
En mannsalder med NORILCO Luktfrihet = luksus Krafttak mot kreft
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Vi hjelper deg gjerne med utfyllende 
informasjon og vareprøver
e-post: kundeservice.norge@hollister.com
eller telefon: 66 77 66 50 

Og så den litt mindre nyheten:

Vi har produktene på lager 
og leverer fortløpende.

Dessverre er peristomale hudproblemer 
altfor vanlig. Omtrent halvparten av de som 
lever med stomi vil rapportere hudproblemer 
på et eller fl ere tidspunkt i livet.
 
Vi i Hollister er derfor glade for å kunne 
legge til et nytt og innovativt alternativ til vårt 
allerede gode utvalg av hudvennlige klebere. 

CeraPlus hudplate er tilført Ceramid, 
et naturlig eksisterende fettstoff   i huden som 
beskytter mot tørrhet.

•  CeraPlus passer godt til deg som fortsatt 
vil ha hel og sunn hud

•  En trygg og fl eksibel plate, m/løftbar ring, 
som fester seg umiddelbart og godt til huden 

•  Passer til alle Conform 2 stomiposer fra 
Hollister, fi nnes i fl at og konveks. 

Studier viser at hudens naturlige innhold 
av Ceramid reduseres både ved økende alder og 
på grunn av hudens belastning ved regelmessige 
skift. Ceramid i hudplaten vil være med å motvirke 
negative konsekvenser som:

• Lett rød eller sår hud
• Hud som klør 
• Tørr hud
• Ømfi ntlig hud

En stor – og en litt mindre nyhet! 
Conform2 CeraPlus hudplate

Adapt tynn tetningsring
Art. nr. 7815
•  Den kjente og kjære 7805 har 

slanket seg, og kommer nå i 
samme størrelse men med kun 
2,2 mm tykkelse. Og fortsatt er 
det 10 ringer pr eske.

•  Slik passer den til alle stomier 
som trenger en beskyttende 
tetning som bygger minimalt.

Adapt kleberfjernerspray
Art. nr. 7737
•  50 ml beholder som kan tømmes full-

stendig og benyttes i 360 grader vinkel. 
•  Den er silikonbasert og alkoholfri, 

tørker på sekunder og vil ikke påvirke 
klebeevnen til produkter som påføres 
senere.

•  Det er kun et lett fi ngertrykk som utløser 
sprayen, og dermed passer den perfekt 
også til kunder som har nedsatt kraft 
i fi ngrene.
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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

Kjære medlemmer!
Da er 2016 i gang! Et spennende år er foran oss - det er 
mye som skal skje i år. NORILCO fyller 45 år, og for-
eningen må kunne sies å være i sin beste alder. Organi- 
sasjonen vår har høstet mange erfaringer i løpet av alle 
disse årene, men vi ønsker fortsatt å bli bedre og utvikle 
oss videre. Samfunnet står ikke stille, og dermed kan 
heller ikke vi som organisasjon stå stille. Frivilligheten 
endrer seg og generelt ser man ikke den samme organi-
sasjonslojaliteten som tidligere. NORILCO må derfor 
være en relevant aktør, og medlemmene må føle at de 
får noe tilbake for sitt medlemskap. Dette ligger som 
premiss for vårt arbeid 2016 – NORILCO skal jobbe til 
det beste for våre medlemmer og for vår målgruppe. 
Det innebærer blant annet å videreutvikle og fornye 
medlemstilbudet.

Jeg er svært glad for å kunne si at hovedstyret før jul 
vedtok å videreføre kontakttelefonen. Dette har frem 
til nå vært et prøveprosjekt, som fremover vil være en 
del av vårt faste tilbud. Vi jobber med å rekruttere flere 
likepersoner til å ha telefonvakt, fordi vi ser at det er et 
tilbud som flere og flere benytter seg av.

Fornying og videreutvikling i organisasjoner betyr ofte 
prosjekter. Prosjektstøtte, fra for eksempel Extra-
Stiftelsen, betyr at vi får finansiert nye tilbud – og vi får 
sjekket om dette er noe medlemmene våre ønsker eller 
har behov for. I år har vi fått støtte til to prosjekter, og 
de kan du lese mer om i dette nummeret. 

Et ledd i NORILCOs utvikling har vært å ta et større 
ansvar for mage- og tarmkreftpasienter. Vi skal i år, som 
i fjor, markere mage- og tarmkreftdagen. Dette skjer 
den 12. mars. Om du ønsker å engasjere deg denne 

dagen oppfordrer vi deg til å følge med på nettsidene 
våre eller ta kontakt med din distriktsavdeling.
NORILCO har, i tillegg til Mage- og tarmkreftdagen, 
besluttet å markere Stomidagen i 2016 – selv om den 
internasjonalt kun markeres hvert tredje år. Det har 
de senere år blitt tett mellom markeringer og bevisst-
gjøringskampanjer innenfor helse. Vi kjenner alle Rosa-
sløyfeaksjonen, Krafttak mot kreft, Movember. I denne 
jungelen av markeringer er det svært gledelig at Kreft-
foreningen, vår samarbeidspartner gjennom mange år, 
markerte Verdens kreftdag 4. februar - og temaet var 
Tarmkreft - «Den tause folkesykdommen». NORILCO 
var blant medarrangørene og mer om den markeringen 
kan du lese om i neste utgave av NORILCO-Nytt.

I dette nummeret kan du også lese om Knut Henry 
Ellingsen. De som har vært med en stund, vet at Knut 
Henry er en av de viktigste enkeltpersonene i vår organi- 
sasjons historie. Han gikk foran i demonstrasjonstoget 
i protest mot begrensninger på blåreseptordningen på 
slutten av 7o-tallet. Lenge har blåreseptordningen vært 
“fredet”, men når vi nå ser at ordningen er truet, ulmer 
engasjementet igjen blant våre medlemmer.

Engasjementet som Knut Henry hadde og fortsatt 
har, er imponerende, og jeg håper at hans historie kan 
være til inspirasjon for andre til å engasjere seg i vår 
organisasjon.

Og i forlengelsen av nettopp det, inspirasjon til enga-
sjement: Kjære distriktsavdelinger! 
Lykke til med årsmøtene og med planleggingen av 2016. 
Dere gjør en fantastisk jobb! 

Hilsen Jane Halvorsen
styreleder
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NORILCO POSEDEODORANTER

Møt Agnethe Busch (35) fra Stjørdal i Nord Trønde-
lag. Sammen med samboeren Erik har Agnethe to 
små jenter på 1 og 4 år. Agnethe er utdannet allmenn-
lærer, og har tatt videreutdanning i matematikk og 
har i tillegg mastergrad i pedagogikk med fordypning 
i spesialpedagogikk. På utsiden et glansbilde av den 
klassiske familiedrømmen. I virkeligheten preges 
familien av sykdom. Agnethe er alvorlig rammet av 
Morbus Chrons sykdom og har vært stomioperert 
siden 2012. Hun er en av de som rammes hardest av 
disse kuttene.

Agnethe jobbet flere år som lærer, men sykdommen 
gjorde det vanskelig for henne å fortsette i jobben. 
- Jeg trivdes virkelig i jobben min, men det ble dess-
verre ikke mulig å stå i jobb slik jeg slet med smerter 
og diaré. I slutten av min arbeidsperiode valgte jeg å 
ikke spise før jeg var ferdig med arbeidsdagen, dette 
for å unngå å få trøbbel med magen i arbeidstiden.

Sykdommen førte til slutt til at Agnethe ble 100 
prosent ufør, noe som var vanskelig for henne å 
akseptere. - For min del handler det ikke om vilje til å 
oppnå ting, forteller hun, men om at konkrete fysiske 
begrensninger stopper meg. Kroppen og stanken 
og smertene stopper det, - ikke jeg. Det handler om 
begrensninger jeg ikke har valgt, begrensninger jeg 
må forholde meg til.

Agnethe hadde et håp om at stomien skulle gjøre 
livet med sykdom enklere. Tanken på stomi hadde 
vært så fjern inntil da, men innen eldstejenta var åtte 
måneder ble det bestemt at hun måtte ha stomi. 
Dette ble anbefalt av leger, og det var noe hun følte 
hun burde gjøre - slik at hun kom seg mer ut. Uhell 
i buksa, nedspraying av offentlig toaletter som 
inkluderte storvask av større areal, samt trilleturer 
med trusebleie ble tøft i lengden. Stomi virket som et 
praktisk valg.

Når luktfrihet blir luksus
Fra 1. januar får ikke lenger stomi- og reservoaropererte hente ut pose-
deodoranter på blå resept. For mange opererte utgjør denne endringen 
en drastisk livsendring. Å kunne dekke over sterk avføringslukt fra posen 
har for mange opererte vært eneste middel til et sosialt liv; luktproblem-
atikk som følge av kronisk sykdom vil for Agnethe føre inn i et liv med 
store sosiale kostnader.

Tekst: Margrethe Gaassand Foto: Privat

Dette er saken

• Finansdepartementet foreslo i oktober å fjerne barrierekluter, 
 posedeodoranter og posetrekk fra pris- og produktlistene for 
 stomi på blåresept 
• Produktkuttene ble vedtatt i stortinget i desember 2015
• Fra 1. januar i år er ikke produktene lenger tilgjengelig på 
 blåresept for stomi- og reservoaropererte eller for personer 
 med inkontinens
• I følge HELFO ble posedeodoranter brukt av mer enn 4200 
 personer med stomi i 2014
• Stortinget har bedt regjeringen om å redegjøre for hvilken 
 økonomisk og sosial virkning kuttene i forbruksmateriell vil 
 ha både for den enkelte bruker og for samfunnet



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

En tilsynelatende 
helt vanlig mamma. 
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NORILCO POSEDEODORANTER

- Da jeg kom hjem var det tungt å komme i gang. 
Selvbildet mitt raknet fort. Jeg husker skammen 
og frustrasjonen rundt det å skifte på posen. Det 
stinket, og hele etasjen lukta råtten utedo etter hvert 
poseskift. Det var veldig flaut. Jeg tør påstå at jeg 
ikke er av den fisefine typen, men jeg må si at eimen 
av avføring og blod som hadde passert gjennom en 
betent tarm, rett og slett var kvalmende, og selv med 
lukket pose og tett filter fulgte eimen av avføring 
rundt meg til alle tider. 

Luktfri på blå resept
Om morgenen luktet det fjøs på soverommet, og 
alt dette med lukt påvirket appetitt, selvbilde, det å 
våge å være intim, det å våge å ha besøk, det å dra på 
besøk, dra for å handle på butikken. Heldigvis ble jeg 
raskt tipset om posedeodoranter, og dette gjorde 
brått denne delen mye enklere og jeg kunne på ny 
våge å være mer sosial igjen. 

Agnethe har vært avhengig av flere ulike posedeo-
doranter i sin hverdag, og bruker både sprayer og 
smørende posedeodoranter. Med en veldig aktiv 
tarm blir det mange poseskift i døgnet, så en flaske 
holder ikke lenge.  Agnethe forteller at hun bruker de-
odorantene mest hvis hun skal ut blant folk eller på 
besøk, skammen fra lukten forsterkes i samvær med 
andre. I stomistell med mye bandasjering på grunn av 
brokk og sår har også den smørende deodoranten en 
viktig betydning, både for å få avføringen til å gli ned 
i posen, og for å dempe lukt fra avføringen i posen. 
- Jeg bruker disse slik de er anbefalt av stomisyke-
pleiere og slik det veiledes i bruksanvisningen, men 
en flaske holder ikke så lenge. 

NORILCO har sammen med Agnethe forsøkt å gjøre 
et regnestykke på hva det vil koste henne å betale 
for disse produktene fra egen lomme med et forbruk 
som gjør at hun kan forlate huset og vedlikeholde 
normal sosial aktivitet. Dette regnestykket når fort 
over tjue tusen kroner i året, og det sier seg selv at 
verken uføre eller arbeidsføre vil takle slike utgifter 
uten å møte problemer. I følge NORILCOs egen 
medlemsundersøkelse er det svært få som vil klare 
å dekke ekstrautgifter på mer enn tusen kroner i året 
for medisinsk forbruksmateriell fra egen lomme.

Deler bekymringen med mange
Det å ha dassen på magen er oftere plagsomt ille-
luktende siden jeg må rasjonere det jeg har igjen av 
posedeodoranter. Min økonomi tillater heller ikke å 
begynne å kjøpe det jeg har behov for. Dette handler 
heller ikke om at andre kanskje ikke bryr seg om at 
det lukter av meg. Jeg bryr meg om det. Jeg preges 
veldig av det. Det er flaut, det er tabu og det er mye 
skam inne i bildet. Når fireåringen sier at det lukter 
bæsj av meg, og når samboeren min tidvis kjenner 
det - de gangene han vil innrømme det, er det ikke 
noe stas. Jeg opplever ofte at folk viser sin avsky 
fordi de har kjent lukten av meg. Man føler seg jo rett 
og slett uren. Det at mange, inkludert meg, som på 
grunn av begrensninger på posedeodoranter nå vel-
ger å sette større grenser for å ha et sosialt liv synes 
jeg er forferdelig trist, men forståelig.

Disse kuttene har nok ført til at jeg og mennesker i 
min situasjon har hamstret posedeodorant før nyt-
tår, og dette er da en vurderingssak for hver enkelt 
hvordan en velger å rasjonere dette. Selv kjenner jeg 
at det har blitt et stressmoment, dette med når en 
skal kunne “unne seg” å dekke over lukten.

Sjansen for ubehagelige overraskelser er stor uten 
posedeodoranten, og derfor er jeg avhengig av riktig 
og godt utstyr. Jeg har rasjonert siden jeg hentet 
siste rasjon før jul kort tid etter at det ble avklart at 
det ble kutt. Jeg var så utrolig naiv at jeg ikke kunne 
drømme om at politikere og medlemmer av helse- og 
omsorgskomiteen i rike Norge kunne finne på å gjøre 
slike kutt. Jeg kan heller ikke forstå at de helsemyn-
dighetene som har foreslått disse kuttene ikke ser at 
dette er noe vi stomibrukere trenger.

Et varig kutt?
NORILCO gjorde i høst en aktiv innsats for å 
bekjempe at kuttene skulle vedtas. Til tross for god 
dekning i media og positiv respons fra flere sentrale 
helsepolitikere, stod regjerings- og støttepartiene 
sammen i budsjettvedtaket. I stortingsdebatten om 
helsebudsjettet ble fjerning av posedeodoranter 
sentral, og mange uttrykte sin bekymring på vegne av 
de stomiopererte. Mye tyder på at beslutningene har 
blitt vedtatt uten tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag 
om de kommende konsekvensene. 

Selv kjenner jeg at det har blitt et
stressmoment, dette med når en skal
kunne “unne seg” å dekke over lukten
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Leder av helse- og omsorgskomiteen, Kari Kjønaas 
Kjos (FrP) var splittet i sitt innlegg i debatten: 
Jeg har ingen problemer med å forstå at de som 
bruker disse produktene nå er både sinte og redde. 
Å kutte i ting som folk er vant med å få, skaper alltid 
reaksjoner. Jeg er imidlertid svært opptatt av å se 
hvordan dette går, og det er lite samsvar mellom den 
informasjonen jeg får fra de som håndterer ordnin-
gen, og de som bruker den. Jeg tar med meg disse 
innspillene og avventer tilbakemeldinger når den nye 
ordningen har virket en tid. 
I stortingsdebatten kom det også fram at støtte-
partiet KrF angrer de vedtatte kuttene i sitt innlegg 
i stortingsdebatten. - KRF ser i etterkant hvilken 
virkning dette har for enkeltpersoner. Og derfor vil 
Krf ta denne saken tilbake igjen i revidert budsjett, sa 
stortingsrepresentant Olaug Bollestad i sitt innlegg 
på talerstolen. 

– Jeg er glad for at politikerne innser at kuttene er 
problematiske for stomiopererte, og det er gledelig 
at de vil se nærmere på hvilke reelle konsekvenser 
dette faktisk har for brukerne. NORILCO vil denne 
våren fortsette arbeidet med å få politikerne til å 
forstå stomioperertes behov for et bredt sortiment 
på blåresept, sier Simen Brændhaugen, daglig leder i 
NORILCO.

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
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NORILCO EXTRAPROSJEKTENE

Likepersoner på nett

NORILCO driver i dag et tradisjonelt og velorganisert 
likepersonsarbeid primært gjennom en kontakt-
telefon og en besøkstjeneste med likepersoner som 
både går vakter på sykehus og tilkalles til enkelt-
besøk ved behov. Dette tilbudet har imidlertid vist 
seg å ikke være like attraktivt for den yngre målgrup-
pen, og kan gjøres lettere og mer tilgjengelig for alle 
ved å utnytte det digitale potensialet bedre. Som 
et resultat av dette og som en strategisk satsning 
fremover ønsker NORILCO å utarbeide et digitalisert 
sidestykke til dagens likepersonstilbud.  

Dette vil hovedsakelig merkes på årets likepersons-
ledersamling og likepersonskurs der frivillig arbeid 
i sosiale medier og på andre digitale plattformer vil 
få et økt fokus. Målet med prosjektet er å øke like-
personenes kunnskaper på likepersonsarbeid over 
chatt, mail og i Facebookgrupper, i tillegg til å lage en 
oversikt over tilgjengelige likepersoner på nettsidene 
som både kan brukes av de personene som ønsker 
en likepersonssamtale direkte, eller av sykehusper-
sonell som ønsker å formidle besøk til sine pasienter. 
Administrativt vil vi også se på forbedringer i vårt 
register over likepersoner. NORILCO vil med dette 
nå ut til flere, være mer tilgjengelige og ha et bedre 
tilbud som er tilpasset dagens teknologi.

Extraprosjektene 2016

Treningsveilederen «Frisk og fysisk»

NORILCO får ofte henvendelser om hvordan man går 
frem for å være aktiv med stomi. Mange nyopererte 
ønsker å komme tilbake til en hverdag med jevnlig 
fysisk aktivitet, men vet ikke hvordan de skal gå 
frem. Spørsmålene man sitter med er mange; Klarer 
jeg dette? Kan noen se det? Høre det? Lukte det? 
Hvor stor er sjansen for lekkasje? Kan jeg drive med 
styrketrening igjen? Kan jeg få six-pack selv om jeg 
har stomi? - Sannheten er at fysisk aktivitet er en 
svært viktig del av veien tilbake, og det er lettere enn 
man tror å komme i gang. 

I NORILCO besitter vi ikke faglig kunnskap til å svare 
på denne typen henvendelser på strak arm, og vi har 
heller ikke et naturlig sted å henvise til, derfor ønsker 
vi å utarbeide en god og kvalitetssikret trenings-
håndbok til våre medlemmer der fagkunnskapene til 
medisinsk helsepersonell på stomiområdet kan sees 
i sammenheng med allmenn bevegelsesvitenskap. 
Treningsveilederen vil inneholde ulike treningspro-
gram for de unike tilstandene/diagnosene som våre 
medlemmer lever med, og ulike treningsopplegg 
tilpasset livsfaser og aldersgrupper. Et gjennom-
gående perspektiv vil være å se mulighetene i en ny 
livssituasjon, motivasjon og grenseflytting. Trenings-
håndboken forventes å ferdigstilles i desember 2016.

Har du tips til konkrete problemstillinger du ønsker 
svar på i treningsveilederen? 
Send ditt tips til post@norilco.no. 

Fakta
NORILCO har 205 likepersoner og ca. 600 enkelt- 
besøk årlig. Vi har grupper på Facebook med 
over 800 individuelle medlemmer som det hver 
dag foregår aktivt likepersonsarbeid på i en eller 
annen form.



OG DET ER EN HARMONY® DUO FOR 
KONVEKSBRUKERE OGSÅ
Verdens første konvekse 2-delte plate med
Aloe Vera-ekstrakt
•  Unik Flexifi t®-form med fem fl iker
•  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.ukExcellence in stoma care

Den 2-delte hudplaten 
som er meget

fl eksibel og passer alle

VI INTRODUSERER

PERFEKT TILPASNING

Flexifi t® tilpasning Unik Flexifi t®-form med fem fl iker
som tilpasser seg ujevne overfl ater uten å krølle

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

Naturlig beskyttelse Salts’ forskning innen hudvennlige 
hydrokolloider er anerkjent av British Skin Foundation,
og dermatologisk akkreditert av Skin Health Alliance i 
Storbritannia

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 fi nnes både som standard 
og fl eksibel som er omgitt av en tynn hydrokolloid

H
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15731 Norway HD and HDC A4 Ad.indd   1 18/11/2015   14:32
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NORILCO KNUT HENRY ELLINGSEN

Det er lite som minner om en mann som akkurat 
er utskrevet fra sykehus, når du møter Knut Henry 
Ellingsen. Han sitter halvt liggende i sofaen fordi han 
er sliten etter et sykehusopphold. Likevel ser han 
uforskammet avslappet og pigg ut på en gang. Når 
han begynner å fortelle om NORILCO, trumfer et 
halvt livs engasjement trøtthet og smerter.

Med fra første stund
Ellingsen var med på den aller første samlingen 
av stomiopererte i Norge. Assistentlegen Brynjulf 
Otnes på Rikshospitalet, hadde vært på studieopp-
hold på en kirurgisk avdeling i New York. Her hadde 
han sett hvor stor betydning støtte og råd fra andre 
i samme situasjon betydde for medlemmene i den 
amerikanske stomiorganisasjonen United Ostomy 
Association, og tok initiativ til det samme her. 

- Det han erfarte var at pasienter som fikk utlagt 
tarm fikk god hjelp av å møte likesinnede som hadde 
vært operert tidligere, og som greide seg bra. Det 
var jo fremdeles veldig tabubelagt, og en skummel 
beskjed å få, sier Ellingsen.

70 personer møtte på det første møtet i 1970, og 
Ellingsen var med på å få det organisatoriske i orden 
for å stifte forening. Hans første verv var kasserer.

Ellingsen husker nærmest alle detaljer fra opp-
starten. 45 år etter, er fremdeles alt fra samtaler og 
navn fra perioden, til postboksnummeret de hadde, 
fremst i hjernebarken. Hvis noen noen gang skal 
skrive et fullstendig historisk dokument om NORILCO, 
trenger de ikke gå lenger enn til Knut Henry Ellingsen. 

Fra støtteorganisasjon til
interesseorganisasjon
Bakgrunnen for å stifte NORILCO var ikke å drive 
politisk kamp. Først og fremst handlet det om 
å ha en likemannsordning, som det het da, og et 
fellesskap. Imidlertid var det ikke mangel på politiske 
utfordringer. Selv opplevde Ellingsen få år etter sin 
operasjon at han fikk sparken fordi arbeidsgiver ikke 
ville tilpasse arbeidsplassen.

- Jeg var ansatt et sted i slutten av -68. Da jeg skulle 
begynne måtte jeg inn på Ullevål med tarmslyng, så 
ansettelsen måtte utsettes. Så de visste jo at jeg 
hadde det. Så ble det veldig kaldt, det var jo vinteren, 
og da luftet de ikke. Etter hvert dukket det opp sånne 
duftsprayer rundt i lokalet. En dag ble jeg innkalt til 
kontorsjefen som meddelte at han hadde fått klager, 
og at jeg fikk to uker på å «ordne opp i det» eller 
slutte. Da måtte jeg jo bare slutte. Jeg var ikke fag- 
organisert da, det ble jeg senere. Jeg var 25 år gam-
mel, og det var helt jævlig, sier han.

En mannsalder med NORILCO
Knut Henry Ellingsen er en av de viktigste figurene i NORILCOs historie, 
og har hatt enorm betydning for organisasjonens utvikling. Etter 45 år 
sammen har NORILCO også formet livet hans.

Tekst: Margrethe Gustavsen Foto: Privat

Hvis noen noen gang skal skrive et fullstendig 
historisk dokument om NORILCO, trenger de 
ikke gå lenger enn til Knut Henry Ellingsen
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I tillegg til diskriminering og stigma var stomiutstyret 
svært dyrt, og man måtte selv legge ut. Det var 
derfor ikke vanskelig å få med andre i foreningen på 
at man måtte ta noen grep. Overraskende nok dreide 
diskusjonen seg om man skulle bli medlem av det 
som da het funksjonshemmedes fellesorgani- sas-
jon (FFO), eller ikke. Forbundet var tidlig ute med 
interessepolitisk arbeid, men mange stomiopererte 
vegret seg for å se på seg selv om funksjonshemmet. 
Imidlertid vant han frem, og på slutten av 70-tallet 
spesielt, var både det parlamentariske arbeidet, og 
aktivismen sterk i NORILCO.

- Det var et svært demonstrasjonstog arrangert av 
FFO. Vi gikk oppover Karl Johan, og noen av de yngre 

stilte med pose på magen, for å protesterte mot 
begrensninger på blåreseptordningen. Det var veldig 
tøft. Det var med det samarbeidet at vi gikk fra en 
støtteorganisasjon til å bli en interesseorganisasjon, 
forteller Ellingsen.

I dag er mesteparten av tabuene borte fra stomien, 
men selv om Ellingsen har mottatt flere utmerkelser 
for sitt arbeid, inkludert kongens fortjenestemedalje, 
vil han ikke ta æren for at aksepten i samfunnet har 
gjort livet lettere for de som har operert inn stomi. 
NORILCO som organisasjon har betydd mye sier han, 
og det er vel det nærmeste han kommer selvskryt.

Knut Ellingsen takket 
kongeparet for Kongens 

Fortjenestemedalje på 
slottet.
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NORILCO KNUT HENRY ELLINGSEN

St. Petersburg
Ellingsens engasjement for stomisaken begrenser 
seg ikke til Norge. Gjennom NORILCO har han jobbet 
med spørsmålet internasjonalt, og tilfeldighetene 
ville det slik at stomiopererte i St. Petersburg og 
NORILCO hadde et helt spesielt samarbeid i flere år.

- NORILCO er jo medlem av den europeiske stomi- 
organisasjonen (EUA), og i 1992 arrangerte NORILCO 
et stort møte i Bergen. Da dukket det opp tre 
russere. De hadde ikke penger. De hadde klart å 
skaffe penger til billetter til Oslo, men de måtte haike 
til Bergen med toget, etter å ha tryglet konduktøren 
om å ta dem med gratis. En av de tre var tolk og 
hadde selv ulcerøs kolitt og hadde utlagt tarm, og 
hun fortalte at det fantes ikke bandasjer engang, hun 
måtte bruke aviser, forteller han.

Etter kommunismens fall hadde helsevesenet fått 
rasert sin økonomi, og hadde ikke midler til det aller 
mest nødvendige. Ellingsen, som da var leder i 
NORILCO, tok initiativ til en innsamling av stomiutstyr 
blant medlemmene, til de stomioperertes forening i 
St Petersburg.

- I løpet av noen uker våren 1993 fikk vi inn 35 kar-
tonger med stomiutstyr, og da fant vi ut at dette 
sender vi. Jeg dro over sommeren 1993. Da traileren 
parkerte utenfor kontoret til vår lokale søsterorgani-
sasjon, så løp de ned og sjaua opp disse kartongene. 

Da de pakket opp bandasjene var de helt fra seg, de 
grein nesten, forteller Ellingsen. 

Kontakten med sykehuset ble etter hvert benyttet 
av flere organisasjoner, til alt fra kirurgisk utstyr til 
brystproteser fra kreftforeningen, for å nevne noe. 
I tillegg var det et utstrakt faglig samarbeid.

- I tillegg til det materielle, hadde vi med forelesere 
på kurs som var spesialister, både på bruk av utstyr, 
og hvordan man bygger en organisasjon, sier han. 

Etter tjue reiser frem og tilbake over 17 år, har han 
fått flere gode venner i St Petersburg, etter å ha 
engasjert seg i flere enkeltskjebner. Det er ikke tvil 
om at han er en populær mann blant både de stomi-
opererte, og deres støttespillere i byen. Ellingsen var 
derfor en sentral gjest i feiringen i 2010 da helseves-
enet i St. Petersburg endelig kunne gi sine pasienter 
den nødvendige behandling uten hjelp fra NORILCO. 
Der ble han hedret med diplom av byregjeringen for 
sin innsats for byens stomipasienter. 

NORILCO-Nytt 
På tross av en enorm innsats på alle områder av 
organisasjonen, er det NORILCO-Nytt Ellingsen 
nevner på spørsmål om hva han er aller mest stolt av 
fra sin tid i NORILCO. Bladet kom ut hver annen måned 
fra foreningens spede begynnelse, og det kom aldri 
for sent, forteller han. I begynnelsen ble bladet trykket 

Ellingsen er veldig “Markafrelst” og går mange turer i Oslomarka. Bildet er fra en tur i Nordmarka.



15

NORILCO KNUT HENRY ELLINGSEN
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rundt om, på jobben, eller på trykkeriet til andre organi- 
sasjoner han var engasjert i, før de fikk midler på plass 
til å drive bladet på et mer stabilt grunnlag.

Som alt annet han har gjort for NORILCO, var det 
ved siden av ulike jobber som spenner fra «Rutebok 
for Norge», som satte opp alle ruter med kollektiv-
trafikk, til ansvar for litteraturen som ble solgt på 
Narvesen. Det tok også mye tid fra andre interesser 
og engasjement, som Ellingsen alltid har hatt mye av. 
Det kostet å forplikte seg til et slikt ansvar alle disse 
årene.

-Trykkeriet hadde jo sine frister, og det hendte jeg 
var syk, og da kom det en representant på Ullevål 
med manus som jeg måtte lese korrektur på. Det 
verste var da mor døde i 1984, og så dukker han opp 
samme dag med en bunke og sier at «det må være 
ferdig i dag». Det skulle jo ut. Jeg er selv ganske 
imponert over selv at jeg fikk ut 150 utgaver fra 1971 
til 2000. Jeg hadde jo ikke journalisthøgskolen eller 
noe sånt, men jeg gikk på kurs for å lære det viktig-
ste. Jeg tror folk har vært fornøyd, selv om det var et 
amatørblad, sier han

NORILCO har betydd mye
Da Ellingsen fikk operert inn stomi i 1966 var det et 
hardt slag for en ung mann på bare 23 år. Han mistet 
selvtilliten, og skammet seg over stomien. Han skam-
met seg så mye over stomien at moren måtte kjøpe 
utstyret for ham. Den nødvendige informasjonen fikk 
han i små drypp ved at hun også frittet ut de ansatte i 
apoteket for nyheter og tips. 

-Da jeg ble operert på 60-tallet hadde jeg ingen å 
spørre. Det å kunne snakke med en likesinnet hadde 
betydd utrolig mye. Det var utrolig den første gangen 
på det første møtet, at det var folk på min alder, at 
jeg hadde noen å snakke med om det også. NORILCO 
har betydd masse for meg, jeg fikk selvtilliten 
tilbake, og ikke minst masse venner. NORILCO har 
betydd alt, sier Ellingsen.

Ellingsen er stolt over at NORILCO har bygget opp en 
svært god likepersonstjeneste, så andre også får ta 
del i det fellesskapet som var så viktig for ham, og de 
andre som startet det opp.

-Jeg er veldig glad for at NORILCO har blitt en vel-
fungerende organisasjon, etter en oppstart med 70 
medlemmer. Jeg håper at jeg er frisk nok til å delta 
når vi fyller 50, sier han.
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NORILCO TURGRUPPA

Det finnes ikke dårlig vær!
Vi lar ikke været stoppe oss, vi ivrige i turgruppa til NORILCO Vest-Agder 
og Kreftforeningen i Kristiansand. Gruppa er beregnet for folk med kreft 
som kanskje trenger en aldri så liten dytt for å komme seg ut i naturen.

Tekst og foto: Arne Holte

Starten var tidlig i fjor høst med bare et par del-
tagere, noen flere kom til etter hvert. Plass til mange 
flere er det uansett, så det bare for medlemmer av 
NORILCO Vest-Agder å komme. Vi går en times tid i 
nærområdene før vi finner en grei rasteplass - gjerne 
ved velkjente 3. Stampe i Baneheia i Kristiansand. 
Etter rasten går vi tilbake til utgangspunktet der vi er 
rundt kl 13.

Flere av dem vi har med på tur rapporterer om stor 
bedring i formen - noe vi som er turledere ikke har 
vært i tvil om! Og turledere er Eli Johannessen som 

arbeider frivillig for Kreftforeningen og Arne Holte 
som er leder i NORILCO Vest-Agder. Skulle en av 
disse være forhindret fra å komme, stiller andre fra 
NORILCO opp og leder gruppa.

Startpunktet er vanligvis Senter for kreftbehandling 
ved SSH Kristiansand. Vi møtes klokken 11 hver 
onsdag. Turtøy og godt fottøy er nødvendig. Værfor-
behold er et fremmedord, men ta med mat og drikke. 

Kom og bli med!



Dansac NovaLife.  
En pose.  

To hudplater.  
Flere muligheter.

✂

20

30

40

50

✂

20

30

40

50

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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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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NORILCO KRAFTTAK MOT KREFT

Størrelsen på svulsten, kreftcellenes biologiske 
egenskaper og aggresjonsnivå, samt hvordan man 
responderer på behandlingen avgjør om en kreft-
sykdom kan helbredes med dagens behandling. Hos 
noen er kreftsykdommen allerede uhelbredelig når 
diagnosen blir stilt, mens andre får spredning eller 
tilbakefall av sykdommen på et senere tidspunkt. 
Gruppen av kreftpasienter vi her snakker om er 
svært sammensatt og uavhengig av diagnose, alder 
og kjønn. I følge Kreftregisteret har vi ikke data som 
gjør det mulig å gruppere eller tallfeste antallet som 
lever med kreft som de ikke vil bli friske av, så det må 
vi jobbe for å få til. Det vi imidlertid vet er at det dør 
nesten 11 000 mennesker av kreft i Norge – hvert år.

Forventet levetid for de som i dag har en kreftsyk-
dom de ikke kan bli friske av, varierer kraftig, fra 
noen måneder til mange år. Å vite at man må leve 
med kreft resten av livet kan være en stor belastning, 

Flere gode år for de som i 
dag har en kreftsykdom de 
ikke kan bli friske av
Kreftforskningen har kommet langt og i dag overlever to av tre som får kreft. 
Allikevel får noen den tunge beskjeden om at de ikke vil bli friske av kreftsyk- 
dommen, men kommer til å dø av eller med den. For disse menneskene finnes det 
ingen helbredende behandling, kun behandling som er livsforlengende og/eller 
lindrende. Målet med behandlingen er at de skal få så mange gode år som mulig, 
med best mulig smerte- og symptomlindring og best mulig livskvalitet, både for den 
som er syk og for de som er pårørende.

Tekst: Sissel Øvervold, kommunikasjonsrådgiver i Kreftforeningen

både for den som er rammet av kreft og de som står 
rundt. Mange sliter både med fysiske og psykiske 
plager som følge av sykdom og behandling, men 
sykdommen kan også medføre sosiale, arbeidsmes-
sige og økonomiske konsekvenser for den kreftsyke 
og for de pårørende. Hvilke utfordringer hver enkelt 
lever med, er avhengig av både hvilken diagnose og 
behandling den enkelte får, men også av livssitua-
sjonen for øvrig.

I dag vet vi en del om hvilke utfordringer det er å 
leve med denne alvorlige diagnosen. Det vi imidler-
tid ikke vet nok om er hva som skal til for at disse 
menneskene skal få et så langt og godt liv som mulig, 
den tiden de har igjen. Derfor er det nødvendig med 
forskning som vil gi økt kunnskap om behandling, 
omsorg og levekår, herunder kunnskap om kvaliteten 
på tjenestetilbudet, som i dag gis til disse pasientene 
og deres pårørende. I tillegg er det viktig med flere 

Hvilke utfordringer hver enkelt lever med,
er avhengig av både hvilken diagnose og
behandling den enkelte får, men også av
livssituasjonen for øvrig.



Fakta
• Krafttak mot kreft er Kreftforeningens årlige  
 innsamlingsaksjon. 

• Hvert år får flere enn 31 000 nordmenn kreft. 
 Takket være forskning overlever 2 av 3. 
 Likevel dør nesten 11 000. 

• I år går pengene til forskning på livsforlengende 
 behandling og tilbud for å bedre 
 livskvaliteten til dem som må leve med kreft 
 resten av livet.

• Les mer og støtt aksjonen på 
 www.krafttakmotkreft.no

• Bøssebærere vil besøke mange norske 
 husstander i uke 9 og 10

Årets innsamlingsaksjon blir gjennomført i uke 9 
og 10 (en uke før normalt fordi påsken er så tidlig
i år) og målet er kr. 40 mill. kroner.

tilbud som kan bidra til styrke kreftomsorgen og 
fremme livskvalitet for disse pasientene og deres 
pårørende. Målet er at disse pasientene skal leve et 
langt og relativt normalt liv som kreftsyke. Forskning
på livsforlengende behandling og best mulig livs-
kvalitet gir også håp at man på sikt vil kunne revolu-
sjonere behandlingen, slik at kreften går fra å være 
uhelbredelig til å bli en kronisk sykdom som man kan 
leve lenge med. På lengre sikt er målet at det skal 
komme ny og forbedret behandling som kan gjør dem 
friske. 

Pengene som samles inn i årets Krafttak
mot kreft skal gå til:

1. Forskning for å finne bedre livsforlengende og
 symptomlindrende behandling, bedre livskvalitet
 og levekår blant uhelbredelig kreftsyke og deres
 pårørende, samt kunnskap om kvaliteten i
  tjenestetilbudet og bedre kvalitetsregistre. 

2. Tilbud innen omsorg og levekår som fremmer 
 mestring og livskvalitet for uhelbredelige kreft 
 syke og deres pårørende, særlig tilbudet til barn 
 og unge. Eksempler på slike tilbud er å opprett 
 holde, utvide og styrke Treffpunkt/satsingen på 
 barn og unge, kreftkoordinatorordningen, 
 Temakafé, tilbud på Vardesentrene, mm.

Vår kunnskap bedrer din livskvalitet!

IKKE AKSEPTER DET 
Banda er en kjede med 50 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!

LEKKASJE, SÅR HUD, 
LUKTPROBLEMATIKK?

Finn nærmeste butikk på www.banda.no
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. 
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NORILCO KRAFTTAK MOT KREFT

NORILCO Oslo oppfordrer:

Ta et krafttak mot kreft!
NORILCO Oslo bidrar på syvende året som medarrangør av Krafttak mot 
kreft-konserten på Engebråten skole, med ansvar for kafeteriaen og 
hjelp til loddsalg søndag 13. mars kl. 18.00.

Tekst: Jacqueline B. Mikula Foto: Stian Schioldborg

Inngang er gratis og talenter fra alderen fem helt opp 
til 70 i Garderobefossilene, korpset som er initiativ-
takere til konserten som går for 8. gang i år, stiller 
frivillig opp og byr på et variert konsertprogram:  
Kor, ballett, trombonesolo, sang og gitar, og band. 
Stort oppmøte og støtte av denne aksjonen er viktig.  
I 2015 ble hele kr. 45 000 innsamlet, men blir du med i 
år, kan vi slå rekorden enda en gang!

Du kan bidra på flere måter hvis du er i Oslo:

• Gå med bøsse for Krafttak mot kreft i forkant av 
 konserten (kl. 16.00). En hyggelig tur i nærmiljøet 
 gir nesten 1500 kr i snitt.

• Bake kaker som vi kan selge, eller annen 
 praktisk hjelp. 

• Hjelpe til i kafeteriaen og med loddsalg under 
 konserten. 

• Eller nyte talentenes program under gratiskon- 
 serten, og putte noen kroner i nærmeste bøsse.

  Blir du med i Oslo? Meld deg direkte til Jorid 
Haavardsholm, tlf. 913 22 174 eller joridh@norilco-
oslo.no for mer informasjon.

Oda Stensrud (15 år) skal danse egenkoreografert
moderne dans.

Velkommen som bøssebærer! 
Velkommen til konsert!



Hvis du bor utenfor Oslo kan du også bidra! Ring 
07877, sendt tekstmelding «bøsse» til 2277 eller 
send en epost til post@kreftforeningen.no for å 
melde deg som bøssebærer i ditt område.

Sara Iskov, 11 år gammel, ved Den Norske 
Ballettskole. Trening 6 dager i uken med den 
russiske ballettmetodikken DNBS er alene om 
å undervise i på dette nivået i Norge.
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NORILCO LIKEPERSON

Hva er forskjellen mellom likepersons- 
aktiviteter på samling og aktivitet og 
tradisjonell besøksvirksomhet?
Det er mange! Jeg vil si at forskjellene stort sett ligger 
i at settingen varierer mye mellom tradisjonell besøks-
virksomhet og likepersonsaktivitet på leir og samling. 
Et tradisjonelt besøk er tidsavgrenset, og man har i 
stor grad kontroll over omgivelsene for besøket. På leir 
og samling er utfordringene at man kan måtte opptre 
som likeperson midt i skibakken, eller med musikk og 
støy i bakgrunnen, i prinsippet når som helst. På leir og 
samlinger også det man gjør og hvordan man oppfører 
seg mye mer synlig, og for mange deltagere er det 
betryggende bare det å se at personer med diagnose 
kan leve normale liv, ha på seg normale klær og opptre 
med selvtillit rent sosialt. Man kan i utgangspunktet 

I egne rekker

Likeperson THOMAS RIKARDSEN

BOSTED Oslo

TILLITSVERV Likeperson og nestleder i
NORILCOs Ungdom  

Likepersonstjenesten har vært prioritert siden 
foreningen ble startet i 1971. I dag kan likepersonsak-
tivitetene dreie seg om mye mer enn bare tradis-
jonell og oppsøkende besøksvirksomhet. Samlinger 
og aktiviteter er også arenaer der likepersonsaktiv-
itet kan foregå på en annen og mer uformell måte, i 

en setting med flere i samme båt. Mange av deltak-
erne er ikke lenger uvante med sin livssituasjon og er 
over den verste krisen, men kan likevel ha behov for å 
snakke om ulike temaer som opptar dem i hverdagen 
eller hjelpe andre videre. 

Tekst: Jacqueline B. Mikula Foto: Privat

tenke seg at bare det å delta på leir er en form for 
likemannsarbeid.

Noen av de som kommer på leir har ikke hatt mu-
lighet for å treffe likepersoner før, eller har ikke 
snakket med likepersoner etter at de har kommet 
ut fra sykehuset. Spørsmål dukker jo ofte opp etter 
at man kommer hjem. Det er veldig forskjellig hvilke 
erfaringer deltagere har med seg på leir, og problem-
stillingene er veldig varierte.

Hvordan foregår likepersonsarbeidet, og 
hvor mange er tilstede med sitt verv som 
likepersoner?
Vi i NORILCOs Ungdom jobber med å utarbeide en 
tydeligere modell for dette enn det som har vært tilfel-
let fram til nå. Likepersonsgjerningen har blitt utført 
til sitt fulle, men uten å ha vært særlig formalisert. På 
grunn av de nye reglene for støtte fra det offentlige 
gjør dette at vi ikke får den finansielle kompensasjonen 
som NORILCO skulle hatt for likepersonsarbeidet 
vi gjør, noe som er veldig synd! Framover vil vi aktivt 
forespørre likepersoner om å delta med den rollen på 
leir, eventuelt la dem holde opplegg på leiren og dele 
erfaringer med hverandre, slik at vi kan få noe ned på 
papir og rapportere det inn. Her må vi finne ut sammen 
hva som fungerer best.

Når man er på en slik samling, er man
deltakende som NU-medlem, som like- 
person på frivillig vakt, eller begge deler?
Måten vi skal gjøre dette i praksis er noe vi må jobbe 
med, men i utgangspunktet mener jeg at ingen skal bli 
tvunget til å framstilles som likeperson på leir dersom 
man ikke føler seg helt i form. Det skal være lov å 
slappe av og kose seg også!

Likepersonen på samling
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Hender det at du må tre inn i en likepersons-
rolle når du kanskje ikke er forberedt, eller 
setter man grenser og tidspunkter for like-
personsarbeid?
Jeg mener at det er ikke hensiktsmessig å legge for 
sterke rammer rundt når personer får lov til å åpne seg 
og ikke. Det passer ikke for alle å åpne seg under en 
gruppesamtale, eller i en når man sier at «vær så god 
nå kan du åpne deg». Man bør være fleksibel, og da 
hender det jo at man må ta på seg rollen uten at man 
er forberedt. Læreboka sier at det ikke nødvendigvis 
er en god idé å opptre som likeperson når man ikke er 
forberedt, men det er ikke alltid at omstendighetene 
tillater det på leir. Det viktigste er jo ofte det å å være 
tilstede og lytte.

Er det spesielle hensyn man må ta med 
ungdom fra alderen 15 og oppover på leir?
Dette er jo en periode i livet med mange forandringer, 
også det utenfor det å ha en diagnose. De samme 
utfordringene som alle går gjennom i denne perioden 
har vi også. Problemstillinger som kommer opp er 
ofte knyttet til utdanning, jobb og seksualitet. Som 
likeperson så må man som alltid være ærlig på at det 
ikke nødvendigvis finnes fasitsvar på dette, og at livet 
er kjipt i blant, akkurat slik det er for alle mennesker. 
Likepersoner kan ikke løse alle problemer, men vi kan 
støtte de som ikke har det bra.

Hva er godt likepersonsarbeid på samling 
eller annen gruppeaktivitet? 
Vise at man kan leve normalt! Ettersom det man gjør 
er så synlig på leir, så må man også være forberedt på 
å måtte ta i et tak og gå foran med et godt eksempel, 
vise at man kan ta utfordinger på strak arm og tørre 
å ta del i aktiviteter. Det å ha en pose på magen eller 
reservoar er jo heller ikke noen unnskyldning for å 
slentre unna det å hjelpe til med å gjøre leiren hyggelig 
for alle, blant annet ved å hjelpe til med å rydde, lage 
middag eller gå med søpla for eksempel. Likepersoner 
er forbilder!

Er det enklere med én-til-én møter, eller blir 
det flere gruppesamtaler?
Både og. Her gjelder det å være åpen for det meste. Vi 
må hjelpe til og legge til rette for at folk får delt sine 
erfaringer på den måten de føler er best. Noen trenger, 
og får, et spark i rompa ved at man legger til rette for 
erfaringsveksling i et oppsatt program, noen trenger 
ikke det. Noen vil dele i fellesskap, og noen er ikke klare 
for det.

Er det lettere å være tilgjengelig i  hverdags-
lige settinger, og i så fall på hvilken måte?
Det er det som er så fint med leir. Man kan se hvordan 
andre utfører hverdagslige gjøremål, og kan lære av 
det. Man kan spørre om alt, enten det er relatert til 
diagnose eller ikke, og man lærer av hverandre. Som 
likeperson så lærer jeg masse av deltagere på leir.

Hvordan opplevde du din første leir? 
Befriende! Nå begynner jo det å bli en stund siden, 
ettersom min første leir var i år 2000. Jeg vokste opp 
med pose på magen på grunn av en medfødt misdan-
nelse, og jeg utviklet meg jo slik at jeg visste at jeg var 
annerledes enn de andre. På den tiden da jeg søkte 
om å bli med på min første leir var jeg innesluttet og 
usikker på meg selv. Selvtillit var et fremmedord. Det 
å delta på leir første gang var starten på å åpne opp 
hele livet for meg. Jeg så at andre personer taklet mye 
større utfordringer enn det jeg hadde, og at det var 
ingen som helst grunn til at jeg skulle låse meg selv 
inne på grunn av slike bagateller som at kroppen var litt 
annerledes enn hos andre mennesker.

Da jeg kom på leir så var det som om de sosiale 
utfordringene jeg følte jeg hadde forsvant helt. Jeg 
kunne snakke med folk på like vilkår, og spørre om ting 
man ikke kan spørre foreldre og helsepersonell om. For 
meg personlig har det å delta på leirer gjort meg til den 
personen jeg er i dag.

Jeg anbefaler alle som ikke har deltatt aktivt på leir i 
å melde seg på. Det kan hjelpe til med å få å bygge opp 
deg selv til å takle livet på en bedre måte.

Hva betyr likepersonsarbeidet for de
personene du møter på samling/aktivitet? 
Har det endret seg over tid? Har det endret 
seg for deg som likeperson fra du først ble 
med? 
Ut fra det jeg har opplevd så vet jeg at det betyr mye. 
Det er herlig å se at deltagere kommer tilbake gang 
etter gang, stadig tryggere på seg selv, og at de selv 
begynner å dele av sine erfaringer med nye deltagere, 
for å hjelpe dem opp på samme nivå. Dette er det 
likepersonsarbeidet i essens handler om, at vi hjelper 
hverandre til å bli bedre.

Som jeg opplever det så har dette vært gjennom-
gangstråden i NORILCOs Ungsom sine leirer siden 
jeg var med første gang, og jeg er sikker på at det vil 
fortsette å være sånn framover.
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Dette skjer
SENTRALT

LANDET RUNDT
Markering av mage- og
tarmkreftdagen
Tid: 12. mars
Sted: Landet rundt

Likepersonsledersamling 
Tid: 02. – 03. april

NUs Ungdomskonferanse 
Tid: 16. april

Familiesamling
Tid: 02. – 04. september

35+ samling
Tid: Medio september

Representantskapsmøte
i Oppland
Tid: 21. – 23. oktober

Likepersonskurs for nye
likepersoner
Tid: 11. – 13. november

LOKALT

AUST-AGDER
Medlemsmøte
Tid: 14. mars

NORDLAND
Samling for likepersoner
i NORILCO Nordland
Tid: 4. mars, 14:00 – 20:00
Sted: Radisson BLU, Bodø

Medlemstreff
Tema: Inspirasjonsforedrag v/Anne Kristine 
Macdougall.
Tid: 05. mars 13:00 – 16:30
Sted: Hotell Radisson BLU, Bodø.

Årsmøte
Tid: 06. mars 10:00 - 13:00 
Sted: Hotell Radisson BLU, Bodø

SØR-TRØNDELAG
Årsmøte
Tid: 10. mars kl. 19:00
Sted: Kreftforeningens lokaler, Prinsens gate 32, 
Trondheim
Markering av mage- og tarmkreftdagen
Tid: 11. mars kl. 12:00 – 16:00
Sted: Kunnskapssenteret, St. Olavs hospital

Mer informasjon om de ulike arrangementene
finner du på våre nettsider, www.norilco.no
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Fredag samlet hele gjengen seg, og kvelden ble brukt 
til å bli kjent med hverandre. Praten gikk løst, og det ble 
en fin kveld med god mat og drikke i godt selskap. Vi 
overnattet i to leiligheter, og brukte den ene leiligheten 
til møteplass. Vi ble fort kjent med hverandre, ettersom 
vi måtte bruke all plass i leiligheten for at alle skulle 
kunne samles. 

Lørdag hadde vi satt av til spa-dag på Sørlandsba-
det. Det tok ikke mer enn fem minutter å gå bortover 
strandpromenaden til bestemmelsesstedet. Jeg tror 
det var noen spente medlemmer som ankom badet. 
Her fikk vi en dag i velværeavdelingen, hvor vi fikk en 
spabehandling hver. Vi fikk også brukt svømmehallen, 
og både innen-og utendørs boblebad. I en setting som 
bading, er det godt å være flere i samme situasjon når 
det kommer til å være stomi- eller reservoaroperert. I 
etterkant av denne dagen hadde vi gode samtaler om 
akkurat dette temaet. Vi kom frem til at medlemsturer 
gjør at man kan støtte hverandre i situasjoner som kan 
være ekstra utfordrende for oss opererte.  Kvelden ble 
morsom, hyggelig og sosial. Maten kom på bordet noe 
sent, da det tar litt tid å tilberede mat til 11 stykker på 
to kokeplater og ingen komfyr. Men vi tok også denne 
utfordringen på strak arm. 

Søndag morgen var det noen trøtte ansikter som sto opp. 
Vi hadde bestilt frokost på hotellet denne morgenen, noe 

jeg tror de fleste satt pris på. Etter en god frokost, og 
rydding av leilighetene bar det hjemover igjen. 
Oppsummert gav denne turen oss en pause fra hverda-
gen med avslapning, velvære, nye opplevelser, nye 
bekjentskaper og gode samtaler. Ikke minst gav denne 
turen oss mulighet til å tøye noen grenser og utfordre 
oss selv på en del områder. Vi oppnådde målet med å få 
en gøyal tur sammen med likesinnede ungdommer i regi 
av mottatte Frifondmidler.

“Jeg vil takke for en super tur med en kjempefin gjeng! 
Jeg gleder meg til året 2016 med dere.” Camilla Tjessem 

NU Sørlandet på spa
NU Sørlandet fikk muligheten til å reise på spa-tur til Lyngdal senhøsten 2015. 
Vi anser enda gruppen som et nokså nytt ungdomslag, derfor var det ekstra gøy 
med hele 11 deltakere. Både opererte og pårørende var med på turen.

Tekst:  Camilla Tjessem, Leder i NU Sørlandet 

«Jeg storkoste meg, og er så glad at jeg fikk være 
med på denne turen. Dette var min første tur med 
NORILCO. Hele opplevelsen lærte meg at det er 
ok å gå med posen i full offentlighet, og at jeg ikke 
trenger «å gjemme” den bort med magebeltet. På 
turen var jeg så uheldig å få lekkasje. Da var jeg glad 
for å være blant mine egne, som klarte å få opp 
humøret mitt i etterkant av denne situasjonen. I det 
store og hele hjalp turen meg til å innse at det ikke 
er meg det er noe galt med som har posen, men at 
allmennheten trenger å opplyses mer om hvordan 
livet med stomi påvirker den opererte.» 

Linn Christine Finstad (28 år)

Hele gjengen samlet, og klar for en spa-dag på Sørlandsbadet • Foto: Glenn Nevland
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Det norske selskapet OstomyCure (www.
ostomycure.com) er i disse dager i 
gang med prosessen med såkalt CE-
godkjenning. En CE godkjenning gir 
dem grønt lys for distribusjon av et 
implantat som vil endre hverdagen til 
mennesker med ileostomi radikalt. 
Det lille kirurgiske implantatet i titan 
er ment til å erstatte stomiposene man 
bruker i dag, og er plassert i bukveggen. 
Implantatet vil bare gå noen millimeter 
utenfor huden, med et lite lokk til tømming.

Problemer som poser som lekker, hudirritasjoner, 
lukt og infeksjoner kan derfor være en saga blott 
hvis produktet fortsetter å fungere like godt i nye 
kliniske studier, som det har gjort i de forsøkene som 
hittil har vært gjort. Det har allerede vist seg at det 
er trygt.

-Hovedproblemet for stomipasienter, jeg vil nesten 
kalle det en besettelse, er «hvor er toalettet?» Uan-
sett hvor de er, må de tenke på det. Det er jo galskap 
at de må det. Det har vært mange år hvor utviklingen i så 
måte har stått ganske stille. Det har vært forbedring-
er, men alltid med utgangspunkt i en pose som 
klistres på huden på magen. Noen forsøk på andre 
løsninger har vært gjort, men de har ikke fungert, sier 
Benedict Broennimann, administrerende direktør i 
OstomyCure.

En god idé
Ideen, som er genial i sin enkelhet, kom opprinnelig 
fra Bente Buverud, en norsk stomisykepleier. Mats 
Cardell og Alf Malmberg utviklet den første ver-
sjonen av implantatet. 

Grunnideen var at man ville bruke et titanimplantat til 
å forlenge tykktarmen utenfor huden, slik at åpnin-
gen laget av titan som kunne lukkes og åpnes ved be-
hov, var på utsiden av magen. I motsetning til dagens 
stomi vil det derfor ikke være nødvendig å feste noe 
på huden, og innholdet vil være inne i kroppen til man 
selv velger å tømme det ut. 

Utfordinger
Utviklingen av implantatet har tatt år med forskn-
ing, og produsenten har møtt på flere utfordringer 
med å gjøre ideen til et fungerende produkt, ifølge, 
Broenni-mann. Det nåværende designet er tredje 
utgave av implantatet. Det var lenge usikkert om 
det i det hele tatt var mulig å utføre ideen i praksis, 
forteller Broennimann. Et av de første problemene 
de fikk var at implantatet ble dratt under huden når 
pasienter gikk opp i vekt. Årsaken var at man hadde 
festet implantatet i muskelvevet. 

Stomi uten pose - mulig
medisinsk gjennombrudd
Stomiposer er en nødvendighet for pasienter med ileostomi, men har 
også noen bivirkninger som gjør hverdagen mer utfordrende. Hva om 
man fant en metode som gjorde stomiposen overflødig?

Tekst: Margrethe Gustavsen Foto: OstomyCure AS

Slik ser lokket på titanimplantatet ut.
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-Ideen var at den skulle festes til musklene for at 
den ikke skulle bevege seg. Det er i utgangspunktet 
en god idé, men når man føler seg bedre, så begynner 
man å spise dessert igjen, og da vokste plutselig 
huden over hullet. I tillegg vokste heller ikke vevet 
nok, på grunn av den glatte overflaten til implantatet, 
og det førte til lekkasjer av magesyre utenfor tar-
men og på huden. 

- Vi måtte finne nye og kreative veier å gå. Det grunn-
leggende konseptet var det eneste vi beholdt. Løs-
ningen var et dynamisk, porøst system som kunne 
skape et “fysisk behov” og sørge for et komfortabelt 
miljø for cellevekst, sier han.

Fant løsningene på
National Geographic Channel
Broennimann fant inspirasjonen til å løse design-
problemene på et litt overraskende sted.

- En dag så jeg på National Geographic Channel, på en 
dokumentar om korallrevene i Australia. Du kunne se 
korallene med dyr med forskjellig struktur og form, 
og hvordan bølgene skylte over uten at dyrene ble 
skadet eller dratt med av strømmen. Da jeg våknet 
morgenen etter tenkte jeg at «Det er det vi trenger». 
En korallstruktur, som kunne sørge for at de små 
vevscellene kunne leve godt og beskyttet. Dagen 
etter så jeg en dokumentar om oljerigger på samme 
kanal, og innså at de hadde løst samme problem som 
vi hadde. Oljeriggen kan ikke festes til bunnen, da 
brekker de. De må kunne være i balanse, slik at de 

kan være dynamiske nok til å ikke brekke, og stabile 
nok til å fungere, sier Broennimann. 

Løsningen ble altså å utvikle en porøs struktur med 
riktig størrelse og form på porene. Det måtte være 
en ujevn struktur, men det er likevel mye arbeid i å 
få dette perfekt for vevet. Nå er den laget, ved hjelp 
av omfattende simuleringer av vinklene, for å tåle så 
mye som 70 kilo. Den kunstige «korallrevstrukturen» 
tiltrekker seg både bløtvev og hudceller, så de kan 
vokse i og rundt implantatet og leve «komfortabelt» 
der. Oljeriggformen på implantatet sørger for at det 
følger pasientens bevegelser. De to første proto-
typene av implantatet var sveiset sammen, men for 
å få til den komplekse porøse strukturen har de nå 
brukt en spesiell form for 3D printer som bruker en 
metode der en laserstråle og titanstøv bygger struk-
turen lag for lag. 

I gang med godkjenning
Prosessen er i gang med godkjenning, og i januar 
hadde de første møte med sertifiseringskomiteen. 
De kliniske forsøkene foregår nå på Akershus univer-
sitetssykehus.

- Vi har nå implantert dette i fem pasienter, som vi 
skal følge i seks måneder som en del av CE-sertifi-
seringsprosessen. Det viktige for dem er at det ikke 
kan skade pasienten. Ingen har fått en infeksjon eller 
reaksjon på implantatet så langt. Vi har som mål å få 
godkjenning rundt juli, sier Broennimann.

NORILCO vil følge med og oppdaterer saken i løpet 
av året.Titanimplantatet som gror tett sammen med vevet.

Lokket, som skrus fast på implantatet, kan åpnes og 
lukkes når det er tid for tømming.
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Dette viser en studie ved Senter for klinisk dokumen-
tasjon og evaluering (SKDE). Ifølge nasjonale retnings- 
linjer skal tilleggsbehandling med kjemoterapi 
igangsettes innen fire til seks uker etter at pasienten 
har fått kirurgisk behandling. Behandlingen gis til 
pasienter med høy risiko for tilbakefall. Tre måneder 
etter operasjon er det ikke hensiktsmessig å gi kjemo-  
terapi. Undersøkelsen viser at det gjennomsnittlig tar 
nesten 45 dager etter det kirurgiske inngrepet før 
tilleggsbehandlingen er i gang. Så mange som 49 % 
av pasientene mottar ikke denne behandlingen innen 
fristen.

Redusert overlevelse
– Overlevelsen reduseres med 14 prosent for hver 
4. uke tilleggsbehandlingen utsettes. En analyse fra 
Danmark viser også en redusert totaloverlevelse 
hvis man starter kjemoterapi mer enn 55 dager et-
ter kirurgi, forteller medisinsk faglig rådgiver Lise 
Balteskard ved SKDE. 14, 5 prosent av pasientene 
startet tilleggsbehandlingen senere enn 55 dager.
– Det er derfor ikke bare noen få pasienter som kom-
mer for sent i gang, sier analytiker Frank Olsen ved 
SKDE, og legger til at i Norge er kjemoterapi anbefalt 
i løpet av 28-42 dager etter kirurgisk inngrep.

Materialet som er gjennomgått ved SKDE, består av 
1 132 pasienter som var operert for tykktarmskreft 
i perioden 2008-13 og som fikk tilleggsbehandling 
med kjemoterapi. Pasientene ble enten operert 
laparoskopisk (kikkhullsoperasjon) eller ved åpen 
operasjon. De som ble operert laparaskopisk hadde 
færre komplikasjoner og betydelig kortere liggetid 
på sykehus, men kom likevel ikke i gang med behand-
lingen tilsvarende tidligere.

– For dem som opereres laparoskopisk bør det 
være enkelt å hente ut gevinsten av kortere liggetid 
og færre komplikasjoner med raskere oppstart av 
kjemoterapi, sier Olsen.

Store forskjeller
Enkelte pasienter har komplikasjoner etter opera-
sjonen eller andre sykdommer som ofte må behandles 
etter det kirurgiske inngrepet. Det kan føre til at 
tilleggsbehandlingen blir forsinket, men dette alene 
kan ikke forklare at halvparten av pasientene får 
behandlingen for sent, mener forskerne.

– Denne forsinkelsen kan mest sannsynlig forklares 
av fravær av gode pasientforløp og henvisnings- 
rutiner. Det bør iverksettes tiltak slik at retnings-

Tilleggsbehandling for
tarmkreftpasienter
I en pressemelding skriver Nasjonalt servicemiljø for medisinske 
kvalitetsregistre at pasienter med tykktarmskreft får tilleggsbehandling 
for sent. Nesten halvparten av pasienter med tykktarmskreft som må ha 
tilleggsbehandling i form av kjemoterapi, får ikke igangsatt behandlingen 
innen fristen.

Tekst: Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

– For dem som opereres laparoskopisk bør det 
være enkelt å hente ut gevinsten av kortere 
liggetid og færre komplikasjoner med raskere 
oppstart av kjemoterapi
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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

linjene blir fulgt, og at pasientene kommer tidligere i 
gang med tilleggsbehandlingen, sier Balteskard.

Studien viser også til at det er forskjeller mellom 
helseforetakene. Ved Haraldsplass diakonale syke-
hus var det hele 88 prosent som fikk behandling 
etter fristen, ved Sykehuset Telemark 67 prosent og 
Nordlandssykehuset 66 prosent. I andre enden av 
skalaen var det 16 prosent som ikke hadde fått be-
handling etter fristen ved Helse Møre og Romsdal, 27 
prosent ved St. Olavs plass og 29 prosent ved Helse 
Nord-Trøndelag.

Simen Brændhaugen, daglig leder i NORILCO 
kommenterer at dette er materiale fra perioden 
2008 til 2013, og påpeker at vi i mellomtiden har fått 
pakkeforløp. 

Pakkeforløp implementert i 2015
- Når man har forskning som viser en så tydelig sam-
menheng mellom oppstart av tilleggsbehandling og 
overlevelse, er det rart at helsevesenet ikke følger 
opp disse pasientene bedre. Det kan selvfølgelig 
være komplikasjoner som vanskeliggjør tidlig opp-
start, men det virker som veldig høye tall. Det er de 
fremste fagfolkene som skriver de nasjonale retnings- 

linjene, og dette er i gjerne folk med omfattende 
klinisk erfaring og god kjentskap til sykehushverdagen. 
Når disse fagpersonene og Helsedirektoratet anbe-
faler oppstart i løpet av 28-42 dager etter kirurgisk 
inngrep, må sykehusene legge til rette for at dette 
muliggjøres, sier Brændhaugen.

- Pakkeforløpet for denne kreftformen ble imple-
mentert i begynnelsen av 2015. I artikkelen pekes det 
på for dårlige pasientforløp og mangelfulle rutiner 
for henvisning som en forklaring. Fjerning av ikke-
medisinsk begrunnet ventetid er hovedhensikten 
til pakkeforløpet. Forhåpentligvis fikk sykehusene 
rutinene på plass med pakkeforløpet, sier
Brændhaugen. 

– Overlevelsen reduseres 
med 14 prosent for hver 4. uke 
tilleggsbehandlingen utsettes



Mage- og tarmkreft- 
dagen 2016
Tekst: Margrethe Gaassand Foto: Ina Merkesdal

NORILCO har besluttet å gjøre Mage- og tarmkreft-
dagen til en fast årlig markering i mars. Det er mange 
diagnoser som innbefattes under paraplyen mage- 
og tarmkreft, men vi ønsker å samle alle under en 
felles markering. I år markeres dagen den 12. mars, og 
foreningen har fortsatt fokus på å synliggjøre at den 
nå også er åpen for mage- og tarmkreftrammede og 
deres pårørende. 

I fjor lanserte foreningen sin egen sløyfe, den blå 
NORILCO-sløyfen. Det finnes et mangfold av sløyfer 
som vi forbinder med ulike sykdommer og diagnoser, 
og en av dem er den mørkeblå sløyfen som interna-
sjonalt er et symbol for tykk- og endetarmskreft. På 
samme måte som vi ønsker å samle de ulike mage- og 
tarmkreftdiagnosene under en paraply, ønsker vi 
også at denne sløyfen ikke kun skal assosieres med 
mage- og tarmkreft, men at den i Norge skal stå som 
et symbol på alle mage- og tarmsykdommer. 

Vi håper og ønsker at alle våre medlemmer vil ta til 
seg sløyfen uavhengig av hvilken diagnose de har, og 
at også pårørende og friskmeldte kan ha glede av å 
vise sin støtte til saken ved å bruke sløyfen.

  Er du interessert i en blå sløyfe?
Ta kontakt med oss på e-post: post@norilco.no
eller med din lokale distriktsavdeling. 

www.kv in to .no

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

Festeplaten er oppbygd av to forskjellige 
hydrokolloider med ulike egenskaper. 

Nærmest stomien er det en hydrokolloid 
med høy absorbsjon som ekspanderer når 
den kommer i kontakt med væske. Dette 
gir ekstra tetting rundt stomien.

Produktene fås på blå resept!

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

Beskytter stomien

Yttervegg

Yttervegg

Beskytter filteret

Festeplate

Non-woven, mykt posetrekk

Tilbakeslagsventil

Brobekkveien 107 • 0582 Oslo • Tlf. 22 72 03 00 • Fax 22 72 03 01 
post@kvinto.no • www.kvinto.no
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StyreLeder
Jane Halvorsen
454 87 434
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 • 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

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 • janny.elgsaas@gmail.com

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
Bente Løkaas
90 06 72 51• bente_lokaas@hotmail.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 / 240 22 224
post@norilco.no • www.norilco.no

Sekretariat

Distriktsleder
Likepersonleder
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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.

R ING 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.

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. 

SPESIALUTVALG

SPESIALISTEN PÅ STOMIPROUKTER
NÅR OMSORG OG ERFARING TELLER!

V Å R E  S P E S I A L U T V A L G  H A R  E R F A R N E 
S Y K E P L E I E R E  O G  U T V I D E T  S T O M I S O R T I M E N T 

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. 

BOOTS APOTEK MED SPESIALUTVALG: 
Arendal                              37 00 42 00  
Askim                                  68 81 72 00 
Fredrikstad                         69 39 65 10 
Homecare                           80 03 04 11
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  
Ørnen (Haugesund)                       52 70 35 80 
Trondheim                                       73 53 37 20  
Stavanger Helsehus*                      51 52 35 31

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!
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