
 

 

 

I forbindelse med markeringen av Mage/tarmkreftdagen vil NORILCO-avdelingene i 
Møre og Romsdal i samarbeid med Boots apotek Molde og Boots apotek Moa invitere 
deg som har stomi, reservoar, mage/tarmkreft eller ryggmargsskade til en 
uforglemmelig kveld. 
Vi er så heldige at vi får besøk av psykolog Trond Haukedal som skal holde foredraget 

«Å bli mitt beste jeg». 
Den britiske forfatteren Aldous Huxley har sagt at «erfaring er ikke hva som hender oss, 
men hva vi gjør med det som hender oss» Hva menes med dette i praksis?’ 
Dette er et motivasjon- og inspirasjonsforedrag om det å være menneske i det moderne 
samfunnet, med utgangspunkt i deg og meg og våre spesielle behov, ressurser og 
forutsetninger. 

Om Trond Edvard Haukedal 
Psykolog, foredragsholder og forfatter Trond Haukedal er 58 år og kommer fra Bergen. I 
tillegg til over 30 års erfaring som psykolog har han også 10 års ledererfaring som 
senterleder i kjøpesentre og annonsesjef i Bergen Tidende. Han har i 21 år reist land og 
strand rundt for å formidle «menneskekunnskap», og er kåret til både beste 
foredragsholder og årets kursholder i Norge. Hedersprisen fikk han senest i 2011, den 
mest prestisjefylte prisen som gis foredragsholdere i Norge. I 2009 gav han ut 
«Solstråleboken» som har solgt hele 32 000 eksemplarer. 25.august 2014 kom boken 
«Boken om høysensitivitet» i Norge, og 4.september kom den ut i Danmark.  
Tronds varemerke er kombinasjon av faglig tyngde og en humoristisk og konkret 
fortellerstil, og mengder av positiv energi. 
 
Mølnycke, Convatec, Attends og Smartfish vil også være til stede og ha innlegg om 
ernæring, stomiutstyr og sår/fistler/kontinente stomier samt at vi får en brukerhistorie 
om irrigasjon av colostomi.                                                              
PS: Vi har kun 100 plasser så førstemann til mølla prinsippet gjelder. Foredraget er 
kostnadsfritt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bindende påmelding innen 4.mai 
e-post til: kathrine.nerland@boots .no  
telefon: 71 25 92 00 

 

FAG OG MOTIVASJONSKVELD 
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TID: 18-21 
STED: Quality Hotell Alexandra 

Dato: 31.mai 2016                                                               
Tid: kl 18-21  
Sted: Quality Hotell Alexandra Molde 


