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Klipp ut ved stiplet linje, stift sammen og postlegg.
Forsiden med kontaktinformasjon beholder du selv.

Besøk oss gjerne på våre
nettsider om du vil bli
medlem, eller ønsker
mer informasjon om
organisasjonen og
vårt arbeid.

02013

Hvorfor bli medlem?

Du får tilsendt vårt medlemsblad med faglig informasjon og relevante reportasjer og annonser for vår
målgruppe 6 ganger i året.

Vi tar magefølelsen på alvor

B

Du kan møte andre som er i samme situasjon som
deg ved å delta på medlemsaktiviteter, møter og kurs
både lokalt og sentralt.

NORILCO
Pb. 78 Sentrum
0101 OSLO

Som medlem i NORILCO kan du bli en del av et inkluderende og trygt sosialt miljø, hvor du kan snakke fritt
og bli møtt med forståelse og aksept for den du er.

Du får muligheten til å påvirke og bidra i
organisasjonens arbeid.
Du kan også få et personlig WC-kort, en seks-språklig
medisinsk attest og et ID-kort som kan fremvises til
helsepersonell, politi og lignende ved reiser.

NORILCO – Norsk forening for stomi,
reservoar og mage- og tarmkreft

Det er ikke alltid helsevesenet kan svare på alle
spørsmål. Det som hjalp
meg var å snakke med
en person som selv har
opplevd noe lignende.

Jeg vil bli medlem i NORILCO
Den enkleste måten å melde seg inn i
NORILCO er via skjemaet på våre nettsider, men du kan også fylle ut dine
opplysninger nedenfor og sende de til
oss i posten. Porto er allerede betalt.
Opplysninger merket med rød stjerne er obligatoriske.
* Kryss av for ønsket medlemstype her:
Medlemskap m/medlemsblad
Medlemskap u/medlemsblad
Vennligst bruk blokkbokstaver.

NORILCO - Norsk forening for stomi,
reservoar og mage- og tarmkreft

Vil du snakke med en likeperson?

NORILCO er en landsdekkende organisasjon for stomi,
reservoar og mage- og tarmkreft. Foreningen har
fokus på rettigheter og omsorg for pasienter og deres
pårørende, og jobber aktivt med å påvirke myndighetene for en økt satsing på forebygging, forskning og
diagnostikk.

NORILCOs likepersonstjeneste er et tilbud til deg
som ønsker å snakke om hverdagen med stomi,
reservoar eller mage- og tarmkreft, enten som
pasient eller pårørende. En likeperson er en person
som selv har opplevd en slik hverdag, og som har
gjennomført kurs for å bli en god samtalepartner.
Våre distriktsavdelinger tilbyr likepersonsaktiviteter, og formidler samtaler eller besøk av en
likeperson til alle som ønsker det.

NORILCOs ungdom er en egen organisasjon for
medlemmer fra 15 til 35 år, som arrangerer lokale
medlemsaktiviteter og nasjonale leirer. NORILCO
arrangerer dessuten egne samlinger for medlemmer
som er 35+, og for barn opp til 18 år og deres foreldre
og søsken.
NORILCOs mange distriktsavdelinger tilbyr lokale
medlemsaktiviteter som informasjonskvelder,
kurs og turer.

* Navn:
* Adresse:
* Postnr./sted:

Det var fint å få en bekreftelse på at de tingene
jeg opplevde i starten var vanlig, og at jeg fikk en
kontaktperson jeg kunne snakke med hvis det var
noe jeg lurte på.

Du kan nå våre likepersoner på tlf. 02013

* Fødselsdato:
* Kryss av for kjønn:

Kvinne

Mann

* Telefon 1:

Telefon 2:

E-post:
Ønsker å motta nyhetsbrev:
* Ønsker å motta faktura:

Ja
Per post

Nei
Per e-post

Dersom du ønsker spesialtilpassede opplysninger
rundt ditt medlemsskap, fyll inn nedenfor:
Type stomi:
Type kreftdiagnose:
Type reservoar:
Pårørende

