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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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Ansvarlig utgiver
NORILCO – Norsk forening for stomi, 
reservoar og mage- og tarmkreft
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post@norilco.no
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0158 Oslo
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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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Leder

STYRELEDER JANE HALVORSEN

MAIL jane.halvorsen@norilco.no

Mange av NORILCOs medlemmer og nyopererte i vår 
målgruppe opplever større eller mindre utfordringer 
i sin hverdag. En av NORILCOs viktigste oppgaver 
er å tale vår målgruppes sak. I forrige nummer av 
NORILC-Nytt kunne du lese at vi har utarbeidet en 
rapport basert på en undersøkelse der mange stomi-
opererte deltok. Rapporten tar for seg oppfølging og 
opplæring etter operasjon, og den omhandler også 
hvordan blåreseptordningen fungerer for stomiope-
rerte. Rapporten har avdekket at det er et sterkt 
behov for bedre og mer forutsigbare pasientforløp, i 
tillegg til verdien av hjelpemateriell for å kunne føle 
seg trygge nok til å delta aktivt i samfunnet. Tidligere 
denne høsten har vi truffet en rekke viktige aktører 
og helsepolitikere for å spre denne kunnskapen. 
Nå er statsbudsjettet lagt frem og vi skal møte i 
Stortinget på høring for å fremme våre interesser, og 
håper alt forarbeidet vi har gjort bærer frukter.

Blant våre anbefalinger fra rapporten kan man 
lese at NORILCO ønsker at Helsedirektoratet legger 
til rette for en mer helhetlig tilnærming for behand-
ling og oppfølging av stomiopererte. Tykk- og ende-
tarmskreft var en av de første kreftformene som 
fikk implementert et såkalt «pakkeforløp». Helse-
direktoratet omtaler pakkeforløp som en logistikk-
reform i helsevesenet, som detaljert beskriver hva 
som skal skje til hvilken tid; fra diagnose og behand-
ling, til oppfølging og rehabilitering. Vi ønsker at 
helsemyndighetene skal etablere retningslinjer for 
pasientforløp, som omhandler tiden fra beslutning 
om operasjon til hvilken oppfølging man får opptil 

tre år etter gjennomført operasjon. NORILCO ønsker 
også at det skal være et større fokus på opplæring 
og vi trenger en ordning som gir bedre tilgjengelighet 
til stomisykepleiere.

Høsten så langt har vært preget av stor aktivitet, 
og i denne utgaven kan du lese om familiesamlingen 
og likepersonkurset som ble avholdt i høst.  NORILCO 
valgte også å markere verdens stomidag den 26. 
september. Under det internasjonale temaet «Many 
stories, one voice» satte vi fokus på de mer psyko-
sosiale sidene ved å leve med stomi, og vi setter 
stor pris på at Camilla og Silvia ville dele sine sterke 
historier med oss. Historiene kan du lese her i bladet.

I tillegg står 35+ samling for tur i november. Denne 
samlingen skal være i Son der medlemmer «midt i 
livet» treffes for å få faglig påfyll, ha mestringsak-
tiviteter og utveksle erfaringer. Det skjer også mye 
spennende i distriktsavdelingene og det er spesielt 
gledelig at flere avdelinger har startet med tilbud 
rettet mot mage- og tarmkreftrammede. Jeg ønsker 
distriktsavdelingene lykke til videre med sitt arbeid 
og håper på godt oppmøte fremover.

Høsten har også vært svært spesiell etter at 
vår styreleder Thomas Nylund gikk bort. Savnet 
er fortsatt stort, men vi jobber videre i hans ånd. 
Hovedstyret har konstituert seg på nytt, og jeg har 
æren av å lede NORILCO videre. Jeg er ydmyk over-
for oppgaven jeg står overfor, og sammen med mine 
styrekolleger skal vi stå på for NORILCOs beste.

God lesning!

En spennende høst er i gang!
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Hvem er Camilla?
Jeg er 22 år gammel. Jeg bor i Grimstad med min 
samboer og jeg er nyutdannet sykepleier. Det høres 
ut som om jeg lever en vanlig A4 hverdag, men slik er 
det ikke.  
Jeg har noe som kalles et skjult handicap. Klær skjuler 
mitt handicap. Jeg lever et liv med utlagt tarm. Et liv 
som innebærer to poser på magen. Jeg har vært 
igjennom mange operasjoner, hatt flere typer stomier 
og vært gjennom et forsøk med innvendig reservoar. 

Historien begynner med at jeg som nyfødt fikk min 
første pose på magen. Som 5-åring fikk jeg min andre 
pose. Bakgrunnen er at jeg er født med misdannelser, 
og har totalt 5 diagnoser. Folk får hakeslepp når jeg 
sier det, fordi de ikke kan tro det eller se det på noe vis. 

Fordommer
I barndommen lærte jeg at ærlighet varer lengst, 
og har som regel alltid vært åpen om min historie. 
Fra første dag informerte både helsepersonell og 
foreldrene mine, andre om min situasjon. Vi opplevde 
at ærlighet gjorde fordommer mindre, og det ble let-
tere for andre å forstå situasjoner som kunne oppstå. 
Blant annet lekkasjer fra stomiutstyr, sykehusbesøk, 
og behov for eget toalett i garderoben. 

Men det var da ungdomsårene begynte at det ble 
vanskelig med ”ærlighet varer lengst”. 

Som ung stomioperert bar jeg mer i ryggsekken enn 
andre ungdommer. Jeg var ikke særlig trygg på meg 
selv, og husker godt irritasjonen min om noen ble lei 
seg over at de brakk en negl eller ikke hadde på seg 
de rette merkeklærne. Jeg tenkte: «De har ikke rett 
til å klage for de har ikke stomi!» Men det holdt jeg 
for meg selv. 

Psykososiale utfordringer
Man kan ikke legge skjul på at livet med stomi inne-
bærer flere psykososiale utfordringer. Spesielt 
tenårene bringer med seg utfordringer, om man er 
stomioperert eller ei. 

Det var da spørsmål rundt kjærester, kropp, 
intimitet og seksualitet dukket opp at det ble ekstra 
utfordrende.

Vi stomiopererte kan møte ekstra utfordringer knytt-
et til disse temaene. Det er ikke lett å åpne seg og 
vise sin «skjulte sannhet» til andre. Man er redd for 
andres reaksjon og hvilke tilbakemeldinger en får. 
Jeg var redd for å bli avvist, så jeg holdt posene 
hemmelig og skjulte dem for spesielt gutter. Likevel 
har jeg blitt avvist på grunn av dem. Lærdommen av 

Min historie

tekst: Camilla Tjessem foto: Privat

I september markerte NORILCO verdens stomidag med et enkelt, men likevel 
vanskelig mål; vi ønsket å belyse de psykososiale sidene ved å være operert. 

Vi oppfordret alle våre medlemmer og andre opererte til å dele sine historier med 
oss på sosiale medier; å være åpne om hvilke utfordringer en kronisk sykdom kan 
medføre for sosialt liv og for mental helse. Om oppturer, nedturer og veien i mellom.

Vi vet at erfaringer som deles åpent kan nå ut til de som trenger å vite at det kan bli 
bedre på alle plan. NORILCO arbeider for å bygge ned tabuer og endre holdninger, 
og setter pris på den storhet og raushet mange har vist ved å dele sin historie. 

Camilla Tjessem fra Grimstad tok oppfordringen på strak arm og snakker åpen-
hjertig om de vanskelige tingene; sosialt liv, samliv og seksualitet med stomi. 
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denne utfordrende og vanskelig veien er at man må 
heve seg over de med fordommer og meninger selv 
om det ikke er lett: - De som ikke aksepterer deg for 
den du er, er ikke verdt din tid, oppmerksomhet eller 
krefter.

Det kan være utfordrende å ha stomi i sosiale sam-
menhenger. For min del har posene på magen blitt 
integrert i hverdagen. Det er som regel bare når jeg 
må på toalettet eller er på sykehuset jeg tenker mest 
over å faktisk ha to poser på magen. Jeg skal ærlig 
innrømme at det ikke alltid er lett når det kommer til 
sosiale sammenhenger: Magen lager romlelyder som 
høres ut som promping, en lekkasje betyr at jeg må 
hjem for å skifte og dusje, og det skapte reaksjoner 
da jeg fikk ekstra tid for å skifte stomiutstyr midt i 
eksamen, blant annet.

Kroppsbevissthet
Å ha pose på magen betyr at den tillærte kontrollen 
på urin og avføring er borte. Det kan være flaut og 
ukomfortabelt for stomiopererte å oppleve situa-
sjoner med luft, lukt eller lyd fra stomien, eller lekkasje. 
Ved å dele disse erfaringene kan man lettere forstå 
at mange av oss er eksperter i å skjule det om uhellet 
skulle være ute. 

Jeg har opplevd det utfordrende å vise frem mitt 
skjulte handicap. Det å kle av seg, være intim eller gå 
i bikini har vært svært vanskelig. Den fysiske og men-
tale helsen går hånd i hånd. Med dette har jeg blant 
annet ikke følt meg attraktiv og pen. Jeg har vært 
redd for hvordan andre vil reagere om jeg faktisk 
skulle tørre å vise meg frem. Jeg har også vært redd 
for at posene skal vises gjennom klærne. 

Jeg har flere ganger gått på stranden med bikini og 
tenkt: - Håper de ikke ser på meg nå. 

Det er ubehagelig og skremmende når personer 
stirrer på meg, på arrene og posene. Det tok mange 
år før jeg kunne rette opp ryggen å gi litt blaffen i 
personer som forbauset seg over hvordan min kropp 
så ut. På den annen side kan jeg forstå de ulike reaks-
jonene, og at det tittes en ekstra gang. Det er kanskje 
noe de ikke har sett før? 

I dag tenker jeg: - La dem se, jeg har i alle fall noe 
de ikke har. Jeg er spesiell på en god måte. Og arrene 
er krigermerker som viser hva jeg har vært igjennom 
og styrken min. 

Samliv
Psykososialt er det altså ikke bare lett å leve med 
stomi. Når det er sagt, ønsker jeg å vise at livet med 
stomi også er veldig bra! I dag har jeg et godt liv med 
min samboer Glenn. Vi har vært sammen i snart 4 år, 
og han aksepterer meg for den jeg er. 

Det var utfordrende å fortelle ham om min historie, 
det er noe av det vanskeligste jeg har gjort. Jeg var 
svært redd for å miste ham, ettersom jeg tidligere 
hadde erfart å bli avvist på grunn av posene. Å samle 
motet, tok tid.

Jeg husker at han måtte gjette seg til hva det var, 
noe han ikke klarte. Glenn hadde ikke hadde lagt 
merke til posene til tross for at vi hadde vært sam-
men noen måneder. Glenn forstår enda ikke den dag 
i dag at han ikke la merke til det. Han sier at posene 
ikke definerer meg som person, men de har gjort meg 
til den personen jeg er i dag: Sterk, trygg, kriger og 
selvstendig. Han sier også at det er ikke posene han 
ser, men meg og min kropp. 

Intimitet
Intimitet har også vært utfordrende. Jeg var redd for 
at han skulle komme borti posene, og at han skulle 
synes at det var ekkelt. Jeg lurte på hva han virkelig 
tenkte om meg, og det er en prosess å lære å stole på 
hverandre. Prosessen var vrien for min del. Jeg hadde 

«Om du ser på nøye på bildet, ser du noe spesielt? Får 
du øye på at jeg skjuler noe? Kan du se at jeg har en lang 
sykdomshistorie? …. Nei, det var akkurat det jeg trodde.»   
   Camilla (22)



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. 

i begynnelsen t-skjorte på meg under samleie 
for å føle meg tryggere, og for å skjule posene 
litt. Det har vært et stort skritt å knytte seg til 
en person på denne måten. Men mine erfaringer 
er at om man tørr å ta det store steget, kan 
det utvikle seg til et sterkt forhold. Posene på 
magen hindrer oss ikke i å ha et fint samliv.

Det er en risiko for at posene kan lekke under 
samleie. Dette har jeg selv erfart, og det var 
ikke gøy. Da det skjedde visste jeg ikke helt hva 
jeg skulle gjøre. Det endte med å legge dynen 
over der det lakk fra posen, og prøve å ikke 
tenke så mye mer over det, og det gikk faktisk 
veldig fint. En flau situasjon for oss begge, som 
vi kan le av i dag. Vi har en egen humor, og han 
kan se meg naken uten at jeg føler meg ukom-
fortabel. Tenk det! 

Vi er begge aktive og har flere verv i foreningen. 
Jeg er takknemlig for å ha en kjæreste som er 
så interessert i min hverdag og NORILCO. Dette 
er givende og spennende frivillig arbeid for oss 
begge. 

Tross en hard start på livet, lang sykdomshis-
torie og utfordringer i hverdagen med stomi, 
lever jeg et godt liv. Mine to poser på magen 
reddet faktisk livet mitt, og det gjør det lettere 
å akseptere livet med stomi. 



TEMA:
STOMI

SPESIAL ISTEN PÅ 
STOMIPRODUKTER

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  
Askim 68 81 72 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  
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  
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. 



	  
Invitasjon	  til	  NORILCOs	  Ungdoms	  (15-‐35	  år)	  

	  vinterleir	  4-‐7	  februar	  2016	  	  
	  
NORILCOs	  Ungdom	  har	  gleden	  av	  å	  invitere	  til	  tur	  til	  fjells	  igjen.	  Denne	  gangen	  går	  
turen	  til	  en	  plass	  vi	  ikke	  har	  vært	  før:	  	  Sjusjøen	  Lodge	  i	  Lillehammer.	  Vi	  skal	  overnatte	  
i	  en	  helt	  ny,	  flott	  storhytte	  som	  har	  mye	  å	  tilby.	  Storhytten	  i	  flotte	  omgivelser	  
inneholder	  blant	  annet	  flere	  flotte	  rom,	  badstue,	  og	  boblebad.	  Vi	  vil	  legge	  til	  rette	  for	  
at	  leiren	  er	  et	  sted	  der	  alle	  kan	  trives,	  enten	  de	  har	  ski	  på	  beina	  eller	  ikke.	  For	  mer	  
informasjon	  og	  bilder	  av	  hytten,	  gå	  inn	  på:	  http://sjusjoen.no/nb-‐no/Sjusjoen-‐Lodge	  
	  
Allerede	  nå	  røper	  vi	  at	  på	  lørdag	  skal	  vi	  få	  prøve	  å	  kite.	  Dette	  er	  et	  introkurs	  uten	  ski	  
på	  bena.	  Denne	  aktiviteten	  har	  vi	  ikke	  prøvd	  før,	  og	  blir	  en	  spennende	  og	  morsom	  
aktivitet	  som	  vil	  utfordre	  folk	  i	  alle	  aldre.	  Som	  vanlig	  blir	  det	  mulighet	  for	  å	  stå	  i	  
skitrekk	  for	  de	  som	  ønsker	  det,	  der	  NU	  dekker	  skitrekk	  eller	  hovedaktivitet	  på	  lørdag.	  
Ønsker	  du	  å	  stå	  i	  skitrekk	  fredag,	  må	  skikort	  dekkes	  selv.	  	  	  
	  
Med	  andre	  ord	  er	  det	  duket	  for	  mange	  flotte	  vinteraktiviteter.	  Dette	  blir	  en	  sosial	  
og	  kjekk	  tur,	  og	  vi	  gleder	  oss	  til	  å	  være	  sammen	  med	  dere.	  Endelig	  program	  og	  mer	  
informasjon	  kommer	  etter	  påmeldingsfristen.	  Egenandel	  for	  medlemmer	  er	  på	  kr	  
1000,-‐	  ikke-‐medlemmers	  egenandel	  er	  på	  kr	  2000,-‐	  i	  tillegg	  til	  at	  de	  må	  betale	  for	  
reisen	  selv.	  Medlemmer	  regnes	  de	  som	  har	  betalt	  kontingent	  for	  2015.	  
Påmeldingen	  er	  bindende,	  frafall	  må	  dokumenteres	  med	  legeerklæring	  for	  
refusjon.	  	  
	  

Har	  du	  spørsmål	  ta	  kontakt	  med	  Camilla:	  camillatjessem@hotmail.com	  /	  98611160	  
eller	  Toril:	  torilelin@hotmail.com	  /	  98070303,	  eller	  på	  facebookgruppen	  vår.	  	  
	  

Påmeldingen	  er	  fra	  28	  okt.	  til	  29.nov	  på	  www.norilco.no	  	  
	  (Husk	  å	  sjekke	  kvitteringen	  du	  får	  på	  epost,	  ta	  kontakt	  med	  sekretariatet	  hvis	  du	  ikke	  har	  tilgang	  til	  internett	  eller	  får	  

problemer)	  
	  

Med	  vennlig	  hilsen	  NU	  styret	  
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Stortinget er 
et krevende 
arbeidssted. 
Lange arbeids-
dager og pend-
lerliv kan være 
påkjenning nok, 
også for de som 
ikke har andre 
utfordringer. 
Heldigvis 
skremmer ikke 
det Høyres 
Tone Wilhelmsen 
Trøen, selv om hun 
alltid vet hvor toa-
lettet er.

tekst: Margrethe Gustavsen
foto: Hans Kristian Thorbjørnsen



«Pendler du?» spør mannen i sikkerhetskontroll- 
en i inngangen til Det norske storting. «Ja, stort 
sett», sier Wilhelmsen Trøen. Det viser seg at de er 
fra Eidsvoll begge to, men mens han bare har vært 
tilbake for å besøke sin far, pendler hun nesten hver 
dag mellom familien på Eidsvoll og jobben i Oslo. 
«Jeg har faktisk hybel likevel», sier hun så. «Når jeg 
må være på kontoret fra 8.00 til 23.00 orker jeg ikke 
å bruke to timer på toget.»

Tone Wilhelmsen Trøen er befriende tydelig på at 
livet som stortingsrepresentant kan innebære tøffe 
tak og lange dager, i et tillitsverv som ikke omfattes 
av arbeidsmiljøloven. Viktigere er det likevel at hun 
har valgt å være åpen om at hun har operert inn et 
reservoar der tykktarmen hennes tidligere satt. 
Etter nesten 15 år med sykdommen ulcerøs kolitt 
ble hun i 2005 kvitt sykdommen og mesteparten av 
plagene. Nå føler hun på ansvaret for å bryte med 
tabuet rundt mage og tarmsykdom.

- Jeg føler på et ekstra ansvar om å være åpen, 
fordi mage og tarm er så tabubelagt. Derfor er det 
fint når jeg opplever at andre forteller at de får noe 
ut av at jeg har vært åpen. Det er jo ikke alltid lett, 
avføring er avføring. Det som er mest tabubelagt 
rundt min helse er at når du fjerner tykktarmen har 
man mange tømminger, ofte diare og magen lager 
veldig mye lyder. Det har til tider vært vanskelig, men 
jeg har lært meg å være mer åpen. Hvis jeg sitter 
i et foredrag eller liknende, så sier jeg ofte fra på 
forhånd. Nå har kollegaene mine blitt hjelpere, som 
passer på at det er toaletter i nærheten.

De utfordringene reservoaret gir i dagliglivet er 
likevel små sammenliknet med de plagene sykdom-
men ga, særlig de siste årene før operasjonen. En 

erfaring som har satt spor.
- Jeg kunne ikke ha gjort det jeg gjør uten 

operasjonen. Før det var det veldig 
tøft. Jeg kunne ikke fly, jeg kunne 

ikke gå på tur, fordi jeg alltid 
måtte ha tilgang på 

toalett. Jeg kjente 
på det å leve med 

kroppslige be-
grensninger, og 

hvor fort man 
blir fortvila 

når kroppen 

svikter. Jeg var heldig som kunne stå i jobb, på grunn 
av en fleksibel arbeidsgiver, men det var mye jeg ikke 
kunne være med på og det har lært meg litt om hva 
mennesker med kroniske lidelser må leve med, sier 
Wilhelmsen Trøen.

Når man kommer inn i stortingssalen og ser den 
høytidelige arkitekturen, eller går inn i restauranten 
der partiene sitter ved sine designerte partiinndelte 
bord, virker ikke akkurat Stortinget som en normal 
arbeidsplass. Samtidig er det også det det er. 

- Man sitter jo på tillit fra velgerne i fire år av gan-
gen, og man må forvalte den tilliten, og da må man 
gjøre jobben, sier hun. 

Wilhelmsen Trøen sitter i hvert fall til 2017 i helse- 
og omsorgskomiteen på Stortinget. Hun har arbeidet 
med helsepolitikk i lokalpolitikken siden hun var 21 år, 
men selv om hun var engasjert i helsepolitikk før hun 
ble syk, forteller hun at sykdommen likevel har hatt 
stor innvirkning på valgene hun har tatt i yrkeslivet. 
Hun utdannet seg nemlig til sykepleier i 2008, et yrke 
hun kanskje går tilbake til en dag.

- Etter jeg var syk tok jeg sykepleierutdanning. Det 
var et veivalg som sykdommen ledet meg inn på. Da 
hadde jeg jobbet med administrasjon, markedsføring 
og eiendomsforvaltning i 20 år. Jeg var veldig syk, og 
da jeg plutselig ble frisk kom jeg til et veiskille, som 
mange som har vært gjennom sykdom. «Nå har jeg 
fått alle disse nye mulighetene, hva skal jeg bruke 
dem til?» Jeg fikk bare jobbet som sykepleier i to år 
da, før jeg endte her, sier hun. 

Til daglig tenker ikke Tone Wilhelmsen Trøen over 
at hun har et skjult handikap. For henne er det viktig 
å få frem nettopp at hun nå mener hun har fått god 
helse, med hjelp av en spesialisthelsetjeneste hun 
omtaler i svært positive ordelag.

- Jeg syns jeg har vært veldig heldig. Jeg hadde noen 
år som syk, men nå kan jeg leve et 100 % aktivt liv, 
med få begrensninger. Det må man jo kunne glede 
seg over. Jeg opplever at utfordringer ofte blir gan-
ske jevnt fordelt. Mange opplever jo at livet går opp 
og ned, og det er mange tabubelagte helsetilstander, 
som psykiske lidelser. Det å ha vært veldig sårbar, og 
ligget og lyttet etter sykepleierens skritt, fordi man 
var avhengig av hjelp til alt, ga meg mye som syke-
pleier. Samtidig er det også en erfaring som har gjort 
noe med meg som menneske.

En helt vanlig dame i en
helt vanlig jobb?
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Da Tall Ships Races gjestet Kristiansand 
den 25-28. juli ble NU Sørlandet invitert 
om bord på Dar Mlodziezy i Kristiansand.

Vi var 6 ungdommer fra NU Sørlandet 
som mønstret på Dar Mlodziezy, denne 
sol og vindfulle søndagen, sammen med 
over 200 andre. Dar Mlodziezy er et 3 
masters, klasse A skip fra Polen, og var 
et av de største skipene som lå til kai i 
Kristiansand med sine 108,81m.

Ombord ble vi servert polsk tapas og 
drikke. Det blåste mye, men omsider fant 
vi oss et bord bakerst på båten hvor det 
ikke var så mye vind, og hvor vi hadde 
fin utsikt over scenen og konsertene på 
kaiområdet. Med mye god mat og drikke 
i hyggelig selskap gikk kvelden fort. Vi 
fikk sett litt rundt på båten i tillegg til ta 
gruppebilde av gjengen. Vi satte stor pris 
på invitasjonen og hadde en sosial og 
hyggelig kveld.

NU Sørlandet på Tall Ships 
Races i Kristiansand
tekst/foto: Glenn Nevland, Nestleder NU Sørlandet

Hele gjengen minus fotografen på den røde 
løperen.

Vi var om bord i et stort og mektig skip



Dansac NovaLife.  
En pose.  

To hudplater.  
Flere muligheter.
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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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Heidi, ileostomi siden 2002

NYHET!1.oktober    2015

Ønsker du mer informasjon eller en vareprøve? Ta kontakt:
E-post: kundeservice.norge@dansac.com
Tlf: 66 77 66 50   WEB: www.dansac.no
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Første tur med NU
Sørlandet gikk til Bortelid
tekst: Camilla Tjessem, Leder i NU Sørlandet 

En fornøyd NU Sørlandet gjeng på tur til Bortelid. 
Foto: Gisle Winsent
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I forkant av denne turen med NU Sørlandet var vi i 
det nydannede styret, og trolig ungdommene, veldig 
spente. Dette var den aller første turen vi hadde sam-
men som et nytt lokalt ungdomslag. Vi satte nesen 
mot fjellet til Bortelid hvor vi skulle tilbringe en helg 
med likesinnede ungdommer, og bli bedre kjent med 
hverandre. Da vi ankom Bortelid ble vi møtt av flott 
natur og en fin hytte. Peisen ble tent, ullsokken kom 
på mens boblebadet ble varmet opp. Vi var klar for en 
skikkelig hyttetur med gjengen. Det tok ikke lang tid 
før praten satt løst og stemningen var på topp både i 
boblebadet og i hytta. Fredag bød på en 3 rettes 
middag og mye sosialt. Vi fikk til og med disket opp 
med kake og bursdagssang. Irene hadde nemlig burs-
dag og fikk blåse ut lysene på kaken! 

På lørdag fikk vi besøk av Kathrine og Gisle, og med 
seg i bilen hadde de en stor grill og mye god mat! 
Gisle fikk på seg kokkeforkleet og disket opp med 
god grillmat. Vi fikk også besøk av en søt hund med 
navnet Noddy. Dette var et koselig besøk som vi 
satte pris på. 

Jeg vil takke for en kjempefin og vellykket første tur 
med flere i gjengen fra Sørlandet. Det var mange fine 
samtaler, latter og gode minner som jeg tar med meg 
videre. Jeg gleder meg til flere flotte turer og veien 
videre for NU Sørlandet. 

I bilen hadde Gisle og Kathrine med seg grill og grillmat.
Gisle på med kokkeforkleet og disket opp med god grillmat. 
Foto: Camilla Tjessem

Utsikten fra hytta vi bodde i. 

Foto: Camilla Tjessem 
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NORILCO NU SØRLANDET fortsetter

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

Deltakerne sier:

Latteren satt løst hele helgen, sosialt,
antastisk flott opplevelse, hyttekos
og nydelig mat
 Kristin

Vi fikk virkelig tid til å snakke
og bli godt kjent
 Irene

 Takk for et avbrekk i hverdagen med en fantastisk 
flott gjeng. Jeg som mange andre har flere utfordring-
er, og trenger å lære å koble av noen ganger. Denne 
helgen gav meg mye ny energi og nye tips og råd om 
hvordan løse hverdagsutfordringer. Pose på magen 
skal ikke være noen hindring. Jeg hadde null lekkasje 
denne helgen. Det var verre da jeg skulle dusje om 
morgenen og alt vannet rant utover hele gulvet på 
badet! Dette ble fikset opp i av flotte ledere. 

Jeg vil huske denne turen i mitt hjerte slik: Latteren 
satt løst hele helgen, sosialt, fantastisk flott opp-
levelse, hyttekos og nydelig mat. På turen var det 
nydelige mennesker med et stort smil om munnen 
og masse hjerterom for såre temaer. Denne helgen 
var en god mulighet til å komme seg på tur, samt få 
en fantastisk følelse av å være ivaretatt og ønsket. 
En stor takk til Camilla og Glenn som legger så mye 
arbeid og engasjement i NORILCOs Ungdom. Dere er 
mine hjertevenner for livet”.

Kristin (30)

 Jeg synes turen var kjempe artig. Vi fikk virkelig tid 
til å snakke og bli godt kjent. Herlige folk, latter, sang, 
god mat, nydelig vær og velvære i utendørs boble-
bad. Det trengs for å lade batteriene i en ellers travel 
hverdag»

Irene Haddeland
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NORILCO STATSBUDSJETT

Finansdepartementet la den 7. oktober fram sitt 
forslag til statsbudsjett for 2016. I dette forslaget 

ble det foreslått å fjerne barrierekluter og hudfilm 
fra blåreseptlistene for stomi og inkontinens. 
NORILCO jobber i dag mot eventuelle kutt i sorti-
mentet, og møter til høring i helse- og omsorgs-
komiteen på Stortinget i statsbudsjettforhandlin-
gene. Her tar NORILCO avstand fra alle kutt som vil 
ramme våre medlemmer og den øvrige brukergrup-
pen av disse produktene. Det er i dag få brukere 
som har mulighet til å betale for produkter fra egen 
lomme, og når produktene det er snakk om bidrar til 
å holde brukeren i jobb, vil det på sikt være en større 
merkostnad for staten å frata brukeren forebygg-
ende produkter.

Ut i fra NORILCOs tette dialog med HELFO gjelder 
de foreslåtte produktene kun få enkeltprodukter 
i denne runden, og vi vet med sikkerhet at dette 
gjelder kun ett produkt på listene for stomi. Det er i 
dag få stomiopererte som vil merke dette, men det 

er svært mange brukere med avføringslekkasjer som 
mister et viktig produkt fra listene for inkontinens. 
NORILCO har også vært i dialog med NOFUS, Norsk 
forening for personer med urologiske sykdommer og 
inkontinens, og vi har en felles interesse i å gjøre livet 
med nedsatt funksjonsevne så godt som mulig for 
våre medlemmer. 

Daglig leder i NORILCO, Simen Brændhaugen er 
bekymret for forslagene som kommer fram av 
statsbudsjettet.  - Det er ikke noe vi heller vil, enn å 
beholde et bredt sortiment på blåreseptlistene, og 
vi mener at forslagene i statsbudsjettet er smålige 
og lite gjennomtenkte. Å frata brukere med stomi og 
avføringslekkasjer forebyggende produkter vil kun 
medføre en flytting av problemet fra en post til en 
annen, og vil høyst sannsynlig innebære en merkost-
nad framfor en innsparing. 

Vi kommer tilbake med oppdateringer fra forhandlin-
gene i neste nummer av NORILCO-NYTT. 

Informasjon:

Web: www.ynolens.no

Mail: stomi@ynolens.no

Telefon: 95 22 21 58

Statsbudsjett 2016
tekst: Margrethe Gaassand
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På grunn av denne sjukdommen var eg mykje på 
sjukehuset, og måtte fjerne tjukktarmen. Eg fekk 

stomi, men den ble lagt tilbake da eg ble betre av det. 
Men det hjelpte ikkje i lengda. 

Tida etter eg kom til Norge var eg mykje på Riks-
hospitalet. I mellom sjukehusopphalda prøvde eg å 
leve normalt, men det var ikkje lett. Eg hadde mykje 
vondt, blei dårlig av veldig mykje, og det gjekk ikkje 
en dag utan at sårheita prega meg.

Det kunne vere ting eg hadde gleda meg til å gjere 
lenge, men når den dagen kom, så var eg dårlig. Eg 
valte å trosse smertane, for eg var ei jente som 
sjeldan avlyste ting.  Eg satt ofte dans og sosial 
aktivitet framfor sjukdommen, og erfarte at det ikkje 
alltid var so lurt. Lange fjellturar med klassen kunne 
ofte vere eit mareritt. Eg havna ofte bakarst i rekka 
og blei stille, medelever trudde at eg var lat og sur, 
at eg « gjekk rart,» uvitande om årsaken.  Dei visste 
ikkje kva eg sleit med.

Eg var ei aktiv jente fram til eg var 20 år. Da tok 
sjukdommen over kvardagen min. Eg mista mange 
venner fordi dei aldri skjønte kvifor eg avlyste ting. 
Eg var søvnlaus, og såra bak ville ikkje gro. 

Vendepunktet 
I 2012 var eg langt nede og viste ikkje kor eg skulle 
gjøre av meg.  Korleis skulle eg få kontroll på smer-
tene?  Eg kontakta til slutt fastlegen. Da blei det 
fart på sakene, og eg blei tilvist til ein spesialist på 
Haukeland Universitetsjukehus. 

Hos han fekk eg beskjeden eg  eigentleg hadde  
venta på lenge. Det var ikkje anna alternativ enn 
stomi. Han skjønte korleis eg hadde det og sa: - Det 
er ingen enkel løysing, men det er en løysing på eit 
stort problem. 
  
Månadene gjekk og tanken på å få pose på magen 
som skulle vere der livet ut, skremte meg.  

Eg blei operert i januar 2013, og en ny kvardag kunne 
begynne. Då eg vakna med pose på magen blei eg 
både skremt og letta på same tid. Eg huska godt 
første gongen eg skulle skifte på posen på eigen 
hand dagen  etter eg kom heim fra sjukehuset.  

I byrja var eg veldig varsam med alt eg gjorde, men 
etter kvart begynte eg å gå på fjellet og såg at det 
gjekk veldig fint.
 
I dag
Etter operasjonen har eg fått tilbake gnisten i livet. 
No driver eg på med sjukepleiarstudier og målet 
mitt er å kunne hjelpe andre personer som kjem opp 
i vanskelige situasjonar. Ein drøm er å bli stomisjuke-
pleiar. Eg lever i dag et veldig bra liv utan smerter og 
plager ved hjelp av en liten pose på magen. Eg har 
starta opp igjen med trening og holdar fortsatt på 
med å utforske meir når det kjem til stomi og bading. 
Eg ønskjer ikkje at stomien hindrar meg i å gjøre det 
eg er mest glad i, nemlig å bade. Etter 2.5 år med 
ileostomi so er eg takknemlig for at legen på Hauke-
land ikkje kunne gi meg nokken val.

Eg takkar for at NORILCOs Ungdom fins, det å kunne 
komme samen med andre ungdommar i same situas-
jon har hjelpt meg med å bli tryggare på å leve med 
stomi. Eg nemne også min første vinterleir i 2014, der 
eg fekk prøve mange ulike aktiviteter. Bading, som eg 
var veldig glad i da eg var liten, fekk eg også prøve for 
første gong i eit trygt miljø etter operasjonen. 

I dag er eg blitt so trygg på meg sjølv og stomien at 
eg går i symjehallen ilag med andre.

Silvia forteller
Mitt namn er Silvia Grotle, eg er 25 år gammal. Eg er født i São Paulo 
i Brasil, og vart i 1994 adoptert til Norge, då eg var 4,5 år. Den tida eg 
budde i Brasil, gjekk eg gjennom mine første operasjonar. Grunnen var en 
sjukdom som hette Hirschbrung.

tekst: Silvia Grotle foto: Privat

«Eg hadde hørt om  folk  som hadde det, søkt det 
opp på nettet og las mykje om tema . Men var lenge 
usikker på om dette kom til å hjelpe meg , men 
skulle eg  få en betre kvardag, so måtte eg  gjennom  
den operasjonen, for sånn eg hadde det no kunne 
eg ikkje ha det lenger.»



«Eg sto på badet framfor speilet  med 
skjelvende hender og svetten ran ,og  
prøvde tålmodig å gjøre det eg hadde 
lært på sjukehuset. Men det gjekk ikkje 
so bra, eg fekk lekkasje med ein gong. 
Dette gjentok seg fleire gonger. På det 
tidpunktet tenkte eg: - Har eg valt eit liv 
med lekkasje 4-5 gonger i døgnet.

Takket vere ein dyktig stomisjuke-
pleier fekk eg hjelp til nytt utstyr og slutt 
på  lekkasjen»
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Hvor lenge har du fungert som aktiv 
likeperson?
Jeg ble operert i 2009, først med en midlertidig ileo-
stomi, men etter hvert endte jeg opp med en perma-
nent colostomi.  Jeg meldte meg inn i NORILCO etter 
den første operasjonen, men likeperson ble jeg ikke før 
våren 2013.

Hva motiverte deg til å begynne?
Kort fortalt var det møter jeg som pasient hadde med 
likepersoner fra NORILCO.  Selv om planen var en 
midlertidig stomi, så sa jeg ja til besøk allerede etter 
første operasjon. Jeg ante jo knapt hva en stomi var 
og følte jeg trengte informasjon. Det jeg egentlig var 
mest opptatt av var imidlertid om jeg kunne komme 
meg ut på tur i marka igjen, og om jeg kunne fortsette 

Møt din likeperson

Likeperson ESPEN STANG

BOSTED Oslo

LIKEPERSONSVERV Besøker og sekretær i  
NORILCO avd. Oslo 

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 Espen Stang i  
 NORILCO Oslo, likeperson gjennom 2 1/2 år.

tekst: Jacqueline B. Mikula Foto: Privat

å gå på konserter i små rockeklubber med dårlige 
toalettfasiliteter. Det å se at det kom to helt vanlige 
mennesker, som fortalte at de levde et helt normalt 
liv, var befriende. Og som bildet viser har jeg kommet 
meg ut i naturen igjen. Da jeg så fikk den permanente 
stomien ba jeg igjen om besøk. Erfaringen jeg hadde 
gjort meg medførte helt andre spørsmål. Nå var jeg 
mer opptatt av hvordan man unngår problemer som 
lekkasjer og sår hud, blant annet. Denne gangen var jeg 
innlagt i 6 uker og opplevde at mange andre pasienter 
også fikk råd, og ikke minst oppmuntring, av besøkere 
fra NORILCO. Etter det var jeg egentlig aldri i tvil om at 
jeg ville bli likeperson.

Hvorfor er du likeperson?
Mine møter med likepersoner var både informative og 
oppmuntrende. Likeledes har deltagelse på møter og 
kurs, ofte i regi av NORILCO, lært meg mye om hvordan 
andre opplever og takler situasjoner. Ønsket om selv 
å kunne bidra til å gi medmennesker et tilsvarende 
løft i en vanskelig tid er nok hovedgrunnen til at jeg er 
likeperson. 

Som likeperson møter du mange historier. 
Hva gir deg mest, og hva kan være tungt?
Det som gir meg mest er å gå fra et besøk med følelsen 
av å ha vært med på å gjøre dagen til pasienten litt let-
tere.  Ofte går det på å fortelle om praktiske ting rundt 
det å leve med stomi, men noen ganger kan det være 
noe helt annet, som å være tilstede som en nøytral 
person pasienten kan snakke med om godt og vondt.  
Blant de tunge opplevelsene er møtene med alvor-
lig syke mennesker, der det er lite en kan bidra med 
utenom kortsiktig trøst. 
“Det tyngste er likevel å møte de som mener at et liv 
med stomi absolutt ikke er noe liv. Når man ikke fram til 
de med en oppmuntring så er det tungt å gå hjem.”
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 Det er også tungt når en pasient ikke ønsker å motta 
besøk. En undrer seg jo på om vedkommende kanskje 
er en av de som helst vil stenge alt ute og som derfor 
virkelig hadde trengt råd og oppmuntring.

Hvordan har likepersontjenesten i 
foreningen utviklet seg?
På den korte tiden jeg har vært likeperson har jeg ikke 
opplevd noen stor forandring, inntil nå. Fremtiden tror 
jeg imidlertid blir spennende. Utvidelsen av foreningen 
til å omfatte mage- og tarmkreftpasienter generelt 
kan by på store utfordringer. Selv om jeg har hatt kreft 
selv, og selv om mange av dem vi besøker nå er rammet 
av kreft, så er det én ting å være likeperson for en med 
stomi eller reservoar, noe helt annet blir det å forholde 
seg til sykdommen kreft og alt det fører med seg, ikke 
minst psykisk. 

Hva betyr likepersontjenesten for de 
personene du møter?
Generelt sett sitter jeg igjen med inntrykk av at pasien-
tene setter stor pris på at vi kommer på besøk og at 
likepersontjenesten er viktig for å hjelpe pasientene i 
gang. 
– Med den korte liggetiden på sykehusene er likeper-
sontjenesten ekstra viktig, og jeg passer på at pasien-
tene blir informert om at vi er tilgjengelig også utenom 
sykehuset, og insisterer på at de ber om oppfølging fra 
stomisykepleier.  Det er jo først etter litt tid at en blir 
klar over hvor problemene egentlig ligger.

Hvordan tror du likepersontjenesten står i 
fremtiden?
Likepersontjenesten vil fortsette å ha stor betydning. 
Jeg har allerede nevnt den korte liggetiden, den gjør 
at det å kunne få råd og støtte utenfor sykehuset er 
desto viktigere. I den forbindelse tar jeg meg i å omtale 
de jeg treffer som pasienter. Det skyldes at jeg nesten 
utelukkende har gått besøk på sykehus, men det er 
viktig å gjøre oppmerksom på at vi som likepersoner 
kan og bør være til hjelp også for de som er friskmeldt. 
Norge blir hele tiden et mer multikulturelt samfunn. 
Sykdom tar lite hensyn til etnisk bakgrunn og mens jeg 
var innlagt traff jeg medpasienter av mange folkeslag. 
Likevel er inntrykket mitt at relativt få med fremmed-
kulturell bakgrunn ber om besøk, tar kontakt eller blir 
likepersoner. Det kan sikkert skyldes flere ting, men i 
mange kulturer er nok tiss og bæsj et enda større tabu 
enn det dessverre fortsatt også er hos oss. Her tror jeg 
likepersontjenesten og helsevesenet generelt, har en 
stor utfordring. Noe annet jeg lurer på er hvordan det 
fungerer i distriktene. Her i Oslo er tilbudene mange 
og avstandene overkommelig, men utover i distriktene 
hvor tilbudene kanskje er færre, og avstandene desto 
større, må det være problematisk. Sentralisering av 

sykehustjenestene gjør kanskje den første kontak-
ten enklere, men jeg vil tro oppfølgingen vil bli desto 
vanskeligere. Videreutvikling av nettbaserte tjenester 
som tilbud om ”besøk” via Skype og lignende er kanskje 
en vei og gå, men en må huske på at mange av de vi 
skal forholde seg til tilhører en generasjon som ikke er 
fortrolig med dette. Og, ingenting kan helt erstatte det 
direkte møtet mellom personer. 
     
Er rekruttering vanskeligere i dag enn før, 
og hva tror du kan være løsningen?
Jeg er ganske fersk i faget og har ikke direkte hatt noe 
med rekruttering å gjøre, men inntrykket er at rekrut-
teringen er relativt bra. Det siste likepersonkurset var 
jo helt fulltegnet.
–  Jeg tror imidlertid det vil være viktig å rekruttere 
flere likepersoner med en fremmedkulturell bakgrunn.
Hvordan en fikser på dette er vet jeg ikke, men her er 
det nok mye å hente. 

Hva kan vi gjøre for å være her for nye 
pasienter og løfte frem at dette tilbudet 
fins?
Det er viktig at vi er i kontakt med sykehusene 
hyppig slik at vi når pasienten før utskriving. I den 
sammenheng er det også viktig å oppfordre syke-
pleiere på avdelingen til å informere om vår eksistens. 
Stomisykepleiere, kreftkoordinatorer og Vardesen-
trene er også svært sentrale i denne sammenheng. 
NORILCO synes å ha et godt samarbeid med bandas-
jistfirmaene. Disse har hyppig kontakt med pasienter 
og mange tilbyr ekspertise i form av stomisykepleiere, 
ernæringsfysiologer og lignende. I hvor stor grad de 
henviser til NORILCOs likepersontjeneste vet jeg ikke, 
men hvis ikke så burde vi kanskje få til en form for 
samordning.  

Hvordan vil du råde en aspirerende like-
person til å gå frem?
Det er viktig at man går noen runder med seg selv og 
tenker på om man vil passe til og ikke minst, kunne 
takle utfordringene ved å være likeperson. Men, dine 
erfaringer er viktige, så ta kontakt med den lokale 
likepersonstjenesten. På den måten vil du få råd og 
veiledning i hva som skal til. 

 «Det som gir meg mest er å gå fra et besøk 
med følelsen av å ha vært med på å gjøre dagen 
til pasienten litt lettere»
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Dette skjer

Kurs for deg med blærekreft og 
dine nærmeste
Tid: Tirsdag 24. november kl. 09.00–15.00. 
Sted: Lærings- og mestringssenteret på Bærum 
sykehus
Kostnader: Egenandel på kr. 320,-. Gratis for de med 
frikort. Ingen egenandel for pårørende.
Henvisning: For å kunne delta på kurset må man ha 
en henvisning fra fastlegen /spesialist. 
Henvisningsskjema sendes til Vestre Viken HF, 
Dokumentsenteret/Lærings- og mestringssenteret 
Bærum sykehus, Pb 800, 3004 Drammen før første 
kursdag.

Temaer:
• Om blærekreft, diagnose, behandling og bivirk-
ninger 
• Å leve med blærekreft / erfaringsutveksling 
• Kosthold
• Bekkenbunnstrening og fysisk aktivitet
• Seksualitet og samliv 
• Presentasjon av NORILCO og Kreftforeningen
(Med forbehold om evt. endringer)

EKSTERNT
HEDMARK
Kreftforeningens temakafé
4. november kl. 18:00 - 20:00
Temakafé i Kreftforeningens lokaler
Strandgata 65, Hamar.
Kveldens tema er “Sanz - velvære”

Kreftforeningens temakafé
18. november kl. 18:00 - 20:00
Temakafé i Kreftforeningens lokaler
Kveldens tema er “Livslyst».

Julemøte
Tid: 27. november kl. 18:30
Vi møtes på Kilde Gjestgiveri i Løten til årets siste 
medlemsmøte.
Svein Erik og Olaf gleder oss med evergreens.
Deilig julemat og utlodning.
Påmelding til Kjell Erik tlf. 474 16306 eller Birger 
tlf. 951 85481 innen 22.11.

Kreftforeningens temakafé
Tid: 2. desember kl. 18:00 - 20:00
Temakafé i kreftforeningens lokaler
Vi får besøk av Knut Faldbakken.

Kreftforeningens temakafé
Tid: 16. desember kl. 18:00 - 20:00
Temakafé i Kreftforeningens lokaler
Juleavslutning med julemat.

ROMSDAL
Julemøte
Tid: Onsdag 25. november kl. 18.00.  
Sted: Hotell Alexandra i Molde.

Grunnet matbestilling må vi ha bindende på- 
melding til julemøtet innen 4.november til: 
Annlaug Årflot: Tlf. 71 21 81 24 (Mobil: 994 54 022) 
eller e-post: annlaug@norilco.no 
Rigmor Malones: Tlf. 928 56 741

LOKALT

AUST-AGDER
Medlemsmøte
Tid: 26. oktober
Tema: Mage- og Tarmkreft

Julemøte
Tid: 20. november kl. 18:00
«Hjemme hos Wenche»
Se eget medlemsbrev for ytterligere informasjon, 
eller ta direkte kontakt med distriktsavdelingen.

BERGEN, HORDALAND, OG SOGN OG FJORDANE
Medlemsmøte
Tid: 5. november
Medlemsmøte med samtalegrupper.

Julebord
Tid: 11. desember
Vi arrangerer julebord for alle våre medlemmer.
Se eget medlemsbrev for ytterligere informasjon, 
eller ta direkte kontakt med distriktsavdelingen.

Mer informasjon om de ulike arrange-
mentene finner du på våre nettsider, 
www.norilco.no
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MEDIQ DIREKTE er spesialist på ekspedering av blåresepter. Hos oss får du snakke med stomisykepleiere og  
produktspesialister som gir produkt- og stomifaglig veiledning. For informasjon om stomi, se vår side www.stomi.no 

Du kan også besøke våre klinikker for råd og veiledning innen stomi. 

Telefon 67 02 44 40 
www.mediqnorge.no

MEDIQ – for deg som bruker stomiutstyr  
og trenger gode råd og veiledning 

Besøk oss på www.stomi.no  

Vi leverer alt 
du trenger av 
stomiutstyr  
i hele Norge.

OSLO/APOTEK 
Pilestredet 7
Tlf. 45 21 85 51
Faks 22 47 83 29

HAMAR 
Torggt. 1
Tlf. 67 02 44 40
Faks 67 02 44 00

BERGEN 
Solheimsgaten 15
Tlf. 67 02 44 40
Faks 67 02 44 00

STRØMMEN 
Strømsveien 61
Tlf. 67 02 44 40
Faks 67 02 44 00

GJØVIK 
Strandgt. 17
Tlf. 67 02 44 40
Faks 67 02 44 00

TØNSBERG 
Kammegt. 4
Tlf. 67 02 44 40
Faks 67 02 44 00

Gratis og 
rask hjemlevering. 

Bestill dine varer på 
tlf. 67 02 44 40

VESTFOLD
Julemøte
Tid: 3. desember
«Furulund Kro» i Stokke.
Se eget medlemsbrev for ytterligere informasjon, 
eller ta direkte kontakt med distriktsavdelingen.

ØSTFOLD
Julemøte
Tid: 27. november, kl. 18:30
Sted: Tuneheimen – Sarpsborg
Tema: Eget opplegg og innbydelse.
Se eget medlemsbrev for ytterligere informasjon, 
eller ta direkte kontakt med distriktsavdelingen.

SØR-ROGALAND
Turgruppe
2. november kl. 17:00
Ved vannbassengene i Egersund
 
Turgruppe
2. november kl. 17:00
I Kleppeloen på Klepp

Turgruppe
2. november kl. 17:00
I Sandvedparken i Sandnes

Turgruppe
12. november kl. 17:00
Mosvannet i Stavanger

Likepersonsjuletreff/medlems-
julebord
Tid: 28. november kl. 19:00 -  23:00
Sted: Residence Sandnes 
Se eget medlemsbrev for ytterligere informasjon, 
eller ta direkte kontakt med distriktsavdelingen.
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Nytt og nyttig

AKTIVITETSHJELPEMIDLER TIL PERSONER OVER 26 ÅR

Etter påtrykk fra blant annet FFO, ble ordningen 
med aktivitetshjelpemidler til personer over 26 
år iverksatt 1. juli 2014.

Ordningen er rammefinansiert med en ramme-
bevilgning på 55 millioner kroner per år. Det 
betyr at dersom man søker på et slikt hjelpemid-
del når potten for året er brukt opp, vil man få 
avslag. Da kan man eventuelt søke på nytt neste 
år. Foreløpig har dette ikke vært noen problem-
stilling. Potten for 2014 ble langt fra brukt opp, 
og de foreløpige tallene for 2015 viser at det 
fortsatt er mye å gå på!

Det er viktig at ordningen gjøres kjent og at 
funksjonshemmede og kronisk syke benytter seg 
av ordningen og søker om nødvendige aktivitets-
hjelpemidler. FFO er opptatt av at ordningen blir 
benyttet når vi endelig har fått den på plass.
 
Hva er et aktivitetshjelpemiddel?
Aktivitetshjelpemidler er hjelpemidler som er 
spesielt utviklet for at personer med nedsatt 
funksjonsevne skal kunne delta i fysisk aktivitet. 
Du kan få aktivitetshjelpemidler til å drive akti-
vitet alene eller sammen med andre. 

Dersom du kan bruke ordinært utstyr fra van-
lig handel, men har behov for å få spesialtilpas-
set dette til deg, kan du få dekket utgiftene til 
tilpasningen. Du betaler da selv det ordinære 
utstyret. Du bør ta kontakt med hjelpemid-
delsentralen på forhånd for å sikre at det er 
mulig å gjøre den tilpasningen som er nødvendig 
for at du skal kunne bruke utstyret. 

Eksempel på aktivitetshjelpemiddel kan være 
sykler, sykkelfront til rullestoler, piggkjelker, 
sitski, og rideutstyr. Dette er bare eksempler, 
det er mange flere aktivitetshjelpemidler man 
kan søke om.

Utlån
Aktivitetshjelpemidler blir lånt ut gjennom 
hjelpemiddelsentralen. Hjelpemidlet er folke-
trygdens eiendom og du skal levere hjelpemidlet 
tilbake når det ikke lenger er i bruk. Bruk skjema 

10-07.03 for å søke om aktivitetshjelpemiddel 
fra hjelpemiddelsentralen. 

Aktivitetshjelpemidler omfatter også orto-
pediske hjelpemidler, det vil si spesialproteser 
og ortopedisk fottøy. Søknadsprosedyren 
er tilsvarende som for andre ortopediske 
hjelpemidler. Bruk skjema 10-07.10 for å søke om 
ortopediske aktivitetshjelpemidler. 

Egenandel
Du betaler en egenandel på ti prosent av kjøpe-
summen for hjelpemidlet. Egenandelen skal 
maksimalt tilsvare 4 000 kroner per hjelpemiddel. 

Dersom du selv kjøper ordinært utstyr, og 
søker om å få spesialtilpasset dette, blir den 
ingen egenandel. Det er heller ingen egenandel 
ved reparasjon av utlånt aktivitetshjelpemiddel.

Utprøving
Det er viktig å prøve ut aktivitetshjelpemid-
delet før du sender søknad. Det finnes ofte 
flere varianter av samme type hjelpemiddel, 
og små detaljer kan være med på å avgjøre om 
hjelpemiddelet blir en suksess eller ikke. NAV 
har inngått prisavtaler med leverandører på en 
del hjelpemiddeltyper. Der er det viktig å sette 
seg inn i hvilke hjelpemidler som inngår i avtalen. 
Ergoterapeut og fysioterapeut i kommunen kan 
bistå med utprøving og søknad.

Mange hjelpemiddelsentraler arrangerer 
aktivitetsdager hvor du kan prøve ulike typer ak-
tivitetshjelpemidler. Det kan være nyttig å delta 
på en slik dag. I tillegg arrangerer Norsk Idretts-
forbund aktivitetsdager som kalles Grenseløse 
idrettsdager. På hjemmesiden til Norsk Idretts-
forbund finner du er oversikt over disse dagene.

FFO vet at det er mange som kan ha behov for 
og nytte av aktivitetshjelpemidler, og oppfordr-
er alle som tror de kan ha nytte av ordningen om 
å søke.

Mer informasjon om aktivitetshjelpemidler og 
søknadsskjema finner du hos www.nav.no 
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BOKANBEFALING «NOEN HAR ANDRE UTVEIER»

Kokeboken «For people with other exits» ble i 
juni i år kåret til verdens beste bok i kategorien 
«For Lifestyle body and soul».

Et 70-talls titler var med og konkurrerte om 
utmerkelsen under The BiB Gourmand awards 
i Kina, og boken er i disse dager nominert til 
«Best of the Best» under verdens største 
bokmesse i Frankfurt.
Håpet er at forleggere fra hele verden vil trykke 
opp boken på sitt språk.

- Kokeboken er en inspirasjonsbok for stomi- 
opererte, med tips fra andre mennesker i 

samme situasjon og matretter for alle situa-
sjoner, sier Maria Gylfe, Sjefssykepleier ved 
Danderyds Sjukhus AB, Sverige.

Boken er en lystfylt kokebok for deg som er ny- 
operert og lurer på hva du skal spise. Den er laget 
i samarbeid med kokker og kreative hoder på 
kjøkkenet, der de har tatt magefølelsen på alvor.

Boken inneholder også tips til deg som i 
hverdagen arbeider med stomiopererte, for 
eksempel i et sykehjems-kjøkken med begren-
sede ressurser. Boken beskriver hva og hvordan 
man kan tilberede enkle og gode småretter som 
ikke gir plager.

Boken er hittil oversatt fra svensk til tysk, 
finsk, dansk, og engelsk. Den norske overset-
telsen av boken «Noen har andre utveier – en 
kokebok med mere» er snart klar for publiser-
ing, og kan lastes ned gratis som en PDF-fil på 
www.norilco.no samt på www.ds.se/kokbok om 
et par uker. Følg med på hjemmesiden vår og 
NORILCOs offisielle Facebook-side.

Ønsker du å skaffe deg et papireksemplar av 
boken, kan du kontakte ILCO i Sverige. Send en 
e-post til info@ilco.nu.

Vi gjør oppmerksom på at boken kun er 
tilgjengelig i bokform på engelsk eller svensk. 
ILCO sender boken gratis mot at du betaler frakt 
og ekspedisjonsomkostninger (ikke toll-pliktig).

tekst: Jacqueline B. Mikula
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Blærekreft
Kurs for deg med blærekreft og dine nærmeste

Tirsdag 24. november 2015

Foto: ColourBox  |  Tekst og oppsett: Vestre Viken © 2014
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Kurset er utarbeidet i fellesskap med NORILCO , 
Urologisk seksjon ved Bærum sykehus og Lærings- 
og mestrings-senteret i Vestre Viken.

Målsettingen er at du som har, eller har hatt 
blærekreft, skal få hjelp til å mestre hverdagen og 
oppleve bedre forståelse og kontroll over egen 
situasjon.

Det å tilegne seg kunnskap og informasjon om 
egen situasjon, og få mulighet til å dele erfaringer 
med andre i samme situasjon kan bidra til dette.

I tillegg til forelesninger, blir det anledning til å stille 
spørsmål og drøfte generelle problemstillinger.

Målgruppe:
Personer som har diagnosen blærekreft og deres 
nærmeste. Maks 20 deltakere.

Når:
Kurset holdes to ganger i året.
Høstens  kurs er tirsdag 24. november
kl. 09.00–15.00. 

Sted:
Lærings- og mestringssenteret på Bærum sykehus

Kostnader:
Egenandel på kr. 320,-. Gratis for de med frikort.
Ingen egenandel for pårørende.

Henvisning:
For å kunne delta på kurset må man ha en henvisning 
fra fastlegen /spesialist. Henvisningsskjema sendes 
til Vestre Viken HF, Dokumentsenteret/Lærings- og 
mestringssenteret Bærum sykehus, Pb 800, 3004 
Drammen før første kursdag.

Temaer som blir tatt opp:
• Om blærekreft, diagnose, behandling og bivirkninger 

• Å leve med blærekreft / erfaringsutveksling 
• Kosthold
• Bekkenbunnstrening og fysisk aktivitet
• Seksualitet og samliv 
• Presentasjon av NORILCO og Kreftforeningen

(med forbehold om evt. endringer)

Foredragsholdere:
• Urolog, kreftsykepleier / sexolog, klinisk ernærings-
 fysiolog, fysioterapeut, uroterapeut fra Bærum
 sykehus
• NORILCO / Kreftforeningen
• Lærings- og mestringssenteret ved Vestre Viken

For nærmere informasjon og påmelding
Påmelding til Lærings- og mestringssenteret, 
Bærum sykehus
Telefon: 67 80 93 14
E-post:  lms.bs@vestreviken.no

Arrangør
NORILCO
Kreftavdelingen, Urologisk seksjon og
Lærings – og mestringssenteret Vestre Viken 

Vestre Viken
Bærum sykehus
Besøksadresse:
Sogneprest Munthe - Kaas vei 100
Telefon: 67 80 93 14
E-post: lms.bs@vestreviken.no 
Hjemmeside: www.vestreviken.no   

Kontaktinformasjon
Bærum sykehus / Lærings- og mestringssenteret 
Telefon: 67 80 93 14
E-post: lms.bs@vestreviken.no

Kurs for deg som har blærekreft og dine nærmeste

	  

Mer	  informasjon	  finner	  du	  på	  våre	  internettsider:	  
	  

www.vestreviken.no	  
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www.vestreviken.no
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Søsken som pårørende 
- Ungdommens tanker og erfaringer 
Tema for årets familiesamling var «søsken som pårørende». Kari Mette 
Hole (24) holdt et fantastisk og spennende foredrag som handlet om 
hennes positive og negative erfaringer om å være søsken og pårørende. 
Dette var ærlig og rett fra hjertet, og rørte alle og enhver. Gjenkjennelsen 
var stor, og ungdommenes erfaringer og tanker rundt temaet er derfor 
viktig å belyse. 

tekst og Foto: Glenn Nevland og Camilla Tjessem



31

NORILCO FAMILIESAMLING

Det å leve med et sykt søsken kan bli en stor om-
veltning for hele familien. Ungdommene hadde 

mange felles tanker og opplevelser rundt hvordan 
søsken som pårørende opplever å få et sykt barn i 
familien. 
Camilla og Glenn, NORILCOs Ungdoms represen-
tanter på årets familiesamling, tok med seg hver sin 
ungdomsgruppe for å diskutere dette temaet etter 
foredraget. I år ble ungdommene delt opp i egne 
grupper for første gang. Deltakerne fortalte at det 
var litt flaut, spennende og skummelt å være med på 
gruppearbeid på egenhånd.

Gruppene besto både av ungdommer som er opererte 
og søsken som pårørende. Diskusjonene i gruppene 
ble gode og rørende. En engasjert ungdomsgjeng 
kom med mange gode poeng og tanker. 

Skjev oppmerksomhet
De fleste søsknene følte at den syke fikk mer 
oppmerksomhet etter å ha blitt syk, og at de andre 

søsknene i familien fort kunne bli litt glemt. Det skal 
ikke mer til enn at foreldrene har litt alenetid med de 
friske søsknene, og for eksempel blir med på trening. 
Selv om det er en viktig og alvorlig situasjon når barn 
blir syke, er det også viktig å ta vare på alle søsknene. 

Savn etter forelder
Det kom frem at søsken savner foreldrene om de 
blir værende lenge på sykehuset. Flere følte på 
forskjellen i at mamma er på sykehuset mens pappa 
tar ansvaret hjemme, noe som i de fleste hjem er 
naturlig. Dermed blir savnet etter mamma større 
og større. En ungdom foreslo at foreldre kunne 
byttet litt på hvem som var på sykehuset, slik at også 
mamma var hjemme av og til. 

Gaver
Noe annet som kom frem var at barnet som lå på 
sykehuset fikk gaver, selv om de ikke hadde bursdag. 
Det kan også være vanskelig for et barn å forstå at 
broren eller søsteren får gaver fordi de er syke. Dette 
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kunne oppleves urettferdig for de andre søsknene. 
Alenetid med foreldrene, eller en liten oppmerksom-  
het i løpet av uken, er ofte alt som skal for at 
søsknene ikke føler seg forskjellsbehandlet.

Å ikke føle seg sett
Flere fortalte om følelsen av å bli oversett. Det var 
alltid foreldrene og den opererte som var i fokus. 
Søsken har også behov for å bli fulgt opp. Det er 
viktig å få være med på sykehuset, og at man legger 
til rette for at friske søsken har det bra. I dag er det 
lett å holde kontakten via telefon, sosiale medier, og 
Snapchat (en fotoapplikasjon for smarttelefoner, 
red.). På den måten kan søsknene i større grad følge 
med på hva som skjer på sykehuset når de ikke er 
tilstede.

Ungdommene pratet åpent om viktigheten av at 
søsknene deres får mulighet til å forstå deres situas-
jon, særlig gjelder dette småsøsken. Flere av ung-
dommene hadde også selv opplevd at forståelsen 
kom etter hvert som de ble eldre. 

Å informere andre
Ungdommene reflekterte over hvordan man in-
formerer andre om det opererte barnet sin situasjon. 
Det er mange måter å informere skole, venner, andre 
ungdommer, og voksne på. Foreldrene informerte 
som regel søsken og venner om situasjonen. Ung-
dommene berømmer foreldre som er med på dele 
informasjon og forklare situasjonen. Ungdommen 
mener også at åpenhet kan ta tid. Noen har valgt 
å fortelle litt etter litt, og forteller det bare til de 
nærmeste vennene.

«Vi synes det er sporty og tøft gjort av ungdommene å la 
oss dele deres erfaringer og tanker rundt dette viktige 
temaet. Dere er en flott ungdomsgjeng!»
   Glenn og Camilla (tillitsvalgte i NU og NU Sørlandet.)

En selfie av den herlige ungdomsgjengen.

Her er ungdomsgjengen på bowling og pizza.

Marius Isaksen



33

NORILCO FAMILIESAMLING

«Hvis vi spør barna om å trekke frem sine 
tanker, blir det nok å treffe venner igjen, 
venner man treffer en gang i året. Som 
foreldre er det viktig å få treffe familier i 
samme situasjon som en selv. Dele erfar-
inger, samtidig som vi ser viktigheten av 
at vårt barn treffer andre med stomi og at 
søsken og er inkludert.»

«Veldig viktig for både barn og voksne å 
treffe andre i samme situasjon. Dette er 
den eneste samlingen i løpet av et helt år 
som ungene kan delta på. Voksne i distrik-
tene har flere arrangementer i løpet av året, 
men de er ikke for barn og ungdom, så 
disse helgene prioriteres for vår familie.»

«Familiesamling med NORILCO er et 
viktig arrangement som gir mulighet til å 
møte likesinnede mennesker, dele erfar-
inger og ha en gøy helg sammen!»

«Viktig møtepunkt for barn og foreldre. 
Plattform for barna som kan samhandle 
med andre som har spesielle utfordringer 
og finne venner som kjenner “livet” på 
kroppen.»

«Denne samlingen er veldig viktig for ung-
dommen vår. Hun storkoste seg på samling-
en og det er årets høydepunkt.»

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. 

Deltakernes egne ord om verdien
av familiesamlingen:
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I år gjekk turen til Kalvåg i Bremanger kommune. Det 
er hurtigbåtforbindelse frå Bergen, så det var ein 

gjeng som starta den fleire timar lange båtturen frå 
Strandkaien. Nokre kom på i Askvoll, og siste rest 
kom på i Florø. Det var søkt om midlar til 12 plassar 
og det var 12 påmeldte, noko som er kjekt for styret 
som jobbar med både søknad og tilrettelegging av eit 
tilbod som kan passe dei aller fleste.

Me hadde leilegheiter som stod klare når me kom. 
Der rakk me å sette frå oss bagasje før me gjekk rett 
til middag på Knutholmen Hotell, som hadde sett sa-
man eit flott turopplegg for oss!

Fiskesuppe og så fersk torsk at den nesten sprella 
på tallerken falt i god smak hjå dei fleste.
Fredagskvelden gjekk fort, utsikta utover havet på 
verandaen gav god stemning og praten gjekk lett.

Laurdag var det tidlig opp til frukost på Knutholmen 
Hotell, sjølvsagt var det rikeleg med fiskepålegg til 
frukost. Deretter la ein stor båt til kai, klar for å ta 
oss med på havfiske. Leiaren i NU Bergen hadde sett 
for seg ein litt mindre båt og fekk litt hakeslepp når 
denne store la til kai og me blei ropt opp. Vel om bord 
var det berre å nyte den friske havbrisen og sola før 
me var klare for å teste fiskelykka. Litt konkurran-
seprega blei det, med eit glimt i auga. 

Alle fekk fisk og det var høg stemning både hos 
mannskap og passasjerar etter at me drog den eine 
store ruggen i land etter den andre. Godt over 60 kilo 
fisk klarte NU Bergen-gjengen å få om bord. Nokre 
var erfarne fiskesløyare, andre fekk anledning til 
å lære kunsten å sløye sin eigen fisk. Det blei tatt 
mange skrytebilete undervegs og stemninga var god 
frå båten gjekk frå kai til me la til kai att nokre timar 
seinare.

Tidskjemaet var stramt, så rett frå fisketur rakk 
me ein rask lunsj før det bar av garde til Kalvåg sitt 
Buaspa. Der blei me møtt av ei smilande blid dame 
som losa oss inn på ei sandstrand, der det var ein 
liten bar, bølgesus og stor kunstig sol i taket. Ei eiga 
sandstrand til oss i Kalvåg, det fall i god jord hos alle! 
Praten gjekk først livlig, så blei det stillare og stillare. 
Dei fleste sovna med eit smil om munnen, godt slitne 
etter ein solid arbeidsinnsats på havet.

Etter ein velfortent kvil i sola, gode og varme, bar 
det ut til ein mykje lågare temperatur. Det blei fort 
gløymt når me såg to store boblebad som venta på 
oss. Der fekk NU Bergen-gjengen lada batteria og 
humøret var på topp.

Etter Buaspa var det litt tid til å få seg ein kvil, sjå på 
utsikta eller fly drone over Kalvåg. Ein av medlem-
mane våre har ved fleire anledningar hatt drone med 
seg, så me har mange flotte videoar av forskjellige 
turar me har vore saman på.

Middag laurdag laga me i fellesskap. Me fekk og 
besøk av eit medlem som budde i nærleiken. God 
stemning var det heile kvelden, slik det brukar å vera 
når me er på tur ilag. Natta nærma seg lys igjen før 
enkelte takka for seg, akkurat slik det skal vere.
Ein roleg søndag, med heimelaga fiskesuppe med 
eigenfanga fisk frå laurdagens fisketur på lunsj-
menyen sette eit godt punktum for ei aktiv helg! På 
hurtigbåten på veg heimover var alle einige om at 
dette var ein minnerik tur, som me kjem til å hugsa i 
lang tid framover.

Styret i NORILCOs Ungdom Bergen vil takka dei 
som var med på tur og skapte gode minner saman 
med oss. Det er det som gjer at me kosar oss med å 
arrangere turar!

NU Bergen på tur
NORILCOs Ungdom Bergen har medlemmer i både Hordaland og 
Sogn & Fjordane, så me prøver å variere Frifondsturane våre, slik at me 
kan treffe medlemmar i begge fylka og utnytte dei mange moglegheitene 
som finst også utanfor Bergen!

tekst: Katinka Hauge og Johanna Herdis Sverrisdottir
Foto: Rune Venes/Katinka Hauge
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Vi hadde lunsjstopp på Bjørnen kro på Odnes hvor 
vi fikk servert gørstore rundstykker og vafler 

med ekte seterrømme til, før turen gikk over Tons-
åsen og Golsfjellet.

Etter at alle hadde «bukket» seg inn på hotellet, gikk 
de fleste ut for å se seg rundt. Vi havna på Fretex! 
Middag på kvelden ga oss imponerende mye å velge i, 
så alle ble stappmette og krøp tidlig til sengs.

Lørdag var det tur til Langedrag som sto på pro-
grammet. Bussturen varte i ca. 1 time i vakker natur 
oppover til omtrent 1000m.o.h, der fjellgården ligger 
med utsikt over vann og fjell mellom Hallingdal og 
Numedal.

De to personene som startet Langedrag het Eva 
og Edvin K. Thorsson. De lagde en setning som lød 
slik: Naturen er vår beste læremester! Vi fikk hilse 
på ei smekker og frodig dame som gikk og vrikka på 
rompa. Det var grisepurka Emma, og hun hadde ikke 
lyst til å dele maten sin med noen andre. Geitene løp 
fritt omkring og stjal en del nistemat som besøkende 
hadde med seg, og det var interessant å se på at 
gaupene og ulvene ble foret.

Vi fikk lapskaus til lunsj. Den hadde nok stått og 
putret på plata noen dager, så den var godt kokt. Er 
man sulten så smaker det meste godt. Det var også 
en mann som sto og solgte steiner, så der ble det en 
bråstopp for de steingale. Som vanlig var det felles 
samling før middag, med loddsalg og premieutdeling 
for quizen som vi fikk på bussen fredag. Det ble en 
nedtur, så vi ønsker oss lettere spørsmål neste år. 
Etter middagen var det godt å røre på seg. Hotellet 
var fullbooket, med mange familier med glade barn 
og litt slitne foreldre. NORILCO-staben samlet seg 
i et rom for seg selv, der vi fikk servert en drink og 
kaffe. Det var generøst gjort. Undertegnede besør-
get stor underholdning, og skal love å øve til neste år.

Hjemturen på søndag gikk via Hadeland Glassverk, 
med lunsj på en koselig kafé. Noen fikk seg ei ekstra 
røykepause og andre kjøpte glass. 
Alle var enige om at vi hadde hatt en fin tur.

Hilsen Wenche og Tove.

Årets høsttur i NORILCO gikk til Pers Hotell på Gol. Bussen vår startet i 
Elverum og plukket opp deltakere i tur og orden inntil vi ble omtrent 26 
personer.

Årets høydepunkt
i Hedmark!

tekst og Foto: Wenche og Tove

«Vi fikk hilse på ei smekker og frodig dame som gikk 
og vrikka på rompa. Det var grisepurka Emma, og hun 
hadde ikke lyst til å dele maten sin med noen andre»
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I Nordland ble det gjennomført et todagers mestrings-
kurs for stomiopererte og pårørende, med hele 15 

deltakere. Målet med mestringskurset er å gi personer 
med stomi og deres pårørende, kunnskap om å mestre 
sin nye hverdag med pose på magen. 

Første dag ble det gitt gode og praktiske råd og 
tips om hvordan det er å leve med stomi. Det ble også 
snakket om hvordan det er å leve med utlagt tarm. 
Deltakerne ble gitt noen eksempler på hva som finnes 
av utstyr. Dagen ble avsluttet ved at en brukerrepre-
sentant snakket om sine erfaringer.  

Andre dag var det kosthold, livskvalitet, seksualitet, 
rettigheter, årsaker til og ulike typer stomi som sto 
på programmet. Det ble også en økt med samtaler i 
mindre grupper.  Det ble satt av god tid til spørsmål fra 
deltakerne, og tilbudene i NORILCO ble presentert. 

Kursledere var stomisykepleier Kristin Oskarsen 
fra Nordlandssykehuset og Ninny Jensen fra NORILCO 
Nordland. Med solid kompetanse og erfaring ledet de 
deltakerne gjennom kurset på en god måte, og fikk 
gode tilbakemeldinger på slutten. Tradisjonen tro 
inviterte NORILCO Nordland kursdeltakerne ut på 
Peppes Pizza på kvelden den første kursdagen, der 
mange kursdeltakere hygget seg med sosialt samvær 
og god mat. 

NORILCO Nordland takker Lærings-og mestrings-
senteret ved Nordlandssykehuset for et godt samar-
beid om et viktig kursopplegg for stomiopererte i 
Nordland. 

Mestringskurs for 
stomiopererte og 
pårørende i Nordland

www.kv in to .no

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!

Leveres i oppklippbar 
størrelse samt 25, 30 
og 35 mm hull.

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

tekst og Foto: Else Lindvig



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 • vest-agder@norilco.no
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
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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!

Leveres i oppklippbar 
størrelse samt 25, 30 
og 35 mm hull.

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



Avsender: NORILCO, Pb. 78 Sentrum, 0101 OSLO

B

Omtrent halvparten av dere som har stomi vil  
oppleve hudproblemer på et eller flere tidspunkt i 
livet.

Mange tror til og med at hudproblemer er normalt 
når en har stomi! Vi er uenige!  
Med CeraPlus ønsker vi å bidra til at du kan 
opprettholde en sunn peristomal hud.

Vi i Hollister er stolte av å annonsere et nytt og 
innovativt alternativ til vårt allerede gode utvalg av 
hudvennlige klebere. CeraPlus hudplate er tilført 
ceramid, som er et naturlig eksisterende lipid (fett-
stoff) i huden som blant annet beskytter mot tørrhet.

 

CeraPlus hudplate innehar alle de gode klebe
egenskaper som Hollister er kjent for.  
Med tilførsel av ceramid vil den også :

• Opprettholde hudens naturlige fuktighetsbalanse

• Bidra til god peristomal hudkvalitet

• Beskytte huden mot inntrenging av kjemiske 
irritanter.

Å VÆRE STOMIOPERERT 

ER SÅRT NOK
Da trenger du ikke en plate som  
gjør opplevelsen sårere

Betydningen av god hudkvalitet rundt  
stomien kan ikke presiseres ofte nok. 
Hudens tilstand påvirker i stor grad hvor godt platen fester seg, og dermed  

den generelle komfort og velvære for deg som er stomioperert.

CERAPLUS ER PÅ HELFO LISTEN FRA 1. OKTOBER!

Du ønsker sikkert mer informasjon om dette,  
så skriv eller ring oss gjerne på tlf: 66 77 66 50

E-post: kundeservice.norge@hollister.com

Flat Convex
Alle stomiposene i Conform2  
serien passer til CeraPlus
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