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Skal du ut å reise snart?
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 reisesertifikat:  Informasjonen i denne folderen er tenkt til de  
 som jobber på flyplasser 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 fin 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

En reise ser man vanligvis frem mot med glede. Dagene vurde-
res som dyrebar tid og man vil slappe av og nyte tilværelsen.  
For at du skal føle deg trygg, har vi laget „Min reisepakke“ som 
hjelp til deg som bruker stomi- eller kontinensprodukter.

Vi hjelper deg å se 
frem mot reisen

Reis bekymringsfritt og trygt

Min reisepakke inneholder

Min reiseguide med tips for en bekymringsfri reise  
og informasjon om hvilke muligheter som er ved kjøp  
av produkter i utlandet 
 
Mitt reisesertifikat med informasjon til de som jobber  
på flyplasser ved innsjekking og sikkerhetskontroll

Min trygghetsguide med kontaktinformasjon til  
Coloplast kontor i utlandet.  

Assistanse - et blad som kan leses på reisen
Sammen med „Min reisepakke“ sender vi også bladet  
Assistanse som du kan lese før eller under reisen. Bladet utgis 
gratis 2 ganger i året og inneholder artikler som er aktuelle for 
deg i din hverdag. Artiklene er skrevet av helsepersonell eller  
av andre som er i samme situasjon som deg.

 l Fyll ut din kontaktinformasjon og send svarkortet  

 til Coloplast. Kortet er ferdig frankert.

 l Besøk vår webside www.coloplast.no

 l Ring kundeservice 22 57 50 00

Nyt reisen ved hjelp av god planlegging og våre tips
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YOUR LIFE
ConvaTec Moldable Family

live

Moldable Family

COLOSTOMI
 ILEOSTOMI
UROSTOMI

ConvaTec Moldable family
Skreddersydd til din stomi  

CCoo
mf
ort

Protection

Et rikt utvalg av modellerbare hudplater som er 
utformet for at du skal føle deg komfortabel og trygg. 

 Skreddersydd til din stomi
 Den modellerbare hudplaten tilpasser seg stomien 
 når den endrer fasong og størrelse.

 Tilgjengelig i en-dels og to-dels system

 Følger både kroppen og stomiens bevegelse
 Myk, behagelig og fl eksibel 
 Ideell beskyttelse

Gratis vareprøve: 
Ring til vårt kundeservice-

senter for å få en vareprøve 
som er skreddersydd 

til din stomi
Tlf: 800 30 995

www.convatec.no
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Den 10. september fikk vi meldingen om at Thomas ikke 
lenger var blant oss. Det er sårt å sette ord på en situa-
sjon som denne, det var et forferdelig sjokk og kom svært 
uventet på oss. Et liv ble forkortet med så altfor mange år. 

Vi i NORILCO har hatt gleden av Thomas’ nærvær i over 20 
år. Han har vært et aktivt og friskt tilskudd til foreningen 
gjennom hele sin tid hos oss, helt fra han var med som 
svært ung. Thomas fant seg godt til rette i 
NORILCO og etter hvert tok han på seg 
større ansvar. Han ble tidlig valgt som 
leder av NORILCOs Ungdom, hvor 
han gjorde en sterk figur, både som 
leder, som tillitsvalgt og som 
aktivt medlem.

Etter flere år som leder av 
NORILCOs Ungdom var det 
ikke vanskelig for representant- 
skapet å gi Thomas tillit til 
å være foreningens øverste 
hode, til tross for hans unge 
alder. Det var ikke uten grunn at 
Thomas ønsket å lede NORILCO. 
Thomas hadde et sterkt ønske om å 
samle foreningen og gjøre den sterk og 
enhetlig. 

Som leder hadde Thomas alltid en god agenda, han var 
godt forberedt og viste godt lederskap ved å være tydelig 
og uredd. Han satte grenser og sa tydelig fra dersom det 
var nødvendig, men han var også raus og åpen for andres 
innspill og meninger. Han var svært ydmyk, og lyttet til oss 
alle, og han var ikke redd for å endre mening dersom han 
fikk gode og gjennomtenkte argumenter foran seg. 

Alle oss i hovedstyret satte stor pris på Thomas som leder, 
og det har gitt oss en enorm stolthetsfølelse å jobbe med 
en slik person. Thomas var tilstede, og vi som jobbet med 
Thomas i NORILCO kunne føle hans engasjement når vi var 
i nærheten av han. Han hadde en sterk rettferdighetssans, 
og var ikke redd for å ta de vanskelige kampene, verken for 
seg selv, for andre, eller for familien sin. Samtidig klarte 
Thomas alltid å skille mellom sak og person, han uttrykte 
stor respekt for de han omga seg med og han hadde en 
myk framtoning som åpnet mange dører for foreningen.    

Thomas rakk heldigvis å se resultater av sitt eget arbeid; 
foreningen er på et godt sted i dag, takket være en iherdig 
innsats både fra hovedstyret, distriktsavdelingene og de 
mange ildsjelene som så nettopp det Thomas så; styrken i 
fellesskapet. En rørt Thomas tok i vår imot stående 
applaus etter det ekstraordinære representantskapsmøtet; 
som den eneste til nå i foreningens historie. Dette kan ikke 
ha vært annet enn et stolt øyeblikk både for Thomas, for 
oss og for hele NORILCO. 

Vi kommer til å merke fraværet av Thomas sitt gode 
humør, han hadde en herlig humor og gjorde alltid plass for 

tøys og tull på møter og samlinger. Thomas var uhøytidelig 
og en sann gledesspreder, og hadde lett for å komme i kon-
takt med folk med sin åpne væremåte. Han hadde et stort 
nettverk som strakk seg langt utenfor landegrensene. 
Svært mange er i sorg over en god venn, en god lytter og et 
stort forbilde. 

Thomas var en stor inspirasjon og et godt forbilde for 
mange, særlig på grunn av måten han taklet sin 

egen livssituasjon på. Han bidro til åpenhet, 
og var ikke redd for å bruke sine egne 

erfaringer til å løfte fram andre. Han 
viste omsorg for alle rundt seg, 

var raus med komplimenter og 
ga svært mye av seg selv. Det er 
ingen tvil om hvorfor Thomas 
valgte omsorgsyrket og engas-
jementet gjennom foreningen; 
han ville hjelpe og gjøre godt 
for mennesker som har det 

vondt og vanskelig. Det er heller 
ingen tvil om at Thomas bidro 

til akkurat dette, mange følte at 
de fikk en bit av han, og mange har 

det bedre i dag som følge av hans 
omtanke. Thomas var snill med alle. 

Dessverre hadde Thomas store helseut-
fordringer, han hadde stadig problemer med en kropp 

som ikke ville samarbeide. Det siste året hadde Thomas 
mange turer mellom hjem og sykehus, og fikk ikke kroppen 
til å henge sammen som den skulle. Dette tok sterkere 
på enn det han ga uttrykk for, og Thomas prioriterte alle 
rundt seg, og sine oppgaver i NORILCO framfor egen helse. 
For Thomas var NORILCO livet, og hans bortgang minner 
oss på hvor skjøre vi er og at vi må fortsette å ta vare på 
hverandre. 

Thomas vil bli husket som en venn, som en leder, som en 
humørspreder og med et stort og varmt hjerte for alle. 
Han var et flott menneske, et godt menneske, og et med-
menneske. En god bror, en snill sønn og en raus venn og 
kollega, og vi vet at hunden Pepper også hadde glede av 
å bli tatt hånd om av Thomas. Det var ingen han glemte, 
han stilte opp for alle og hadde en spesiell plass i mange 
hjerter. 

Savnet etter Thomas er og vil bli stort. Vi går en spesiell 
tid i møte, og vi vil komme til å merke at Thomas er borte. 
Vi ønsker å hedre Thomas sitt minne og bærer videre hans 
arbeid for å samle NORILCO og skal gjøre vårt for å styrke 
foreningen i alle ledd.  

Vi som hadde det store privilegium å kjenne Thomas som 
venn og kollega sender i dag varme tanker og vår dype 
medfølelse til Thomas’ familie og kjære.  

Jane Halvorsen
På vegne av hovedstyret i NORILCO

 

Et altfor kort liv: Til minne om Thomas Nylund
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NORILCO POLITISK HØST

Nye utfordringer på trappene:  
Politisk høst i NORILCO
foto: /tekst: Margrethe Gaassand

Så mange som 1 av 3 opererte i løpet 
av de siste tre år savner oppfølging 
etter operasjon.

I forrige utgave av NORILCO-NYTT skrev vi om 
foreningens arbeide med en spørreundersøkelse 
knyttet til stomiopererte og bruk og verdi av hjelpe-
materiell for stomi på blåresept. Undersøkelsen 
resulterte i svært mange svar, og har blant annet vist 
oss at mange stomiopererte ønsker tettere oppfølg-
ing og opplæring i etterkant av operasjon. I tillegg 
understrekes det at manglende opplæring bidrar til 
å svekke operertes muligheter til å stå i jobb som 
følge av manglende kunnskap om hvordan man steller 
stomien sin på best mulig måte. 

NORILCO har nå lansert rapporten Utfordringer for 
stomiopererte som belyser problemer ved dagens 
opplæringsordninger og ser på hvordan praksis kan 
forbedres for å heve livskvalitet hos opererte. 

Rapporten fokuserer på tre ting: blåreseptordningen 
og dens funksjonalitet for opererte per dags dato. På 
dette området jobber vi for økt levetid på resepter, vi 
jobber for å heve uttaksbegrensningen på dagens 3 
måneder til en mer fleksibel uttaksgrense, og vi job-
ber for at annet kompetent helsepersonell enn leger 
skal kunne skrive ut resepter. 

Oppfølging av stomiopererte
Et av rapportens viktigste punkt går på oppfølging 
av en svært sårbar gruppe. Resultatene fra under-
søkelsen viser at svært mange er misfornøyde med 
den oppfølgingen de har fått i etterkant av operasjon. 
I tillegg peker resultatene i retning av at manglende 
opplæring gjør at mange ikke har oppnådd optimal 
stomipleie, og konsekvensene er at flere ikke kan stå 
i jobb, trene eller ha normale sosiale omgangsformer. 
Så mange som 1 av 3 opererte i løpet av de siste tre 
år savner oppfølging etter operasjon. Dette er alvor-
lig, og utgjør potensielt store kostnader for både stat 
og person. NORILCO ønsker et behandlingsforløp 
som følger pasienten i opptil tre år etter operasjon, 
blant annet gjennom jevnlige innkallinger og kompe-
tent opplæring i hjemområdet.
 
NORILCO har snakket med helsekomiteens Torgeir 
Micaelsen fra Arbeiderpartiet om foreningens for-
slag om pasientforløp for stomioperasjoner:  
- På samme måte som det nå utvikles standardiserte 
pakkeforløp for kreft for å sikre alle kreftpasienter 
rask og god behandling, mener Arbeiderpartiet det 
må utvikles forpliktende behandlings- og rehabili-



Torgeir Michalsen fra Helsekomiteen, 
Arbeiderpartiet,  og Margrethe Gassand 
fra NORILCO under Arendalsuka

Vi huket tak i Ketil Kjendseth
fra Venstre under Arendalsuka.
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NORILCO POLITISK HØST

For NORILCO er det viktig at stomiopererte ikke skal føle seg 
funksjonshemmet eller utestengt, særlig ikke på grunn av 
problemer som egentlig har enkle og praktiske løsninger .

teringsløp. Vi vil også øke fokuset på hverdagsreha-
bilitering, der pasienter kan følges opp så nær der 
de bor som mulig. Kortere liggetid på sykehus skal 
ikke gå ut over trygghetsopplevelsen til pasienten. 
Derfor er vi opptatt av å styrke helsetjenesten i kom-
munen, slik at pasienten alltid skal føle seg ivaretatt 
og oppleve mestring av medisinsk utstyr og andre 
hjelpemidler.  Da er fastlegen og de lokale helsetje-
nestene i kommunen helt avgjørende. Derfor vil vi 
fortsette innsatsen for å øke kompetansen i primær-
helsetjenesten, slik at pasienter kan leve det livet de 
selv ønsker. Opplæring og oppfølging må avtales og 
planlegges i dialog med den som er operert.

-Arbeiderpartiets mål er at alle pasienter skal være 
trygge på at behandlingen kommer raskt i gang og at 
tjenestene skal gis i et planlagt og uavbrutt pasient-
forløp. Da må det være tydelige ansvarslinjer og 
forventninger om oppfølging i alle ledd i helsetjenes-
tene. Det er viktig at det alltid er avklart hvem som 
har hovedansvar for oppfølging, for at pasienten ikke 
skal bli kasteball i systemet, eller ikke får oppfølging 
i det hele tatt. Dette er spesielt viktig for stomioper-
erte, som opplever at de ikke alltid får den oppfølgin-
gen de har behov for.

Videre vil Arbeiderpartiet ha en sterkere prioriter-
ing av rehabilitering i sykehus og i kommunene. 
Sykehusene har for ofte hatt for stort fokus kun på 
det som skjer i sykehuset, ikke på hvordan pasienten 
skal sikres et best mulig liv etter behandling. Vi er 
opptatt av at helsepersonell skal få nødvendig op-
plæring, og at de skal ha gode veiledere for hvordan 
ulike pasientgrupper skal følges opp. Vi jobbet aktivt 
med utvikling av veiledere og faglige retningslinjer 
hele vår regjeringstid - og har fortsatt å ta til orde for 
dette på Stortinget.

NORILCO har også en god dialog med Venstre og har 
kort snakket med Ketil Kjendseth fra helsekomiteen 
på Stortinget: 

« Opplæring og etterbehandling bør gis ved mange 
ulike sykdommer slik at pasienter klarer seg selv 
i hverdagen og hindrer forverring av sykdom. Op-
plæring og etterbehandling er derfor en viktig del 
av et helhetlig behandlingsløp og viktig for forebyg-
gingen. Både for pasientens livskvalitet og rent 
samfunnsøkonomisk er det lønnsomt å alltid ha en 
slik tilnærming. »

Blåreseptordningen
Produkter på blåresept er en vesentlig del av hverda-
gen til alle stomiopererte. Vi ser for eksempel at 90 
prosent av alle som bruker produkter som behandler 
og forebygger sår hud opplever en økt trygghet i 
hverdagen som følge av produktene. Produkter som 
hindrer lekkasje har for 83 prosent av brukerne en 
betydning for om de kan stå i jobb som normalt. 

Daglig leder i NORILCO, Simen Brændhaugen er helt 
klar på resultatene: -Det er ingen tvil om at disse 
produktene bidrar til å holde folk i arbeid og at de 
bidrar til de operertes livskvalitet. Det er en mål-
setting og egentlig en selvfølge at stomiopererte 
skal ha samme mulighet til en god livskvalitet som 
enhver funksjonsfrisk person. Det innebærer evne 
til å fungere normalt på en arbeidsplass, muligheter 
til å være i fysisk aktivitet og trene, og ikke minst 
muligheten til å leve sosiale liv fullt ut. 

For NORILCO er det viktig at stomiopererte ikke skal 
føle seg funksjonshemmet eller utestengt, særlig 
ikke på grunn av problemer som egentlig har enkle 
og praktiske løsninger. Vi kommer til å stå på for at 



opererte skal ha tilgang til tilpassede produkter 
som hjelper dem til å leve normale liv. 

På samme måte er Torgeir Micaelsen fra 
Arbeiderpartiet opptatt av å lytte til pasienter, 
brukere, pårørende og andre interessegrupper. 
-I en budsjettprosess er det helt avgjørende 
for oss med innspill fra de som vet hvor skoen 
trykker og som kan bidra til at Stortinget setter 
rammer som sørger for et best mulig tilbud til 
pasienter i hele landet. Vi vil gjerne høre NOR-
LICO sine innspill og reaksjoner på budsjettet 
regjeringen legger frem til høsten.

Vi vil jobbe for at dagens ordning opprettholdes, 
slik at alle stomiopererte skal føle seg trygge 
etter operasjon. Mitt inntrykk er at blåresept-
forskriften i dag ivaretar stomiopererte på 
en god måte. Vi mener pasienter skal møte 
en helsetjeneste som ser hva den enkelte har 
behov for. Tiltak for å forenkle tilgjengeligheten 
til legemidler som er avgjørende i en persons 
hverdag, er viktig for Arbeiderpartiet. Stomi-
opererte er helt avhengige av stomiprodukter 
for å fungere i hverdagen, og vi mener det er 
helt nødvendig å opprettholde dagens ordning 
med produkter på blå resept. 

Også Venstres Ketil Kjendseth har uttalt seg om 
saken: 

« Generelt kan jeg si at Venstre er opptatt av 
å legge best mulig til rette for at folk kan stå i 
jobb og være selvhjulpne og leve et aktivt liv. 
Medisiner for alvorlig og langvarig sykdom bør 
være på blå resept, men vi har ikke tatt stilling 
til eventuelle endringer i blåreseptforskriften. »

Under den politiske lobbyuken i Arendal i august 
var sekretariatet på plass og introduserte de 
operertes utfordringer til norske stortingspoli-
tikere. Gjennom høsten vil NORILCO møte alle 
partier og sørge å presentere rapporten på en 
god måte. Vi kommer til å følge statsbudsjettet 
tett utover høsten og benytte alle anledninger 
til å unngå kutt i støtteordninger for vår mål-
gruppe. 

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. 



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. 



Kreftkoordinator NORILCO

Kreftforeningen har fått høre flere sterke fortell-
inger om hva kreftkoordinatorer i kommunene har 
gjort eller betydd for pasienter og pårørende. Dette 
er grunnen til at vi ønsker å fortsette satsingen.

I en sårbar og vanskelig situasjon kan kreftkoordina-
toren være en avgjørende hjelper. Og en talsperson 
for at kreftomsorgen og tilbudene til kreftpasienter 
skal bli bedre. Vi mener derfor at alle kommuner bør 
ha en kreftkoordinator.

Kreftforeningen har nylig gjennomført en bruker- 
undersøkelse som viser at 95 % av 
brukerne av kreftkoordinatorsat-
singen er godt fornøyde med den 
hjelpen de har fått, og ville anbe-
falt ordningen til andre i samme 
situasjon. Undersøkelsen viser 
også at hovedårsakene til at 
koordinator ble kontaktet, 
var at personen trengte 
noen å snakke med 
eller ville prate med 
noen som hadde 
kunnskap om kreft. 
I tillegg ønsket flere 
hjelp til praktisk 
bistand.

Kreftrammede er i 
en sårbar posisjon, og 
enkelte må forholde seg 
til mange ulike instanser, 
som hjemmesykepleie, 
skole, helsesøster og NAV. 
En evaluering som TNS 
Gallup har gjennomført for 
Kreftforeningen, viser at mange 
pasienter tidligere ble overlatt 

til seg selv da de ble utskrevet fra sykehuset, hvis de 
ikke hadde vedtak om kommunale tjenester. Nå har 
de en kreftkoordinator.

Kreftkoordinatoren er en pådriver, er i forkant, 
informerer og trygger pasientene, og de er gode til 
å koble inn relevante tjenester. Kreftkoordinatorene 
bidrar til samhandling internt i kommunen og tverr- 
faglig samarbeid. Selv om det kanskje ikke gjelder i 
alle kommuner, så gir denne uttalelsen fra en kom-
munalsjef vitnesbyrd om at også kommunene ser at 

Kreftkoordinator
– et viktig løft i kreftomsorgen
«Hun viste meg at jeg kan leve likevel» – utsagn fra en kreftpasient

tekst: Eli Lundeby, Kreftforeningen/illustrasjoner: Per Trystad, Kreftforeningen
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NORILCO Kreftkoordinator

ordningen forbedrer kreftomsorgen: «Pasienter og 
pårørende sendes ikke fra kontor til kontor lenger. 
Kreftkoordinator kan gå rett til ordfører ved behov». 
Undersøkelsen sammenligner kommuner med og 
uten koordinator og konkluderer med at en av hoved-
forskjellene er at kreftkoordinator kommer tidligere 
inn i pasientforløpet og bistår kurative pasienter 
som trenger bistand for å komme seg videre.

Kreftforeningen har tro på at en god ordning – til-
passet brukernes behov – bygges opp nedenfra i 
samarbeid med kommunene. Samtidig arbeider vi 
også for en lovfesting.

De fleste av kommunene som vi samarbeider med 
rapporterer at ordningen fungerer godt. De har fun-
net gode arbeidsformer, og de ser at de har behov for 
den kompetansen kreftkoordinatoren tilfører. For 
eksempel om smertelindring, om vanlige bivirkninger 
eller om hvordan systemet virker. Flere kommuner 
sier også at de ser at dette er en lønnsom måte å 
drive kreftomsorg på – de gir brukerne og ikke minst 
pårørende mulighet til å klare seg hjemme lenger og 
forhindrer unødvendige innleggelser.

Det tar likevel tid å få etablert en ny ordning - dette 
er grunnen til at Kreftforeningen både forsterker 
og forlenger kreftkoordinatorsatsingen. Med for-
sterker mener vi at nye kommuner får anledning til å 
etablere en koordinatorstilling. Med forlenger mener 
vi at kommunene får lønnsmidler fra oss utover de 
tre første årene. Kreftforeningen har besluttet en 
gradvis nedtrapping av sin økonomiske støtte – slik 
at vi kan gi 60 % lønnskompensasjon i år fire, 40 % i 
år fem og 20 % i år seks.

Kommunene må selv finne rom til å dekke resterende 
lønnsmidler. I en presset kommuneøkonomi er det 
mange konkurrerende hensyn politikerne og admini-
strasjonen skal ta. Vår jobb er derfor å vise at det er 
et behov for en kreftkoordinator.

Pasientstemmen og din stemme kan være viktig her. 
Du kan løfte kreftomsorgen der du bor! Utfordre dine 
lokalpolitikere! Vil de opprette og sørge for at det 
blir en kreftkoordinator i din kommune?



13

NORILCO DIVERSE

Når man har stomi eller reservoar kan det være vanske- 
lig å bruke de små båsene som vanligvis er satt av til 
toalettbesøk i offentlige bygninger, kjøpesentre og 
flyplasser. Enda viktigere er privatlivet man får med 
en egen vask når man bruker stomiutsyr.

Tilgang til de universelt utformede toalettene er i 
hovedsak styrt av uformelle sosiale normer, og ulike 
lokale rutiner på bemannede toaletter. Dette kan 
føre til vanskeligheter hvis man er avhengig av handi-
kaptoalett, uten at andre kan se det.

Har blitt nektet adgang
Fungerende styreleder i NORILCO, Jane Halvorsen, 
kan fortelle at det skjer alt for ofte fremdeles, at 
mennesker med stomi blir nektet å gå på handikap-
toaletter, eller havner i klinsj med noen som ikke 
tror på at man har et reelt behov for spesialtoalett. 
Hennes egen løsning har vært å være åpen. 

- Hvis man er åpen går det mye lettere, men det er 
ikke så enkelt å være åpen. Jeg kjenner noen som 
er veldig tøffe, og viser frem stomien hvis de møter 
motstand, men det er de færreste. Det handler jo om 
avføring og urin, og det er jo ganske tabubelagt. Det 
er mange som ikke vil konfrontere andre med det, 
sier hun. 

- Egentlig burde man jo ikke nekte noen å gå inn så 
lenge det er ledig, og nå er det jo helt vilkårlig praksis. 
Det er for eksempel helt forskjellig på Oslo S og 
Gardermoen, mener Halvorsen.

NORILCOs WC-kort
Når situasjonen likevel er som den er har NORILCO 
valgt å utstede såkalte WC-kort til sine medlemmer. 
Det kommer sammen med et lite rødt kort som 
beskriver nærmere hva slags stomi/reservoar man 
har på engelsk. Da er det enklere å på en diskret 
måte informere om at man har behov for handikap-
toalettet.

- Kortet er et nordisk samarbeid. Det har ingen 
offisiell status. Grunntanken var at det skulle være 
et hjelpemiddel for å skape forståelse. I den forstand 
fungerer det etter hensikten, folk begynner å skjønne 
at ikke alle handikap synes, sier Halvorsen.

- Jeg opplevde en gang en dame som trodde at jeg 
hadde laget meg WC-kortet selv for å snike meg til å 

Universelt utformet
– til universell bruk?
Alle offentlige bygg i Norge har et universelt utformet toalett. Det finnes 
derimot ingen regler som regulerer hvem som får bruke dem. I teorien er 
de for alle, men mange med usynlige funksjonsnedsettelser har blitt 
nektet adgang, og noen opplever å få negative reaksjoner.

foto: OSRM/tekst: Margrethe Gustavsen
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bruke handikaptoalettet, sier Halvorsen, men det går 
stort sett fint med kortet.

Det er økt bevissthet om problemstillingen, men 
samtidig er det jo mindre tilgang på toaletter i offentlig- 
heten, og oftere koder og nøkler som gjør problem-
stillingen veldig aktuell. Derfor er WC-kortet stadig 
mer aktuelt.

Beretning fra et handikaptoalett
For å foreta et lite eksperiment, prøver jeg en etter-
middag i august for første gang NORILCOs WC-kort.
På Oslo S, ved et av de få handikaptoalettene i Oslo 
som er bemannet, får jeg et litt skeptisk blikk når jeg 
ber om å bli låst inn på handikaptoalettet. Midt i den 
enorme pågangen fra en stor gruppe amerikanske 
turister nøyer vakten seg med et insisterende «ja, jeg 
trenger det toalettet, jeg kan ikke bruke dametoal-
ettet», uten ytterligere spørsmål. 

Med Halvorsens replikk om at alle burde ha tilgang 
i mente, spør jeg om hvorfor det ikke er alle som får 
bruke toalettet hvis det er ledig. Da forteller vakten, 
som foretrekker å være anonym, at han har opplevd 
å bli skjelt ut av rullestolbrukere som ser at noen 
uten synlige fysiske begrensninger har fått bruke 
toalettet. 

-Hvis noen i rullestol ser noen som ser ut som vanlige 
folk gå ut av det toalettet, så kjefter de på meg, sier han.

WC-kortet kjenner han heldigvis til, og sier at han gir 
tilgang til toalettet hvis det vises frem. 

-Alle som har et sånt kort får komme inn, sier han, 
men du må ha kort.

Denne gangen har jeg flaks. Imidlertid vurderer 
NORILCOs ledelse å kontakte firmaene som drifter 
bemannede toaletter for å informere om kortene. 

Tidligere har man gjort dette med Avinor, 
noe som har ført til at det går mye lettere 
for mennesker med stomi å gå gjennom 
sikkerhetskontrollen på norske flyplasser. 
Med en større bevissthet rundt kortet 
håper man å sørge for at dobesøk blir så 

forutsigbare som mulig for alle som har et usynlig 
handikap.

-Man risikerer alltid å møte noen som ikke er så ok, 
men det er kanskje en sånn mot 100 som forstår, 
sier Halvorsen, som oppfordrer alle med stomi til å 
ta sjansen igjen, selv om de har en dårlig opplevelse 
med et offentlig toalett.
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Den NYE hudplaten NovaLife GX+ 

Hudplatene NovaLife GX og GX+ gir deg et enkelt valg mellom to hudplater 
som dekker alle behov:

NovaLife GX er den velkjente og pålitelige hudplaten til alle typer stomier.

Den NYE NovaLife GX+ hudplaten er optimert for brukere med mindre hyppig 
hudplatebytte og flytende avføring. GX+ hudplaten fås på NovaLife 1-delte 
tømbare poser og som NovaLife 2-delte hudplate.

The next generation
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NORILCO MAGE- OG TARMKREFT

I juni gjennomførte NORILCO den første mage- og 
tarmkreftdagen i Norge og det ble arrangert stands i 
store deler av landet hvor foreningens distriktsavde-
linger gjorde et krafttak for mage- og tarmkreft-
gruppen ved å synliggjøre NORILCO og foreningens 
arbeid for mage- og tarmkreftrammede. Avdelingene 
delte ut brosjyrer og blå sløyfer og snakket med folk 
på gata om risikofaktorer for kreftgruppen. 

I Oslo arrangerte sekretariatet og hovedstyret en 
nasjonal konferanse med fokus på mage- og tarm-
kreft, hvor aktører fra hele feltet ble invitert til å 
bidra med foredrag og for å diskutere sentrale tema 
som kan være aktuelle å arbeide med for NORILCO i 
tiden som kommer. 

I kjølvannet av konferansen har det blitt opprettet et 
eget fagråd for mage- og tarmkreft. Fagrådet består 
av medisinsk personell fra mage- og tarmkreftom-
rådet, og fagrådets formål er å bistå NORILCO med 
rådgivning og veiledning i saker organisasjonen 
arbeider med som gjelder arbeid med mage- og 
tarmkreft.

Styret i NORILCO er svært fornøyd med 
nyetableringen
- Det er utrolig flott at disse fagpersonene har valgt 
å engasjere seg frivillig for foreningen! For oss er det 
å ha en kompetansebank som vi kan henvende oss til 
i faglige spørsmål, noe vi som ikke har hatt mulighet 
til tidligere. På sikt vil vi vurdere om vi trenger et 
tilsvarende fagråd for stomi- og reservoarfeltet, sier 
Jane Halvorsen.

Et fagråd kan komme til nytte i mange ulike saker, 
blant annet blir det nødvendig med faglig kompe-
tanse og dybdekunnskap når foreningen skal uttale 
seg om saker som screening eller pasientoppfølging. 

Nytt fagråd
for mage-
og tarmkreft
Med mage- og tarmkreft- 
rammede som en ny del av 
medlemsmassen har NORILCO 
vært nødt til å tenke nytt rundt 
foreningens arbeide. Et av de 
første stegene er etableringen av 
kompetansenettverk gjennom det 
nye fagrådet for mage- og tarm-
kreft.

foto og tekst: Margrethe Gaassand

- Norge har vi hatt en lite 
hyggelig utvikling av tarmkreft-
risiko over flere tiår og er nå 
blant verdens «ti på topp»-land 
med hensyn til forekomst av 
tarmkreft. 
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NORILCO MAGE- OG TARMKREFT

Geir Hoff er et av medlemmene i fagrådet, han 
har jobbet tett med screeningprogrammet for 

mage- og tarmkreft. Han kommer med følgende 
uttalelse om screeningsatsingen i Norge: - I 

Norge har vi hatt en lite hyggelig utvikling 
av tarmkreftrisiko over flere tiår og er 

nå blant verdens «ti på topp»-land med 
hensyn til forekomst av tarmkreft. 
Mange land med langt lavere forekomst 
har etablert screening for tarmkreft. 
Vi har vært sent ute i forhold til mange 
andre, men vi har bidratt sterkt til 
forskning på tarmkreftscreening og 
forebygging. Nå er vi godt i siget mot 
et screeningprogram – foreløpig med 

en pilot på et slikt program i Østfold og 
deler av Buskerud og Akershus. Inn-

føring av screening har ofte vært mer et 
politisk styrt tiltak enn et vitenskapelig 

velbegrunnet helsetilbud. Det er viktig at 
screening-programmer får et mandat for 

fortsatt å drive forskning innenfor rammene 
av programmet for hele tiden å kunne optimal-

isere tilbudet.

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

3735 Bandagist1 ann_118,4x170.indd   1 27.08.15   11:40

Fagrådet utgjøres av:
• Geir Hoff, Kreftregistret/ Sykehuset 
 i Telemark

• Halfdan Sørbye, Avdeling for kreftbehandling 
 og medisinsk fysikk, Haukeland sykehus/ UiB

• Morten Brændengen, Avdeling for kreft- 
 behandling, Oslo Universitetssykehus 

• Kjersti Jørgensen, Seksjon for arvelig kreft, 
 Oslo Universitetssykehus

• Arne Wibe, Avdeling for gastrokirurgi, 
 St. Olavs Hospital/ NTNU
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Nytt og nyttig

Ny dalig leder for sekretariatet

NORILCO har ansatt Simen Brændhaugen som 
ny daglig leder for sekretariatet. Simen er 36 
år, familiefar, og bor på Hadeland. Han kommer 
rett fra stillingen som daglig leder i Ungdoms-
gruppen i Kreftforeningen. Vi har stilt ham noen 
spørsmål for å gjøre leserne av medlemsbladet 
bedre kjent med ham.

Hva ønsker du å tilføre NORILCO i lys 
av det du har lært gjennom arbeidet fra 
Ungdomsgruppen i Kreftforeningen?
Jeg har vært daglig leder i Ungdomsgruppen i 
Kreftforeningen i fem år og kjenner organisas-
jonslandskapet godt. Jeg har god kjennskap til 
mange av våre felles samarbeidspartnerne og 
Kreftforeningen, noe jeg tror kommer godt med.  
NORILCOs sekretariat har vært mine kontorna-
boer og jeg har ansett de som mine kolleger, 
dermed kjenner jeg relativt godt til mye av 
NORILCOs sentrale virksomhet. 

Ungdomsgruppen i Kreftforeningen er en spen-
nende og nytenkende organisasjon i konstant 
utvikling. Denne erfaringen gjør at jeg kan være en 
bidragsyter for å utvikle NORILCO videre. Kanskje 
særlig med tanke på hvordan vi skal jobbe med 
mage- og tarmkreft for å løfte medlemstilbudet 
for denne målgruppen og gjøre oss til en synlig 
aktør også på kreftfeltet, slik vi er på stomi.

Hva tror du kan bli utfordringene for 
foreningen fremover, og hvordan ser 
du at vi arbeider med disse? 
Vi har noen politiske utfordringer, som forenin-
gen allerede har startet et godt arbeid med. Vi 
skal jobbe interessepolitisk for å fremme inter-
essene til vår målgruppe. Sakene vi fokuserer 
på utover høsten og fremover er blåresep-
tordningen og bedre opplæring og oppfølging 
etter operasjoner. Vi jobber både opp mot 
embetsverket og mot politikere for å belyse de 
utfordringene vi mener må med i betraktningen 
for utforming av regelverk og bevilgninger. 
Jeg håper også at NORILCO blir en mer synlig 
organisasjon for hele målgruppen. Dette tror jeg 
vil gi vekst, men det krever dugnadsarbeid. Det 
er ikke noe man overlater til kontoret i Oslo, hele 
organisasjonen må delta aktivt.

Hva er du flink til?
Jeg mener jeg er en flink generalist og jeg trives 
veldig godt i en slik rolle. Spesialist på å være 
generalist, kanskje. 

Du er familiefar og deltidsstudent, 
med en hektisk hverdag. Hvordan liker 
du å tilbringe fritiden?
Det meste av tiden går med til ungene. Det er 
ganske travelt med barn i skole- og barnehage-
alder, og mye som skal følges opp. Vi bygget hus 
for et par år siden, så det er alltid et eller annet 
prosjekt gående i hus eller hage. Jeg liker veldig 
godt å fiske, men det har blitt mindre av det 
etter hvert som familie, jobb og frivillige verv 
stadig har tatt opp mer tid.

Vi er ønsker Simen varmt velkommen som 
daglig leder i NORILCO.

tekst: Jacqueline B. Mikula
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BOKANMELDELSE Sjarmen med tarmen av Giulia Enders

Unge forfatter Giulia Enders har åpnet øynene 
for mange av oss når det gjelder et av kroppens 
mest vesentlige organ, nemlig tarmen. Vi blir 
med på en reise gjennom munnen, spiserøret, 
magesekken og hele veien gjennom de hardt-
arbeidende tarmene før vi endelig kommer ut 
bak og får en forelesning om avføring. Videre 
får vi kjennskap til tarmhjernen; tarmen har et 
enormt nettverk av nerver og er kjemisk sett 
like kompleks som hjernen. Vi lærer hvordan 
tarmene kommuniserer med hjernen, blant 
annet kan tarmene påvirke våre tanker og sinns-
stemninger. 

Gjennom en lettlest og frisk fremstilling, blir vi 
guidet gjennom det komplekse systemet som 
tarmene utgjør. Det er kanskje på tide at noen 
setter fokus på noe som hittil bare har vært pin-
lig og privat? Vi i NORILCO liker spesielt godt at 
Enders med sitt friske bidrag og svært mange 

lesere bidrar til å bygge ned tabuer og gjør det 
mindre flaut å snakke om avføringsproblemer 
eller tarmhelse. 

Giulias søster Jill har også bidratt til boken 
med forklarende og morsomme illustrasjoner. 
Tegningene viser tarmens oppbygning og 
funksjoner på en svært ufarlig måte, og et godt 
eksempel er illustrasjoner av hvordan vi helst 
bør sitte når vi bæsjer. 

Alt i alt, boken er lettleselig, morsom og under-
holdende, her er det mye lærdom som de fleste 
kan ha godt av å vite; med eller uten tarmpro-
blemer. 

Skaperglede
Kurs 44c 30.10-06.11

Energibalanse i hverdagen
Kurs 41b 09.-16.10
Kurs 47 20.-27.11

Etter at du har vært på trinn 
1 kurs, kan du søke på trinn 2. 
 Kursene har temaer som  fokuserer 
på ulike utfordringer videre i livet.

Førjulsdager
Kurs 49a 04.-18.12

Kurstedvegen 5, 2610 Mesnali      Tlf 62 35 11 00     
post@montebello-senteret.no     www.montebellosenteret.no

Nytt perspektiv på livet

Montebellosenteret 
ligger i fl otte omgivelser 
like ovenfor Lillehammer 
og framstår med god 
hotellstandard uten 
institusjonspreg. 
Montebellosenteret 
legger stor vekt på 
skjønnhet, kunst og 
opplevelser. Samtidig 
har vi et sunt og godt 
kjøkken og delikate rom. 

«Mage/tarm kreft 
– hva nå?» Trinn 1
Kurs 46a-15 13.-20.11
Kurs 15a-16 15.-22.04

Kurset inneholder en dynamisk 
prosess hvor  kunnskapsformidling 
om kreft, endringsstrategier og 
livet videre er i fokus.

Lær å leve med endringer som følge av kreft
Alle som har eller har hatt kreft kan få opphold ved Montebellosenteret. Kursopphold handler 
om at du får faglig kunnskap, kan dele erfaringer og oppleve fellesskap med andre mennesker 
i tilnærmet lik situasjon. Det er i alle kurs mulig å ha med seg pårørende/nærstående.

Noen av våre temakurs i trinn 2:

www.dialecta.no Foto:  O
da H

veem
, bigstock, M

BS

Nytt perspektiv på livet

Kontakt oss 

gjerne for mer 

informasjon.
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Nytt og nyttig
NORILCO dementerer

NØDKIT på vaktapotek

I forrige utgave av medlemsbladet NORILCO-
nytt kom det frem en uheldig fremstilling av vår 
likepersontjenestes oppgaver. 

I intervjuet med Bent Høie (side 8) står det at: 
«Våre likepersoner foretar en del praktisk op-
plæring og hører ofte at medlemmer føler at de 
ikke får nok opplæring fra helsevesenet»

Det er selvsagt ikke dette vi mener. Vi ønsker 
å tydeliggjøre at ingen av våre likepersoner er 
kvalifiserte til dette arbeidet, og det er heller 
ikke deres oppgave å foreta praktisk opplæring 
selv om mange av dem møter brukere som ikke 
har fått god nok opplæring. Vi beklager den 
uheldige fremstillingen i NORILCO-nytt nr. 315.  

Navn Adresse Åpningstider Sted Telefon  
Apotek 1 Hjorten Fredrikstad Stortorvet 1 Hverd 08:30-19:00 L 09:00-17:00 S 17:00-19:00 Fredrikstad 69368585
Apotek 1 Hvalen Tønsberg Fayesgt. 7, Farmanstorvet Hverd 08:30-20:00 L 10:00-18:00 S 16:00-19:00 Tønsberg 33374560
Apotek 1 Legevakten Storgaten 40 24 timer alle dager Oslo 22988720  
Apotek 1 Løven Haraldsgt. 90 Hverd 09:00-20:00 L 09:00-17:00 S 17:00-19:00 Haugesund 52707850
Apotek 1 Nordstjernen Korsegt. 8 Hverd 09:00-17:00 L 10:00-15:00 S/helligd 18:00-20:00 Ålesund 70157690
Boots apotek Strømmen Støperiveien 5 Hverd 10:00-21:00 L 09:00-21:00 S 15:00-18:00 Strømmen 64845600
Vitus Apotek Solsiden Beddingen 4 Hverd 08:30-24:00 L/S/helligd 10:00-24:00 Trondheim 73883737
Vitusapotek Sandvika Leif Tronstads plass 6 Hverd 08:30-22:00 L 09:00-10:00 S 15:00-20:00 Sandvika 67551900
Vitusapotek Elefanten Gyldenløvesgt. 13 Hverd 08:30-20:00 L 09:00-17:00 S/helligd 15:00-18:00 Kristiansand 38125880
Vitusapotek Jernbanetorget Jernbanetorget 4 B 24timer alle dager Oslo 23358100
Vitusapotek Løven Olav V's gate 11 Hverd 08:30-23:00 L/S/helligd 09:00-23:00 Stavanger 51910880
Vitusapotek Nordstjernen Stromgt. 8, Bergen Storsenter Hverd 08:30-23:00 S/helligd 10:00-23:00 Bergen 55218384
Vitusapotek Svanen Fr. Langesgt. 9 Hverd 08:30-16:30.L 10:00-14:00 S 18:00-20:00 Tromsø 77601480

Bayer AS. Postboks 14. 0212 Oslo. Tel. +47 24 11 18 00.
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Prosjekt Kocks reservoar
tekst: Jacqueline B. Mikula

De nordiske og nederlandske stomiforeningene har 
gått sammen for å utforme en søknad om midler fra 
EU til å gjennomføre et tre-årig prosjekt der målet er 
å øke kunnskapen om Kocks reservoar og utvikle en 
omfattende omsorgspakke for denne pasientgruppen. 
Søknaden skal sendes inn i løpet av 2015 av den neder-
landske foreningen, ifølge ILCO-magasinet, medlems-
bladet til NORILCOs svenske søsterorganisasjon.

Intensjonen med søknaden er at et internasjonalt 
forskningsprosjekt om verdibehovet hos personer 
med Kocks reservoar skal opprettholde kunnskapen 
om kontinent ileostomi. I Danmark har ikke denne 
operasjonsmetoden vært i bruk de siste 25 år. I Norge 
er det fortsatt to sykehus som utfører denne oper-
asjonen, mens det i Sverige er det ca. 900 personer 
som lever med Kocks reservoar, ifølge Copa-blad, 
medlemsbladet til den danske stomiforeningen Copa. 

Leif Hultén, professor emeritus ved avdeling for ki-
rurgi på Sahlgrenska universitetsjukhus er utpekt som 
ekspert for den svenske arbeidsgruppen i prosjektet. 

- Å løfte frem de med Kocks reservoar er av stor 
betydning, da det fins tusenvis pasienter i verden som 
har denne konstruksjonen, og de er blitt tilsidesatt, 
sier Hultén til ILCO-magasinet.

- I Sverige har vi gode, etablerte sykehus som konstru-
erer Kocks reservoar. Slik er det ikke i alle land. I Stor-
britannia, Tyskland, Frankrike og Nederland synker 
interessen for metoden årlig. Årsaken er også basert 
på pasientens egne ønsker, da et bekkenreservoar 

betyr å slippe å ha en pose som må bandasjeres og 
færre blikk på stranden og badstuen. Man velger kort 
sagt et alternativ som syns mindre, sier Hultén.

Hultén forteller at å lage et Kocks reservoar er 
teknisk avansert. Derfor er denne teknikken i dag 
begrenset til spesialister på et fåtall sykehus der mer 
erfaring og forfinet teknikk gir bedre forutsetninger 
for å mestre komplikasjoner. 

- Samtidig som bekkenreservoaret er blitt 
foretrukket operasjonsmetode, er antall kirurger som 
behersker å lage den kontinente ileostomien sunket. 
Kunnskapen blant kirurger og sykepleiere om denne 
metoden blir derfor mangelfull, og pasienter som alle- 
rede lever med Kocks reservoar har vanskelig for å 
finne hjelp selv om metoden fortsatt bør ha en beret-
tiget plass innen tarmkirurgi som et godt alternativ 
av mange årsaker, sier Leif Hultén.

Kontinent ileostomi, Kocks reservoar, var også blant 
operasjonsmetodene som ble tatt opp under et sa-
marbeidsmøte mellom fem nordiske stomiforeninger 
i København i mai 2015. Det er stor forskjell landene 
imellom når det kommer til operasjonsmetoder. 
Det finnes heller ingen database som forteller hvor 
mange som lever med denne operasjonsmetoden. 
Derfor ble landene i Norden i 2014 spurt om å være 
med på en undersøkelse om hvor mange som har konti-
nent ileostomi, for å kartlegge dette.

 Kilder: Copa, nr. 4/2015
 Ilco-magasinet nr. 1/2015
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Hvor lenge har du fungert som aktiv
likeperson?
Jeg startet som likeperson i 2010 og har vært aktiv 
siden da. Siden 2014 har jeg vært likepersonsleder i 
NORILCO Sør-Trøndelag.

Hva motiverte deg til å begynne?
Da jeg fikk min første stomi som 13-åring syntes jeg 
dette med stomi var kjempeskummelt og jeg ville 
virkelig ikke ha det.  I den tiden fikk jeg ikke tilbud om 
å få besøk av en likeperson, men jeg ville nok svart nei 
likevel fordi jeg nektet å forholde meg til situasjonen 
da jeg uansett bare skulle ha en midlertidig stomi. Men 
da jeg måtte få permanent ileostomi i en alder av 19 
stilte jeg meg helt annerledes til det. Årsaken var at 
jeg hadde blitt medlem av NORILCO og blitt kjent med 

Møt din likeperson

Likeperson KRISTINA JEANETTE MERSLAND

BOSTED Trondheim

LIKEPERSONSVERV Likepersonleder i NORILCO

NORILCOs likepersontjeneste har lange tradi-
sjoner, og har vært opptatt av likepersonarbeid siden 
foreningen ble stiftet i 1971.

Å være likeperson 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.

Vi snakker denne gang med likepersonsleder 
Kristina Jeanette Mersland i NORILCO 
Sør-Trøndelag, likeperson gjennom fem år.

tekst: Jacqueline B. Mikula Foto: Privat

mange fantastiske mennesker som viste meg at det 
er fult mulig å leve et godt liv med stomi. Siden det for 
meg var helt avgjørende å få møte mennesker som 
lever godt med stomi/reservoar tenker jeg at det også 
kan hjelpe andre. Derfor valgte jeg å bli en likeperson. 

Hvorfor er du likeperson?
Å være likeperson er kanskje noe av det mest givende 
frivillige arbeidet jeg noen gang har gjort. Man får lov 
til å trøste og oppmuntre mennesker som er i en kritisk 
fase av livet, rett og slett gjennom å være seg selv og 
vise at man har det bra, selv med stomi. I det store og 
det hele bruker man veldig lite tid på å være til stor 
hjelp for andre. 

Som likeperson møter du mange historier.
Hva gir deg mest, og hva kan være tungt?
Det som nok gir meg mest er når man møter personer 
man har vært på besøk hos en stund etter at de har 
kommet seg ut av sykehuset, og så ser man gjerne 
hvor godt de har klart seg i sin nye livssituasjon. Det er 
svært givende å se hvor stor forandringen kan være 
fra man møter en person første gang til man møter 
de igjen noen måneder senere.  Selvsagt er det også 
mange tunge historier og møter man opplever som 
likeperson. For min del er det tyngst med de som er 
terminale kreftpasienter, eller de som er svært usikre 
på om de vil overleve. Da kan det være vanskelig å 
vite hva man skal si eller gjøre for å kunne oppmuntre 
vedkommende. 

Hvordan har likepersontjenesten i
foreningen utviklet seg?
Jeg har som nevnt tidligere bare vært aktiv i likeper-
sonstjenesten siden 2010 så på disse fem årene har det 
ikke vært de helt store endringene. Men jeg tror at en 
del forandringer vil skje i nærmeste framtid, spesielt 
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med tanke på Vardesentrene som opprettes rundt om i 
landet. Vardesentrene har åpnet opp nye møtepunkter 
for likepersonstjenester og dette har i enkelte deler av 
landet vært med på å endre praksisen for NORILCOs 
likepersonstjeneste.  Ellers er et viktig punkt å nevne 
innenfor utviklingen av tjenesten at likepersonstje-
nester nå står sterkere i samfunnet enn tidligere. 
Statlige organer begynner å forstå viktigheten av slike 
møtepunkter for pasienter og dette er en veldig positiv 
utvikling. 

Hva betyr likepersontjenesten for de
personene du møter?
Det varierer selvsagt veldig mye. Enkelte av de jeg 
møter har størst behov for noen å snakke med, fordi de 
gjerne blir veldig ensomme på sykehuset. Mens andre 
har et klart behov for å vite mest mulig om stomi og 
hvordan det er å leve med dette. Disse ulike behovene 
vil nødvendigvis føre til at betydningen av min jobb er 
ulik fra person til person. Men generelt opplever jeg at 
de fleste jeg møter er svært takknemlige for at vi har 
en slik tjeneste, og at vi som likepersoner gjør en veldig 
viktig jobb for å få mennesker til å godta livet med 
stomi/reservoar. 

Hvordan tror du likepersontjenesten
står i fremtiden?
Jeg tror, og håper, at likepersonstjenesten vil stå 
sterkere enn noen gang om bare et par år. Det økte 
fokuset fra statens side på likepersonstjenester vil 
forhåpentligvis forbedre samarbeidet mellom organ-
isasjonen og sykehusene slik at alle som blir operert 
får mulighet til å snakke med en likeperson. I tillegg tror 
jeg at det er veldig smart av NORILCO å nå åpne opp 
for pårørendelikepersoner. Pårørende er en gruppe 
som i stor grad faller igjennom og ikke blir hjulpet på 
den måten de ofte har et behov for. Pårørendelikeper-
soner kan plukke opp denne gruppen og gi plass til at 
også deres tanker og følelser blir hørt og tatt på alvor. 
Jeg håper også på å se et økt fokus på ungdoms- og 
foreldrelikepersoner, slik at flest mulig kan bli møtt av 
en likeperson de faktisk føler er noen de kan identi-
fisere seg med. 

Er rekruttering vanskeligere i dag enn før, 
og hva tror du kan være løsningen?
Jeg har ikke vært ansvarlig for rekruttering så dette 
er et spørsmål det er litt vanskelig for meg å svare på. 
Men på generell basis vet jeg at det i dag er vanskel-
igere å rekruttere personer til å jobbe frivillig enn det 
var for en del år siden. Dette skyldes nok i stor grad at 
folk er mer opptatte nå enn tidligere. Den beste løsnin-
gen jeg klarer å identifisere er å vise hvor mye frivillig 
arbeid, slik som likepersonstjenesten, betyr for de 
menneskene vi møter. Vi må synliggjøre tjenesten slik 

at de som kanskje kunne tenkt seg å jobbe litt frivillig 
vet om at vi eksisterer.

Hva kan vi gjøre for å være her for nye 
pasienter og løfte frem at dette tilbudet fins?
Det viktigste er helt klart at tilbudet faktisk finnes, 
over hele landet. At vi har en god og bred mengde 
likepersoner, som dekker de ulike operasjonstypene, 
ulike aldre, begge kjønn, osv. er et minstekrav for at vi 
kan bli synlige nok. Ellers er vi også helt avhengige av å 
ha gode avtaler med sykehusene og stomisykepleiere 
slik at de kan informere om oss til pasientene. Vi som 
organisasjon bør også være opptatte av å bli omtalt i 
media slik at folk vet at vi eksisterer. Samtidig ser man 
i dag at internett og sosiale medier blir en viktigere og 
viktigere informasjonskilde for befolkningen. Det er 
derfor viktig at vi når ut på disse plattformene. Men vi 
bør heller ikke glemme at mange av pasientene som 
trenger oss ikke nødvendigvis benytter seg av nettet i 
så stor grad. For å nå ut til disse kan man for eksempel 
være flinke til å legge ut informasjonsmateriale på 
sykehus, sykehjem og legesentre.

Hvordan vil du råde en aspirerende
likeperson til å gå frem?
Dersom du sitter med en tanke om at du ønsker å bli 
likeperson så anbefaler jeg deg å ta kontakt med likep-
ersonslederen i ditt distrikt. Hun/han vil da kunne for-
telle deg alt du trenger å vite om tjenesten og hvordan 
man blir en likeperson.  Mange er svært ivrige på å bli 
likeperson nesten med en gang de har kommet ut av 
sykehuset. Men det er viktig at man har kommet over 
den mest kritiske fasen, og at man har levd en stund 
med stomi/reservoar slik at man er trygg og fornøyd 
med seg selv. For å bli en likeperson må man delta på 
et kurs som arrangeres med jevne mellomrom sentralt 
i NORILCO. Dette kurset gir grunnleggende kunnskap 
som man trenger for å bli en god likeperson. Deret-
ter deltar man sammen med en erfaren likeperson på 
besøksrunder eller lignende så mange ganger man 
har behov for, slik at når man gjennomfører sin første 
likepersonssamtale er man trygg på hvordan man skal 
oppføre seg, hva man skal si, hva man ikke skal si osv. 
For oss som er likepersonsledere er det viktig at de 
andre likepersonene føler seg sikre på den jobben de 
gjør, og vi er alltid tilgjengelige for en samtale dersom 
man trenger litt oppmuntring. 

 «Likepersonstjenester står nå sterkere i 
samfunnet enn tidligere. Statlige organer 
begynner å forstå viktigheten av slike 
møtepunkter for pasienter, og dette er en 
veldig positiv utvikling.»
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Dette skjer

Markering av den internasjonale 
stomidagen
Tid: 26. september 2015
Sted: Følg med i sosiale medier og
www.norilco.no 
Tema: «Many stories, one voice»

35+ samling
Tid: 13.-15. november 
Sted: Quality Spa & Resort i Son
Påmelding innen 2. oktober på www.norilco.no

Samlingen vil ha et faglig innlegg av en sexolog, 
vi skal kose oss med spa og ha andre mestring-
saktiviteter. Samlingen er rettet mot deg som er 
over 35 år, og føler deg «midt i livet». Informasjon 
og påmelding finnes på våre nettsider.

SENTRALT

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. 

LOKALT

AUST-AGDER
Storsamling med NORILCO
Vest-Agder
Tid: 14. oktober
Utstilling i Kristiansand. 
Se eget medlemsbrev for ytterligere informasjon, 
eller ta direkte kontakt med distriktsavdelingen.

Medlemsmøte  
Tid: 26. oktober
Tema: Mage- og tarmkreft.
Se eget medlemsbrev for ytterligere informasjon, 
eller ta direkte kontakt med distriktsavdelingen.

BERGEN
Medlemsmøte med
underholdning
Tid: 1. oktober kl. 19:00
Trubadur og visesanger Øyvind Offerdal
kommer til Danckert Krohn Kultursenter

Mer informasjon om de ulike arrange-
mentene finner du på våre nettsider, 
www.norilco.no
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SecuPlast® formbare ringer er med på å 

forebygge sår hud da de reduserer lekkasjer 

som jo er den viktigste årsaken til sår hud. Du 

skal ganske enkelt forme SecuPlast® formbare 

ringer slik at de får nøyaktig samme størrelse 

og form som stomien din og passer til fasongen 

på magen din. På denne måten får du en 

forsegling som er skreddersydd, behagelig, 

og den lekker ikke.

SecuPlast® Hydro Aloe sikkerhetsstrips er den 

ideelle løsningen for alle som har problemer 

med feste av posen, særlig rundt kanten av 

hudplaten. I tusenvis av år har Aloe Vera vært 

brukt på grunn av dets lindrende, mykgjørende 

og fuktighetsbevarende egenskaper.

SecuPlast® Hydro Aloe sikkerhetsstrips er tynne, 

hudvennlige og enkle å sette på. De kan også 

brukes under hudplaten for å beskytte eller 

tilhele irriterte områder.

Dermacol® er en unik stomikrage som er med på 

å gi en lekkasjefri barriere rundt roten av stomien.

I motsetning til alle andre produkter danner 

Dermacol® stomikrage en fysisk barriere som 

forhindrer at avføring eller  

urin kommer i kontakt  

med den sarte  

huden rundt  

stomien din.

Lev livet uten lekkasjer
UTSTYRSLØSNINGER FOR ALLE STOMIOPERERTE

Formbare Ringer

www.salts.co.ukExcellence in stoma care

For ytterligere informasjon eller vareprøver, kontakt din stomiterapeut  
eller din kontaktsykepleier eller Salts Healthcare Limited v/Vigdis Hannestad 

Mobiltelefon: +47 958 342 60  E-post: vigdis.hannestad@salts.co.ukRecognising Salts research 
into healthy peristomal skin

NYHET

15506 Norway Leakage A5 Ad.indd   1 25/08/2015   14:45

Medlemsmøte
Tid: 5. november kl. 19:00
Samtalegrupper, Danckert Krohn Kultursenter

SØR-ROGALAND
Ulike turgrupper
Tid: 5. oktober kl. 17:00 
Sted: Klepp, Sandnes og Egersund

Turgruppe
Tid: 12. oktober kl. 17:00
Sted: Stavanger

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

Ulike turgrupper
Tid: 2. november kl. 17:00 
Sted: Klepp, Sandnes og Stavanger
Se www.norilco.no for nærmere informasjon

TROMS & FINNMARK
Høsttreff
Tid: 25. – 27. september
Sted: Lyngkroa på Oteren

Utfyllende invitasjon med påmelding skal være 
sendt. Ta kontakt med distriktsavdelingene om du 
ikke har mottatt dette.

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

ØSTFOLD
Medlemsmøte
Tid: 22. september kl. 18:30
Sted: Tuneheimen – Sarpsborg
Tema: Ynolens parfymefri luktfjerner ved Jarl Guld
Aktuelle foreningssaker.

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

Medlemsmøte
Tid: 10. oktober kl. 18:30
Sted: Tuneheimen – Sarpsborg
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Oslos leder, Ronald Robertsen



Sommertur på Modum
Første lørdag i juni gikk Oslo-avdelingens sommertur til 
Blaafarveværket på Modum.

foto: Jorid Haavardsholm og Fridtjof Eilertsen/tekst: Janne Skuterud

Første lørdag i juni gikk Oslo-avdelingens sommertur til Blaafarveværket på Modum. 
Det var 24 forventningsfulle deltakere som en regntung morgen satte seg på bussen med kurs mot Modum, og 
ytterligere 2 deltakere sluttet seg til det sosiale laget ved ankomst Blaafarveværket. 
Vi nøt kaffe og rundstykker på Bødtkerkroa mens været bedret seg. I museumsbutikken ”Den Blå Butikk,” kunne 
vi se på og handle fra Nordens største souvenirsalg av glass med ekte kobolt.

Sommerturen fortsatte med maleriutstillingen ”Blå stemninger”, en hyllest til blåfargen. Det var også god tid til 
å se seg rundt på ”Værket” før turen fortsatte til Haugfoss der man finner «Landhandelen», «Stein- og smykke-
butikken», «Thransestua», og «Skjenkestua». Noen valgte å gå den til dels bratte kulturstien opp til Haugfoss 
med tid til en pust i bakken, nytende fossen suse i bakgrunnen, mens andre ble med bussen opp. Det ble god tid 
til både shopping og fottur i dette flotte nærområdet.

Før turen gikk tilbake til Oslo, inntok vi en bedre middag ved Tyrifjord Hotell i godt fellesskap.
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- Hei, kan dere komme
og besøke oss?
Dette spørsmålet kom til NORILCO Vest-Agder i begynnelsen av mai fra 
lærer Åse Berit Grisledal fra Karrieresenteret ved Mandal videregående 
skole. Der har de en linje for helsefagarbeidere som gjerne ville vite mer 
om hvordan det er å leve med stomi.

Tekst og foto: Arne Holte

Det å rape etter et måltid er like viktig for oss med
colo- eller ileostomi som for babyer.
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Vi får ganske ofte slike henvendelser. De kommer 
fra flere videregående skoler i fylket - og også 
sykepleierstudenter fra Universitet i Grimstad og 
Kristiansand. Og vi svarer selvsagt ja - for hvem er 
vel bedre til å forklare om hvordan livet med pose på 
magen arter seg? 

Med meg til Mandal en dag i slutten av mai var Siri 
Midbøe Bergli som er flere ti-år yngre enn meg. I 
tillegg har hun kvalifikasjoner jeg ikke har: Hun har 
født to barn etter at hun fikk stomi. Og nettopp Siris 
historie traff virkelig de ti elevene som snart skal ut i 
jobb på sykehjem eller andre omsorgssentre.

Vi fortalte om de tre hovedtypene av stomier, og om 
fordeler og ulemper med å få avføring eller urin i en 
pose på magen. Vi la ikke skjul på at det kan oppstå 
lekkasjer, og vi siterte et av våre medlemmer som 
kom med følgende hjertesukk for en tid tilbake: 
«Jeg kan våkne på natta og ha dritt på magen, dritt i 

senga - og dritt i håret!» Vel, ytterpunktet alt på en 
gang er ikke helt vanlig, heller ikke de som aldri har 
lekkasje.

Vi forklarte også elevene at det ikke skal komme lukt 
fra en stomioperert. 
Det kan komme lyder, da legger vi gjerne handa over 
posen for å dempe lydene.

Vi forklarte også at luft må ut enten det er foran eller 
bak, så det å rape etter et måltid er like viktig for oss 
med colo- eller ileostomi som for babyer.

To skoletimer gikk fort i Mandal. Og som vanlig limte 
vi poser på magene til to av elevene. Ofte spanderer 
vi bare en pose, men denne gangen var det kø for å bli 
midlertidig stomist!
Nå er vi spente på hvor neste henvendelse kommer 
fra. Det spiller egentlig liten rolle, vi kommer!

Lukt er til både glede og sorg. 

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

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 i Norge og Sverige
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.
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NORILCO Østfold
på sommertur!

Et spennende program var stikkordet, da 30 med-
lemmer fra NORILCO Østfold sto opp grytidlig og 
satte seg på bussen til det naturskjønne Bohuslän i 
Sverige . Turen omfattet besøk i Fjellbacka, Lysekil 
og Flatön, med kos, faglig innhold, og fokus på det 
sosiale. Vi fikk høre hvorfor fiskene ikke kommer 
borti hverandre når de svømmer i stim og at rekene 
kun har rogn om vinteren. Derfor kan vi heretter si, 
når vi blir tilbudt ferske reker med rogn på sommeren, 
at de forsøker å lure oss! God bevertning og under-
holdning var selvsagt også inkludert, det var dek-
ket til middag på langbord til oss. Under middagen 
underholdt trubadur Gåke Gunnarsson med viser av 
Evert Taube, og våre egne ønskeviser. Det ble mye 
tralling og småhumring. Vi fikk også mulighet for litt 
shopping. Da vi gikk av bussen etter en lang dag, var 
alle strålende fornøyd med et godt arrangement.

foto: Leif Hauge/tekst: Lisbeth Yven Andersen

Inger og Lisbeth serverer kaffe i bussen

trubadur Gåke 
Gunnarsson,
fra Flatön



Fungerende styreleder
Jane Halvorsen
981 07 516
jane.halvorsen@norilco.no

NULeder
Bjarne Langeland
994 89 342
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
91610362 • ronarobe@online.no
Jorid Haavardsholm
22228237/91322174 • joridh@norilco-oslo.no

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

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

Sør-Rogaland
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 • norilcova@hotmail.com
Camilla Tjessem • 98611160 • camillatjessem@hotmail.com

Vestfold
Cato Farmen • 33458783 / 99715417
cato.a.farmen@sandefjordbredband.net
Christer Kolseth
950 85 055 • chrkol77@gmail.com

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

Foreldrekontakt
Camilla Smith-Strøm
930 94 048
milla@bkkfiber.no

Ungdomskontakt
Katinka Hauge
905 89 427  
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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NYHET !
Endelig 1-dels flerkammerpose  
til deg med urostomi

Posetype Hudplate Pose Størrelse Ref.nr / Varenr.

Urostomi
Eske à 30 stk

Nattpose
Eske à 10stk

SoftFlex
Flat

Beige 15 - 55 mm 2919055 / 804558
Beige 20 mm 2919120 / 887607
Beige 25 mm 2919125 / 940544
Beige 30 mm 2919130 / 959747
Beige 35 mm 2919135 / 871789

Transparent 15 - 55 mm 2959055 / 880631

2000ml 5550 / 915324
Slange 120 
cm

Hollister har gleden av å informere om at Moderma Flex 1-dels urostomipose ble tilgjengelig
1. juli 2015.  Den fåes på blå resept i både oppklippbar variant med klar eller beige  
forside, og som ferdig hullet med 20, 25, 30 eller 35 mm åpning.

Og for dere som ikke er kjent med de unike egenskapene til Hollister Moderma Flex ferdig 
hullede poser;

•	 Som	eneste	leverandør	lar	Hollister	sveisen	mellom	pose	og	plate	følge	hullstørrelsen		
	 tett.	Slik	gis	en	unik	fleksibilitet	som	gjør	at	platen	følger	alle	hudens	bevegelser			
 optimalt. 

•	 Hulromsteknologien	gir	huden	i	klebeområdet	reell	hvile	og	bidrar	til	ekstra	spenst	i 
	 platen,	nok	et	moment	som	styrker	fleksibiliteten	og	gjør	at	den	følger	alle	bevegelsene		
 i huden til enhver tid. 

•	 Fornyet	og	forbedret	tappekran	med	dråpefanger.
 Enkel og trygg også for de med nedsatt kraft og håndfunksjon. 

•	 Ny	nattpose	som	er	enkel	å	koble	til	og	fra.

E-post: kundeservice.norge@hollister.com
Tlf: 66 77 66 50

Ønsker	du	mer	informasjon	eller	en	vareprøve	fra	listen	ovenfor?	Ta	kontakt:

       NYHET    Kommer med       konveksitet       1.oktober


