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Kokeboken

Nye versjoner
av elastisk tape!
Bestill vareprøver
i dag!

“Jeg pleide å tenke
at jogging ikke var
mulig, men nå
holder platen seg
trygt på plass.”
Sandra, bruker av Brava og ivrig jogger.

Tenk sikkerhet. Tenk Brava®
Brava elastisk tape passer nå alle
kroppsprofiler og hudplater.
Brava elastisk tape tilpasser seg endringer i Sandras kroppsprofil, og holder
platen på plass.
Brava elastisk tape kommer nå i to nye varianter, slik at Sandra kan velge den
typen som passer best til hennes plate og kroppsprofil. Brava elastisk tape
rektangulær passer til firkantede plater, mens Brava elastisk tape Y-formet gir
ekstra beskyttelse på områder som vender utover, feks ved brokk.

Gjør som Sandra og test ut hvilken Brava elastisk tape som passer deg.
bestill gratis vareprøver i dag. Send SMS med kodeord Brava til 26112
Ring 22 57 50 00 eller se på www.coloplast.no

The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. © 2015-11. All rights reserved Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Denmark.
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ConvaTec Moldable family
Skreddersydd til din stomi

COLOSTOMI
ILEOSTOMI
UROSTOMI

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
Gratis vareprøve:
Ring til vårt kundeservicesenter for å få en vareprøve
som er skreddersydd
til din stomi
Tlf: 800 30 995
www.convatec.no

Moldable Family

Følger både kroppen og stomiens bevegelse
Myk, behagelig og fleksibel
Ideell beskyttelse

Varemerker tilhørende ConvaTec Inc.

ConvaTec Moldable Family
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STYRELEDER JANE HALVORSEN
MAIL jane.halvorsen@norilco.no

2015 har vært et innholdsrikt år for NORILCO med

både opp- og nedturer. Av oppturene vil jeg først og
fremst trekke frem at har det vært høy aktivitet i foreningen vår, og sentralt har vi hatt flere samlinger som
har bidratt til at vi står enda bedre rustet for å møte
mennesker som på en eller annen måte har havnet i
NORILCOs målgruppe. Det er ikke en hyggelig situasjon
å være i, men vi ønsker å være der for å gjøre usikkerheten litt mindre. Vi ønsker å lytte og vi ønsker å vise at
man ikke er alene. Likepersonsarbeid er grunnpilaren i
vårt arbeid, og jeg vil takke alle våre flotte likepersoner
som har lagt ned en enorm innsats i løpet av 2015. Jeg vil
også takke våre distriktsavdelinger for de møteplassene de skaper lokalt og for arbeidet de gjør for å øke
kunnskapen om stomi, reservoar og mage- og tarmkreft
i sitt nærmiljø – takk for engasjementet!
Jeg vil også gjerne nevne NORILCOs Ungdom som gjør
en veldig viktig jobb. Det å få stomi eller reservoar i
ung alder kan være spesielt krevende. Man får enda en
ting å bekymre seg for mens man står midt i studier,
skolearbeid eller starten av arbeidslivet. Man får kanskje sin første kjæreste eller skal etablere en familie.
Derfor er jeg glad for at vi har så fine folk i vår ungdomsorganisasjon, som gir hjelp og støtte – og ikke minst
skaper fellesskap for våre unge medlemmer.
NORILCO har i løpet av høsten også hatt familiesamling
og vi har arrangert 35+ samling – sistnevnte kan du lese
mer om i dette nummeret.
I 2015 har vi også markert både mage- og tarmkreftdagen og stomidagen, og i disse dager legger vi planene
for 2016 og vi håper på å kunne øke folks kunnskap og
bevissthet om stomi, reservoar og mage- og tarmkreft
ved å ha slike markeringer også i fremtiden.

ExtraStiftelsen er frivillighetens egen stiftelse og
bidrar til å realisere prosjekter og forskning som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet.
Det er svært gledelig at vi har fått innvilget to viktige
prosjekter som vi kommer til å gjennomføre i 2016. Det
ene prosjektet handler om trening, og hovedmålet er
å bidra til at stomiopererte skal kunne bevege seg og
være friske og aktive på en like god måte som funksjonsfriske mennesker. Planen er å utvikle en treningsveileder til våre medlemmer utviklet av profesjonelle
fagpersoner innenfor bevegelsesvitenskap og tilby
nettbasert treningshjelp for alle i vår målgruppe. Det
andre er et prosjekt som skal bidra til videreutvikling av
likepersonstjenesten med fokus på tilstedeværelse på
sosiale medier. Disse prosjektene vil dere høre mer om i
året som kommer.
Jeg skrev innledningsvis at det også hadde vært nedturer, og en av disse står vi midt oppe i nå. På statsbudsjettet skal det kuttes i pris- og produktlisten for blåresept for stomi. Vi har kjempet en hard kamp for å unngå
kuttene, men det ser ut til at slaget er tapt. Likevel
kjemper vi videre frem til helsekomiteen har vedtatt
endelig helsebudsjett. I 2016 vil vi fortsette kampen for
å opprettholde en bred produktliste, og vi vil fortsette å
være en tydelig stemme overfor politikere og helsebyråkrater. NORILCO mener det er først og fremst mangel
på kunnskap som gjør at det blir foreslått slike kutt. Vi
setter pris på alle tilbakemeldinger som har blitt sendt
inn til oss på e-post og via facebook! Dette gir oss mer
ammunisjon til vårt videre påvirkningsarbeid.
Julen er først og fremst en gledens tid, men det er
også tid for ettertanke. I løpet av året har noen av våre
medlemmer gått bort, og jeg vil gjerne sende mine
tanker til de etterlatte.
Jeg ønsker dere alle en

riktig god jul og et godt nytt år.
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NORILCO PAKKEFORLØP FOR KREFT

Tettere oppfølging og kortere
ventetid for kreftpasienter
Statistikk fra det første året for ny standard for oppfølging og
ventetid ved behandling av tykk- og endetarmskreft ved Oslo
universitetssykehus gir grunn til optimisme.
tekst og foto: Margrethe Gustavsen
Torsdag 26. november ble status for implementeringen
av de fire første såkalte pakkeforløpene i kreftbehandling offentliggjort av Oslo universitetssykehus(OUS).
Det var generelt gode resultater, men behandlingen
av tykk- og endetarmskreft utpekte seg sammen med
lungekreft, som spesielt vellykket.
Pakkeforløp er en standardisering av utredning av
kreftdiagnose og forberedelsene til behandling av de
ulike kreftformene, med veiledende tidsfrister. Til hver
del av forløpet følger det også en forløpskoordinator,
som holder trådene samlet på og mellom sykehus, og
også holder kontakten med pasienten underveis.
Meningen med pakkeforløp er at strømlinjeformingen
gjør det lettere for ulike avdelinger og sykehus å jobbe
sammen, og at pasientene opplever kortere ventetid
og bedre oppfølging. I januar begynte man med kreft i
tykk- og endetarm, lunger, prostata og bryst, og resten
av pakkeforløpene ble implementert i mai og september.
Totalt er det implementert 28 pakkeforløp for kreft i 2015.

Glade for resultatene

På Ullevål sykehus er de ansvarlige svært glade for at
det har gått så bra i det første året med pakkeforløp i
OUS.
-Det å få etablert forløpskoordinatorene i et system,
i sykehusene og mellom sykehusene er et kjempeløft.
Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft er et veldig
vellykket forløp ved OUS, så dette er hyggelig å kunne
presentere, sier Ingvild Strømsholm, Rådgiver i organisasjonsutvikling på sykehuset.
Hun sier at hun er gledelig overrasket over at det har
gått så bra med gjennomføringen, og mener de tre
forløpskoordinatorene har mye av æren.
Vi har et veldig smidig samarbeid fra Avdeling for
gastromedisin til Avdeling for gastro- og barnekirurgi.
Vi trodde vi skulle ha større utfordringer, men det har
gått mye bedre, og det er mye takket være koordinatorene som samarbeider veldig godt på tvers i disse
forløpene, sier Strømsholm.
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Kommunikasjon er det viktigste

At behandlingen går raskere er positivt for både
pasient og sykehus, men for at pasientene skal bli ivaretatt er god kommunikasjon nøkkelen. Britt Sofie Illgut,
som har sittet som brukerrepresentant i både arbeidsgruppen til pakkeforløpet både for tarm- og magekreft,
sier at dette var det viktigste for henne å formidle som
pasientenes talerør i prosessen med å skape forløpene.
- Det er bra at man kan få vite hva man skal igjennom,
men det kommer jo an på de som møter deg og hvordan
det formidles. Det er klart, det er mange som har fått
formidlet budskapet på en uheldig måte. Leger er bare
mennesker, og noen av dem har mye å gå på i det å
snakke med pasientene, sier hun.
Endringer i oppfølging av pasienter viser at Illgut og
de andre brukerrepresentantene har fått gjennomslag
for sitt syn. Det brukes nå store ressurser for å følge
opp pasientene tettere enn før. Det kan godt hende at
fokuset ikke hadde ligget på dette i like stor grad hvis
det ikke var for Illgut. Det er derfor hun syns det er så
viktig at brukerne er representert i slike prosesser.
- Man sitter jo der, og er jo ikke ekspert i det medisinske,
men man er jo ekspert i å være pasient. Det er litt
vanskelig for helsepersonell også, at en representant
for brukerne kommer inn i deres lukkede forum. Det er
jo begge veier. Man har jo følt seg litt liten noen ganger,
men etter hvert går det fint. De må høre på oss som
kjenner det på kroppen, sier hun.

Pakkeforløpet medfører styrket
koordinatorrolle

Det kanskje viktigste verktøyet for god kommunikasjon
i pakkeforløp er forløpskoordinatoren, og man har både
satt inn koordinatorer der det tidligere ikke var noen, og
gjort endringer i deres rolle. Den styrkede koordinatorrollen er svært viktig for kontakten med pasienten.
- Jeg tror det er satt inn ressurser på litt andre felt også.
Men forløpskoordinatorrollen er en styrket oppgave
ved innføring av pakkeforløp for kreft, man har fått en
er klar retning man skal gå, og en mer klargjort oppgave

Sykepleierne og forløpskoordinatorene
Guri Wevelstad til venstre, Hanne L.
Drevsjø til høyre.

NORILCO PAKKEFORLØP FOR KREFT

rundt å lose disse kreftpasientene raskere gjennom
forløpet frem til start av behandling, sier Hanne L.
Drevsjø fra avdeling for gastro- og barnekirurgi, som er
sykepleier og forløpskoordinator der.
Strømsholm er enig i at den styrkede koordinatorrollen
er svært viktig for kontakten med pasienten.
- Forløpskoordinatorene er jo et veldig godt kontaktpunkt inn både for pasienter og andre sykehus. At OUS
nå har definert personer med et navn som er ansvarlig
for den enkelte forløpskoordineringen av pakkeforløpene,
gjør det veldig greit for å kunne ta kontakt. Det er både
sykehus og pasienter kjempefornøyd med. Før hadde de
bare et nummer, nå har de et navn også, sier hun.
For de som føler behov for også å treffe koordinatoren,
er heller ikke dette noe problem. Mange pasienter tar
imot tilbudet om møte.
-Vi tilbyr oss å møte dem når de kommer på første
time så de kan ha et ansikt, og ikke bare en stemme,
sier sykepleier og forløpskoordinator på avdeling for
kreftbehandling, Guri Wevelstad.

Følelsene henger etter

Kreft er en diagnose som medfører mange tanker
og følelser. Det er derfor ikke uten utfordringer for
pasienter og pårørende, at det går så fort som det nå
gjør. For mange går det nå så kort tid mellom de første
mistankene om kreft til man er klar til behandling, at
koordinatorene opplever at pasientene trenger mer tid,
og selv må be om utsettelse.
Drevsjø, sier at hun ofte opplever like stor pågang fra
pasienter som har spørsmål og trenger veiledning etter
at avgjørelsene om behandling allerede er tatt.
-Noen er jo i sjokk, og informasjon er vanskelig å ta inn i
en sånn fase. Da er det greit å kunne ringe og spørre om
«hvor var det jeg skulle ha time», og «skulle jeg faste».
Eller løst og fast, «blir jeg frisk av dette?», sier hun.
I utgangspunktet er det i pakkeforløp lagt opp til at en
ny koordinator tar over så fort man går inn i en ny fase,
men for å ivareta pasientens beste er man fleksible på
det punktet, forteller Drevsjø.
- Jeg kan ofte få flere telefoner etter at konklusjonen
har falt, og det er klart for behandling. Så er det likevel
ting de vil snakke om eller spørre om når de har fått
landet litt også. Det er jo ikke sånn at «nå har vi bestemt

at du skal opereres, så vennligst ikke ring meg mer.»
Man blir jo ikke avvist da. Det er jo veldig greit å kunne
ringe, sier hun.

Utfordringer med sykehussamarbeid

Pakkeforløp skal etter planen føre til at pasienter over
hele landet får samme raske behandling. Dessverre
er det fremdeles lengre forløpstid for pasienter som
starter sin utredning på et annet sykehus.
- For viderehenviste pasienter som har startet utredningen ved et annet sykehus og skal til OUS for videre
utredning og behandling, har vi en vei å gå. I disse
forløpene er det mer utfordrende å innfri tidsfristene,
sier Wevelstad.
Hovedgrunnen til forsinkelsene er at sykehusene
fremdeles har et alt for dårlig system for overføring.
Fordi man ennå ikke har et journalsystem som «snakker
sammen» på tvers av sykehusene, går henvisninger og
annen sensitiv kommunikasjon mellom sykehusene per
post. Da pakkeforløpene først og fremst handler om
hva som er rimelig ventetid for pasientene, og ikke hva
som er realistisk med dagens system, har man ennå en
jobb å gjøre for å innfri forpliktelsene for disse
pasientene.
- Nasjonale veiledende forløpstider er ikke noe lengre,
selv om pasienten overføres mellom to sykehus.
Henvisninger mellom sykehus sendes fortsatt i posten
og tar noen dager. Haster det, sendes henvisningene på
faks, sier Strømsholm. Hun legger til at man har kommet et stykke på vei med felles journalsystemer, og at
dette er et kontinuerlig arbeid.

Fortsatt store ambisjoner

Nå som man har vist at man kan få ned ventetiden, og
følge opp pasientene bedre, tror alle tre representanter
på Ullevål at pakkeforløpene bare kommer til å fungere
bedre etterhvert. De har ikke lagt ambisjonene på hylla
om å bedre pasientopplevelsen og få dem fortere i
behandling. Det er stor vilje til å strekke seg langt for
denne pasientgruppen både i politisk ledelse, og i alle
deler av sykehuset.
- Dette er bare starten. Jeg tror ikke det dabber av på
noe vis. Det er stort fokus på pakkeforløpene i ledergruppen. Der sendes tallene ut hver uke. Dette er noe vi
ønsker å innfri, sier Strømsholm.

Vi tilbyr oss å møte dem når de kommer
på første time så de kan ha et ansikt,
og ikke bare en stemme
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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.
Omtrent halvparten av dere som har stomi vil
oppleve hudproblemer på et eller flere tidspunkt i
livet.

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

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.

• Opprettholde hudens naturlige fuktighetsbalanse

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 (fettstoff) i huden som blant annet beskytter mot tørrhet.

Alle stomiposene i Conform2
serien passer til CeraPlus

• Bidra til god peristomal hudkvalitet
• Beskytte huden mot inntrenging av kjemiske
irritanter.

Flat

Convex

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

NORILCO KOKEBOKEN

Noen har andre utveier
Maria Gylfe er sjefsykepleier ved Danderyd Sykehus og prosjektleder for
utgivelsen av kokeboken «Noen har andre utveier – en kokebok med mer».
Boken har vunnet to gjeve priser under sjangeren «Lifestyle, body and
soul» under Gourmand World Coockbook Awards. Boken som er tilrettelagt for mennesker med stomi, kan pryde seg med titlene «Best of the
best» og «Best in the world».
tekst: Jacqueline B. Mikula foto: Wikimedia Commons /Athina Strataki
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Det spesielle med den norske utgaven er at to
nordmenn har fått bidra. Dette gjør boken litt mer
vår egen. Selveste Chronprinsesse Ingrid Anette
Hoff Melkersen er en av de flotte modellene i boken.
Det stemningsfylte bildet på side 22 er fotografert
av makeup artisten Sølvi Strifeldt. Titter du nøye på
bildet, vil du se at overdelen på den vakre kjolen er
laget av stomiposer.
Maria Gylfe har utdypet noen spørsmål for oss om
bakgrunnen for prosjektet.

Hvordan kom ideen om å lage denne
kokeboken i gang?

- En av våre leger ba meg lage en kokebok hun kunne
gi til nyopererte pasienter med stomi, som de kunne
få i forbindelse med utskrivingen fra sykehuset.

Kokkene og matkreatørene som er
benyttet, hvordan fant dere dem?
Har de spesielle kunnskaper i forbindelse
med tilrettelagt kosthold?

- Det var et detektivarbeid! Kokkene fant jeg via
venner og bekjente. De fikk vite hva som ikke
fungerte, hvilket ikke er så mye egentlig. På mange
måter handler det mest om hvordan man tilbereder
maten. Å finmose tungt fordøyelige grønnsaker som
sopp og asparges til det blir som en saus gjør det lettere å fordøye dem, sier Maria.

Hvordan var det å få vite at alt arbeidet
med boken også ledet til priser?

- Først var jeg skeptisk til hva disse prisene egentlig
var. Da sykehuset begynte å lete etter informasjon
om prisene, kom det frem at dette tilsvarer filmverdenens Oscar-utdeling.

Hva blir neste mål?

- Målet er å få kokeboken oversatt til enda flere
språk slik at den når ut til alle nyopererte. Boken
formidler ikke bare oppskrifter, men også livsglede
gjennom personer i samme situasjon, sier Maria.
Ved spørsmål om hun har mer å legge til om koke-

boken, utbryter hun: - Ja! At det er ekstra moro med
to norske bidragsytere i boken. Og at den nå fins på
syv språk: Svensk, engelsk, spansk, tysk, dansk, finsk,
og norsk. - Vi er også i gang med en italiensk oversettelse som neste skritt, avslutter hun entusiastisk.
Ann Stål har bidratt med sin lettvinte oppskrift på
panna cotta med blandede bær, som er et perfekt
alternativ til julehøytiden, nyttårsaften, eller bare når
man har lyst på noe godt.
Panna cotta er en deilig og luftig italiensk dessert
de fleste kjenner igjen fra restaurantmenyer, men
som ikke ofte serveres i de norske hjem selv om den
er veldig enkel å lage. Panna cotta som betyr “kokt
fløte” på italiensk, er en dessert som består av en
lett søtet fløteblanding laget med en liten mengde
gelatin. Gelatin gjør at kremen tykner uten å måtte
bruke egg eller stivelse slik vaniljesaus vanligvis gjør.
Det brukes kun en liten mengde gelatin, akkurat nok
til å holde kremen sammen uten å gi den en hard eller
geleaktig konsistens. Resultatet er en dessert som

Boken formidler ikke bare oppskrifter,
men også livsglede gjennom personer i
samme situasjon
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Vår kunnskap bedrer din livskvalitet!
www

.b and a.n o

gir en herlig lett og silkeaktig følelse i munnen.
Panna cotta kan smaksettes med en hel rekke forskjellige ingredienser, fra rom og kaffe, til vanilje
og bær. Bare fantasien din setter grenser.
PANNACOTTA AV HVIT SJOKOLADE
MED BÆR
Du trenger:
• 1 ark gelatin
• 1 ts vaniljesukker
• 100 g hvit sjokolade, hakket
• 2 dl kremfløte
• 2 ss melk
• 4 dl blandede bær
• Melis

LEKKASJE, SÅR HUD,
LUKTPROBLEMATIKK?

IKKE AKSEPTER DET!
Banda er en kjede med 54 butikker over hele
landet med høyt kvalifiserte helsearbeidere.
Vi har spesialisert kompetanse innen stomi.
• råd og veiledning i våre samtalerom, eller ved
hjemmebesøk.
• tilpasning/valg av utstyr når stomien forandrer seg.
• hjelp ved sår hud, lukt, brokk og lekkasje.
• hjemkjøring av varer er en selvfølge.

VI HAR TID TIL DEG!
Finn din nærmeste butikk på www.banda.no
Besøk vår nettbutikk: www.banda.no/nettbutikk
Følg oss på Facebook/bandakjeden
Bandas hovedkontor: 23 38 48 58
K!
HUS - det er du som eier din blåresept. Du kan fritt velge den

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

Slik gjør du:
Bløtlegg gelatinarket i kaldt vann. La kremfløte,
melk og sukker koke opp. Klem vannet ut av gelatinarket og la det løses opp i den varme kremen. Rør
inn sjokoladen, hell kremen i serveringsglass som
tåler temperaturforskjeller og la dette stå kaldt i
fire timer. Pynt med bær og dryss litt melis over før
servering.
Du kan med hell varme opp bærene og helle over,
rett før du serverer panna cottaen. Om du ønsker
det, kan du tilsette bærene noen dråper likør, konjakk, portvin eller hvitvin under oppvarmingen for en
ekstra snert.
Tips:
Erstatt sjokolade, fløte og smør med laktosefrie
alternativer. Vaniljesukkeret kan erstattes med
vaniljepulver, sukkeret kan erstattes med sukrinmelis, tagatesse, eller splenda. Husk å sjekke
mengdebruk, da disse alternativene brukes i
mindre mengder enn vanlig sukker.
Hele boken med mange gode oppskrifter på
supper, middager og kaker kan fritt lastes ned og
skrives ut på våre nettsider www.norilco.no.
Den fins foreløpig kun på engelsk eller svensk,
men om du ønsker å skaffe deg et bokeksemplar,
kan du bestille den hos ILCO i Sverige på e-post:
info@ilco.nu.
De sender deg boken gratis mot at du betaler
frakt og ekspedisjonsomkostninger. Boken er
tollfri.

NORILCO STATSBUDSJETTET

Et vondt budsjett for
stomiopererte
Mandag 23. november ble budsjettforliket lagt fram på en pressekonferanse på Stortinget. Forliket mellom regjeringspartiene Høyre og FrP og
støttepartiene KrF og Venstre resulterte ikke positivt for stomiopererte.
tekst: Margrethe Gaassand

T

il tross for at foreningen har jobbet aktivt og
intensivt for å få regjerings- og støttepartiene til
å snu i saken, ble forslagene om å kutte ut barrierekluter, posedeodoranter og posetrekk gjennomført i
det endelige statsbudsjettet for 2016.
Totalt vil kuttene spare inn 38,5 millioner kroner
samlet på pris- og produktlistene for stomi og inkontinens. For stomi utgjorde dette en utgiftspost på om
lag 10,5 millioner kroner, og et beløp i underkant av
30 millioner på inkontinenslisten. Dette betyr at de
som har behov for disse produktene og som til nå har
kunnet få de på blåresept, fra og med 1. januar 2016
må betale ifra egen lomme.
- Dette er å anse som et statlig overgrep over
personer som er svært utsatte og sårbare, og
det er ingen tvil om at dette kun vil bidra til å
øke behandlingskostnadene for helse-Norge. Vi
håper at helse- og omsorgskomiteen, som en siste
mulighet til å få reversert endringene, finner andre
løsninger for innsparingene, sier Brændhaugen.
Arbeiderpartiet og Senterpartiet har begge i sine
alternative budsjett for 2016, gjeninnført eller
bevilget midler til å bevare de gjeldende produktene
på blåresept, i tillegg til at Sosialistisk Venstreparti
vil dekke inn de foreslåtte kuttene via andre poster
i helsebudsjettet. Forhandlingene internt i helse- og
omsorgskomiteen er i gang, det finnes mikroskopiske håp om at komiteen vil gjøre om på endringen.
Helsebudsjettet skal vedtas i Stortinget 14. desember, og vi oppfordrer til å følge med i saken på
NORILCOs nettsider for oppdateringer.

Dersom helse- og omsorgskomiteen ikke klarer å
endre kuttene i budsjettet vil NORILCO jobbe hardt
for å få dette endret i revidert budsjett til våren.
NORILCO setter pris på alle innspill som har kommet
inn både via e-post, telefon, brev og i sosiale medier.
Alle innspill er verdifulle og blir brukt for å fremme
de stomioperertes sak. Det er fortsatt ønskelig med
innspill om hva disse kuttene vil bety for brukerne,
og vi tar mer enn gjerne imot erfaringer knyttet de
aktuelle produktene.
- Vi er bekymret for at det vil komme flere
lignende produktkutt i de kommende statsbudsjett, men vi vil gjøre vårt ytterste for å beholde
et bredest mulig sortiment på blåresept for de
stomi- og reservoaropererte, sier Brændhaugen.

Dersom helse- og omsorgskomiteen ikke klarer å endre
kuttene i budsjettet vil NORILCO
jobbe hardt for å få dette endret
i revidert budsjett til våren
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Gode matopplevelser:
Praktiske råd om kosthold
på film og på temakafé
tekst: Henriette Walaas Krogh, klinisk

ernæringsfysiolog/spesialrådgiver i Kreftforeningen

Stor etterspørsel etter kostholdsråd

Etterspørselen etter informasjon og råd om kosthold
og ernæring i forbindelse med kreftbehandling er
stor, og Kreftforeningen får mange henvendelser
om vekttap, redusert matlyst og andre problemer
knyttet til det å spise og fordøye mat. Generelt
anbefaler vi kreftpasienter å spise variert og allsidig,
på lik linje med anbefalingene våre for forebygging
av kreft. Anbefalingene vi gir til kreftpasienter og
pårørende om kosthold og ernæring ut over dette er
i hovedsak rettet mot utfordringer som oppleves i
tilknytning til sykdommen og behandlingen.
Å få kostveiledning for å kunne håndtere symptomer
og seneffekter og å spise nok mat er viktig; ifølge
Helsedirektoratet har inntil 75 % av kreftpasienter
et betydelig vekttap. Gjennom å stanse og forhindre
vekttap og underernæring øker toleransen for
behandlingen, behandlingseffekten blir bedre og
overlevelsen øker.

Pasientens stemme er viktig
i utvikling av tilbud

Kreftforeningen jobber for å dekke kreftpasienters og pårørendes behov for kunnskap om kosthold
og ernæring. I 2014 ønsket vi å kartlegge hvordan
Kreftforeningen kan gi kreftpasienter og pårørende
tilpasset informasjon om kosthold og ernæring, ut
over det vi allerede hadde etablert og laget.
Vi kartla kreftpasientenes og pårørendes
behov gjennom
• samtaler med ti kreftpasienter og pårørende på
poliklinikk under behandling
• dybdeintervju av fem kreftkoordinatorer
• dialog med representanter fra tre pasientforeninger tilsluttet Kreftforeningen
• tilbakemeldinger fra kliniske ernæringsfysiologer
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og kreftsykepleiere som jobber innen kreftbehandling
Kreftforeningens mål er å ha med pasienters og
pårørendes stemme og erfaring i alt vi utvikler - i alle
faser av utviklingsarbeidet.

Ønsker praktiske og enkle råd

Tilbakemeldingene fra kreftpasienter og pårørende
avdekket behov for praktiske råd som er enkle å
bruke. Helsepersonell på sykehus samt internettartikler ble oppgitt som hovedinformasjonskilder i
kostholdsspørsmål. Skriftlig informasjonsmateriell
er nyttig, men det blir ofte liggende ubrukt. De fleste
pasientene under behandling foretrakk informasjon
gjennom internett («når jeg selv orker»). Mange
svarte også at de kunne tenke seg å møte andre i
samme situasjon. Helsepersonellet ønsket materiell
for å gi kostholdsinformasjon, enten som del av en
samtale eller istedenfor samtale («vi er presset på
tid» og «det er viktig å kunne formidle informasjon ut
over det som gis muntlig, fordi mange pasienter opplever at det blir for mye på én gang i en samtale»).
Basert på alle tilbakemeldingene foreslo vi å lage
filmer om kosthold som vi kunne legge ut på internett. Dette var alle positive til («det gir meg mer å
se film enn å lese brosjyrer» og «jeg vil gjerne se en
film sammen med pasient og pårørende i felleskap,
som innledning til en samtale om kosthold»). Etter
dialogmøter og innspill fra pasienter, pårørende
og helsepersonell ble det klart at filmene måtte se
delikate og appetittlige ut – slik at man ikke opplevde
å bli «mett» av å se dem. Derfor valgte vi å lage
animasjonsfilmer. Prosessen ledet frem til tre filmer
som handler om hvordan man kan få i seg energi- og
næringsrike måltider i små porsjoner, hvordan man
kan bruke og lage næringsrike drikker og hvordan
man kan tilpasse maten for at den skal være lettere

NORILCO GOD MATOPPLEVELSE

utfordringer man som kreftpasient kan møte når
det gjelder matlyst og fordøyelse, var det viktig
for oss å involvere brukerrepresentanter som
har opplevd slike utfordringer. Vi tok derfor kontakt med NORILCO og Munn- og halskreftforeningen, og begge pasientforeninger var positive
til prosjektet og stilte raskt opp med en brukerrepresentant i prosjektets styringsgruppe.

Prosjektet «Gode matopplevelser»

Kreftforeningens distriktskontor i Kristiansand og på Hamar er valgt ut som pilotdistrikter i prosjektet. I 2015 har vi utviklet materiell til opplæring av frivillige, og materiell
til bruk på temakafeene når «Gode matopplevelser» gjennomgås. I tillegg har det i
høst vært testgjennomgang av temaet
på åtte temakafeer i de to distriktene.
Prosjektet videreføres og ferdigstilles i
2016, med opplæring av flere frivillige og
gjennomføring på flere temakafeer på
Sørlandet og Innlandet.

å spise. Er du nysgjerrig på hvordan filmene
ble? Klikk deg inn på YouTube eller på kreftforeningen.no/mat og se resultatet!
(Se også side 24 i bladet. Red.)

Møter pasienter der de bor

Det er få tilbud tilpasset kreftpasienter og
pårørende lokalt, spesielt med tanke på mat og
kosthold. I Kreftforeningen merkes det ved at mange
deltakere i våre lokale møteplasser spør etter
kostholdsinformasjon og -råd. Derfor søkte Kreftforeningen i 2013 ExtraStiftelsen om prosjektmidler
til å utarbeide et kursopplegg om mat og kosthold
som kunne brukes på temakafeene – «Gode matopplevelser». Temakafeene drives av Kreftforeningens
frivillige, og er etablert omtrent 50 steder rundt
omkring i landet.
Prosjektet startet opp parallelt med innspurten av
arbeidet med filmene, og dermed fikk vi en idé om at
de tre filmene kunne være et godt utgangspunkt for
hvert sitt temainnlegg om kosthold på temakafeer.
Siden filmene og prosjektet tar utgangspunkt i ulike

På temakafeen vises en av filmene,
og det er lagt opp til praktiske og
teoretiske oppgaver i tilknytning til
temaet hver film tar opp. Formålet er
at deltagerne skal lære om kosthold
og ernæring gjennom bruk av sanser,
refleksjon og diskusjon. Det serveres smaksprøver
og legges opp til diskusjoner i grupper og i felleskap.
Hovedintensjonen bak prosjektet er at
1) rådene som gis på temakafeene er gjennomførbare og at de kan følges uten at man må legge om
hele kostholdet eller ha inngående kunnskap
om matlaging, kosthold eller ernæring
2) rådene baserer seg på vanlig mat og matvarer
man ofte har i kjøleskapet
3) rådene kan bidra til mestringsfølelse i hverdagen
– det er ikke så mye som skal til for å få til en
endring
Ved enkle og overkommelige råd ønsker vi å bidra til
at flere kreftpasienter og pårørende ikke opplever
unødvendig dårlig samvittighet i tilknytning til hva
de burde ha gjort – men opplever mestring knyttet til
hva de faktisk får til.
Så langt er tilbakemeldingene vi har fått fra deltakere på temakafeene gode, og vi gleder oss til å
fortsette arbeidet med dette spennende prosjektet!
På sikt håper vi at dette kan bli et fast tilbud på alle
landets temakafeer.
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NORILCO var en av pasientforeningene som ble forespurt om å
delta i utviklingen av prosjektet
«Gode matopplevelser». NORILCO
sin leder fikk informasjon om
prosjektet, og anbefalte oss å ta
kontakt med Siv Mirjam Farstad
Skaget. Hun tok utfordringen og
har deltatt aktivt i prosjektet som
brukerrepresentant. Vi har bedt
Siv Mirjam utdype noen av sine
erfaringer med å delta på denne
måten:
Hva var din motivasjon for at du ønsket å
bidra inn i prosjektet?

Min motivasjon var at jeg kunne være til hjelp for
personer som er under kreftbehandling. Jeg gikk mye
ned i vekt da jeg fikk strålebehandling for endetarmskreft, og husker godt hvor vanskelig det var å få i
seg nok og riktig mat.

I hvilken grad synes du din kompetanse
som pasient blir tatt med i utviklingen av
tilbudet? Er det noe som kunne vært gjort
annerledes, eventuelt hva?

Jeg syns prosjektgruppen har vært flinke til å trekke
inn oss som likepersoner. Dere har vært nysgjerrige og
lyttende. Ideer og tanker ble revurdert etter møter
med oss.

Tror du at å ta med pasientperspektivet
inn i slike prosjekter kan påvirke hvor godt
tilbudet blir? I så fall, på hvilken måte?
Jeg synes vår kompetanse ble godt utnyttet, dere
så verdien i det å få innspill av likepersoner for å
lykkes med prosjektet. Jeg er overbevist om at det
å bruke pasienter på denne typen prosjekter hever
brukervennligheten og kvaliteten på tilbudet. Det er
pasienten som har opplevd sykdommen og som har
erfaringen. Dette er uvurderlig kunnskap som må
tas med i planleggingen. Jeg tenker på alle detaljene
og det individuelle ved oss pasienter, disse kan bli
oversett hvis ikke pasienten selv deltar.

Hva mener du er verdien av å bidra med
pasientstemmen inn i slike prosjekter?

Pasientstemmen har en troverdighet som ellers kan
være vanskelig å se. Den bidrar med eksempler fra
sykdom og behandling som er konkret og realistisk,
den er med på å gi løsninger til utforming og gjennomføring av prosjektet.

Hvilket utbytte har du fått av å være med i
prosjektet så langt?

Det er veldig spennende å få være med i prosjektets
styringsgruppe. Det er alltid kjekt å bli kjent med nye
mennesker og se hvordan dere arbeider. Jeg fikk vite
mer om ernæring og Kreftforeningens organisasjon enn
det jeg visste fra før. Jeg opplevde også en følelse av
mestring, det gjør jeg alltid når jeg møter fremmede
som ikke kjenner meg, som ikke vet at jeg er behandlet for endetarmskreft.

Om Kreftforeningens temakafeer:
• Kreftforeningen arrangerer temakafé rundt 50
steder i Norge
• Temakafeen er et sosialt treff for kreftrammede,
pårørende og etterlatte. Vi tar opp ulike temaer
om kreft og det å leve med kreft, i tillegg til ulike
kulturelle innslag
• Kom innom for en kaffe, en matbit og en hyggelig
samtale med noen som er eller har vært igjennom
noe av det samme som deg
• Kafeen drives av Kreftforeningens frivillige medarbeidere som skaper et trivelig miljø og sørger
for enkel servering
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• Det er ingen påmelding, det er bare å stikke
innom.
• Arrangementet er gratis
Vil du vite om det er en temakafé i nærheten av
der du bor? Sjekk på www.kreftforeningen.no

Heidi, ileostomi siden 2002

Dansac NovaLife.
En pose.
To hudplater.
Flere muligheter.

Den NYE hudplaten NovaLife GX+
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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.
20

30 NYE NovaLife GX+ hudplaten er optimert for brukere med mindre hyppig
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hudplatebytte
og flytende avføring. GX+ hudplaten fås på NovaLife 1-delte
40
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Ønsker
du mer informasjon eller en vareprøve? Ta kontakt:
30
E-post: kundeservice.norge@dansac.com
40
Tlf: 66 77 66 50 WEB: www.dansac.no
The next generation
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NORILCO AHUS

Nytt møtepunkt på Ahus
Brukerutvalget ved Akershus Universitetssykehus tok våren 2013
initiativet til å lage et nytt møtepunkt for pasienter og pårørende.
Flere pasientforeninger samarbeider om å bidra med et supplerende
hjelpetilbud der man fokuserer på dialog og nærhet med likepersoner.
tekst: Jacqueline B. Mikula foto: Eva Hongshagen

- Det har vært en omfattende prosess, innrømmer
NORILCOs styreleder Jane Halvorsen, leder for
arbeidsutvalget som skal styre det frivillige tilbudet
videre.
Tiltaket har kommet i gang etter at brukerutvalget
på Ahus samlet pasientorganisasjonene for å høre
om det var mulig å lage et likepersonskontor. Etter
to års arbeid har styringsgruppen nå lansert tilbudet,
som skal jobbe i samhandling med alle foreningene.
De to årene har ifølge Halvorsen blitt brukt til å få
ledelsen på Ahus og innad i pasientforeningene med
på prosjektet. Nå gjenstår jobben med å synliggjore
tilbudet, noe som ikke alltid er lett.
- Jeg tror tilbudet kommer til å bety mye, men det
tar nok litt tid. Mange mennesker går ut og inn her og
pasienter og pårørende skal bli klar over at vi er her,
så jobben fremover nå er nok mer viktig enn den vi
har gjennomført, sier Halvorsen.
«Møtepunktet» er et tillegg til den medisinske behandlingen man får på sykehuset. Man får mulighet
til å møte en likeperson, som er et menneske med
verdifull erfaringskompetanse og som vet hva det
innebærer å være pasient, eller en som har verdifull
kompetanse i det å være pårørende.

«Møtepunktet» bistår med kontaktinformasjon til
likepersoner for de ulike gruppene, og til fagpersonell for medisinske spørsmål på sykehuset. Ordningen
bistår også med annen informasjon pasienter og
pårørende trenger, som hvor de skal henvende seg.
Sykehusavdelingene kan også fortelle om og henvise
til «Møtepunktet» når noen trenger å snakke med en
likeperson.
- Mange gjenvinner troen på fremtiden etter å ha
møtt en likeperson, og det blir lettere å finne sin vei
videre i livet. Det er verdifullt! sa Hilde Tuhus Sørli fra
Norges Blindeforbund til de fremmøtte under den
offisielle åpningen.
Tuhus Sørli som har ledet styringsgruppens arbeid,
fortsatte med å fremholde at likepersoner er mennesker med gode lytteregenskaper og god kjennskap
til ulike organisasjoner og de tilbudene som finnes.
Også Ungdomsrådet på Ahus har bidratt i planleggingen av likepersonskontoret og er tilstedeværende i
forhåpning om at «Møtepunktet» blir et sted hvor
ungdommer med helseutfordringer kan møte andre
ungdommer, der de kan dele erfaringer og råd på
tvers av diagnoser. Ungdom er en pasientgruppe som
ofte faller mellom to stoler. Ahus har ungdoms-

- Mange gjenvinner troen på fremtiden etter
å ha møtt en likeperson, og det blir lettere å
finne sin vei videre i livet.
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Jane Halvorsen holder tale under
åpningen av “Møtepunktet” på
Akershus Universitetssykehus.

medisin som ett av sykehusets åtte satsningsområder frem til 2016, og ungdomsrådet er et viktig
tiltak i dette ved på å gi råd om hvordan sykehuset
kan bli mer tilpasset ungdom. Barneombudet anbefaler at alle helseforetak oppretter ungdomsråd for å
sikre medvirkning for ungdom, samt sikre gode overganger fra barne- til voksenpasient. I følge Nasjonal
helse- og sykehusplan 2016-2019 skal det opprettes
ungdomsråd ved alle norske sykehus.
Det var stort oppmøte og god stemning ved åpningen i oktober. «Møtepunktet» er lett tilgjengelig i
glassgata på sykehuset. Det er nå etter åpningen
flere pasientorganisasjoner som ønsker å betjene
«Møtepunktet». Disse vil få plass etterhvert.
- Likepersonstjeneste er ikke et nytt fenomen, men
går gjerne ut på å oppsøke pasienter på sengepost.
I dag har pasienter kortere sykehusopphold. Derfor
er det ikke lett å fange opp alle, så det er mange der
ute som trenger noen å snakke med, avslutter Jane
Halvorsen.

Fakta
• Nytt tilbud drevet av 40 personer til pasienter
og pårørende der de kan møte likepersoner fra
15 ulike brukerorganisasjoner.
• Hensikten er at pasienter og pårørende skal få
prate med og få god informasjon og støtte fra
en aktiv likepersontjeneste som ut fra egen er
faring kan gi støtte til å mestre sykdom og skade.
• Tjenesten er et supplement til faglig oppfølging på sykehuset. Det skal gis mulighet til å
knytte kontakt med aktuelle likepersoner.
• Åpent fra mandag til torsdag
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35+ samling på Son Spa
Det er ingen hemmelighet at NORILCO har en relativt høy gjennomsnittsalder.
Det finnes en ungdomsgruppe for de yngste, men når man er over 35 år er det i
hovedsak det lokale medlemstilbudet i distriktsavdelingene som gjelder, og vi
ser at det oftest er rettet mot den eldre medlemsmassen.
tekst: Odd Magne Bekkelund tilretteleggelse: Jacqueline B. Mikula foto: Ronny Karlsen

O

dd Magne Bekkelund, en av deltakerne på samlingen, og sier:
- Det er mange år siden jeg har vært med på et
arrangement i regi av NORILCO. Dette var midt i
blinken, en herlig helg med fantastiske NORILCOfolk. Det var masse latter og moro hele helgen, og
herlig stemning.
De fleste var nok veldig spente på sexologens foredrag. For mange er seksualitet ofte tabubelagt etter
å ha fått utlagt tarm. En del opplever likevel også god
seksualitet basert på trygghet mellom partnerne.
Foreleseren var veldig flink, engasjert og faktisk så
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engasjerende at hun ikke rakk å komme gjennom alle
lysbildene sine. Mange ble entusiastiske og kom med
spørsmål og innspill til temaet.
Amazing Race, et rebusløp på programmet, var
en morsom og frisk gåtur rundt i Son som ga oss
muligheten til å bli kjent med ulike deler av det vakre
og sjarmerende stedet. Vi måtte, som i originalen,
samarbeide om å løse gåter for å finne fram til neste
post. En gruppe fikk seg en uventet lang gåtur i feil
retning, men kom tilbake med fantastisk humør
likevel.

NORILCO 35+

Etter Amazing Race var det helt fantastisk med
spabehandling. Noen gikk til bassenget, og andre
gikk rett til Son Magic Circle. Denne magiske sirkelen
var en deilig badsturunde. Alle fikk en avslappende
stund hvor vi gikk gjennom et fotbad og et vannfall
med lysterapi, deretter en type eventdusj før vi satte
oss med nok et avslappende fotbad. Deretter fikk
vi en avkjølende dusj før vi beveget oss inn i en finsk
badstue som holdt rundt 85 grader. Noen gikk ut og
tok en kald dusj, for så å gå inn badstuen igjen. Andre
gikk videre til et kneippbad som virkelig fikk i gang
blodsirkulasjonen. Vi skulle vekselvis gå i vann som
holdt 8 grader kaldt, og 38 grader varmt vann i fem
minutter, men jeg tror ikke alle gjorde det.
Noen gikk til stillerommet noen minutter, hvor de
kunne legge seg ned og virkelig slappe av i et rom
med stjernehimmel og herlig atmosfære. Andre gikk
til dampbadstua. Vi avsluttet med fotbad og slappet
av på utsiktsbenkene som ga en herlig utsikt over
Sonskilen og Oslofjorden.
Det sosiale var på topp hele helgen. Jeg ønsker på
vegne av alle heldige deltakere, og meg selv, å rette
en stor takk til arrangørene Tone Pernille Sivertsen
og Annlaug Årflot, som tok oss gjennom en fantastisk og fullspekket helg med masse moro og spennende faglig innhold.

Styreleder i NORILCO, Jane Halvorsen mener det er
viktig at 35+ gruppen i NORILCO engasjerer seg i de
lokale medlemstilbudene lokalt, slik at aktivitetene
og medlemstreffene også kan rette seg mot de yngre
voksne. Hun holdt et organisasjonskurs der deltakerne ble utfordret på hvordan de kan engasjere seg,
og hvilke tilbud som burde arrangeres lokalt for å
appellere denne gruppen. Vi håper vi nå ser en vekst
av deltakelse og engasjement blant unge voksne ute
lokalt fremover, sier Halvorsen.

35 + samling
• Sentral samling for de som er for gamle
for ungdomsgruppa, men likevel unge til
sinns.
• Åpnet i år for at pårørende og kreftrammede uten utlagt tarm kunne delta.
• Denne gangen hadde samlingen i Son
25 deltakere
• Programmet inneholdt faglige tema som
seksualitet, dating, selvbilde og forhold
til egen kropp

Som pårørende til et barn med stomi har jeg fått ny og
viktig informasjon om livet med sykdom eller stomi.
Dette kommer jeg til å ha med videre på veien som mor
til en ungdom som er på vei til å bli voksen.
						Siri Lauvrak
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NORILCO LIKEPERSON

Møt din likeperson
– Likepersonen som pasient
Likepersonstjenesten er en av NORILCOs prioriterte oppgaver, der det viktigste arbeidet er å være
et medmenneske overfor andre som er i en vanskelig fase i livet. Tjenesten har vært prioritert siden
foreningen ble startet i 1971. NORILCO-Nytt har i 2015
fokusert på dette arbeidet ved å vise frem noen av

våre frivillige som er med på å løfte opp hverdagen
hos de som har behov for det. I julenummeret setter
Annlaug Årflot fokus på hva som skjer med en likepersons utfordringer, som en ny start på serien, som i
2016 fortsetter i nye former og med flere perspektiv.

tekst: Jacqueline B. Mikula Foto: Privat

Som likeperson har man også en egen historie.
Hvordan påvirker nye erfaringer arbeidet?

Likeperson ANNLAUG ÅRFLOT
BOSTED Molde
TILLITSVERV Distrikts- og Likepersonsleder
i NORILCO

Når begynte du som aktiv likeperson i NORILCO?
Jeg ble leder i NORILCO Romsdal i 2001. Foreningen hadde
ingen likepersonsleder, så jeg ble egentlig bare kastet inn i
det. Jeg var på min første likepersonsledersamling høsten
2001 og begynte å praktisere som likepersonsleder og likeperson uten kurs i starten.

Hva motiverte deg til å begynne?

Jeg fikk hjemmebesøk av en dame fra NORILCO Romsdal,
noen uker etter jeg kom ut fra sykehuset. Hun ringte meg før
neste medlemsmøte, og sa hun kunne vente på meg utenfor
lokalet hvis jeg hadde lyst til å komme. Det ga meg trygghet
til å gå dit. Jeg ble tatt imot med åpne armer i foreningen, og
fikk mye hjelp i en vanskelig periode. I NORILCO har jeg møtt
mange hyggelige mennesker, og lært masse. All hjelpen jeg
fikk, ga meg et brennende ønske om gi andre den samme
hjelpen som jeg fikk selv.
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Jeg er glad for at det gikk en stund fra jeg ble operert til jeg
ble likeperson. Behovet for å snakke igjennom historien min
var enorm. Jeg ble utsatt for en del traumatiske episoder
som nyoperert, og når jeg var på ledermøter, representantskapsmøter og andre arrangement i NORILCO fikk jeg
snakke mye om egen tilstand. Det ble min form for terapi.
Etterpå syntes jeg synd på alle som måtte høre så mye om
alt jeg hadde inni meg som måtte ut.
- Jeg ble gravid tre måneder etter stomioperasjonen.
Jeg ble operert i mars 1998 og fødte en flott gutt i mars
1999. Da han var en måned gammel, fikk jeg komplikasjoner
i form av tarmslyng, og i løpet av 7 måneder var jeg innlagt
med tarmslyng ti ganger. Ytterligere komplikasjoner og
operasjoner har det blitt. Og jeg har kommet ut av tellingen
i forhold til alle operasjoner og sykehusinnleggelse for ileus.
Som likeperson er det viktig å ikke fortelle sin egen historie
til de pasientene en møter. Vi skal gi de håp for fremtiden,
ikke skremme dem. Likevel bør enten vi eller helsepersonell
forberede de litt på at komplikasjoner kan oppstå.
I januar i år kom mistanken om kreft, i mars ble nyrekreft
bekreftet og i juni ble jeg operert. Da var jeg glad for å kjenne
så mange flotte likepersoner mens jeg ventet på operasjon.
Jeg fikk god støtte, og fikk bekreftet det jeg alltid har trodd
på: viktigheten av å ikke bagatellisere følelsene til de vi
møter som er i krise. Det var nok av de som bagatelliserte
tilstanden min, og ikke ville la meg føle som jeg gjorde. Da
var det godt å møte likepersoner i NORILCO som forsto
hvor vondt jeg hadde det, som kunne fortelle meg at de også
hadde hatt det like vondt. Dette var godt å få høre, for jeg
tenkte mye på hvorfor jeg reagerte så sterkt som jeg gjorde.
Jeg hadde jo vært gjennom så mye før og trodde jeg var
herdet. - Det er så mange andre som har vært igjennom det
samme, jeg var ikke spesiell, så hvorfor reagerer jeg sånn?
Med kreftdiagnosen var jeg bevisst at med denne tilstanden
var det lite å gi til andre mennesker i krise, så jeg tok en
pause fra de frivillige vervene. Dette har gjort at jeg ser på
likepersonstjenesten på en annen måte. Jeg fikk frisket opp

NORILCO LIKEPERSON
i hvordan det er å være pasient med ny diagnose, og det
har lært meg mye. Denne erfaringen tar jeg med videre inn i
arbeidet mitt som likeperson i NORILCO.

Hvordan synes du likepersontjenesten i
foreningen har utviklet seg?

Da jeg ble likeperson hadde vi A og B kurs i NORILCO. Mange
hadde egne lokale kurs, og det ble ofte en ekstra belastning
for foreningene å holde disse. Det var mange flinke kompetente mennesker som var i den sentrale likepersonstjenesten,
og de bidro mye for å lage et godt opplegg for oss. Det var
Lilljan, Alf, Ulf og Arne som var pådriverne den første tiden
jeg var med. Det var gode kurs, og som ny lærte jeg mye. De
reiste rundt til avdelingene, også med eget opplegg.
Tidligere kunne en stomioperert ha en liggetid på sykehuset i
to uker eller mer. Da hadde en også tid til å ta imot besøk. Nå
som liggetiden har blitt så kort, rekker nyopererte knapt å
lære å bytte på stomien før de utskrives. Alt som skal gjøres
og læres før de drar hjem, gjør at det blir mindre tid til å ta
imot besøk på.
Flere distriktsavdelinger i NORILCO har likepersoner som
er faste vakter på sykehusene. På de små sykehusene er det
vanskelig. Det er få pasienter som blir operert, og avdelingene er ikke lagt til rette for at en kan sitte vakt der.
Alle distriktsavdelingene er avhengige av å ha et godt
samarbeid med stomisykepleierne. I Romsdal er vi heldige,
og har et veldig godt samarbeid.
På grunn av den korte liggetiden er det med tiden blitt
færre besøk på sykehus. Vi prøver å nå nyopererte på andre
måter. Distriktsavdelingene må finne ut hvordan de kan
inspirere de nyopererte til å gå på medlemsmøter. Kanskje
et samarbeid mellom flere pasientforeninger både internt i
NORILCO og også andre, både i FFO og Kreftforeningen kan
være en idé.
Leverandørene er en samarbeidspartner som kan bistå
med å nå de som ikke er medlemmer. Samarbeider vi med
dem på arrangementer, kan vi nå mange flere. Leverandørene og bandasjistene kunne også opplyse om foreningen,
og informere nye kunder om likepersonstjenesten hos
NORILCO.

Hva betyr likepersontjenesten for de personene
du møter? Har samtalene endret seg gjennom
årene?

For de fleste har besøk av en likeperson stor betydning. De
møter en person i vanlige klær, som lever normalt og som
har lært å skifte på stomien sin. Jeg var selv sikker på at jeg
aldri ville få til å skifte på og få den der posen jeg måtte ha på
magen tett.
Ikke minst så får de snakke med noen med erfaring. Vi
kan svare på de fleste spørsmål og gi håp for fremtiden. Men
man kan ikke holde kontakten på det private plan med alle
man besøker, uten å bli utbrent. Likevel har noen pasienter
krøpet inn i hjertet mitt, og noen har blitt vennene mine.
Jeg merker stor forskjell på likepersonbesøk i dag, i
forhold til de første årene. Nå finner de fleste opplysninger
om stomi på nettet før operasjonen. Mange har nettbrett og
smarttelefoner allerede på overvåkningen. De har kontakt
med andre i samme situasjon på Facebook, chattesider og
andre steder.

Hvordan tror du likepersontjenesten står i
fremtiden?

eg tror det blir flere hjemmebesøk og telefonbesøk. Vi vil
møte flere for første gang på medlemsmøter. Vi bør ha
likepersoner tilgjengelig for enesamtaler til stede på disse.
I Romsdal prøver vi å ha et møte en gang i året der vi har
gruppeinndelt medlemmene. Dette er alltid populært, og
medlemmene får møte andre med samme erfaringer.
NORILCO Romsdal startet, sammen med tre andre
foreninger fra Kreftforeningen, en Dialog/Kreftkafe i Molde
hver måned. Dette er en ny arena hvor vi kan opptre som
likepersoner. Vi har tema på hver kafe og de fremmøtte har
mulighet til å snakke med hverandre og en likeperson. Mer
oppsøkende virksomhet i distriktene og på sykehjem må
til. I Romsdal har vi et godt samarbeid med bandasjister,
stomisykepleier og kreftkoordinator. Dette er ressurser
som blir enda viktigere i fremtiden. På Facebook foregår det
allerede mye uformelt likepersonsarbeid, så videreutvikling
av dette ville være en god idé.

Nå som liggetiden på sykehusene er blitt kortere,
hva er din erfaring med å nå frem til pasientene?
Hvordan samarbeide med sykehus og pleiere for å
informere om at likepersonstjenesten finnes?
Det er viktig å få til samarbeidsmøter med den øverste
ledelsen på sykehuset. Informasjonen må kvalitetssikres
på alle sykehus, for eksempel ved å lage sjekklister med
avkryssingsfelt: Er pasienten spurt om besøk, takket ja eller
nei til besøk, og om besøk er gjennomført. Jeg mener at
stomiopplæring bør bli obligatorisk på sykepleiestudiet. Alt
for mange sykepleiere kan for lite om stomi. Det bør være et
krav at hjemmesykepleien også kurses i stomistell. Jeg får
mange tilbakemeldinger fra fortvilte mennesker som ikke
får den hjelpen de behøver. Dette har også jeg selv opplevd
mens jeg var innlagt på sykehus og hadde behov for hjelp
med stomien. Grunnen til at jeg fikk lekkasjer og ble sår var
sykepleiere som stelte stomien min på feil måte.
Arbeidet vi gjør som frivillige for pasientgruppen i
NORILCO er veldig verdifull, også i kroner og øre. Jeg mener
at vi bør få slippe til på Lærings og mestringssentrene,
på sykepleiestudiet, på møter med helsepersonell, med
sykehusledelsen og alle som har med pasienter å gjøre. Folk
må forstå at ikke all kreft er rosa. Vi må markedsføre den
flotte mørkeblå sløyfen vår, og få hjelp til alle med mage- og
tarmkreft også.

«Sammen med alle de flotte menneskene
i NORILCO ble jeg normal. Jeg var ikke en
stomi, jeg var ikke et offer, men rett og slett
en person lik alle andre med gode og dårlige
dager. Jeg har møtt de som har det verre enn
meg, og de som har det bedre. «Posefolket»
som en pårørende kalte oss, er ikke annerledes enn andre mennesker. Vi har bare litt
andre utfordringer i livet.»
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NORILCO NYTT OG NYTTIG

Nytt og nyttig
Tilpasning og energiberikning av kosten ved redusert matlyst
Kostholdet ditt er viktig både som forebyggende tiltak
når du er frisk, og også under behandling ved sykdom.
Nok energi er viktig for å orke mer og holde
immunforsvaret ved like, spesielt hvis du er under
behandling for kreft.
Redusert matlyst og næringsopptak kan bli en
utfordring.
Kreftforeningen har laget tre fine filmer med ulike råd
til hvordan du med enkle grep kan tilpasse kostholdet
slik at du orker mer og får i deg det kroppen trenger
av proteiner, karbo-hydrater og fett.

Filmene ligger ute på Kreftforeningens hjemmesider
under www.kreftforeningen.no/mat, i et rammeverk
av informasjon om kosthold, mat og berikning.
Filmene ligger også ute på Youtube.
Film 1 (energiberikning med vanlig mat):
http://youtu.be/l1rLuYBhoEE
Film 2 (energiberikning med næringsdrikker osv. fra
apotek): http://youtu.be/uFotyouK95U
Film 3 (tilpasning av matens konsistens):
http://youtu.be/o787ITrJxII

Kilde: Kreftforeningen

Returordning av produkter til apotek og bandagist
Ofte har man en del uåpnede esker hjemme med utstyr
som ikke passer, fordi stomien har forandret seg, eller
man har måttet prøve seg frem for å finne materiell
som passer. Ofte vet man ikke hva man skal gjøre med
disse ekstraproduktene, men det eksisterer en ordning
som gjør det litt lettere å kvitte seg med fullt brukbart
utstyr som kan passe til noen andre. Apotek og
bandagist er forpliktet til å ta imot returer av uåpnede
produkter dersom de fortsatt er salgbare, i henhold til
holdbarhetsdato og tilstand.

«Utleverer apoteket medisinsk forbruksmateriell som
pasienten i etterkant ønsker å returnere, skal apoteket
vederlagsfritt ta dette i retur. Refusjon apoteket har
mottatt for returnert, uåpnet og salgbart materiell,
skal betales tilbake til folketrygden og eventuell
egenandel refunderes pasienten. Apoteket foretar
tilbakebetaling eller gjør fradrag i fremtidige refusjonskrav. Apoteket skal informere pasienten om returordningen for medisinsk forbruksmateriell.»
Kilde: NAV

Følgende er hentet fra «Vedlegg 5 til § 5-14 - Avtale om
direkte oppgjør med apotek», på NAV sine hjemmesider:

Forslag om kutt av forbruksmateriell i blåreseptordningen
Regelverket sier at produkter som ikke er medisinsk
nødvendige, ikke skal dekkes gjennom blåreseptordningen. Derfor vil ikke all medisinsk forbruksmateriell lenger dekkes på blå resept fra 1. januar 2016
om forslaget blir vedtatt i Stortinget. Produktene som
er foreslått fjernet anses å ikke være medisinsk nødvendige. Dette gjelder posedeodoranter og poseovertrekk for personer med stomi, og barrierekluter for de
med inkontinens og stomi.
HELFO understreker at personer som har behov for
barriereprodukter til behandling av irritasjonsdermatitt (bleieutslett), fortsatt vil ha mange ulike produkter

24

å velge mellom fra produkt- og prislisten på blå resept.
I ordningen med blå resept gis det ikke stønad for
produkter til vask for personer med inkontinens.
Hos www.helsenorge.no kan du finne en oversikt over
hvilke produkter som er foreslått fjernet fra produktog prislistene for blåresept fra 1. januar 2016.
Hos www.regjeringen.no i Prop. 1 S (2015–2016)
Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)
kan du finne informasjon om kuttforslagene, blant
annet på side 214.
Kilde: HELFO

NORILCO NYTT OG NYTTIG

Kreftlex
Kreftlex er et nettsted skrevet spesielt for pasienter
og pårørende, og er et viktig informa-sjonsverktøy
som supplement til opplæring fra helsepersonell.
Kunnskap om egen sykdom bidrar til at pasienten kan
være mer delaktig i vurderinger og beslutninger om egen
behandling og oppfølging.
NORILCO har innlemmet mage- og tarmkreftpasienter
i foreningen. Følgende kreftformer omfattes av dette;
Spiserør, magesekk, tynntarm, tykktarm, endetarm,
endetarmsåpning. Andre organer i fordøyelsesystemet som regnes med etter gastroenterologisk

spesialisering, er:
Bukspyttkjertel, galleveier, lever, nyrer og bukhinne.
Kreftlex illustrerer organer, kroppsfunksjoner og sykdomsutvikling ved hjelp av 3D-grafikk, foto, tegninger
og video, og du finner informasjon om de ulike formene
for kreft og får kunnskap om årsaker, forebygging,
utbredelse, symptomer, utredning, behandling og
konsekvenser de ulike krefttypene kan medføre.
Les mer på www.kreftlex.no

Endre brukerstatus?
Våre medlemmer kan endre adressen sin i medlemsregisteret og melde fra om bortgang på følgende måter:
• Under «Min side» på www.norilco.no kan du logge deg
inn med brukernavn og passord, og endre opplysninger
vi har registrert på deg. Her kan du endre adresse,
legge til e-postadresse, og sjekke fakturastatus.
Logg inn på din side med ditt medlemsnummer og oppdater informasjon selv her: http://norilco.no/min-side.
Klikk på “Glemt passord” for å få tilsendt ditt passord
automatisk.
• Om du ikke har medlemsnummeret ditt tilgjengelig
kan du melde adresseforandring her: http://norilco.no/
min-side/adresseendring.

Filmer om livet med Chrons
og Ulcerøs kolitt
LMS, Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer, har laget to filmer om det å leve med Chrons
sykdom, og om å leve med Ulcerøs kolitt.
Filmene er utviklet av Helse Stavanger, LMF og
AbbVie og du kan finne dem på hjemme-siden til
LMF.
http://lmfnorge.no/Leve-med-sykdom/
Media/Filmer
Hos LMF finner du også flere filmer om de samme
temaene.

Da endrer vi din adresse manuelt for deg. Vær påpasselig med å skrive riktig adresse, slik at du ikke
går glipp av invitasjoner fra din distriktsavdeling eller
medlemsblad.
• Ønsker du å melde fra om bortgang? Du kan raskt og
enkelt melde fra når det er best for deg, og vi stanser
all utsendelse av informasjon, medlemsblad, og invitasjoner til arrangement. Dette gjør du her: http://norilco.
no/min-side/utmelding
• Om du ikke har tilgang til internett, er du alltid
velkommen til å ringe oss på telefonnummer
02 013 / 24 02 22 24 alle hverdager mellom 10:00 – 15:00.

Tildeling fra Ekstrastiftelsen
NORILCO har mottatt midler for to prosjekter som
skal utvikles i løpet av det kommende året:
«Prosjekt Frisk & Fysisk» - en håndbok/treningsveileder for de med stomi eller reservoar som skal
være klar i desember 2016
«Like-personer på nett» – likepersonstjenesten
digitaliseres for bruk på Facebook, også klar i
løpet av 2016.
Vi gleder oss til å komme i gang med
prosjektene.
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NORILCO DETTE SKJER

Dette skjer
LOKALT
BUSKERUD

ØSTFOLD

Tid: 16. februar 2016 kl. 18.00
Sted: SFO-huset Hønefoss
Nærmere informasjon sendes våre medlemmer
i januar.

Tema : Ernæring v/ Grete Heen Husebye.
Aktuelle foreningssaker.
Tid: 12. januar kl. 18:30
Sted: Tuneheimen - Sarpsborg

SØR-ROGALAND

Årsmøte

Medlemsmøte

Årsmøte

Årsmøte

Tid 2. februar 2016 kl. 19:00-21:30
Sted: Vardesenteret ved SUS.
(Det gamle søsterhjemmet)

Tid: 16. februar kl. 18:30
Sted: Tuneheimen – Sarpsborg

Mer informasjon om de ulike arrangementene
finner du på våre nettsider, www.norilco.no

Informasjon:
Web:

www.ynolens.no

Mail:

stomi@ynolens.no

Telefon: 95 22 21 58
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NORILCO THOMAS NYLUND

Minneord for Thomas Nylund
foto: Ina Merkesdal

Vi i NORILCOs ungdom ønsker å sende en siste hilsen
til Thomas Nylund. Thomas var leder i NU Oslo og
i NU sentralt i flere år. Mange av oss har hatt stor
glede av å få jobbe tett sammen med ham. Han var en
inspirasjon og motivator for mange av medlemmene
i NU. Ord som dukker opp med en gang vi tenker på
ham er: energisk, åpen, lyttende, tilstede, engasjert,
morsom og kjærlig. Han hadde hjerterom for
alle og enhver. Han hadde alltid en god klem,
et smil og gode ord på lur.

Tusen takk for alt du har gjort for oss. Du kommer til
å bli dypt savnet av alle medlemmene i NU.
Hilsen NORILCOs ungdom.

Vi vet at han betød mye for våre medlemmer, og han var der for alle uansett hva
enn det måtte være. Thomas satte alltid
seg selv og sin egen helse til side for
foreningen og medlemmene. Minnene vi
sitter igjen med er latter, gode ord, gode
samtaler og gode historier. De minnene vil vi
ta med oss videre både personlig, og videre
i arbeidet til NORILCO. Han var en fantastisk frontperson for foreningen, og gikk
alltid det ekstra skrittet for NORILCO.

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.
Gratis og
rask hjemlevering.
Bestill dine varer på
tlf. 67 02 44 40

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

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

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

BERGEN

Solheimsgaten 15
Tlf. 67 02 44 40
Faks 67 02 44 00
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Bjarne i Unge
Funksjonshemmede
tekst: Jacqueline B. Mikula foto: Unge Funksjonshemmede
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Nærmere 60 deltakere
var samlet til generalforsamling hos Unge
Funksjonshemmede
som valgte nytt styre
ved månedsskiftet
oktober-november.
Blant de nye fjesene
finner vi vår egen Bjarne
Langeland, leder og
representant for
NORILCOs Ungdom.
Han representerer fra
før ungdommen i
NORILCOs hovedstyre.
Nå skal han altså representere i Unge Funksjonshemmede i tillegg.
Hvem er denne travle
mannen, og hvordan
strekker han tiden til alt
han sysler med?
Det nye styret i Unge Funksjonshemmede
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NORILCO UNGE FUNKSJONSHEMMEDE

B

jarne er opptatt av ungdommens ve og vel. At de
skal føle trygghet, og at det å være litt annerledes
er greit. Engasjementet er tuftet på egen erfaring.
Jeg engasjerer meg aller mest fordi jeg vil vise
andre at det går an å leve normalt. NORILCO og
det å se andre i samme situasjon var til stor trygghet for meg. Nå vil jeg bidra med noe til andre som
kommer opp i en utfordrende situasjon i livet sitt,
spesielt de unge. Ungdommer har mange tanker
på en gang og utfordringer ved det å være litt
annerledes å håndtere. Dessuten møter jeg veldig
mange trivelige og flinke folk som alle har et
felles mål: Å gjøre ting litt bedre for andre.

Styrevervet i Unge Funksjonshemmede

Oppveksten i en stor og engasjert familie har gjort
Bjarne svært konstruktiv og tydelig når han først
uttaler seg. Gjennom styrevervet i Unge Funksjonshemmede håper han å kunne bidra til å påvirke i riktig
retning.
At vi har mange meninger i familien er helt sikkert
og det er ofte den som roper høyest som blir hørt
rundt middagsbordet. Sånn blir det bare når det
er fem høylytte søsken som alle prøver å slippe til.
Når det gjelder unge funksjonshemmede så håper
jeg å være en resurs gjennom å kunne jobbe i
prosjekter, da jeg har en del erfaring med prosjektarbeid fra tidligere. Han fortsetter:
Jeg håper å kunne utvikle meg på det å diskutere
og påvirke i en retning som kan gagne flere. Jeg
mener også at det er viktig å være ydmyk og ta
lærdom av andre som allerede har jobbet mye
med dette fra før, for å kunne komme videre.

Fokus på utdannelse og arbeid

I tråd med Unge Funksjonshemmedes formål, er
skolegang og utdannelse viktig for Langeland. Viktig,
fordi arbeid skaper egenverdi i form av å føle seg
nyttig og selvfølelsen dette gir. Han ønsker å arbeide
for at unge med funksjonshemming også er en
ressurs i arbeidslivet.

Jeg ønsker at de fleste skal ha muligheten til å
fullføre skole på normert tid, eller få hjelp og
tilrettelegging uten ekstra kostnad, samme
hvilken funksjonshemming man har. Det er viktig
å få folk ut i jobb da det skaper så mye både for
enkeltmenneskets selvfølelse og ikke minst for
samfunnet generelt, fremfor at noen blir sittende
hjemme alene. For å klare dette, er det viktig at
folk får skolegang og utdannelse, og gis muligheten til å kunne drive med ting de trives med,
sier han.
Ofte er Langeland den eneste karen blant kvinner i
sine verv. I Unge Funksjonshemmedes styre med 8
personer, er kjønnssammensetningen to menn og 6
kvinner.
Det vil nok alltid være litt forskjell på hvilke ting
menn og kvinner velger å prioritere, så det blir jo
ofte noen diskusjoner. Samtidig mener jeg det er
viktig å prøve å få et ganske kjønnsnøytralt styre
for å få likevekt på meninger og prioriteringer.

Kjeder seg sjelden

Full jobb, bonde, og flere frivillige verv burde være
mer enn nok å sjonglere for alle og enhver. For Langeland er det viktig å fylle dagene, og også prioritere
riktig.
Jeg ønsker å være et aktivt medlem i NU selv om
jeg kanskje ikke kommer til å ha styreverv der
etter at den inneværende perioden er over. Jeg
mener det er viktig med litt utskiftninger og nye
tanker i de forskjellige vervene. Det er ikke bra å
bli sittende for lenge.
Bjarne Langeland stanser ikke engasjementet ved
mange verv. Musikk er også viktig. Han spiller i flere
band og avslører litt om musikeren i ham.
Jeg spiller litt trommer på hobbybasis. Et band
som jeg har spilt i siden 17 års alderen er på mange
måter hovedbandet, selv om det er litt mindre
spilling nå enn tidligere. Det går mest i norsk rock,
og vi var så heldige å få spille på Rockefeller i
vinter, noe som var ekstremt artig.

Det er viktig å få folk ut i jobb da det skaper så mye
både for enkeltmenneskets selvfølelse og ikke
minst for samfunnet generelt
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Bjarne spiller samtidig i et band sammen med
søsknene sine der alle er med å spiller noe.
Vi tar noen spillejobber innimellom men det er
mest for moro skyld. I tillegg er jeg med i et tredje
band som spiller mye country, mest for moro
dette også. Det er litt annerledes enn hva jeg er
vant til med de to andre bandene.

Fremtiden

Vi spurte Bjarne om hvordan han så for seg fremtiden, og som den kortfattede karen han er, hadde
han følgende å si:
Ja, si det? Jeg tror faktisk at det er mye som vil
være slik som i dag. Man kan jo håpe det i hvert fall.
Men det kunne jo være greit å ha funnet seg ei
dame før man ble 40...
NORILCO-Nytt ønsker Bjarne lykke til videre med
det nye styrevervet i Unge Funksjonshemmede og
er sikre på at han vil gjøre en knakende god jobb for
ungdommen også der. Vi ser heller ikke bort fra at
kvinnen i hans liv snart vil befinne seg i umiddelbar
nærhet.
Det nye styret i Unge Funksjonshemmede tiltrer 1.
januar 2016.

Bjarne Langeland
• 4 år i NUs styre, leder fra 2014
• Kommer fra Fon, en liten bygd i Vestfold
• Jobber som byggingeniør, driver storfe-gård
med broren
• Spiller trommer i flere band
• Er sosial og humørfylt, liker utfordringer

Unge Funksjonshemmede:
Samarbeidsorgan for funksjonshemmedes ungdomsorganisasjoner i Norge stiftet i 1980.
Ønsker å skape samarbeid mellom funksjonshemmedes organisasjoner for å utveksle
kunnskap og erfaring. Har i dag 33 medlemsorganisasjoner, med til sammen rundt 25 000
medlemmer.
• Kjemper for å sikre deltagelse og samfunns
messig likestilling for ungdom med funksjonshemninger og kronisk sykdom.
• Jobber for å påvirke politikere og andre
beslutningstakere.
• Driver aktivt opplysningsarbeid om rettigheter, likestilling, samt prinsippet om et
universelt samfunn tilpasset alle, uansett bi
standsbehov eller sosial/fysisk begrensning.
Kilde: Ungefunksjonshemmede.no
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Den 2-delte hudplaten
som er meget
ﬂeksibel og passer alle
PERFEKT TILPASNING
Flexifit® tilpasning Unik Flexiﬁt®-form med fem ﬂiker
som tilpasser seg ujevne overﬂater uten å krølle
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Naturlig beskyttelse Salts’ forskning innen hudvennlige
hydrokolloider er anerkjent av British Skin Foundation,
og dermatologisk akkreditert av Skin Health Alliance i
Storbritannia

ID

Naturlig mykhet Vår unike hydrokolloide plate er
spesielt utviklet for å dekke behovene hos brukerne
av 2-delte systemer og inneholder Aloe Vera

NIE

Enkel påsetting En forhøyet markør på hudplaten passer
til et blått hakk på posen, og dette gjør plasseringen
enkel og korrekt
Sterkere kleber Sterkere kleber med økt klebeevne for
ekstra sikkerhet*
Leveres i mange størrelser finnes både som standard
og fleksibel som er omgitt av en tynn hydrokolloid
OG DET ER EN HARMONY ® DUO FOR
KONVEKSBRUKERE OGSÅ
Verdens første konvekse 2-delte plate med
Aloe Vera-ekstrakt
• Unik Flexiﬁt®-form med fem ﬂiker
• Sterkere kleber med økt klebeevne for ekstra sikkerhet
• Enkel å sette på med smart markør for korrekt plassering
• Sterkere belteører, men likevel myke og elastiske
• Kan brukes sammen med vårt store utvalg av lukkede
og tømbare poser
Salts Healthcare Limited
v/Vigdis Hannestad
Mobiltelefon: +47 958 342 60
E-post: vigdis.hannestad@salts.co.uk
*Sammenlignet med standard hydrokolloider fra Salts Healthcare

www.salts.co.uk
Excellence
in stoma care
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Mage- og tarmkreftdager
i NORILCO
Forord: Jacqueline B. Mikula Foto: NORILCO

I

2014 kunne NORILCO for første gang stille med et
tilbud til mage- og tarmkreftrammede, en helt ny
pasientgruppe. Organisasjonen er nå godt i gang
med å arbeide for å bli bedre kjent med fagfeltet og
pasientgruppen. En del av våre distriktsavdelinger
har i løpet av høsten på eget initiativ iverksatt
egne tiltak for å imøtekomme vår nye gruppe. Slike
initiativ i dugnadsånd settes det naturlig nok stor
pris på der ute. Det er mange mennesker som i møte
med sykdom ikke vet hvor de skal henvende seg når
de trenger råd og veiledning, eller vet at det finnes
mennesker med samme erfaring som kan være en
støttespiller når det røyner på.
NORILCOs distriktsavdelinger ønsker å gjøre en
innsats ved å utvikle et tilbud til denne gruppen, og

redaksjonen har mottatt tre bidrag til NORILCO-Nytt
om hvordan de har løst utfordringen rundt det å treffe
en ny målgruppe. Vi vet at enda flere avdelinger
allerede har egne tiltak på fast basis.I Romsdal er
Dialog-/kreftkafeen etablert i samarbeid mellom
Molde kommune, v/kreftkoordinator, Kreftforeningen,
Sanitetsforeningen og fire pasientforeninger.
NORILCO har alltid vært en forening som med glede
har ønsket nye grupper inn i foreningen, og vi håper
bidragene fra Aust-Agder, Vest- Agder og Østfold på
de neste sidene i årets siste utgave, vil inspirere flere
avdelinger til nye måter å inkludere den nye pasientgruppen i det nye året. I 2016 er 12. mars vedtatt som
mage- og tarmkreftdag.
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Mage- og tarmkreftdager i
Aust-Agder Oktober 2015
Vi i distriktsavdelingen i Aust-Agder lurte på hvordan vi skulle treffe flest
mulig av den nye pasientgruppen mage og tarmkreftrammede. Vi løste
det på følgende måte!
tekst/Foto: Stian Mørland

P

å et styremøte kom løsningen i et forslag på å
samarbeide med de tre kreftkoordinatorene
i Aust-Agder, og Kreftforeningen ved Jannicke
Rabben. Jannicke har ansvar for pasientforeningene i Agder. Kreftkoordinatorene og Jannicke var
strålende positive til et forslag om samarbeid og
ville gjerne være med på dette tiltaket. Vi innkalte
til et første samarbeidsmøte i Arendal en sommerdag i juni. Der la vi planer, diskuterte løsninger,
og fordelte arbeidsoppgaver for de forestående
aktivitetene vi ville ha, og hvor vi ville ha dem. Vi
fant også frem til aktuelle foredragsholdere som
ville være med og bidra for mage- og tarmkreftdagene vi planla.
Vi valgte å holde aktivitetene i Lillesand, Risør
og Arendal for å få mest mulig spredning på møtene i fylket gjennomført i løpet av en ukes tid, og for
å utnytte felles annonsering med tema: «Livet med
og etter kreftbehandling.»
Annonsekampanjen er den største i NORILCO
Aust-Agders historie. Vi bestilte tre like annonser i
Agderposten som er den største avisen i fylket, og
en annonse til for hvert møte i lokalavisene. Vi jobbet
for å få inn et redaksjonelt stykke i Agderposten på
beste plassering, og jammen fikk vi det ikke til!
De faglige foredragene i Lillesand og Arendal ble
holdt ved Marte Cameron, Kreftlege ved Sørlandets
Sykehus. Foredraget i Risør ble holdt ved Lege Tore
Gauperaa og sykepleier Anne Lise Olafsen fra kreftpoliklinikken i Arendal.
På hvert av stedene hold også kreftkoordinatorene innlegg med temaet: «Hva finnes av tilbud?»
Representanter fra Kreftforeningen bidro med informasjon i tillegg til sitt nærvær, og NORILCO holdt en
presentasjon av foreningen og hva den arbeider for,
samt hva foreningen tilbyr av aktiviteter og tjenester.
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Under disse møtene var vi veldig bevisste på å ikke
bruke tid på stomi og stomiutstyr.
Vi hadde en enkel bevertning med frukt og brus til
de fremmøtte. Fra Lillesand kom det enda flere enn
vi hadde forventet, så alt i alt var vi veldig fornøyde
med oppslutningen og det vi har fått til.
Vi sender en stor takk til Kreftforeningen, Kreftkoordinatorene og foredragsholdere for godt samarbeid.
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Stort oppmøte
Det var stort oppmøte da NORILCO Vest-Agder arrangerte sitt stormøte
i Kristiansand midt i oktober. Avdelingen hadde invitert alle aktuelle
leverandører av stomiutstyr - og der i gården er nei et ukjent ord!
Her nevnes ingen, men de var der alle sammen!
tekst: Arne Holte Foto: Henry Speich Johansen

M

en det var ikke bare leverandørene som var der,
fra NORILCOs sekretariat i Oslo kom vår daglige
leder Simen Brændhaugen, og fra Kreftforeningen
kom Jannicke Rabben. Videre kom Hafdis Helgadottir som er kreftkoordinator i Kristiansand. Simen
fortalte om NORILCOs tilbud til stomiopererte og til
vår nye medlemsgruppe, nemlig personer med kreft i
mage/tarm.
- Det er store utfordringer knyttet til dette- spesielt
til likepersonene våre, fortalte Simen som likevel
var sikker på at dette skal vi klare. Vi fikk en rekke
nye medlemmer i løpet av møtet. Disse havnet rett i
medlemsregisteret, det sørget Simen for. Han kunne
forøvrig fortelle at avdeling Vest-Agder var den
første avdelingen han besøkte. Hyggelig og ærefullt
for oss. - Lærerikt for meg, sa Simen.
Kreftkoordinator Hafdis ble intervjuet av avdelingens styreleder, Arne Holte. Hun fortalte forsamlingen om sitt arbeid der hun la vekt på å kunne være
til hjelp under hele sykdomsforløpet. Jannicke fra
Kreftforeningen lot forsamlingen få høre om deres
tilbud - hvorav en spennende dag med en rekke tilbud
for menn skulle arrangeres i slutten av oktober.
Arne Holte fortalte om de tilbudene NORILCOs
sørligste avdeling har til stomiopererte og til personer med kreft i mage/tarm. Besøkstjenesten,
medlemsmøter, turer og en nystartet turgruppe,
der foreningen samarbeider med Kreftforeningen
og med Senter for kreftbehandling ved sykehuset i
Kristiansand var blant det han fortalte om. NORILCO
Vest-Agder har godt med likepersoner - flere er
under opplæring, og i tillegg ønsker flere å være med
i dette viktige arbeidet.
Utstillingene ble selvsagt godt besøkt, og det var
rimelig høyt lydnivå i det fine møtelokalet på Scandic
Bystranda Hotell denne kvelden. Lydnivået tyder på

Øverst: Kreftkoordinator Hafdis i munter passiar med
Jannicke fra Kreftforeningen
Midten: Det var stor interesse for utstillingene.
Nederst: Mange fikk gode råd fra de mange utstillerne

stort aktivitetsnivå og engasjement, og la det være
sagt med en gang at det å treffe utstillerne, se nytt
og få gode råd er uhyre viktig - men det er minst like
viktig å treffe andre i samme situasjon. Utveksling
av erfaring er noe av det viktigste ved slike arrangementer!
Møtet var åpent for alle, det var gratis adgang - og
jammen fikk de både mat og kaffe de som kom.
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Mage- og tarmkreftdag i Østfold
NORILCOs avdeling Østfold arrangerte mage- og tarmkreftdag
12. november. Vi hadde stands på 4 ulike Boots-apotek denne dagen:
I Askim, Fredrikstad, Moss og Sarpsborg.
tekst: Lisbeth Yven Andersen
På forhånd hadde vi annonse i alle Østfoldavisene og vi
sendte også inn pressemelding, men denne ble kun tatt
inn i Sarpsborg Arbeiderblad.
De fleste sa de hadde sett annonsen og kom på
grunn av den. Noen hadde nylig fått stomi, en skulle
opereres noen få dager senere, og noen hadde spørsmål
om både symptomer på tarmkreft og eventuell behandling i etterkant. Noen tok med brosjyrer til venner som
hadde tarmkreft og mange ønsket pins. Alle uttrykte at
det var godt å ha noen å snakke med og vi ble oppfordret til å stå oftere ute på apotek.
Til sammen snakket vi med 37 personer denne dagen og vi fikk et nytt medlem som meldte seg inn med
det samme. Flere sa de aldri hadde hørt om

NORILCO før, og syntes det var flott at vi markedsførte
foreningen på denne måten.
NORILCO Østfold la ut et betydelig beløp til annonsering fra egen kasse. Dette mener vi er vel anvendte
penger, da vi fikk synliggjort foreningen i stor grad og
nådde mange i målgruppen, og dette er viktig. Vi satser
derfor på å ta med et par annonseringer på budsjettet
for neste år. Det planlegges også et medlemsmøte
hvor fokus blir på mage- og tarmkreft, med annonsering på forhånd og annonsering for stands hos apotek /
bandagist.
Dessverre ble det ikke tatt noen bilder fra dette
arrangementet.

Mage- og tarmkreft i Norge
Hvert år oppdages over 6000 nye tilfeller av mage- og
tarmkreft i Norge. Av disse utgjør tykk- og endetarmskreft 3500 tilfeller, hvilket gjør den til landets tredje
vanligste kreftform.

• Ved endetarmskreft er fem års relativ overlevelse
67,1% for menn og 66,9% for kvinner
• Ved tynntarmskreft er fem års relativ overlevelse
62,9% for menn og 57,3% for kvinner

Tarmkreft utgjør cirka 15 % av alle krefttilfeller i Norge
og forekomst har økt raskt de siste 50 årene. Nest etter
brystkreft og prostatakreft, er kreft i tykktarm og endetarm den hyppigste kreftformen som rammer begge
kjønn.

Tallene er fra 2013 og hentet fra Kreftregisteret.

Tykktarmskreft er den største gruppen, og ca. 1000
nordmenn rammes av endetarmskreft. Forekomsten
av tykk- og endetarmskreft er høyere i Norge enn i noe
annet europeisk land, samt USA. Ytterligere økning
forventes. 95 % av all kreft i tykk- og endetarm oppstår
uten sikker årsak.
I 2013 fikk 2781 kreft i tykktarm, av disse var 1325 menn
og 1456 kvinner. 1346 fikk endetarmskreft, av disse var
777 menn og 569 kvinner. 132 fikk tynntarmskreft, av
disse var 86 menn og 46 kvinner.

Overlevelse

• Ved kreft i tykktarm er fem års relativ overlevelse
59,5% for menn og 63,3% for kvinner
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Kan du være i risikogruppen for mage- og tarmkreft?

Sjansene for å bli rammet øker dersom du har fylt 50 år,
og du i tillegg har andre i familien som har hatt mage- og
tarmkreft. Andre faktorer som øker en persons risiko for
mage- og tarmkreft er kosthold med inntak av mye rødt
kjøtt og lite frukt og grønnsaker. Det samme gjør inntak
av alkohol, røyking, overvekt og lite fysisk aktivitet.

Kan mage- og tarmkreft forebygges?

Du kan påvirke din egen helse og bidra til forebygging av
kreftutvikling i kroppen. Et variert kosthold med rikelig
inntak av frukt og grønnsaker ser ut til å ha en beskyttende effekt i forhold til kreftutvikling. Man regner også
med at en stor andel av nye krefttilfeller kunne vært
unngått med mindre overvekt og økt fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet og fiberrik kost bidrar til en god fordøyelse
som minsker risikoen for tarmkreft.

T E M A:
S T OMI

SPESI ALUTVALG

S PESIAL IS T E N PÅ
S T OMI P R O D U K TER
NÅR OMSORG OG ERFARING TELLER!

H JEMME B E SØK
Våre sykepleiere kan komme
på hjemmebesøk for å
tilpasse og veilede i bruk av
sykepleieartikler.

GRAT I S HJ EM LEVER ING
Vi tilbyr gratis hjemlevering
av sykepleieartikler over hele
landet.

R ING O G BES TILL
For de som av praktiske
årsaker ikke selv kan besøke
et Boots apotek, er det enkelt
å bestille sykepleieartikler fra
oss per telefon.

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

V Å R E S P E S I A L U T VA L G H A R U T V I D E T
K O M P E TA N S E O G S O R T I M E N T I N N E N S T O M I
Vårt ønske er at brukeren selv skal kunne velge det produktet som fungerer best. Vi har et
nært samarbeid med helsepersonell for å kunne gi våre kunder service på et høyt faglig nivå.
•
•
•
•

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

BOOTS APOTEK MED SPESIALUTVALG:

Arendal
Askim
Elverum
Fredrikstad
Kristiansand
Kvaløysletta (Tromsø)
LadeTorget (Trondheim)

37 00 42 00
68 81 72 00
62 41 91 40
69 39 65 10
38 17 18 00
77 75 89 90
73 50 39 50

Lande (Sarpsborg)
Larvik
Medicus Skien
Moa (Ålesund)
Molde
Moss
Samarit

69 10 25 70
33 13 24 40
35 50 28 80
70 17 80 50
71 25 92 00
69 20 46 20
51 60 97 60

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

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

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

KoloBa Soft® Black Edition
endelt kolostomipose med
innebygget nytt filter!

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

Midi

Filter
Åpning for inspeksjon
Mini

Non-woven forog bakside
Innebygget skillevegg
gir ekstra beskyttelse

Festeplate
Yttervegg
Beskytter stomien
Beskytter filteret

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!

Tilbakeslagsventil
Yttervegg
Non-woven, mykt posetrekk

Festeplaten er oppbygd av to forskjellige
hydrokolloider med ulike egenskaper.
Nærmest stomien er det en hydrokolloid
med høy absorbsjon som ekspanderer når
den kommer i kontakt med væske. Dette
gir ekstra tetting rundt stomien.

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

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

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

LA´LY Walldesign

Produktene fås på blå resept!

KONTAKTINFO

Distriktsleder
Likepersonleder

Akershus
Gro Fjellheim • 90511569 • gelifj@online.no
Jane Halvorsen • 454 87 434 • jane.halvorsen@norilco.no
Aust-Agder
Stian Mørland • 91612862 • stianmorland@hotmail.com
Kjersti Olaug Birkeland
Besøkstlf:47 410 010 • kobirkeland@drottningborg.vgs.no
Bergen
Wenche Bjørnarøy • 91785621 • wenche_bj@hotmail.com
Gudbjørg Bogsnes, 95120619 • gu-bogsn@online.no
Buskerud
Alf Henrik Haugenes Sauge
98805473 • alf.henrik.sauge@gmail.com
Helge Ivar Muggerud • 95214951

Informasjon

Drammen
Arild Tollefsen • 99389848 • ariltol@online.no
Arnt Otto Nilsen • 99289997 • arnt.otto.nilsen@politiet.no
Finnmark
Arvid Pleym, 41100940 • arvid.pleym@nesseby.kommune.no
Hedmark
Inger J. Gundersen • 95182661 • inj-gun@online.no
Wenche Th. Rønningen • 91733462 / 97528815
Nordland
Else Lindvig • 90868536 • else.lindvig@hotmail.com
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SenSura® Mio
Reduserer tilfeller av
oppblåst pose med
inntil 61%*

H
H

Et nytt design for en
god natts søvn
Føl deg trygg med nye SenSura Mio®. Stomibandasjen har et spesialutviklet sirkulært
prefilter som gir bedre beskyttelse mot tilstopping og det er dokumentert inntil 61%
reduksjon i tilfeller av oppblåst pose.*

Bestill gratis vareprøver
Bestill gratis vareprøver på www.coloplast.no
eller på telefon 22 57 50 00.
*Coloplast clinical study 2010

Coloplast er et registrert varemerke eid av Coloplast A/S. © 2015-01 Alle rettigheter er forbeholdt Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark.

