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Fyll ut svarkupongen for å motta vareprøve av Sensura Mio Convex

Kupongen returneres til: Coloplast Norge AS, Postboks 162 Manglerud, 0612 Oslo

Hvilken pose bruker du i dag?

Lukket     Tømbar      Uro 

Fyll ut opplysningene til høyre, så kontakter vi deg for å  
avtale riktig vareprøve.

Fyll inn dine personopplysninger her:

Fornavn 

Etternavn Fødselsdato         /        / 

Adresse 

By/sted Postnummer 

Telefon E-post 

 
Mitt nåværende produkt 

Coloplast er et registrert varemerke eid av Coloplast A/S. © 2015-12. Alle rettigheter er forbeholdt Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark.

Følg oss på Facebook

Integrerte flex-linjer sørger for at du kan 
bevege deg med selvsikkerhet

Nye SenSura® Mio Convex gir et nytt nivå av fleksibilitet og komfort – 
uten at det går på kompromiss med sikkerheten. De unike integrerte 
flex-linjene opprettholder en sikker tilpasning over ujevn hud eller 
dypereliggende områder rundt stomien, selv når du beveger deg rundt. 

Bli en av de første som forsøker produktet. Fyll ut svarslippen 
nedenfor og motta gratis vareprøve. 

Nå kan du bevege deg rundt uten 
å frykte lekkasje

* Coloplast clinical study, 2014. Data on file. Tilgjengelig i versjonene 6mm Soft, 6mm Light og 9mm Deep

Dokumentert 
reduksjon av 

lekkasje*
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YOUR LIFE
ConvaTec Moldable Family

live

Moldable Family

COLOSTOMI
 ILEOSTOMI
UROSTOMI

ConvaTec Moldable family
Skreddersydd til din stomi  
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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!

Trening er i vinden som aldri før! Ikke minst begynner 
man å få øynene opp for at mennesker med helse-
plager kan få gode helsegevinster av å være i fysisk 
aktivitet. I dette nummeret kan du blant annet få 
noen treningstips og lese om Norges landslagssjef i 
langrenn, Vidar Løfshus, som lever med stomi. Som 
flere kanskje har fått med seg, så har vi fått midler til 
å gjennomføre et treningsprosjekt i 2016. Dette skal 
resultere i en treningsveileder som blir tilgjengelig-
gjort på våre nettsider rundt juletider. For mange er 
dørstokkmila lang, men jeg håper denne trenings-
utgaven av NORILCO-Nytt kan inspirere til økt fysisk 
aktivitet. 

De fleste av NORILCOs distriktsavdelinger har nå 
gjennomført sine årsmøter. På vegne av hovedstyret 
vil jeg benytte anledningen til å takke de som har gått 
ut av styrene for deres innsats. Vi vil også takke våre 
trofaste tillitsvalgte som fortsatt skal stå på videre 
for foreningen – dere er det mange av!  Og vi vil ønske 
nye tillitsvalgte velkommen! Min oppfordring til våre 
tillitsvalgte er at vi sammen skal gjøre NORILCO til 
en mer raus og inkluderende forening. Jeg ønsker at 
vi skal løfte hverandre og legge til rette for at alle 
som vil bidra til foreningens beste skal få muligheten 
til det. Så til alle styremedlemmer i distriktsavdelingene; 
Lykke til med arbeidet! Det blir spennende å følge 
med på alt det fantastiske dere gjør.

Våre flotte ungdommer har gjennomført en vellykket 
vinterleir, som du kan lese mer om i dette nummeret. 
Vår ungdomsorganisasjon imponerer meg – de får 
til mye og deres arrangementer blir gjennomført 
med verdier som jeg setter høyt. Våre ungdommer 
er flinke til å inkludere og sørge for at alle blir sett. 
Jeg er stolt av arbeidet NORILCOs Ungdom gjør, og 
gleder meg til delta på Ungdomskonferansen i april. 

NORILCOs likepersonsarbeid er en av grunnpilarene 
i foreningen. I disse dager forberedes det en besøks-
ledersamling, der vi skal jobbe med likepersons-
tjeneste på digitale arenaer og vi skal sette fokus på 
hvordan vi kan nå ut til kreftrammede like godt som 
til stomi- og reservoaropererte. Våre likepersons-
ledere gjør allerede en utmerket jobb, og jeg er glad 
for at det er så mange som bidrar i videreutviklingen 
av dette viktige arbeidet.

God lesning!

Hilsen Jane
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- Jeg var dagpasient på stråling, og de stråler jo rett i  
rektum. Jeg bestemte meg for å sykle. De siste to ukene 
sto jeg på sykkelen, jeg klarte ikke å sitte, sier han.

Det er våren 2008. Legene har gitt ham lov til å be-
vege seg så mye kroppen klarer, og overlatt vurder-
ingen til hans sunne fornuft, som han sier. For mange 
kan dette virke helt på grensen for sunn fornuft, men 
for Løfshus var det viktig å sykle turen opp til Ullevål. 

- Det var ikke mye lyspunkter de seks-åtte ukene det 
varte, så jeg syns det var greit å gjøre, sier han.
Han var 38 år, og visste at han kanskje ikke ville 
overleve. Han kom frem til at han hadde hatt et godt 
liv; Han hadde rukket å bo så forskjellige steder som 
Tromsø og USA, han hadde vært landslagstrener i 
langrenn både i USA og Norge, og flyttet sammen 
med kjæresten, Anja Skaug. 

- Det er jo en stor omstilling. Under sykdommen var 
jeg bare i kampmodus, og så oppsummerte jeg og 
kom til at jeg hadde hatt et vanvittig bra liv, jeg håpet 
jo at alle skulle huske meg for den jeg var.

Heldigvis har han og Skaug nådd nye milepæler sam-
men. Han har blitt landslagssjef, og tobarnsfar. Han 
har også fått stomi. Veien tilbake har vært brokete, 
med opp og nedturer, men han tror at den fysiske 
aktiviteten han har hatt med seg helt fra barn- 
dommen har hjulpet til å takle utfordringer som ikke 
er dagligdagse for særlig mange andre landslags-
sjefer i langrenn.

På reise en tredjedel av året
Om noen dager skal Løfsnes til Canada, med hele 
langrennslandslaget. 

- Vi teller ikke timer, nå drar jeg til Canada i 18 dager. 
Når det er sesong er det langt ifra vanlig arbeidstid, 
sier han.

Jobben bringer ham mye ut, både rundt i Norge og 
til andre langrennsdestinasjoner rundt i verden. Han 
har rundt 100 reisedøgn i året, men de er av naturlige 
årsaker ikke jevnt fordelt utover året. I sesongen kan 
det bli ekstremt hektiske og lange dager. Etter at han 
stiftet familie, og ikke lenger er trener har han kuttet 
ned litt, men likevel kan det virke som om han er mer 
på farten enn hjemme.

- Det er jo en livsstil, sånn har jeg jo drevet stort sett 
alltid. Jeg er med hele sesongen på skirenn, og er 
stort sett med på det som er av skirenn igjennom vin-
teren. Jeg prøver å ta en frihelg i måneden, og er ofte 
bare innom og tar tak i småting. Derfor er jeg mindre 
på reise enn da jeg var trener, sier Løfshus.
Å være landslagssjef er ingen forutsigbar jobb. Det 
kan være en utfordring når man får beskjed om at 
man helst burde spise regelmessige måltider, unngå 
noen typer mat, og gjerne ønsker et toalett i nær-
heten. 

- Jeg prøver å legge litt til rette, men må ta ganske 
mye på sparket. Jeg har ikke alltid mulighet til å få 
faste måltider og riktig mat. Det er jo ikke alltid 
tilgjengelige toaletter, man må bare ta mulighetene 
når de er der, det er bare at man ikke må skru fast 
huet. Man må se etter muligheter.

Løfshus er befriende direkte, om både de gode og 
mindre gode erfaringene han deler. Det overrasker 
derfor ikke at åpenhet og humor har vært en mekan-
isme for å takle eventuelle situasjoner som oppstår. 

Landslagssjef
utenom det vanlige
Trening har alltid vært en stor del av livet til landslagssjef i langrenn, 
Vidar Løfshus. Da han ble kreftsyk var kanskje det største sjokket at 
kroppen plutselig ikke fungerte lenger. Nå trener han både for tarmen og 
humøret.

foto/tekst: Margrethe Gustavsen
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De som jobber tett med ham vet at han har stomi, 
men når han er utenlands kan andre bli overrasket. 
Da er det greit å ikke ha et så høytidelig forhold til det.

- Jeg fleiper jo mye med det, det er mye galgenhumor. 
Likevel er det jo ikke sånn at jeg rekker opp hånda i 
møte og sier «jeg har stomi». Hvis det skjer noe, så 
sier jeg det, sier han.

Selv om det er en intens livsstil har han ingen planer 
om å skaffe seg en jobb med mindre reising, som 
er mer tilpasset helse og familieliv med det første. 
Skulle det likevel bli aktuelt har han utdannelse både 
i statsvitenskap og økonomi. Det er imidlertid ikke 
alle jobber som passer for en så aktiv type.

- Jeg har jo en solid utdannelse, og har jobbet i KPMG 
noen år, og som økonomisjef i Trondheim, men jeg 
liker ikke å sitte på kontor, sier han. 

Fikk en knekk
Jobben er og har vært svært viktig for Løfshus. Da 
livet hans ble snudd opp ned, og han skulle gå fra 
dødssyk til rekonvalesent, ønsket han å begynne i 
jobben igjen nesten umiddelbart. Han ville fort til-
bake til normalen igjen. For fort, ser han nå i ettertid. 

- Jeg ville tilbake litt for fort. Jeg ble operert i juli, 
og begynte å jobbe igjen i oktober. Jeg burde ikke 
gjort det, og gikk på en liten smell i desember. Jeg vil 
absolutt råde folk i samme situasjon til å bruke tida 
til å komme seg igjen, sier han nå.

Han mener at problemet var at han ikke ga seg 
selv tid til å reflektere over de store endringene i 
livet som operasjonen og stomien medførte. 

- Det var jo mye i forbindelse med stomien at jeg så 
begrensningene. At jeg fikk hverdagen snudd helt 
rundt. Det var tunge stunder i sexlivet også i starten. 
Ingenting som funka sånn heller. Man kan jo ikke 
garantere noe når man skjærer i underlivet. I og med 
at den var så stor (kreftsvulsten, journ. Anm.) måtte 
de ta veldig mye. Måtte bruke kniven litt ordentlig, 
sier han.

Heldigvis er det ikke sånn at man er helt på egenhånd 
i Norge, hvis man har gått gjennom et sykdomsforløp 

som Løfshus gjorde. For ham var kontakten med 
Kreftforeningen god å ha. Til å takle bekymringer om 
fremtiden, og takle situasjonen der og da, når han 
syns at det gikk for sakte fremover.

- Frarøva privatlivet, og så sexlivet. I den første peri-
oden var jo det en del av situasjonen. Da jeg dro til litt 
hardt med jobben fikk jeg problemer. Da var Kreft-
foreningen god å ha. I sånne perioder er det viktig å 
oppsøke den hjelpen man kan. Psykologen i Kreft-
foreningen hjalp meg over den bratteste kneika. Ga 
meg enkle arbeidsoppgaver som hjalp meg tilbake. 
Siden har det meste ordnet seg for min del og nå har 
jeg sammen med Anja fått Oscar (5) og Hedda (2 1/2). 
Godt at det meste fungerer normalt igjen, sier han.

Basen
Hjemme i huset på Vestby der Løfshus og samboeren 
Anja bor, har det vært bursdagsfeiring. Festen er 
over, men det er kake igjen. Han har bare trakter-
kaffe å tilby, sier han. Til gjengjeld kommer den med 
hjemmebakst. Etter et omflakkende liv har han slått 
seg ned i et hus ved siden av svigerforeldrene, i 
behagelig avstand til hovedstaden.

- Jeg vokste opp på Løkken verk i Trøndelag. Som 
voksen har jeg bodd litt overalt, dro til Trondheim, 
USA, Tromsø, så Trondheim og USA igjen. Da jeg kom 
tilbake i 2006, skulle jeg bare sjekke ut arbeidsmark-
edet i Oslo. Da fikk jeg tilbud om trenerjobben, og så 
møtte jeg Anja, sier han. Han syns ikke det var noe 
offer å flytte ut av byen og pendle til jobb. Da til-
passer han heller jobben.

- Jeg kommer jo fra bygda sjøl, og jeg trives jo når det 
er plass og jeg kan boltre meg litt. Å bo innenfor ring 
3 kan jeg ikke se for meg. Vi har et kontorlandskap på 
Ullevål stadion. Jeg er på kontoret kanskje 2-3 dager i 
uka, men jeg prøver å begrense tiden i rushtrafikken.  
Jeg er jo mye på reise, så da er det viktig å stille opp 
hjemme ved mindre travle dager. 

Når han er hjemme prøver han å ta litt ekstra ansvar 
for barna på fem og to år. På tross av at han selv har 
vært aktiv langrennsutøver, trener og langrennssjef, 
påstår han at det ikke er så viktig at barna tar etter 
ham og blir aktive i skisporten.

- Jeg kommer jo fra bygda sjøl, og jeg trives 
jo når det er plass og jeg kan boltre meg litt. 
Å bo innenfor ring 3 kan jeg ikke se for meg.  



- Jeg er opptatt av at Oscar og Hedda får mestrings-
følelse, men om det er fiolin eller langrenn er det helt 
greit. Det hadde vært fint med langrenn, men det skal 
de finne ut av selv, sier Løfshus.

Tenker annerledes om trening
For Løfshus har trening alltid vært viktig. Men 
motivasjonen for å trene er ikke alltid den samme 
som før. At magen fungerer bedre når han trener, gjør 
det lettere å leve det hektiske livet som langrennssjef. 

- Den største treningsmotivasjonen for meg er at 
magen jobber normalt. Puls setter i gang magen. 
Dersom jeg har litt luft i magen er det helt nødvendig. 
De aller fleste som har drevet med fysisk aktivitet 
kjenner jo at magen kommer i gang. Hvis du ikke kan 
løpe og gå på ski, gå deg en tur, oppfordrer han.

I den grad treningen er annerledes er det ikke så mye 
hva slags trening, men hvordan han organiserer den. 
Han må være litt mer forsiktig enn før.

- Jeg trener som en tradisjonell langrennsutøver. Ski 
om vinteren, og om sommeren sykler jeg, står på 
rulleski og løper. Ellers går det en del i vedarbeid og 
gårdsarbeid. Jeg skifter pose hver dag, og den løsner 
lett. Det blir en viss grad av begrensninger. Jeg trener 
jo annerledes, og dundrer ikke plutselig avgårde på 
løpetur i 3 timer. Sånn sett blir du jo mer forsiktig, 
sier Løfshus.

Noe som ikke har endret seg er at han blir i godt 
humør av å trene. Det har ikke blitt mindre viktig 
etter kreften, og den psykiske nedturen.

- Jeg føler meg jo ikke syk, men det er jo noen få små 
begrensinger. Men det er kanskje mer det som går 
utover humøret og psyken, litt sosiale begrensninger. 
Du ønsker jo å ha kontroll på promp og avføring. Men 
når det blir en tung last å bære er treninga viktig 
mental helse for meg, sier han.

Å trene seg tilbake var målet, og det må man kunne 
si han har nådd. For en mann i midten av 40-årene er 
han i kjempeform, og det er ikke tilfeldig. Han jobbet 
beinhardt for å få det til. 

- Så dårlig som jeg var sommeren 2008, og at jeg nå 
igjen er over snittet i god fysisk form, viser at man 
kan komme tilbake. Veien min tilbake gikk jo gjennom 
trening, og å kjenne at kroppen for meg fungerer på 
et akseptabelt nivå. Det er noe med folk som har 
drevet med idrett på høyt nivå. Samboeren min sier 
jo bare «Vidar, du har jo ikke normal smerteterskel!»

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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NORILCO TARMKREFT

- Svært få nordmenn har kunnskap om tarmkreft, 
viser en fersk meningsmåling utført av TNS Gallup 
på vegne av Kreftforeningen, Oslo Cancer Cluster 
og Kreftregisteret. Undersøkelsen viser også at 
tarmkreft er den kreftformen vi tror er blant de mest 
dødelige og den vi frykter aller mest. 

Årlig rammes mer enn 4000 nordmenn av kreft i tykk- 
og endetarm, noe som gjør det til den tredje største 
kreftformen blant nordmenn, og til den vanligste 
kreftformen som rammer både kvinner og menn. 

Nordmenn mangler 
kunnskap om tarmkreft
foto/tekst: Margrethe Gaassand



Dersom du er interessert i å vite mer om risikofaktorer og forebygging 
for kreft i mage- og tarm, kan du lese mer om dette på norilco.no og kreft-
foreningen.no, her kan du blant annet laste ned eller bestille informasjons-
foldere om de ulike diagnosene som rammer fordøyelsessystemet.

Trygghet og tilgjengelighet!

Bandagist 1 Bærum
Frøytunveien 4
1357 Bekkestua
Tlf: 67 52 58 68

Bandagist 1 Harstad
- tidligere Harstad  
Helsebutikk
Strandgata 22
9486 Harstad
Tlf: 77 00 17 50

Bandagist 1 Oslo
Sandakerveien 109
0484 Oslo
Tlf 21 42 47 48
Gratis parkering

Bandagist 1 Bodø
- tidligere Helsekompaniet 
Jakhelln Brygge
Sjøgata 17 
8006 Bodø
Tlf 755 35 000

Bandagist 1 Fredrikstad
- tidligere Banda  
Sykepleierservice
Storgata 12
1607 Fredrikstad
Tlf: 69 30 13 10

Bandagist 1 Trondheim
Selsbakkveien 37 
Migosenteret
7027 Trondheim
Tlf 72 55 56 40
Gratis parkering

For stomiopererte 
 ¡ Vi tar imot blåresept/e-resept på alt av stomiutstyr
 ¡ Vi bringer varene til deg, alle hverdager
 ¡ Vi strekker oss langt for at du skal føle deg trygg
 ¡ Vi gir deg oppfølging av stomisykepleier og  
 ernæringsfysiolog

3889 Bandagist1 ann til Norilco_118,4x170 2.indd   1 15.03.16   08.36

Generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel ut-
trykker bekymring for hva dette vil si for befolkningen: 
- Hele 80 prosent av de spurte svarte at de hadde 
dårlig eller ingen kunnskap om tarmkreft. Avisene 
skriver knapt om sykdommen. Dette er ikke bra, og vi 
har helt klart en jobb å gjøre med å informere bedre 
om en sykdom som rammer så mange, sier Ryel.

I forbindelse med Verdens kreftdag 4. februar 
arrangerte Kreftforeningen et frokostseminar sammen 
med Kreftregisteret, Oslo Cancer Cluster og NORILCO 
med tittelen «Den tause folkesykdommen».  For selv 
om tarmkreft i snitt altså rammer mer enn elleve 
nordmenn hver eneste dag, er det fortsatt «sykdom-
men som ingen snakker om». 

Helse- og omsorgsminister Bent Høie var til stede 
under åpningen av seminaret, og la selv vekt på den 
viktige jobben som gjøres i likepersons-tjenesten, og 

uttrykte stor respekt for kunnskapen og erfaringen 
som likepersonene har. Rådgiver for likepersons-
tjenesten i NORILCO, Ina Merkesdal synes det er flott 
at likepersons- arbeidet blir anerkjent av statsråden:

- I likepersonstjenesten har vi nå et ekstra stort 
fokus på å nå ut til de mage- og tarmkreftrammede, 
og å rekruttere likepersoner med erfaringer som kan 
komme denne målgruppen til gode. Vi har satt i gang 
tiltak for å bedre samarbeidet med kreftkoordinatorer 
og bli mer synlige i relevante sykehusavdelinger, sier 
Merkesdal.

NORILCO har siden 2014 satt fokus på nettopp tarm-
kreft, etter at dette ble en del av foreningens satsings- 
områder. I mars markeres Mage- og tarmkreftdagen i 
Norge, og mange av distriktsavdelingene i NORILCO 
arrangerer stands og bidrar til synlighet og åpenhet 
om kreftformen. 
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Frisklivssentralen ble etablert fordi helsedirek-
toratet ønsket å styrke sitt forebyggende helse-

arbeid. Den første kom i 1996, og i 2014 hadde 210 
norske kommuner frisklivssentraler, og i tillegg i de 
fleste bydelene i Oslo. 

Tilbudet er i utgangspunktet ment for alle som 
trenger støtte til å gjøre helsestyrkende valg i 
hverdagen og egner seg spesielt godt hvis man har 
helseplager allerede. Det er ikke behandling i tradi-
sjonell medisinsk forstand, men heller aktiviteter 
og kurs som legger vekt på det som fungerer med 
kroppen. Eksempler på aktiviteter man har i bydelen 
Gamle Oslo er svømmegrupper, trening i vann, og 
treningsgrupper for kvinner og menn. Det legges stor 
vekt på motivasjonsarbeid.

- Man skal underbygge det som er bra, og det du 
mestrer. Du får støtte til å se din egen styrke og dine 
muligheter, sier sykepleier Nina Lilly Ek, ved frisklivs-
sentralen i Bydel Gamle Oslo.

Aktivitetene på frisklivssentralene et godt supple-
ment til medisinsk behandling. Man kan få henvisning 
til såkalt frisklivsresept av både fysioterapeut, lege, 
og gjennom NAV, men man kan også bare møte opp.

Samarbeid mellom deltaker og fagpersonell
Frisklivssentralene er en aktiv form for helsearbeid. 
Man kommer frem til et individuelt opplegg i samar-
beid mellom deltakere, og mellom deltakere og de 
ansatte.

Hverdagsmestring og
trening på frisklivssentral
Frisklivssentraler er lavterskeltilbud for helsefremmende aktivitet, 
som kommer til stadig flere norske kommuner. Her kan du få alt fra åpne 
treningstimer og turkamerater, til ernæringskurs.

tekst og foto: Margrethe Gustavsen
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- Frisklivssentralen er et sted der de som kommer 
får støtte og veiledning til å ta vare på sin helse på en 
sånn måte at det er på deltakernes egne premisser. 
Det er du som eier din bedringsprosess, og du skal bli 
møtt der du er, sier Ek.

Hun mener det er viktig å ta i bruk den kunnskapen 
alle har om sin egen kropp, og deltakernes egne 
erfaringer. Det har fungert bra for dem i Gamle Oslo, 
der deltakere med bakgrunn fra hele verden bidrar 
med nye ideer.

- Det som er viktig i samlingene vi har, er dialogen 
med de som er med; man kan dele erfaringer for å få 
inspirasjon og hjelp. Man kan få mer kunnskap av at vi 
er med som helsepersonell, men det sentrale er det å 
dele med hverandre, og være en del av en god sosial 
sammenheng. Vi lærer jo masse om mat fra deltak-
erne også, om grønnsaker vi ikke har brukt før.

Fellesskap
Hvor sosiale vi klarer å være i hverdagen varierer 
mye fra person til person. Men felles for oss alle 
er at sykdom og helseplager kan være en ensom 
opplevelse. Derfor er for mange like viktig som hva 
man gjør, at man møtes, enten det er til felles trening, 
en tur i skogen, eller et felles ernæringskurs. Det å 
kunne bidra til å hjelpe andre, er også en viktig del av 
frisklivstilbudet. Det er viktig for Ek å poengtere at 
alle møtes på likefot.

- Mange har behov ikke bare for å få støtte, men 
for å kunne støtte andre, i form av et jevnbyrdig 
fellesskap. Det er mange som bor for seg selv og 
er isolert. Det kan ikke vi gjøre alene. Relasjoner er 
veldig viktige, sier hun.

Praktisk gjennomføring
Opplegget er individuelt tilpasset, men det er noen 
elementer alle deltakere som vil benytte seg av hele 
tilbudet til frisklivssentralen vil være gjennom.

- Det er et lavterskeltilbud, så man kan komme innom. 
Man kan også ringe og avtale tid for en orienterings-
samtale, hvor man har god tid, og blir kjent i lokalene 
og med den veilederen man møter. Da er det opp til 
personen selv om man trenger en mer omfattende 
«helsesamtale» senere, eller om man kan ta den der 
og da, sier Ek.

I møtet benyttes et såkalt «motiverende intervju», 
en metode som skal avklare behov, samtidig som det 
bevisstgjør deltakeren, og man kommer sammen 
fram til mål og framdriftsplan. Senere i prosessen 

gjennomfører de oppfølgingssamtaler.  Da kan man 
sammen evaluere hvor langt hver enkelt deltaker er 
kommet i å nå de målene han har satt seg. Skal man 
være med i grupper er man involvert i planleggings-
prosessen av disse også.

- Vi planlegger gruppesamlingene. Vi setter av et par 
kortere samlinger med avklaring og tillitsbygging 
hvor vi finner ut hvordan vi kan finne en form hvor alle 
kan løftes, og være med å løfte. Alle skal være med å 
påvirke hvordan opplegget skal bli. 

Frisklivssentralen legger opp til et tre til fire måneders 
program. Noen vil ikke ha behov for mer, men for 
andre med behov, har de også råd for det. 

- Når de som kommer til oss har vært her en periode, 
hjelper vi dem til å finne andre tilbud, som trenings-
muligheter. Vi lager oversikter over andre tilbud man 
kan være med på, sier Ek.

Ennå i utvikling
I Gamle Oslo har de ikke hatt frisklivssentral så veldig 
lenge. De ansatte; en sykepleier, en folkehelse- og 
treningsspesialist og fysioterapeut, er i dialog med 
andre fag- og pasientmiljøer for å samarbeide og 
utvide sin kunnskap om ulike pasientgrupper. 

- Vi er litt under etablering ennå, vi jobber fram 
hvordan vi skal organisere oss. Vi ønsker blant annet 
å etablere fagdager hvor vi lærer mer om de ulike 
utfordringene mennesker har, sier Ek.

Hvis du ønsker å få mer informasjon om tilbudet i 
de ulike kommunene, er dette tilgjengelig på Helse-
direktoratets hjemmesider.
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Liten kunnskap om trening
Fysisk aktivitet er verdens beste medisin og fore-
bygger risikoen for kreft. Dette er best dokumentert 
for tykktarmskreft og brystkreft, som er blant de 
vanligste kreftformene i Norge.

Livet går ikke i stå etter en operasjon. Men hva som 
skjer i livet med en pose på magen handler ofte 
om innstilling. Reaksjonen på å få en stomi er også 
avhengig av hva slags sykdom som førte til opera-
sjonen. Noen har slitt med sykdom og manglende 

overskudd i mange år og blir friske som et resultat av 
operasjonen. Mange ønsker å bli like aktive som før, 
eller mer aktive enn noensinne.  Målet er helt indivi-
duelt, men viktigheten av å være i aktivitet hver dag 
kan ikke poengteres for ofte. 

- Kan jeg drive med styrketrening igjen?  
Kan jeg få six-pack selv om jeg har stomi?

- Jeg deltok i Triatlon før operasjonen, hva nå?  
Hva med fotball og svømming? 

Fysisk aktivitet og trening

tekst: Jacqueline B. Mikula foto: Veer

Mange nyopererte ønsker å komme tilbake til jevnlig fysisk aktivitet, men vet ikke 
hvordan de skal gå frem. Hindringene kan ofte virke uoverkommelige, manglende 
fysisk og psykisk overskudd kan være påtrengende.  Sannheten er imidlertid at 
fysisk aktivitet er en svært viktig del av veien tilbake, og det er lettere enn man tror å 
komme i gang.
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Aktivitet og trening for stomiopererte har vist seg å 
være et utfordrende tema å få god nok informasjon 
om. Mange stomiopererte tør derfor ikke å prøve 
seg frem i frykt for at stomien skal lage støy eller at 
posen skal lekke eller falle av. Som et paradoks bør 
nettopp stomiopererte styrke kjernemuskulaturen, 
blant annet for å redusere risikoen for arrbrokk.

Treningen starter dag 1 etter operasjon
De fleste er utmattede og har vondt etter en operasjon. 
Berit Nordstad, fysioterapeut ved kirurgisk avde-
ling ved St. Olavs hospital i Trondheim, sier at som 
standard hos dem får alle som er bukopererte infor-
masjon om forflytningsteknikk inn og ut av sengen 
preoperativt. Der snakker de om muligheter og ikke å 
skremme pasientene til «bevegelsesfrykt».

- I min hverdag møter jeg disse pasientene i en 
svært tidlig fase. Vi er meget opptatte av å 
instruere de til å se muligheter og ikke begrens-
ninger for hva de kan gjøre. Som alt annet innen 
pasientarbeid er det selvfølgelig viktig å se an 
og tilpasse informasjonen til den enkelte, og de 
ønsker og krav de har for sin livsstil, sier Nordstad.

Generelt skal man være forsiktig de første 8 ukene 
etter operasjonen og bruke kontrollerte bevegelses-
mønstre som kjennes naturlige. Ingen rykk og napp, 
og ingen tyngre løft enn noen få kg. Sit-ups bevegelser 
og mageøvelser som trekker magemusklene sam-
men frarådes, for å unngå brokk i stomien. Å kjenne 
smertegrensene er viktig.  

- Enkelte pasienter, spesielt kanskje litt yngre 
pasienter, er svært opptatte av trening og spør 
om når de kan starte opp igjen etter en operasjon. 
Vi mener treningen begynner allerede fra dag en, 
postoperativt, sier Nordstad.

Flere hensyn
Generelt er det svært få aktiviteter du ikke kan gjøre 
selv om du har stomi, men man må ta flere hensyn 
enn tidligere.

• Fysisk form: Jo bedre form du er i før operasjonen, 
desto større er sannsynligheten for at du kan 
gjenoppta dine vanlige fysiske aktiviteter.

• Kosthold: Tenk over hva du spiser og drikker før 
trening, slik at du unngår uønskede tømminger 
mens du trener.

• Posetømming: Tøm eller skift posen før du begynner, 
og kjenn dine omgivelser slik at du kan skifte pose 
enkelt og greit. Ha alltid med deg ekstra utstyr i 
tilfelle du plutselig trenger å skifte.

• Ikke vær redd for å be om råd hvis du er i tvil. 
 
En viktig side ved trening, er den psykiske helse-
gevinsten. Mestringsfølelse og endorfiner etter 
trening øker graden av velvære. For mange med 
stomi er også det å opprettholde en sunn vekt og 
holde musklene sterke viktig for å hindre utvikling av 
brokk. 

- Vi er opptatte av at pasienten ikke skal være for 
redd for å bruke kroppen, da vår erfaring generelt 
er at folk er mer redde for å bruke kroppen enn for 
overbelastning, sier Nordstad.

Ta tiden til hjelp
Det er gjerne operasjonen som gjør at det tar tid å 
komme tilbake til hverdagen.  Start forsiktig. Trapp 
opp hverdagsaktivitetene og gjenoppta dagligdagse 
gjøremål gradvis. Hyppige små turer gjør kroppen godt, 
selv om det kan være et ork å bevege seg i starten. En 
«tommelfingerregel» er at man ikke skal bruke kroppen 
så hardt at man er utkjørt resten av dagen, slik aktivitet 
kan bryte ned kroppen og kan forlenge rekonvalesens-
tiden. 

Fysisk aktivitet
Helsegevinster ved regelmessig fysisk aktivitet 
i alle aldersgrupper er veldokumentert, og viktig 
virkemiddel i forebygging og behandling av over 
30 ulike diagnoser og tilstander. I 2014 lanserte 
Helsedirektoratet nye og tydeligere anbefalinger 
for fysisk aktivitet. - All bevegelse er positiv. 
Hverdagsaktivitet slik som hus- og hagearbeid, 
trappegang, aktiv transport og regelmessige 
pauser i løpet av skole- og arbeidsdagen, er 
viktig for å redusere stillesitting og øke aktiviteten. 

(Kilde: Helsedirektoratet.no)

Det er gjerne operasjonen som gjør at det tar tid å komme 
tilbake til hverdagen.  Start forsiktig. Trapp opp hverdags-
aktivitetene og gjenoppta dagligdagse gjøremål gradvis.
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Funksjonell restitusjon
-Funksjonell restitusjon er å bevege seg, spise og 
drikke uten kvalme. Forskning fra UiT og UNN viser 
til at funksjonell restitusjon etter en tarmoperasjon 
er et langt viktigere kvalitetsmål enn liggetiden på 
sykehus, sier lege og doktorgradsstipendiat ved UiT, 
Eirik Kjus Aahlin til Dagens Medisin.

Gange
Turgåing er et ideelt valg for mange. Du bestemmer 
selv hvor lett turen skal være. Etter operasjonen er 
gange med på å få systemet i kroppen i bevegelse 
igjen og bidrar til raskere restitusjon. Gå små og lette 
turer til å begynne med når du har kommet hjem fra 
sykehus, og bygg sakte opp. Prøv å gå litt lengre hver 
dag. Når du er klar kan du prøve deg frem med bakker 
eller lengre/raskere turer.

Løping og Jogging
Det er ingenting i veien for løping og jogging verken 
inne på en mølle eller ute når du er klar. Bekymringer 
over at posen skal få for mye bevegelse kan reduseres 
ved å prøve et stomibelte som holder posen på plass. 
Posetrekk som beskytter huden mot sårhet og klam-
het finnes også. Du får hjelp hos din lokale bandasjist 
som også hjelper deg med riktige størrelser.

Sykling
Hvis endetarmen din er fjernet vil det være et 
større arr i mellomkjøttet som er ømt og vondt den 
første tiden, spesielt når du sitter. Det kan gå mange 
måneder før arret føles stabilt og komfortabelt å 
sitte på. Start med korte turer på sykkelen og bruk 
polstrede sykkelbukser. Du kan også skifte ut setet 
på sykkelen om det er ukomfortabelt.

Yoga
Kroppsholdning, styrke og fleksibilitet kan reduseres 
gjennom lengre tids sykeleie og smerter. Avspenning og 
bevissthet om egen kropp er svært viktig for bukoper-
erte.  Yoga kan bidra til å oppnå avslapning og indre ro 
gjennom å fokusere på pusteteknikker og økt kropps-
bevissthet. Yoga er samtidig en god og skånsom måte 
å styrke kjernemuskulaturen på. Dette vil hjelpe ved 
annen trening der magemusklene aktiviseres.

Ballspill
Har du vært aktiv innen ballsport tidligere og ønsker 
å starte igjen, må du ta noen ekstra hensyn som med 
all annen idrett. Bekymrer du deg for å skade stomien 
kan du bruke et stomiskjold i plast som festes med et 
belte over stomien. Stomiskjoldet kan du skaffe hos 
din bandasjist.

Styrketrening
Kroppsbevissthet er svært viktig før man starter 
med opptrening av styrke. Spør fysioterapeut om 
riktige øvelser for deg. Start forsiktig uten ekstra be-
lastning, bruk skånsomme øvelser. Ta det med ro, og 
tiden til hjelp. Forsiktig opptrening av kjernemusku-
latur og riktig teknikk er viktige faktorer før man 
øker belastningen. Snakk alltid med fysioterapeut 
før du begynner med øvelser som gir økt buktrykk 
og aktiverer magemuskulatur i stor grad. Det er lett 
å tenke at slyngetrening og egenvektstrening er 
skånsom trening for kroppen, men det blir likevel fort 
tungt for magemusklene. Etter operasjon bør man 
trene under kyndig veiledning. Noen bruker også et 
brokkbelte hver gang de trener tungt, andre ikke. 
Prøv hva som passer best for deg.

Svømming
Dagens stomiposer består av flere lag, og er sveiset 
sammen i kantene. Du kan både dusje, og svømme i 
basseng, sjø eller hav. Mange starter med å finne ut 
hva stomibandasjen tåler i dusjen eller badekaret 
hjemme. Skift posen innen du går i vannet, så du er 
sikker på at den sitter tett og godt. Varmt badevann 
vil ofte få stomibandasjen til å klistre enda bedre.

Andre tips:
• Bruk en mindre stomipose når du svømmer. Bytt 

med en gang du kommer opp fra vannet, da rester 
av salt- eller klorvann kan irritere huden din.

• Om stomien er plassert høyt, kan du bruke en mer 
avlang pose som du kan putte inni badebuksen. 

• Skal du  være lenge i vannet kan det være lurt å 
sette ekstra tape rundt kanten på hudplaten som 
ekstra sikring. 

• Det finnes badebelter som holder stomiposen 
skjult og på plass når du svømmer. 

Dagens stomiposer består av flere lag, og 
er sveiset sammen i kantene. Du kan både 
dusje, og svømme i basseng, sjø eller hav. 
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Svømming er en av de beste og mest skånsomme 
måtene å holde seg i form på, og tar i bruk hele kroppen. 
Kontakt gjerne bandasjist for hjelp til å finne spesial-
tilpasset og riktig badetøy og utstyr om du trenger dette.

Fysioterapeut Emelie Wittusen ved Radiumhospitalet 
i Oslo, understreker at kroppsbevissthet og det å 
kjenne sin egen kropp er de viktigste nøklene i knip-
pet før man går i gang med trening. Det er viktig å 
lære å kjenne kroppen og dens begrensninger og 
kapasitet på nytt. Å holde seg i bevegelse etter 
operasjonen er viktig, men start ikke for hardt. Øk 
aktiviteten gradvis og i eget tempo. Lytt til kroppen. 
Ha gjerne Helsedirektoratets anbefalinger om å 
klare 30 minutter om dagen som mål. For noen kan 

disse 30 minuttene være en utfordring, men det er 
helt greit å dele halvtimen opp i bolker.

Tema uten eksperter
Trening for bukopererte har ingen eksperter. Din 
operasjon er individuell, og det er derfor viktig å 
være bevisst over og kjenne sin egen kropp.
Styreleder Jane Halvorsen i NORILCO mener 
det er beklagelig at det ikke finnes noen god og 
lett tilgjengelig samleveiledning for bukopererte 
pasienter. 

- For 2016 har NORILCO fått innvilget midler til å 
lage treningsveilederen «Frisk og fysisk» som vil 
inneholde ulike treningsprogram for de unike til-
standene/diagnosene som våre medlemmer lever 
med, og ulike treningsopplegg tilpasset livsfaser 
og aldersgrupper, sier Halvorsen.

Hvis du er usikker på når og om du er klar for fysisk 
aktivitet, om du kan trene slik du har gjort tidligere 
eller bare ønsker å begynne å trene etter opera-
sjonen, er det beste å alltid starte med å ta kontakt 
med din stomisykepleier og fysioterapeut for å få 
råd som er riktige akkurat for deg, din operasjon og 
helsetilstand.

Artikkelen er skrevet med bistand fra Emelie Wittusen, 
fysioterapeut ved Raskere tilbake - rehabilitering, 
Radiumhospitalet/SATS Vindern, og Berit Nordstad, 
fysioterapeut ved kirurgisk avdeling ved St. Olavs 
hospital i Trondheim.

Fysisk aktivitet
• Moderat intensitet tilsvarer aktiviteter som 

medfører raskere pust enn vanlig, for eksempel 
hurtig gange. Høy intensitet tilsvarer aktiviteter 
som medfører mye raskere pust enn vanlig, for 
eksempel løping.

• Muskelstyrkende aktiviteter er trening som har til 
hensikt å øke muskelstyrken, for eksempel arm-
hevinger og knebøy. Styrkeøvelser bør tilpasses 
den enkelte med hensyn til type øvelser, antall sett, 
antall repetisjoner og treningsøktenes hyppighet.

 kilde: Helsedirektoratet.no
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Hvordan har ditt eget aktivitetsnivå påvirket 
ditt arbeid i og utenfor foreningen?  
Jeg tror egentlig at mye dreier seg om å være heldig. 
Da jeg fikk ileostomi i 1974 visste jeg lite om hva som 
ventet meg.  Det visste visst ikke leger eller syke-
pleiere heller.  Jeg var den andre som fikk stomi på 
sykehuset i Kristiansand, ble det sagt. Min ulcerøse 
kolitt hadde flammet opp så brutalt at jeg ble operert 
temmelig akutt.  - Du hadde ingen tykktarm, bare et 1,5 
meter langt rør, sa legen etter operasjonen.  

Hele sju uker lå jeg på sykehuset den gangen. Det 
tok ganske lang tid før jeg kom meg igjen. Jeg hadde en 
veldig fin sommer med min kone og våre to sønner. Vi 
jobbet i hagen, vi badet og jeg vente meg til livet med 
pose på magen. Til spørsmålet ditt: jeg har vært heldig 
og kom etter hvert i god form gjennom mye trening - og 
kanskje en god porsjon stahet. Konklusjonen får vel bli 
at god form betyr mye både i jobb og i frivillig arbeid.

Hva sier kona om samlivet med en så aktiv 
og engasjert mann som deg? 
Jeg er så heldig at hun ofte er med meg - til og med på 
mange idrettslige utskeielser. Faktisk deltok vi sam-
men i langrennet Marcialonga i fjor. Hun gikk 33 km, 
og jeg litt lenger. Ikke verst å debutere i dette rennet 
samme år som hun fylte 71! Men det har nok ikke alltid 
vært like greit å vokte hus og hjem mens jeg vært på 
møter både innen- og utenlands. 

Alle har mentale regnværsdager.
Hvordan takler du dine? 
Forstår ikke spørsmålet, svarer Arne med glimt i 
øyet.  Joda, jeg har hatt noen lite hyggelige dager i 
forbindelse med forstoppelse. Jeg har ligget sam-
menkrøpet på stuegulvet og kastet opp, jeg har hatt 
flere turer på legevakta, og jeg ble re-operert for tre 
år siden. Heldigvis går slikt som dette i glemmeboka 
etter kort tid. Faktisk kommer jeg ikke på andre 
former for regnværsdager.

Smittsom aktivitetsglede

Likeperson ARNE HOLTE

BOSTED Kristiansand

TILLITSVERV Leder i NORILCO Vest-Agder 

Aktivitet og treningsglede har alltid preget Arne 
Holte. Gjennom snart 40 år med idrett har Arne flere 
erfaringer enn de fleste, og har opparbeidet seg en 
unik kompetanse på trim og trening. Han har begitt 
seg inn i villmarken, uten å legge igjen spor. 
Én av mange meritter er deltakelsen i Sesilåmi, tur-
rennet for tøffinger på 53 km over høyfjellet hvor 

det høyeste punktet er 1000 moh. I fjor startet han 
opp en lavterskel turgruppe uten værforbehold for 
medlemmene i NORILCO Vest-Agder.

Dette i samarbeid med Kreftforeningen i Kristian-
sand. Hva har gnisten vært for denne entusiastiske 
sørlendingen som ikke lar seg hindre av en stomi?

Tekst: Jacqueline B. Mikula Foto: Privat
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Bayer AS, Postboks 193, 1325 Lysaker. Tel: 23 13 05 00

Hva driver deg? 
Helt umulig å si. Jeg elsker visst å konkurrere selv om 
jeg vet at når jeg skal finne navnet mitt på resultatlistene 
enten det gjelder langrenn, terrengløp, sykling eller 
triatlon, så må jeg begynne bakfra! Vet også at jeg liker 
mye bedre å lede, enn å bli ledet. Derfor tar jeg ofte på 
meg lederverv - både i NORILCO og annet som løype-
rydding, kartarbeid og litt annet.

Stomi og villmarksliv – kan det kombineres? 
Ja, selvsagt. MEN jeg vet godt at mitt hell gjør at jeg 
klarer det. Det skyldes ikke at jeg er så mye bedre enn 
mange andre. Hell og trening samt en smule pågangs-
mot er viktig.

Hvordan reagerer førstegangs turgåere 
som blir med deg på tur i turgruppa?
- Er det forskjell på folk?
Om vi tenker på turgruppa i NORILCO Vest-Agder, så 
tilpasser vi fart og nivå etter dem som er med. Vi rusler 
rolig rundt i de flotte turområdene like utenfor Kris-
tiansand. Vi holder på et par timer inkludert matpause, 
og værforbehold er et fremmedord! Vi skulle gjerne 
vært mange flere på turene som arrangeres i samarbeid 
med Kreftforeningen

Blir kronikere skremt av et høyt
aktivitetsnivå? 
Det tror jeg nok - derfor har vi ingen hast. Heldigvis
opplever vi at deltagerne forteller om stigende form og 
at det er godt å komme opp av godstolen.

Hvordan motiverer du folk til å bli med? 
Forteller at turene er rolige, og at vi tar en god
matpause. At vi holder på maks to timer.

Hva er dine beste mestringsopplevelser? 
Da jeg etter sju uker på sykehuset kom hjem og “stjal” 
bilen og kjørte en tur - eller da jeg etter reoperasjonen 
tok fram racersykkelen og syklet en tur mens kona var 
borte. Dessverre punkterte jeg, men klarte å skifte 
slange selv med en bra lang nylig anlagt glidelås på 
magen. Å sykle det 212 km lange sykkelrittet mellom 
Kristiansand - Hovden i Setesdal.
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NORILCO NYTT OG NYTTIG

Nytt og nyttig

Kaffe bedrer overlevelse ved tykktarmskreft

Personer med tykktarmskreft stadium 3 som 
drikker mye kaffe og behandles med cellegift, har færre 
tilbakefall og større grad av overlevelse enn de som ikke 
drikker kaffe, viser en studie som ble publisert i Journal of 
Clinical Oncology i november 2015. Stadium 3 innebærer 
at kreftsvulsten har vokst gjennom hele eller deler av 
tarmveggen med mulighet for spredning.  

Forfatterne av studien undersøkte effekten kaffe, te og 
koffein hadde på tilbakefall av kreft og på dødelig-het. 
Studien viste markant færre tilbakefall og lavere risiko for 
død blant de som daglig drakk fire kopper kaffe (med kof-
fein) eller mer sammenlignet med de som ikke drakk kaffe.

Det er koffeinet i kaffen som har denne effekten, viser 
analyser av resultatene. Årsaken er uklar, men det antas 
at koffein øker kroppens insulinfølsomhet.

Forfatterne påpeker at de ikke har funnet beviser for at 
kaffe virker direkte på kreft, og at det er behov for flere 
studier. Men de konkluderer med at et høyt koffein- inntak 
kan kobles med klart redusert tilbakefall og død hos 
pasienter med tykktarmskreft stadium 3.

Flere eksperter mener at forskjellen like gjerne kan dreie 
seg om hvordan livsstilen til kaffeelskende 
mennesker skiller seg fra de som ikke drikker kaffe. En av 
forfatterne bak studien sier at om man ikke liker kaffe er 
andre tiltak aktivitet, et sunt kosthold, og å unngå fedme, 
Ifølge The New York Times Ask Well2.

Kilde: www.nhi.no

Regjeringen åpner for mer aktivitet i utmark og verne-
områder og ønsker at flere skal drive med friluftsliv, 
da utendørsaktiviteter generelt gir bedre helse og 
livskvalitet. Regjeringen ønsker også å legge til rette for 
større aktiviteter i nærområdene, i følge en ny stortings-
melding om friluftsliv. Saken er til behandling i energi- og 
miljøkomiteen.

- Vi vil at enda flere skal drive med friluftsliv enda oftere 
fordi gevinsten er så stor. På skjermen vinner norske 
skihelter jevnlig, men når du kommer deg ut i naturen 
og nærområdene er du en vinner hver eneste gang, sier 
klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

For lite fysisk aktivitet gir negative utslag i den nasjonale 
helsetilstanden. Å øke den jevnlige fysiske aktiviteten 
er en av utfordringene rundt styrking av folkehelsen. 
Satsing på friluftsliv har derfor fått fokus i regjeringens 
folkehelsearbeid, siden friluftsliv er den vanligste formen 
for fysisk aktivitet i befolkningen og som 61 prosent av 
befolkningen kunne tenke seg å gjøre mer av.
Regjeringen ønsker at friluftsliv i nærmiljøet skal priori-
teres gjennom tilskuddsordninger til friluftsliv, sikring 
av friluftsområder og friluftlivsarbeidet i og ved byer og 
tettsteder.

Regjeringen ønsker å forenkle og modernisere lovverket 
for friluftsliv og gjøre det enklere å forholde seg til 
regler for ferdsel i utmark gjennom ulike tiltak fremfor 
strengere reguleringer. Blant annet ved at friluftsloven 
kan gi en generell adgang til ikke-motorisert ferdsel i ut-
mark. Det foreslås også å fjerne restriksjoner på sykling 

og riding i en del verneområder slik at sykling blir tillatt i 
store områder hvor det i dag er forbudt.  

- Regjeringen vil gjøre det enklere å drive med friluftsliv 
gjennom å forenkle og oppdatere regelverket. Dagens 
regelverk tar ikke nok høyde for nye former for friluftsliv, 
sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Regjeringen ønsker at flest mulig kommuner er med i et 
interkommunalt friluftsråd. 

80 prosent av befolkningen har mulighet til å øke egen 
fysisk aktivitet opp til helsemyndighetenes anbefaling.  
Velferdsgevinsten, den økonomiske verdien av økt antall 
leveår og økt livskvalitet gjennom økt aktivitet, er bereg-
net til 455 milliarder kroner.

Innenfor forebyggende og helsefremmende helsearbeid 
ønsker regjeringen større rekruttering av lite fysisk 
aktive til å delta i friluftslivet gjennom et samarbeid mel-
lom kommune, friluftsråd og frivillige organisasjoner, og 
at dette inkluderes i tilbudet til de kommunale frisklivs-
sentralene. Natur og friluftslivsaktiviteter oppfordres til 
å være en del av behandlingen ved sykehus og behan-
dlingsinstitusjoner. 

- Aktivt friluftsliv er viktig for folkehelsen. Du trenger 
ikke gå på topptur, men gå en rundtur i nærområdet. Det 
kan bety forskjellen for mange, sier helse- og omsorgs-
minister Bent Høie.

Kilde: www.regjeringen.no

Friluftsliv- Natur som kilde til helse og livskvalitet
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NORILCO DETTE SKJER

Dette skjer
SENTRALT

Familiesamling
Tid: 02. – 04. september

35+ samling 
Tid: 22. – 25. september. 
Så snart programmet er klart vil påmelding 
legges ut på www.norilco.no. Følg med!

Representantskapsmøte 
i Oppland 
Tid: 21. – 23. oktober

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

AUST-AGDER
Vårtur
Tid: 9. mai

Grillmøte
Tid: 13. juni

BERGEN 
Vårmøte
Tid:  Torsdag 12. mai, klokken 18:30  
Sted: Danckert Krohn Kultursenter, 
Kg. Oscars gate 54. 
Det serveres spekemat, så påmelding innen 9. 
mai er nødvendig og bindende. Priser: Kr 150,- for 
medlemmer.  Kr 200,- for ikke medlemmer. Påmeld-
ing: Tlf. 924 55 439 eller e-post: elima@live.no

ROMSDAL
Kreftkafé
Tid: 4. mai kl. 13:00, og første onsdag i hver måned.
Sted: Sanitetsforeningens lokaler i Bjørnstjerne 
Bjørnsons veg 12
Tema: Livslyst ved kreftkoordinator Liv 
Skjørsæter Johansen

LOKALT

SØR-ROGALAND
Medlemsmøte 
Tid:  19 april 19:00 
Sted: Folkets hus på Sandnes - stor sal.
Tema: Livet med stomi, fra en brukers ståsted 
samt brukermedvirkning.

ØSTFOLD
Medlemsmøte 
Tid: 19. april kl. 18:30
Sted: Tuneheimen, Sarpsborg

Teatertur
Tid:  29. - 30. april 2016
Eget opplegg og innbydelse

Medlemsmøte 
Tid:  31. mai kl. 18:30
Sted:  Tuneheimen, Sarpsborg

SUNNMØRE, NORDMØRE, ROMSDAL
Felles markering av mage- 
og tarmkreftdagen 
Tid:  31.mai 2016 kl. 18-21  
Sted: Quality Hotell Alexandra Molde 
NORILCO-avdelingene i Møre og Romsdal mark-
erer Mage- og tarmkreftdagen, og inviterer deg 
som har stomi, reservoar, mage- eller tarmkreft, 
og ryggmargsskade til en uforglemmelig kveld. Vi 
får besøk av psykolog Trond Haukedal som skal 
holde foredraget «Å bli mitt beste jeg». 

Dette er et motivasjon- og inspirasjonsforedrag 
om det å være menneske i det moderne samfun-
net, med utgangspunkt i deg og meg og våre sp-
esielle behov, ressurser og forutsetninger. Trond 
Haukedal har i 21 år formidlet menneskekunnskap, 
og er kåret til beste foredragsholder og årets 
kursholder i Norge. Tronds varemerke er kombi-
nasjonen av faglig tyngde, humoristisk og konkret 
fortellerstil, og mengder av positiv energi. Samar-
beidspartnere vil også holde innlegg om ernæring, 
stomiutstyr og sår, fistler, og kontinente stomier. 
Vi får også en brukerhistorie om irrigasjon av 
colostomi.                                                              

Vi har kun 100 plasser så førstemann-til-mølla 
prinsippet gjelder. Bindende påmelding innen 
4.mai på e-post til: kathrine.nerland@boots.no  
eller telefon: 71 25 92 00

Foredraget er kostnadsfritt 

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

Pasienter får i fremtiden selv velge rehabiliterings-
sted, om Helse- og omsorgsdepartementets 

forslag om lovfestet rett til å velge mellom offentlig 
og privat rehabilitering blir vedtatt.

Det betyr at pasienter med behov for rehabilitering 
fremover kan besøke nettsiden «Velg behandlings-
sted» og velge mellom institusjoner med avtale.

- Vi fortsetter arbeidet med å styrke pasientenes 
rettigheter og valgfrihet. Retten til å velge rehabili-
teringsinstitusjon vil også kunne bidra til bedre 
utnyttelse av ressursene og kortere ventetid, sier 
helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Praksisen finnes allerede enkelte steder, men lov-
endringen betyr at uansett hvor man bor vil alle ha 
denne rettigheten fremover. 

Retten til fritt rehabiliteringsvalg skal først omfatte 
private institusjoner som har avtale med regionale 
helseforetak, ifølge Helse- og omsorgsdeparte-
mentet. Lovendringen innebærer likevel at pasienter 
med behov for rehabilitering også kan velge institu-
sjoner uten avtale med regionale helseforetak fordi 
rehabilitering senere kan fases inn i ordningen med 
fritt behandlingsvalg.

- Helsetjenesten har ikke bare ansvar for behandle 
sykdom og redde liv. Den har også ansvar for å gi folk 
mulighet til å mestre livet og være i aktivitet etter 
endt behandling. Styrking av rehabiliteringstilbudet 
vil gi flere mulighet til å komme raskere tilbake i 
samfunnsliv og arbeidsliv, sier Bent Høie.

Kilde: www.dagensmedisin.no
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Les mer på  www.molnlycke.no

Lett å fjerne

Holder på store mengder væske

• På HELFOs produkt- og prisliste fra 1. april under §505

• Ny geldannende fiberbandasje med Hydrolock teknologi, som holder 
på store mengder væske og muliggjør fjerning i ett stykke

• Reduserer risikoen for lekkasje og oppbløtning av huden

Exufiber®- ny på HELFOs 
refusjonsliste
 

HELFO art.nr. Art.nr. Str. i cm.

953305 603301 10 x 10

928528 603302 15 x 15

801177 603308 2 x 45 cm (rull)

Fritt behandlingsvalg
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NORILCO LANDET RUNDT

De fleste deltakerne på kurset var lokalforenin-
gens egne likepersoner. Disse har normalt besøk-

stjeneste på sykehusene Haukeland, Haraldsplass 
og Voss. Det var også representanter fra NORILCO-
Bergens foreldregruppe, som på mange måter har 
en landsdekkende funksjon i Norge. I tillegg var det 
deltakere fra distriktsavdelingene i Vest-Agder og 
Nord-Rogaland. 

På programmet sto to innledende tema: - Hvordan 
takle de vanskeligste besøkssituasjoner, og hvordan 
kan de nye kreftkoordinatorene være til hjelp for 
pasienter og oss som besøkere?   Hovedtemaet av 
faglig art hadde fokus på operasjonsmetoder knyttet 
til stomier og reservoarer. Samlet ga programmet 
stor bredde og faglig dybde til nytte for deltakernes 
viktige gjerninger. Kurset ble arrangert av NORILCO-
Bergens egen besøksledelse.

Første foredrag ble holdt av sykehusprest Liv Ingrid 
Svela med temaet ”Den gode samtalen – og litt om 
møtet med andre kulturer”. Hun berørte flere tema 
som det normalt er vanskelig å ta opp. Med hennes 
lange erfaring og profesjonelle vinkling på stoffet, 
ble det en god dialog og et stort engasjement fra 
kursdeltakernes side. 

Kreftkoordinator Ester Marie Weløy i Bergen kom-
mune redegjorde for den nye rollen som kreftkoordi-
natorene representerer. Hun illustrerte på en svært 
pedagogisk måte det store dilemmaet som generelt 
gjelder for alle som har befatning med et sykehus før 
og etter et behandlingsforløp. Det er svært mange 
etater som kan bistå en pasient, men kontakten med 
disse er normalt vanskelig å oppnå. Mange pasienter 
føler tomhet og ensomhet etter en diagnose eller en 
behandling på sykehus.  Det var enighet om at likep-
ersoner, via kreftkoordinator, kan bidra i knytningen 
mellom pasient og hjelpeapparat, enten det gjelder 
kreftpasienter eller andre grupper som eksempelvis 
stomi- eller reservoar pasienter. Foredraget viste på 
en utmerket måte at kunnskapsbehovet og tilfanget 

av faglig stoff stadig øker for oss likepersoner.
På tilsvarende måte er kunnskap om nye behan-
dlingsmetoder og ny teknologi innenfor syke-
hussektoren viktig for vår likepersonstjeneste.  I 
tråd med dette foreleste kirurg Maria Decap om 
nye operasjonsmetoder og behandlingstilbud for 
stomi-, reservoar- og kreftpasienter. Kursdeltakerne 
ble blendet av det avanserte faglige innholdet, og 
fremfor alt hennes elegante fremføring. De mest 
kompliserte sykdomsbilder og kirurgiske prosedyrer 
ble behandlet på en glimrende måte, - det komplis-
erte ble gjort forståelig, og de medisinske fremskrit-
tene ble gjenstand for hyppige og til dels humørfylte 
spørsmålsrunder. 

I kursprogrammet var det også satt av tid for reflek-
sjon over vår egen likepersonstjenestes fremtidige 
utvikling. Dette i lys av det faglige stoffet vi hadde 
fått kunnskap om i løpet av kurset. Det var enighet 
om at alt det nye representerer en utfordring for 
eksisterende og nye besøkere, men fremdeles er det 
pasientenes ve og vel vi skal ivareta på beste måte i 
vår tjeneste. 

Inspirerende motivasjonskurs
I februar arrangerte NORILCO Bergen motivasjonskurs for foreningens 
likepersoner. Formålet med motivasjonskurs er å gi nye og erfarne like-
personer faglig påfyll og inspirasjon til å fortsette deres viktige arbeid.

tekst og foto: Jan Magne Hessen

Dr. Maria Decap foreleste om nye operasjonsmetoder og 
behandlingstilbud



Vinterleir med
NORILCOs Ungdom
Hvert år arrangerer NORILCOs Ungdom en vinterleir der ungdom mellom 
15 og 35 år møtes for å sprenge grenser, prøve nye aktiviteter og møte 
andre med like erfaringer som de har selv. I år gikk turen til Sjusjøen 
i Lillehammer, der 34 deltakere fikk en uforglemmelig helg med nye 
vennskap og opplevelser.

tekst og foto: Ina Merkesdal

Det er dekket på til hjemmelaget taco når ung-
dommene ankommer i fellesbussen fra Garder-

moen. Hytta har kjempefin standard, og fylles opp av 
spente ungdommer, store sekker, ytterklær og bade-
tøy. Noen klemmer og er glad for å se igjen gamle 
venner, andre hilser høflig på nye ansikter. Snart er 
hytta full av latter og småprat, sengene er kapret og 
plassene er inntatt ved middagsbordet. Hver del-
taker reiser seg og presenterer seg kort etter tur, før 

de tar fatt på leker, småprat og moro utover kvelden. 
Dette er helgen de kan skifte uten å få rare blikk. De 
kan herje og bade og spise uten at noen stiller rare 
spørsmål, de kan legge sykdom til side og bare være 
ungdom. 

Programmet er lagt opp løst, med mye fritid og tid 
til å bli kjent. Gruppa deler seg i to, der de som 

vil står opp tidlig og drar til en aktiv dag i alpinbak-

Vi takker for en fin og opplevelsesrik helg med NORILCOs Ungdom!

NORILCO NU VINTERLEIR



ken, mens resten av deltakerne tar det roligere med 
grilling ved hytta. Vi får besøk av leverandørene som 
presenterer seg og sine produkter under midda-
gen, og de er tilgjengelige for spørsmål for de som 
ønsker det. Mange benytter seg av tilbudet om å få 
snakke med stomisykepleier Elisabeth Normestad, 
og utveksler erfaringer om livet med stomi. Kvelden 
utvikler seg til en konkurranse der det er om å gjøre å 
få presset flest mulig samtidig ned i en liten Jacuzzi. 
Eller inn i en badstue. Eller være våken lengst. Og 
uansett om man vinner eller taper har man det kjem-
pegøy!

En sliten gjeng gjør seg klare for kiting morgenen 
etter. Det er tåke og dyp snø, og vi deles inn i 

mindre grupper som følger hver vår instruktør ut på 
et islagt vann. Tre og tre går sammen for å prøve å 
få kontroll over den tynne duken som kjemper mot 
de sterke kreftene i vinden. Det tar ikke lang tid før 
kitene beveger seg kontrollert i 8-tallsmønster, og 
mestringsfølelsen lyser fra unge ansikter, og de ivrig-
ste bytter til større kiter med enda større krefter. Vi 
griller og varmer oss rundt bålet før vi trekker oss 
tilbake for en siste kveld sammen i hytta. 

Det er flere unge likepersoner med på leir som er 
tilgjengelige for støtte og prat med deltakerne 

om både fine og vanskelige ting underveis. Flere er 
interessert i å ta likepersonskurset selv, og vi ble 
særlig gledelig overrasket over at også de som er 
med av pårørende kjærester kunne tenke seg å bidra 
inn i tjenesten. 
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Senterkoordinator Elin Hansen ønsket velkommen 
til temalunsj og presenterte foredragsholder, 

overlege ved gastrokirurgisk  avdeling Caroline 
Sagatun og årets tema: Tarmkreft, forekomst og 
behandling. 

Det møtte ca. 30 gjester og fagfolk som hadde tatt 
med seg matpakken for å være med på markeringen. 

Det ble trangt om plassen i Varde-
senterets oppholdsrom, men en 
positiv og lett stemning sørget for 
at det ble en kjempefin formiddag. 
Det faglige programmet varte fra 
11.30 til 12.30, og etterpå var det 
sosialt samvær for de som hadde 
tid til en prat. Terje Nohr Olsen sto 
for det musikalske innslaget med 
gitarspill og visesang. 

Sykepleier Kristin Oskarsen 
informerte om tilbudet ved stomi-
klinikken ved Nordlandsykehuset, 
og sykepleier Katrin Aakre 
Thomassen informerte om tilbudet 
ved Vardesenteret. 

Vardesenteret i Bodø har et variert 
tilbud. I tillegg til å være møteplass 
for kreftpasienter og pårørende 
kan de tilby medisinsk yoga, turer 
og ulike typer kurs. De har åpent 
mandag, tirsdag, onsdag og tors-
dag. Mer informasjon finnes på  
vardesenteret.no

Else Lindvig snakket om hva NORILCO kan tilby sine 
medlemmer.

- NORILCO Nordland inngår i likepersontjenesten 
ved Vardesenteret med en likeperson som tar 
jevnlige vakter, og jeg anbefaler våre medlemmer å 
bruke dette tilbudet i Bodø, sier Else Lindvig.

Verdens kreftdag på
Vardesenteret i Bodø
Vardesenteret i Bodø inviterte til et møte om tarmkreft sammen med 
NORILCO Nordland, Gastrokirurgisk avdeling ved Nordlandssykehuset, 
og Kreftforeningen for å markere verdens kreftdag.

foto og tekst:  Else Lindvig

Fra venstre: Senterkoordinator Elin 
Hansen, frivillig Reidun Hoseth og syke-
pleier Katrin Aakre Thomassen.

Du vet selv hvor viktig det er å ha en pålitelig hudplate rundt stomien.   

NovaLife Soft Convex er utviklet for å gi nøyaktig riktig press og forsterket feste,  

uten at det går utover komforten og hudens integritet som er så viktig for å få mest  

mulig ut av tilværelsen.

+  En fleksibel og støttende myk konveks innsats følger kroppens naturlige folder og gir 

bedre feste.

+  GX-hydrokolloid platen er hudvennlig og laget av naturlige og absorberende materialer.

+  Beige poser med EasiView™ løsning som gjør innsyn til stomien enkelt og sikrer 

korrekt plassering av posen.

Gratulerer med valget av den hudvennlige NovaLife Soft Convex med sikkert feste!  

Til alle   
livets kurver.  
NovaLife Soft  
Convex til deg  
og huden din.

NYHET    
Soft Convex1 dels

Maxi poser

NovaLife

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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NovaLife Soft Convex er utviklet for å gi nøyaktig riktig press og forsterket feste,  

uten at det går utover komforten og hudens integritet som er så viktig for å få mest  

mulig ut av tilværelsen.

+  En fleksibel og støttende myk konveks innsats følger kroppens naturlige folder og gir 

bedre feste.

+  GX-hydrokolloid platen er hudvennlig og laget av naturlige og absorberende materialer.

+  Beige poser med EasiView™ løsning som gjør innsyn til stomien enkelt og sikrer 

korrekt plassering av posen.

Gratulerer med valget av den hudvennlige NovaLife Soft Convex med sikkert feste!  

Til alle   
livets kurver.  
NovaLife Soft  
Convex til deg  
og huden din.

NYHET    
Soft Convex1 dels

Maxi poser

NovaLife

Ønsker du mer informasjon eller en vareprøve? Ta kontakt:
E-post: kundeservice.norge@dansac.com
Tlf: 66 77 66 50   WEB: www.dansac.no



28

NORILCO DIVERSE

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

Kunnskapssenteret for helsetjenesten i Folkehelse-
instituttet ble etablert i 2004, og er en statlig institu-
sjon som skal bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget 
for faglige beslutninger i helsetjenesten og forvaltningen. 
Her arbeider rundt 200 forskere med å samle inn, 
systematisere og oppsummere helserelatert forskning.  

Hvert år åpner Kunnskapssenteret for at pasient-
organisasjoner og andre helseinstitusjoner kan søke 
om å få gjennomført kunnskapsoppsummeringer, for 
eksempel gjennom å oppsummere eksisterende 
forskning på et felt som angår en organisasjons 
medlemmer eller brukergrupper. 

NORILCO søkte i fjor om kunnskapsoppsummeringer 
om seksualitet og stomi, og om trening etter operasjon. 
I mars i år kom beskjeden om at foreningen vil få 
tilgang til en kunnskapsoppsummering som angår 
trening etter en stomi- eller en reservoaroperasjon.

- Vi kjenner ennå ikke til i hvilket omfang oppsum-
meringen vil ha, men vi er glade for å få tilgang på 
forskningsbasert kunnskap. Dette vil forhåpentligvis 
kunne gi oss et bedre grunnlag for å komme med 
anbefalinger til brukergruppen, og vi håper at det kan 
bidra til å hjelpe flere i aktivitet, sier daglig leder i 
NORILCO, Simen Brændhaugen.

Kunnskap om trening
etter operasjon

I kunnskapssenteret arbeider 
rundt 200 forskere med å samle 
inn, systematisere og oppsummere 
helserelatert forskning.  



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

Pårørende er en gruppe som helsevesenet ikke 
alltid har kapasitet eller mulighet til å følge opp. 

Samtidig er en kreftdiagnose hos en nærstående en 
dramatisk opplevelse for den det gjelder. 

Ung Pårørende er et samtalebasert tilbud i regi av 
organisasjonen Ung Kreft til pårørende mellom 15 og 
35 år. Samlingene arrangeres av unge som selv har 
pårørendeerfaring og som har gjennomgått opp-
læring i rollen som samlingsleder i regi av Ung Kreft. 

Samlingene kan bestå av prat, matlaging, gåturer, 
spillkvelder eller andre aktiviteter: målet er å skape 
en møteplass der unge pårørende kan møte andre i 
samme situasjon. Tilbudet er et lavterskeltilbud hvor 
man kan møte opp uten påmelding eller egenandel. 
Samlingene arrangeres ca. 3 uke og avholdes enten 
i lokalene til Kreftforeningens distriktskontorer 
eller ved Vardesentrene. Tilbudet finnes i dag i Oslo, 
Bergen, Tromsø og Trondheim, og hver lokale gruppe 
har sin egen Facebookgruppe der det legges ut infor-
masjon om samlingene.
Les mer på ungkreft.no/ungparorende 

Ung Kreft er en av 14 foreninger tilsluttet 
Kreftforeningen

Ung Pårørende



Forsommerdager
Kurs 23a 10. - 24. juni

Energibalanse i hverdagen
Kurs 21 27. mai - 3. juni
Kurs 34a 26. aug - 9. sept

Etter at du har vært på trinn 
1 kurs, kan du søke på trinn 2. 
 Kursene har temaer som  fokuserer 
på ulike utfordringer videre i livet.

En del av hverandres liv 
– parkurs for yngre par
Kurs 42b 21. - 28. okt

Kurstedvegen 5, 2610 Mesnali      Tlf 62 35 11 00     
post@montebello-senteret.no     www.montebellosenteret.no

Nytt perspektiv på livet

Montebellosenteret 
ligger i fl otte omgivelser 
like ovenfor Lillehammer 
og framstår med god 
hotellstandard uten 
institusjonspreg. 
Montebellosenteret 
legger stor vekt på 
skjønnhet, kunst og 
opplevelser. Samtidig 
har vi et sunt og godt 
kjøkken og delikate rom. 

«Mage/tarm kreft 
– hva nå?» Trinn 1
Kurs 26a 1. - 8. juli
Kurs 44a 4. - 11. nov

Kurset inneholder en dynamisk 
prosess hvor  kunnskapsformidling 
om kreft, endringsstrategier og 
livet videre er i fokus.

Lær å leve med endringer som følge av kreft
Alle som har eller har hatt kreft kan få opphold ved Montebellosenteret. Kursopphold handler 
om at du får faglig kunnskap, kan dele erfaringer og oppleve fellesskap med andre mennesker 
i tilnærmet lik situasjon. Det er i alle kurs mulig å ha med seg pårørende/nærstående.

Noen av våre temakurs i trinn 2:

www.dialecta.no Foto:  O
da H

veem
, bigstock, M

BS

Nytt perspektiv på livet

Kontakt oss 

gjerne for mer 

informasjon.

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: 
Boots apotek Arendal 37 00 4200 • Boots apotek Fredrikstad 69 39 65 10 • Boots apotek Kristiansand 38 17 18 00 • Boots apotek 
Kvaløysletta (Tromsø) 77 75 89 90 • Boots apotek Lade Torget (Trondheim) 73 50 39 50 • Boots apotek Lande (Sarpsborg) 69 10 25 70 
• Boots apotek Larvik 33 13 24 40 • Medicus Skien 35 50 28 80 • Boots apotek Molde 71 25 92 00 • Boots apotek Moss 69 20 46 20 
• Boots apotek Samarit 51 60 97 60 • Boots apotek Spelhaugen (Bergen) 55 17 60 10 • Boots apotek Ørnen (Haugesund) 52 70 35 80 
• Boots sykepleieartikler, Trondheim 73 53 37 20 • Boots apotek Askim 69 81 72 00 • Boots apotek Moa Ålesund 70 17 80 50
• Boots Homecare (Oslo/ Akershus) 64 85 03 00

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!



StyreLeder
Jane Halvorsen • 454 87 434 • jane.halvorsen@norilco.no

NULeder
Bjarne Langeland • 994 89 342
ungdom@norilco.no

Foreldrekontakt
Camilla Smith-Strøm • 930 94 048
milla@bkkfiber.no

Ungdomskontakt
Katinka Hauge • 905 89 427  
katinkahauge@gmail.com

Lokale Ungdomslag
LUL OSLO nuoslo@norilco.no
LUL BERGEN nubergen@norilco.no
LUL SØRLANDET nusorlandet@norilco.no
LUL SØR-TRØNDELAG nusortrondelag@norilco.no

Informasjon

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 • 413 58 545
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
Solfrid Hoem Haaseth • 90504048
solfridhoem.haaseth@gmail.com

SØR-ROGALAND
Marianne Reve • 94828053
mar-re@outlook.com
Bjørnar Iversen • 46427785
bjovers@gmail.com

SØR-TRØNDELAG
Bente Løkaas, 90067251
bentelokaas@gmail.com
Bente Løkaas • 90 06 72 51
bentelokaas@gmail.com

TELEMARK
Hilde Øvrebø • 35536291/99790003
hilde@ovrebo.net
Marit O. Lien • 98081530
mapelien@frisurf.no

TROMS
Jostein Sandvik, 47247561
jostein.sandvik@gmail.com
Anita Holmstrøm, 95832544
anita.holmstroem@dbschenker.com

VEST-AGDER
Arne Hallvard Holte • 97501323
vest-agder@norilco.no
Camilla Tjessem • 98611160
camillatjessem@hotmail.com

VESTFOLD
Cato Farmen • 33458783 / 99715417
cato.a.farmen@sandefjordbredband.net
Christer Kolseth • 950 85 055
chrkol77@gmail.com

ØSTFOLD
Lisbeth Yven Andersen 
69147309/99633383
lisbethyven@gmail.com
Ronny Karlsen• 915 74 651
ronny@mercur.as

Postboks 78, Sentrum • 0101 Oslo Besøksadresse: Øvre Voll gate 11, 0158 Oslo

Distriktsleder      Likepersonleder

02013 / 240 22 224 www.norilco.no post@norilco.no

KONTAKTINFO

LIKEPERSONSTELEFON:

TRYKK 2



Avsender: NORILCO, Pb. 78 Sentrum, 0101 OSLO
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•	 	Den	myke	konveksiteten	i	platen	bidrar	til	optimal	passform	ved	å	gi	

et	forsiktig	trykk	rundt	stomien,	samtidig	som	den	fester	seg	raskt	til	

ujevne	konturer.

•	 	Inspeksjonsluken	gir	mulighet	for	observasjon	av	stomien.

•	 	Belteører	på	posen	tillater	bruk	av	stomibelte	-	en	trygghet	mange	

foretrekker.

•	 	Tømbare	poser	med	FlexWear	hudplate	og	tapekant	-	gir	høy	

motstandsdyktighet	overfor	fuktighet	og	enzymrikt	innhold.		

Tapekanten	følger	huden	optimalt	og	bidrar	til	maksimal	fleksibilitet.

•	 Lukkede	poser	har	Soft	Flex	hudplate	-	en	ideell	hudplate	for	alle		 	

	 stomityper.	Den	konvekse	kleberen	er	kjennetegnet	ved	ekstrem		 	

					hudvennlighet	hvor	den	hvite	toppingen	av	platen	sørger	for	forsinket		

					belastning	av	kleberen.		

Moderma Flex - nå også med Soft Konveks!
Utviklet for trygghet og fleksibilitet.

Moderma Flex soft konveks lukket og tømbar pose

Hudvennlig,	trygg	og	fleksibel	-	uansett	form	og	fasong.

Når	det	gjelder	å	finne	den	riktige	løsningen	for	stomiopererte	er	det	viktig	at	individuell	tilpasning	har	

førsteprioritet.	Komfort	og	brukervennlighet	kommer	som	en	naturlig	forlengelse	av	dette.

Hollister	har	gleden	av	å	presentere	Moderma	Flex	Soft	Konveks	-	et	nytt		endels	posesystem	som	gir	

både	konveks	støtte	og	fleksibilitet.	

Er du nysgjerrig? Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon!  
Hilsen Hollisterteamet.

Hollister • Postboks 273 • Olav Brunborgs vei 4 • 1396 Billingstad
Tlf 66 77 66 50 • kundeservice.norge@hollister.com

Moderma Flex Soft Konveks finnes i flere størrelser, 
både ferdig hullet og som oppklippbar.

NYHET!


