en flott dag i badeland 
hvor vi koste oss i boblebadet og vannsklia. 

Lunsj i bassengområdet med pizza og brus etterpå 
gjorde ikke opplevelsen mindre super. Etter badet 
kunne man slappe av hver for seg, eller nyte solen før 
middag. Deretter ble det kanefart som ble til 1 times 
tur rundt i Gol sentrum. Det var nok litt kaldt, men 
kjekt for mange av deltakerne.

På kvelden hadde vi sosialt samvær der man 
kunne diskutere sine problemer med likesinnede og 
få råd angående stomien og sykdommen sin. Eller 
bare skravle med de andre om man heller ville det.

Søndagen etter frokost og utsjekk, bar det til Gol 
motorsportpark. Der hadde vi konkurranse mel-
lom gruppene i ulike aktiviteter som tautrekking, 
quiz, øksekast, hesteskokasting, firehjulingkjøring, 
og skyting med luftgevær. Det var mye latter, men 
konkurransen mellom de to lagene var beinhard. 
Aktivitetene var også med for å stimulere til å bryte 
frykt og terskler mot å gjøre ting man ikke gjør til 
daglig. 

Det er viktig og flott å se at man prøver, og når en 
klarer det kan man gi seg selv en klapp på skulderen 
og si at jeg klarte det, og ikke bare si at dette vil jeg 
ikke fordi det går ikke. 

Det ble en innholdsrik og flott opplevelse denne 
helgen. All honnør til lederne i gruppene for jobben 
og opplegget. 
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NORILCO, avdeling Oslo:
Tirsdag 24. mars var 18 stykker av oss samlet til 
medlemsmøte, men atskillig flere burde kommet seg 
opp av sofaen og tatt beina fatt i retning Vardesen-
teret ved Radiumhospitalet denne kvelden. Temaet 
for møtet var nemlig fysisk aktivitet og trening ved 
fysioterapeut Emelie Wittusen, som til daglig jobber 
med «Raskere Tilbake» - prosjektet for kreftpasienter.  

Emilie startet med å konfrontere oss med hvorfor vi 
tok heisen, når vi ville hatt godt av å gå trappene opp 
til Vardesenteret! Og slik fortsatte det, det var nok 
flere enn undertegnede som ble litt svett i løpet av 
kvelden, ikke på grunn av trening, men grunnet dårlig 
samvittighet for mangel på daglig aktivitet. Bedre 
ble det jo ikke av å bli påminnet om hvor lite som 
egentlig skal til. 30 minutter med aktivitet per dag er 

nok til å gi helsegevinst, den kan til og med fordeles 
utover dagen, for eksempel på 3 x 10 minutter. Når 
Emilie videre forklarte at fancy utstyr slett ikke er 
nødvendig og at egen kroppsvekt kan være nok i 
mange øvelser, ble det vanskelig å finne gode unn- 
skyldninger for å la treningen være. Man tenker kan-
skje at når det er så lite som skal til kan det vente til 
en annen dag, men i følge Emilie er trening ferskvare 
og må konstant vedlikeholdes.

 
Oddlaug og Nancy fra Mediq overtok over stafett-
pinnen. De presenterte støttebelter og brokkbelter 
til forebygging og hjelp både ved vanlig aktivitet og 
under mer intensiv fysisk trening. 

Og så, når alt var over, tok vi heisen ned, satte oss 
i bilen og reiste hjem til godstolen og TV ’n! Fy og 
fy, men etter en koselig og lærerik kveld har vi vel 
fortjent å slappe av litt. Eller hva?    

Aktivitet, eller kanskje
mangel på sådan

tekst: Espen Stang
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Hvor lenge har du fungert som aktiv likeperson?
- Jeg har vært registrert besøker siden 2009. De siste 
årene har jeg jobbet med å bygge opp et besøkstilbud for 
foreldre til nyopererte barn. Utfordringen er å få aktive 
besøkere som kan nå ut til alle de små lokalsykehusene. 
Barn blir i dag operert ved mange av landets mindre 
sykehus, ikke bare på de store sentralsykehusene som 
tidligere. Vi har per i dag bare 3 godkjente besøkere i 
Oslo og 2 i Bergen. At vi er så få vanskeliggjør personlige 
sykebesøk hos alle pårørende til nyopererte barn. 

Hva motiverte deg til å begynne?
- Min datter var bare ett år da hun fikk colostomi i 2003. 
Dette var helt nytt og fremmed for oss som foreldre. Situ-
asjonen føltes utrygg og utfordrende med mange uavklarte 
spørsmål.  Vi fikk en del hjelp og informasjon fra stomisyke-
pleier, men vi følte oss likevel ganske alene i situasjonen og 
hadde allerede den gang et stort behov for å snakke med 
andre foreldre i samme situasjon. Vi fant fort fram til 

Møt din likeperson

BESØKER CAMILLA SMITH-STRØM

BOSTED Steinestø, lengst nord i Bergen

LIKEPERSONSVERV Besøker i NORILCO Bergen,
for foreldre til barn med stomi/reservoar

NORILCOs likepersontjeneste har lange tradis-
joner, 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 Camilla Smith-Strøm i NORILCO 
Bergen som tar stafettpinnen og forteller om hvordan 
det er å være likeperson som pårørende med syke barn.

tekst: Jacqueline B. Mikula Foto: Privat

NORILCO og meldte oss inn allerede før Malin var utskre-
vet fra sykehuset. Det kom tydelig fram i NORILCO-nytt 
og på nettsiden at det fantes en foreldregruppe, noe som 
gjorde oss trygge på at det fantes andre med mye erfaring. 
På den tiden hadde ikke NORILCOs likepersonstjeneste 
tilbud om foreldrebesøk, men etter en tid fikk vi tilbud om 
å delta på familiesamling, og vi meldte oss på. Dette ble 
en fantastisk opplevelse og et vendepunkt for meg og min 
mann. For første gang fikk vi snakke med foreldre som 
var i samme eller lignende situasjon som oss selv. Vi fikk 
ta del i andres erfaringer, stille spørsmål og møte «ekte» 
forståelse! Jeg mener ut i fra min egen erfaring at erfarings-
deling mellom likesinnede er den beste støtten en kan få, 
når man står overfor sykdom og kriser i livet.

Hvorfor er du likeperson?
- Jeg ønsker å bidra til at andre foreldre blir tryggere 
og føler mestring etter at barnet deres er blitt stomi-/
reservoaroperert. Gjennom erfaringsdeling kan vi gjøre 
en stor forskjell. Man er ekstremt sårbar og det er mye 
angst knyttet til det å ha syke barn. En stomioperasjon 
kan for noen oppleves som en dramatisk endring i barnets 
og familiens livskvalitet og det er da uvurderlig at de 
raskt kommer i kontakt med likesinnede. For oss kom 
Malin sin stomioperasjon som en lettelse etter en lang 
og utfordrende tid med sykdom og komplikasjoner. En 
stomioperasjon er en endring, men ikke nødvendigvis en 
vond og vanskelig endring.

Som likeperson møter du mange historier. 
Hva gir deg mest, og hva kan være tungt?
- Det beste med å være en likeperson, er følelsen av «å 
gjøre en forskjell». Som likeperson kommer du i kon-
takt med mennesker som befinner seg i en sårbar og 
vanskelig situasjon. De står overfor en stor omveltning 
i livet, noe som ofte medfører både angst og usikkerhet 
hos pårørende til syke barn. En god samtale med en 
likeperson virker ofte beroligende. Du har formidlet at 
foreldre/pårørende vet at de ikke står alene og at det 
finnes andre med erfaring der ute som ønsker å hjelpe.
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Hva betyr likepersontjenesten for de 
personene du møter?
- Foreldre til barn som står overfor en stomioperasjon 
har mange ubesvarte spørsmål og et stort behov for 
å snakke med likesinnede. Jeg opplever at likeperson-
tjenesten betyr mye for de jeg møter.

Hvordan tror du likepersontjenesten står i 
fremtiden?
- Likepersontjenesten vil stå veldig sterkt fremover. Vi 
ser nå et stadig åpnere samfunn der vi tør å sette ord på 
ting som tidligere har vært tabu, som f.eks. det «å leve 
med stomi». Stadig flere står fram og snakker åpent om 
det å ha «pose på magen». Dette tror jeg vil bidra til at 
terskelen for å snakke med likepersoner blir lavere. Ved 
å redusere tabuet rundt stomi vil det også bli lettere 
for nyopererte og pårørende å være åpne om sin nye 
tilværelse.  

Er rekruttering vanskeligere i dag enn før, 
og hva tror du kan være en løsning?
- Når det gjelder foreldrebesøkere er dette med rekrut-
tering en litt vanskelig balansegang. På den ene siden 
ønsker vi å nå så mange sykehus som mulig, mens vi 
på den andre siden har svært få nyopererte barn hvert 
år. Besøkerne vi allerede har opplever nok å være lite 
aktive ettersom besøkene er sjeldne. Dette har vært 
utfordrende ettersom det er langt færre barn enn voksne 
som blir stomioperert. Derfor er vi i gang med en litt 
annen form for «besøktjeneste» der telefonbesøk blir 

veldig sentralt.  Ofte har vi like viktig og god kontakt 
med foreldre både i forkant og etterkant av barnas 
operasjoner gjennom telefon.

Hva kan vi gjøre for å være her for nye pasient-
er og løfte frem at dette tilbudet finnes?
- Det er ikke alltid lett å komme i kontakt med foreldre 
til nyopererte barn. De vi får kontakt med tar ofte 
initiativ til dette på egenhånd. Heldigvis opplever vi 
også at sykehusene tar kontakt, men ikke ofte nok. Vi 
jobber stadig med å etablere gode samarbeid med de 
største sykehusene. Dette kan nok oppleves som ekstra 
utfordrende for oss ettersom vi ikke kan praktisere 
faste besøksdager ved sykehusene, og det blir derfor 
viktigere å nå fram til de få barna som blir operert. Det 
er viktig å gjøre kjent tilbudet i NORILCO om forel-
drebesøk og at helsepersonell videreformidler dette til 
pårørende.

Hvordan vil du råde en aspirerende 
likeperson til å gå frem?
- Å være likeperson innebærer ofte like mye å lytte, som 
å gi råd og veiledning. Vær ydmyk og lytt til menneskene 
du møter. Utfordringene er indvidiuelle, og ingen 
møter er like. Vær tilstede og møt alle med respekt og 
forståelse. Jeg er også opptatt av at man må legge fra 
seg sitt eget når man fungerer som likeperson. Man 
deler sine egne erfaringer, men ikke nødvendigvis egen 
historie. Som likeperson er det den man «besøker» som 
skal være i fokus.

Bayer AS. Postboks 14. 0212 Oslo. Tel. +47 24 11 18 00.
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3MTM CavilonTM           Spesielt velegnet ved stomi

3MTM CavilonTM No Sting Barrierefilm3MTM CavilonTM Barrierekrem 

Cavilon er tilgjengelig  
på blå resept til stomi  

Barrierekrem: NAF-nr: 948576 (92 g tube) og 834929 (28 g tube).   
Barrierefilm: NAF-nr: 901569 og 913485 (28 ml spray), 957498 og 864344 (1 ml og 3 ml skumapplikator). 

Cavilon™ Barrierekrem danner en langvarig, beskyttende hudbarriere som forebygger hudskader uten å redusere 
stomiplatens klebevne. Den lar huden puste og tilfører fuktighet. Barrierekremen er høykonsentrert og drøy i bruk - en 
liten mengde er nok. Kan også brukes på skadet hud.

Cavilon™ Barrierefilm har de samme gode egenskapene uten at den tilfører fuktighet, men gir en kraftigere  
beskyttelse som varer lengre. 

Nytt medlemskap
En av de større endringene i de nye vedtektene er at 
samtlige nåværende medlemskapstyper slås sam-
men til ett og pris knyttes til hvorvidt medlemmet 
ønsker å motta medlemsblad eller ikke. 

«Det har lenge vært et ønske å forenkle medlems-
kategoriene. I dag har vi både husstands-, støtte- og 
hovedmedlemsskap. Det kan bli litt forvirrende» 
forklarer daglig leder Martin Kaasgaard Nielsen og 
fortsetter: «Nå har vi slått sammen alle kategoriene 

til et medlemskap. Om et medlem ikke ønsker å 
motta NORILCO nytt, for eksempel fordi det er to 
medlemmer i husstanden, får man en lavere kontin-
gentsats for den person som ikke skal ha blad»  
Endringene i medlemskapene trer først i kraft i 2016.  

Liten navneendring 
Norsk forening for personer med stomi, reservoar og 
mage- og tarmkreft ble litt tungt, og derfor besluttet 
representantskapet å endre foreningens navn til 

Vellykket representantskap
17. – 19. april avholdt NORILCO ekstraordinært representantskapsmøte på 
Gardermoen. Her ble det blant annet vedtatt nye vedtekter for organisasjonen

«Det har vært hovedstyrets ønske å rydde opp i vedtektene, samt sikre at vi er i 
overensstemmelse med regelverket for offentlige tilskudd. Derfor har vi måtte 
gjøre omfattende endringer i vedtektene» uttaler styreleder Thomas Nylund. 

tekst: Martin Kaasgaard Nielsen
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Tlf: +47 35 59 59 72 - Mobil: +47 41 34 31 81
E-mail: post@ubrimedical.no

www.ubrimedical.no

Ønsker du å prøve 
fremtidens produkter, 

kontakt oss.

Styreleder Thomas Nylund og NORILCOs æresmedlem Ninny 
Jensen etter avsluttet representantskapsmøte.

NORILCO – Norsk forening for stomi, reservoar og 
mage- og tarmkreft. Dette etter forslag fra både 
Oslo-avdelingen og NORILCOs ungdom. 
«Det er viktig med et navn som klinger godt, der-
for foreslo vi en litt enklere versjon» sier Bjarne 
Langeland fra NORILCOs Ungdom som stod bak det 
endelige navneforslaget. 

God stemning 
I sin avslutningstale ga styreleder Thomas Nylund ut-
trykk for hovedstyrets glede over et velgjennomført 
møte, og spesielt den gode stemningen som preget 
hele helgen. 

«Dette har vært et av de fineste NORLCO-møtene 
jeg noen gang har deltatt på, vi har fått vedtatt mange 
viktige organisatoriske tiltak og stemningen har vært 
fantastisk» uttaler Nylund som legger til at «det er 
alltid en fornøyelse å tilbringe en helg i samarbeid med 
engasjerte mennesker, og slike har vi mange av i NO-
RILCO. Det er jo først og fremst i distriktsavdelingene 
at de viktige tingene i NORILCO skjer, og derfor er våre 
tillitsvalgte og frivillige også våre viktigste ressurser» 

NORILCO Nordlands Ninny Jensen ble overrakt 
gullnål og blomsterbukett sammen med æresmedlem-
skap for sin ekstraordinære innsats som frivillig 
gjennom mange år.



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. 
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NORILCO KRAFTTAK MOT KREFT

Kunstneriske innslag besto av et allsidig program 
med både musikk, teater og dans. I tillegg hadde friv-
illige fra NORILCO ansvaret for kafeen og loddsalget, 
og i forkant av arrangementet hadde flere stilt opp 
som bøssebærere. 

Alt i alt ble dette en strålende suksess, og ar-
rangementet klarte å samle inn hele 45 000 kroner! 
Dermed ble rekorden fra 2012 slått, og vi kan si oss 
godt fornøyd.

Krafttak Mot Kreft
med ny rekord!
Årets Krafttak Mot Kreft-konsert i regi av NORILCO, var en heidun-
drandes suksess. Arrangementet i festsalen på Engebråten ble en stor 
opplevelse for både publikum og de frivillige deltakerne.

tekst: Jorid Haavardsholm/foto: Freddy Engberg

Takk til
Vi ønsker å takke artister, frivillige og bidrags-
ytere for et fortreffelig arrangement.

Engebråten skole
Kjelsås Basket
Tåsen Blomster
Rema 1000, Stillatorget
Strikkeriet, Stillatorget
Joker Kjelsås
Kakeriet
Brio leker, Storo
Egon, Storo
Boots Apotek
Mediq Norge
Coloplast Norge AS
ConvaTec Norge
Dansac and Hollister Norway
Farmatek Skandinavia AS
KvinTo AS
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Stavanger Helsehus* 51 52 35 31
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ønsker å hente varen i. 
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NORILCO DIVERSE

Kreftkoordinator, det høres skummelt ut. Er ikke 
kreft ille nok i seg selv om ikke noen også skal 
komme og koordinere det? Vi tror flere enn oss lurer 
på hva en slik koordinator egentlig er.

NORILCO Oslo inviterte Oddfrid Nesse, kreftkoordinator 
i bydel Frogner, til å oppklare hva tittelen hennes egentlig 
betyr, og hva de kan tilby av hjelp og bistand. Oddfrid 
har bakgrunn som kreftsykepleier og er selv langvarig 
medlem av NORLICO, så hun visste godt hvem hun 
snakket til. 

Ute i samfunnet finnes det støttepartnere, problemet 
er å finne fram til de rette. Dette gjelder særlig når en 
trenger dem som mest, når en er for svekket til å prøve 
å finne fram på egenhånd. Det er her kreftkoordinatoren 
skal komme inn, som en som har oversikt over alle til-

budene, både offentlige og frivillige, og som kan veilede 
pasienter og pårørende slik at de får hjelp fra de riktige 
instansene.

Kreftkoordinatoren har ikke lov til aktivt å søke opp 
pasienter. Det er derfor viktig at pasienter og pårørende 
gjøres oppmerksom på tilbudet på et tidlig tidspunkt, 
for eksempel av leger og sykepleiere, mens en ennå er 
på sykehuset. Det er viktig at likepersoner som besøker 
pasienter informerer om kreftkoordinatorens rolle. 

Mange kreftpasienter opplever langvarige senskader, 
også etter at legen har erklært en som frisk. Det er 
derfor viktig å vite at kreftkoordinatoren kan bidra i alle 
faser av helbredelsesprosessen. 

En rekke av landets kommuner har en kreftkoordina-
tor, og ønsker du å finne ut om det er koordinator i din 
nærhet, finner du lett informasjon om dette på Kreftfore-
ningens hjemmesider. Er du ikke på internett kan du ringe 
Kreftlinjens nummer 800 57 338

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

Kreftkoordinator?
Hva i all verden er det?

tekst: Espen Stang, avd. Oslo



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 • 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

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

Foreldrekontakt
Camilla Smith-Strøm telefon: 93094048

Ungdomskontakt
Katinka Hauge telefon: 90589427  
e-post: katinkahauge@gmail.com

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

Sekretariat

Distriktsleder
Likepersonleder
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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.


