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Skal du ut å reise snart?
Min reisepakke inneholder

Min reiseguide:  Smarte tips før og under reisen.

Min trygghetsguide:  En guide med kontaktinformasjon til Coloplast  
 i utlandet. Her kan du få informasjon om hvor  
 dine produkter kan kjøpes på din feriedestinasjon.

Mitt reisesertifikat:  Informasjonen i denne folderen er tenkt til de  
 som jobber på flyplasser ved innsjekking og  
 sikkerhetskontroll. Informasjonen forklarer ditt  
 behov for å kunne ta med hjelpemidler  
 og at diskresjon er ønskelig.

Assistanse - for en enklere/bedre hverdag
• Er et gratis magasin som utgis to ganger i året

Assistanse

Bestill via
SMS
send 

kodeord - Mappe
til

26112

Bestill reisepakken i dag og motta  
samtidig Assistanse-bladet og  
en fin liten toalettmappe til reisen.

Jeg gir herved mitt samtykke til at Coloplast kan lagre mine personalia i deres database. 
Mine personalia skal ikke brukes til noe annet formål enn det som er relevant for mine ønsker og behov, 
og skal heller ikke deles med en tredjepart. Medlemsskapet er vederlagsfritt og uforpliktende. 
Jeg kan når som helst få innsyn i mine personlia og likeledes melde meg ut av medlemsskapet. Coloplast tlf 22 57 50 00

En reise ser man vanligvis frem mot med glede. Dagene vurde-
res som dyrebar tid og man vil slappe av og nyte tilværelsen.  
For at du skal føle deg trygg, har vi laget „Min reisepakke“ som 
hjelp til deg som bruker stomi- eller kontinensprodukter.

Vi hjelper deg å se 
frem mot reisen

Reis bekymringsfritt og trygt

Min reisepakke inneholder

Min reiseguide med tips for en bekymringsfri reise  
og informasjon om hvilke muligheter som er ved kjøp  
av produkter i utlandet 
 
Mitt reisesertifikat med informasjon til de som jobber  
på flyplasser ved innsjekking og sikkerhetskontroll

Min trygghetsguide med kontaktinformasjon til  
Coloplast kontor i utlandet.  

Assistanse - et blad som kan leses på reisen
Sammen med „Min reisepakke“ sender vi også bladet  
Assistanse som du kan lese før eller under reisen. Bladet utgis 
gratis 2 ganger i året og inneholder artikler som er aktuelle for 
deg i din hverdag. Artiklene er skrevet av helsepersonell eller  
av andre som er i samme situasjon som deg.

 l Fyll ut din kontaktinformasjon og send svarkortet  

 til Coloplast. Kortet er ferdig frankert.

 l Besøk vår webside www.coloplast.no

 l Ring kundeservice 22 57 50 00

Nyt reisen ved hjelp av god planlegging og våre tips
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Informasjon, råd, tips og erfaringer

2/2015

For en enklere hverdag

Handbike  

Battle
Bakterier på 

vandring

Assistanse
Informasjon, råd, tips og erfaringer
2/2015

For en bedre hverdag

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

H

H

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

Bestill gratis vareprøver
Bestill gratis vareprøver på www.coloplast.no  
eller på telefon 22 57 50 00.

Et nytt design for en  
god natts søvn

Nye
SenSura® Mio

Reduserer tilfeller av 
oppblåst pose med  

inntil 61%*

*Coloplast clinical study 2010
Ta vare  
på huden
Side 6

Backpackertur 
med stomi
Side 4

Assistanse
Informasjon, råd, tips og erfaringer1/2016

For en enklere hverdag

Håndsykling i marka

SpeediCath® Compact Mann

Assistanse
Informasjon, råd, tips og erfaringer

1/2016

For en bedre hverdag 

Nyhet  - SenSura Mio Convex

Skulle ønske jeg 
hadde gjort det 
tidligere

Assistanse



NORILCO INNHOLD

3

Skal du ut å reise snart?
Min reisepakke inneholder

Min reiseguide:  Smarte tips før og under reisen.

Min trygghetsguide:  En guide med kontaktinformasjon til Coloplast  
 i utlandet. Her kan du få informasjon om hvor  
 dine produkter kan kjøpes på din feriedestinasjon.

Mitt reisesertifikat:  Informasjonen i denne folderen er tenkt til de  
 som jobber på flyplasser ved innsjekking og  
 sikkerhetskontroll. Informasjonen forklarer ditt  
 behov for å kunne ta med hjelpemidler  
 og at diskresjon er ønskelig.

Assistanse - for en enklere/bedre hverdag
• Er et gratis magasin som utgis to ganger i året

Assistanse

Bestill via
SMS
send 

kodeord - Mappe
til

26112

Bestill reisepakken i dag og motta  
samtidig Assistanse-bladet og  
en fin liten toalettmappe til reisen.

Jeg gir herved mitt samtykke til at Coloplast kan lagre mine personalia i deres database. 
Mine personalia skal ikke brukes til noe annet formål enn det som er relevant for mine ønsker og behov, 
og skal heller ikke deles med en tredjepart. Medlemsskapet er vederlagsfritt og uforpliktende. 
Jeg kan når som helst få innsyn i mine personlia og likeledes melde meg ut av medlemsskapet. Coloplast tlf 22 57 50 00

En reise ser man vanligvis frem mot med glede. Dagene vurde-
res som dyrebar tid og man vil slappe av og nyte tilværelsen.  
For at du skal føle deg trygg, har vi laget „Min reisepakke“ som 
hjelp til deg som bruker stomi- eller kontinensprodukter.

Vi hjelper deg å se 
frem mot reisen

Reis bekymringsfritt og trygt

Min reisepakke inneholder

Min reiseguide med tips for en bekymringsfri reise  
og informasjon om hvilke muligheter som er ved kjøp  
av produkter i utlandet 
 
Mitt reisesertifikat med informasjon til de som jobber  
på flyplasser ved innsjekking og sikkerhetskontroll

Min trygghetsguide med kontaktinformasjon til  
Coloplast kontor i utlandet.  

Assistanse - et blad som kan leses på reisen
Sammen med „Min reisepakke“ sender vi også bladet  
Assistanse som du kan lese før eller under reisen. Bladet utgis 
gratis 2 ganger i året og inneholder artikler som er aktuelle for 
deg i din hverdag. Artiklene er skrevet av helsepersonell eller  
av andre som er i samme situasjon som deg.

 l Fyll ut din kontaktinformasjon og send svarkortet  

 til Coloplast. Kortet er ferdig frankert.

 l Besøk vår webside www.coloplast.no

 l Ring kundeservice 22 57 50 00

Nyt reisen ved hjelp av god planlegging og våre tips

S
va

rs
en

d
in

g 
C

ol
op

la
st

 N
or

ge
 A

S
S

va
rs

en
in

g 
33

78
00

92
 O

sl
o

Informasjon, råd, tips og erfaringer

2/2015

For en enklere hverdag

Handbike  

Battle
Bakterier på 

vandring

Assistanse
Informasjon, råd, tips og erfaringer
2/2015

For en bedre hverdag

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

H

H

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

Bestill gratis vareprøver
Bestill gratis vareprøver på www.coloplast.no  
eller på telefon 22 57 50 00.

Et nytt design for en  
god natts søvn

Nye
SenSura® Mio

Reduserer tilfeller av 
oppblåst pose med  

inntil 61%*

*Coloplast clinical study 2010
Ta vare  
på huden
Side 6

Backpackertur 
med stomi
Side 4

Assistanse
Informasjon, råd, tips og erfaringer1/2016

For en enklere hverdag

Håndsykling i marka

SpeediCath® Compact Mann

Assistanse
Informasjon, råd, tips og erfaringer

1/2016

For en bedre hverdag 

Nyhet  - SenSura Mio Convex

Skulle ønske jeg 
hadde gjort det 
tidligere

Assistanse

Leder

Portrettet: Stevnemøte i fjerne strøk

Et kontinent av inntrykk

Å reise utenlands med en annen magefølelse

Nytt og nyttig

Dette skjer

En stor og viktig seier for stomi- og reservoaropererte

Likepersonsledersamling 2016

Landet rundt

Informasjon

05

06

09

14

18

20

24

25

Innhold
KONTAKTINFO

Ansvarlig utgiver
NORILCO – Norsk forening for stomi, 
reservoar og mage- og tarmkreft
Telefon: 02013 / 240 22 224
post@norilco.no
www.norilco.no
Postboks 78 Sentrum, 0101 Oslo
Besøksadresse
Øvre Vollgate 11, 3. etasje
0158 Oslo

Grafisk design/trykk
Oslo Sats, Repro & Montasje A/S
Sagstuveien 1, 1914 Ytre Enebakk
Telefon: 40 17 44 73 / 40 06 25 27
e-post: oslosats@oslosats.no
www.osrm.dinstudio.no

Nr. 3/2016 - Årgang 46 - Utg. nr. 255
Opplag: 5500 eksemplarer.

Redaksjonen
NORILCO: redaksjon@norilco.no
Simen Brændhaugen
Jacqueline B. Mikula 
Jane Halvorsen 

Annonsesalg
NORILCO: redaksjon@norilco.no

Neste utgivelse: september 2016.
Frist for å sende inn bidrag til
redaksjon@norilco.no er
17. august 2016.

NORILCO-nytt utgis seks ganger årlig.

Forsidefoto: Knut Steinar Hansen

NORILCO OSRM

31

22

06



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

E-post jane.halvorsen@norilco.no

Kjære medlemmer!

Nå nærmer sommeren seg. For mange betyr det 
ferie, og mange skal ut og reise. Denne utgaven av 
NORILCO-nytt byr på inspirerende fortellinger fra 
medlemmer som har lagt ut på eventyr. Å kunne reise 
uten å bekymre seg er viktig, og for mange handler 
det å reise om å kunne mestre alle de utfordringene 
man møter når man er på reisefot – eller om å takle 
bekymringene for utfordringene man kan møte på. 
Jeg håper dere finner nyttige tips i bladet som gjør 
det å reise litt enklere.

På utflukt må man blant annet tenke godt gjennom 
utstyr og materiell man skal ha med seg. Medisinsk 
forbruksmateriell er viktig for oss i NORILCO, og vi er 
opptatt av vi skal ha tilgang til et bredt utvalg. Vi fikk 
oss en støkk etter at statsbudsjettet for 2016 ble 
lagt frem i vinter der man fjernet posedeodoranter, 
posetrekk og barrierekluter fra blåreseptlista. 
NORILCO har jobbet for å  reversere kuttene i revidert 
statsbudsjett – og det har vi lykkes med, med unntak 
av barrierekluter. Det er selvfølgelig svært kjedelig 
for de som bruker barrierekluter at det ikke lyktes 
oss å få de tilbake på blåresept, men vi gleder oss 
over at posedeodoranter og posetrekk er tilbake. Og 
det er posedeodorant vi definitivt har opplevd mest 
engasjement rundt fra dere medlemmer. Jeg vil takke 
for alle tilbakemeldinger og innspill vi har fått – det har 
hjulpet oss mye i arbeidet vi har gjort for å påvirke 
beslutningstakere.

Fremover vil vi fortsette å jobbe politisk med å opp- 
rettholde den bredden vi har i blåreseptordningen, 
men det er mye annet vi også fokuserer på. På 
kreftområdet er det screening av tarmkreft som 
opptar mye av vår oppmerksomhet. Vi har blant annet 
gjennomført en spørreundersøkelse om screening, 
der vi tar med oss funnene fra undersøkelsen i våre 
innspill til myndighetene.

Det skjer fantastisk mye aktivitet ute i distriktsavde-
lingene og likepersontjenesten vår hadde nærmere 
1100 samtaler på sykehus, telefon andre arenaer.  
Vi ser også frem til en innholdsrik sensommer og 
høst, med 35+ tur, familiesamling og mye annet 
spennende.

Jeg ønsker dere god lesning og god sommer!

Jane Halvorsen, styrelder
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- Vi var nysgjerrige på å gjøre dette sammen. Vi hadde 
bare vært sammen et halvt år, så det var jo en litt «bli 
kjent»-reise, sier Hansen. 

Han har vært ryggsekkturist i Sørøst-Asia tidligere, 
men Gjerberg har bare vært i området på chartertur. Hun 
har stomi, på grunn av sykdommen Crohns, men de ønsket 
å være frie i valg av destinasjon og reisemetoder, så de 
brukte heller tid på forberedelser, enn å gå på akkord 
med ferieplanene. 

- Vi reiste til de stedene fordi dit ville vi reise og se, ikke 
fordi det passet for situasjonen. Det handlet om forbere-
delser - om hva vi pakka i sekken, sier Hansen.

Måtte ha med stomi-utstyret hjemmefra
Fordi de ikke ville la stomien diktere reisemålet kom de 
over et problem. Stomi-utstyret var ikke å få tak i noe 
sted de skulle dra.

- Vi gjorde research på forhånd, med Coloplast, for det 
er det eneste produktet kroppen min tar, den støter 
bort andre. Så etter mange år med diverse, har jeg endt 
opp med den. De kunne ikke hjelpe meg. De hadde ingen 
kontakter i Asia, men er bare i Europa. Så jeg var veldig 
låst, sier Gjerberg

Den eneste muligheten var altså å ha med alt man 
trengte i seks uker. De tok derfor mye forholdsregler for 
å være sikre på at det var nok stomiutstyr, og at de ikke 
mistet bagasjen.

- Forberedelsene var for å skape den tryggheten som var 
nødvendig for å kunne reise på en sånn tur. Derfor måtte 
vi pakke håndbagasje, for å ha utstyret i kofferten, og så 
mister flyselskapet sekken, da måtte vi dratt hjem. Det 
var én gang i Vietnam der vi måtte sjekke inn alt. Da var vi 
veldig spente da vi så sekkene på båndet. Da tok vi ut så 
mye vi kunne, og hadde i veska, sier Hansen.

En overraskelse var at det faktisk ikke var stomiutstyr å 
få kjøpt mer enn et eneste sted de var innom på seks uker. 
Fordi de syns det er viktig og interessant, var de innom og 
spurte mange steder, men alltid med negativt resultat.

- Vi reiste en del til mellomstore byer, men de hadde lik-
evel ikke stomiutstyr på apoteket. Vi brukte en del tid på 

det, fordi vi syns det er viktig. På hele turen var det bare 
ett sted de hadde det, sier Turid.

Utgangspunktet var to og en halv gang det Gjerberg 
bruker til vanlig, for å ha litt å gå på, og på grunn av av 
luftfuktigheten og bading. De fordelte posene på begge 
sekkene slik at de hadde halvparten igjen, dersom en av 
sekkene skulle forsvinne. På hotell vasket de selv, for å 
unngå at fremmede kom inn på rommet. Heldigvis var 
det lettere med de nødvendige medisinene. De kunne hun 
hente ut på apotek. 

- Jeg hadde også bekreftelse fra farmasøyten på me-
disiner og nødvendig utstyr på engelsk. Jeg hadde ikke 
med noe annet enn elektrolyttbalanserende midler.  Jeg 
mister mye mer væske og er mye mer sårbar for å bli 
dehydrert. Jeg må drikke tre liter hver dag, for å opprett-
holde balansen, forteller Gjerberg.

Reisen var viktig
Paret tok utgangspunkt i Thailand, som de hadde som 
base for sin lange reise. Da de kom hadde de ikke planlagt 
mer enn to netter fram, med en liste over steder de kunne 
tenke seg å dra, og en I-pad. 

- Vi hadde ikke bestilt annet enn fly, og to netter på Ko 
Samui, sier Hansen.

Deres foretrukne framkomstmiddel når de hadde kom-
met frem til et sted, var motorsykkel og moped. Det gav 
dem frihet, og fine opplevelser. Det var også praktisk 
når de skulle lete etter steder som var gode å overnatte 
på. Mellom byer valgte Gjerberg og Hansen å reise mest 
mulig med båt og tog for å oppleve stedene, ikke bare for 
å forflytte seg mest mulig effektivt. 

- Vi ville se på omgivelsene, og på naturen. Du får med 
deg en del på toget. Forflytningene var en del av turen. 
Da kunne vi også bli igjen hvis vi så noe som var interes-
sant. Vi ville komme oss unna der turistene var, for å 
møte lokalbefolkningen. Hvordan påvirker den globale 
kapitalismen livsvilkårene? Vi sitter igjen med mye 
erfaringer og ydmykhet når vi har sett hvordan folk lever, 
sier Gjerberg.

Det var imidlertid slett ikke deprimerte og knuste 
mennesker de møtte på.

Knut Steinar Hansen og Turid Marie Gjerberg dro på en rundtur i Thailand, 
Kambodsja og Vietnam. Det var en tur som var nøye planlagt, men likevel 
spontan, som kjæresteturer skal være når man er nyforelsket.

Stevnemøte i fjerne strøk

tekst: Margrethe Gustavsen foto: Privat
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- Enten de bodde i blikkskur eller bambushytter var 
smilet der. Kontrastene er store mellom hva som gleder 
folk, sier Knut.

Eventyrlysten fikk noen overraskende utslag, som da de 
feiret jul med et overraskende bekjentskap på en reggae-
bar, på en av Thailands mest romantiske øyer.

- Vi kom ut på øya Ko Pha Ngan, på julaften. Det er en 
jækla fin øy egentlig det er sånn før masseturismen, 
forteller Hansen.

Julaften som beskrives er et stykke unna det barn og 
barnebarn feiret hjemme i Norge.

- Det var oss to, og så en med langt, langt hår og to 
stykker med rastahår. Det var et par der med en baby. Så 
viste det seg at den andre besøkende der var fra Stavan-
ger. Vi snakka med hverandre, og så sa han plutselig «er 
dere norske?» heldigvis hadde vi ikke sagt noe gæærnt, 
forteller Hansen.

Begge ble fullstendig betatt av stemningen, og av stedet.
Jeg har sett liknende steder, men det er det mest 
fantastiske og romantiske stedet jeg har vært, hevder 
Gjerberg.

Nyttårsaften ble feiret på en like spektakulær måte, 
på det verdensberømte tempelet Angkor Wat i  
Kambodsja. 

- Vi hadde soloppgangen der. Vi dro dit fire om morran, 
og så var vi i «pub street» på kvelden. Det var mer men-
nesker enn i Oslo 17 mai, forteller Hansen.

Andre opplevelser er kanskje mindre romantiske, men 
vitner i det minste om pågangsmot og initiativ.

- Vi opplevde en gang å bli bortvist av militæret. Der var 
vi nok litt freidige, sier Gjerberg.

Matproblemer og matløsninger
Gjerberg har en del av sekundærlidelsene til Crohns, 
og kan derfor ikke spise laktose, grønnsaker annet enn 
kokte gulrøtter, eller særlig mye frukt. I en del av verden 
hvor maten stort sett kretser rundt frukt og grønt var 
det en utfordring. Men når nøden er størst, er løsningen 
standardiserte vestlige kiosker.

- 7-Eleven har vært gode å ha, de har alltid sånn rett i 
koppen-opplegg, og der får du vann. Det var ris og kylling, 
fisk var vi trygge på, forteller Hansen. 

- Banan tålte jeg den gangen. Kaffe, Øl, juice, vann og te. Vi 
ba om å få kokt vann hvis det ikke var vannkoker. Buljong 
kan man drikke, supplerer Gjerberg.  

Hansen kan også fortelle at hans eget kosthold har 
blitt markant mer grønnsakstungt, etter at han møtte 
Gjerberg: 

- Jeg har blitt vegetarianer jeg, for alle grønnsakene 
havner hos meg, ler han.

For å minimere risikoen med matforgiftning på restau-
rant hadde de også noen strategier.

- Vi valgte spisesteder med mye folk. I Thailand, gå på de 
stedene thaifolk spiser. Da er det trygt. Vi fant ålreite 
spisesteder, hvor vi brukte toalettet, sier Hansen.

- Det var et sted vi var hvor det bare var et høl i bakken. 
Men det gikk bra det. Jeg rørte ingenting, og brukte 
Antibac, forteller Turid.

Én gang, i Kambodsja ble de begge matforgiftet av en 
omelett, men ellers gikk det bra.

Pakket lett
På tross av, eller kanskje på grunn av, at de var nødt til å 
bære på så mye stomiutstyr, pakket de så lite som mulig, 
og levde på mange måter svært spartansk. Gjerberg 
sluttet å farge håret, som nå er sølvgrått.

- Èn tjukk genser, det må du ha med. Den kan du ha som 
hodepute på fly, og når det er dårlige puter på hotell. Blir 
du sjuk eller frossen, fram med genseren. Ett par gode 
sandaler, og truser. Sjampo tok vi ikke med, det skaf-
fer man underveis. Jeg hadde nesten ikke sminke, sier 
Gjerberg.

Eller som Hansen oppsummerer:
- Vi var oss sjøl, kan du si.

En luksus unte de seg likevel, og det var en bok hver. 
De fant alltid nye å bytte den ut med, på overnattings- 
stedene de sov på.

- På alle overnattingsstedene står det bokhyller. I hvert 
fall hvis du leser engelsk, men det er til og med skandi-
naviske bøker. Stieg Larsson har de overalt, forteller 
Hansen.

Fristet til gjentakelse
Slike turer er strabasiøse, og for Gjerberg tok turen på.

- Jeg la meg inn to døgn etter jeg kom hjem, via fastlegen, 
for å få elektrolytter. Jeg var mer sliten etter seks ukers 
ferie enn da jeg dro, forteller Gjerberg om hjemkomsten 
til Fredrikstad.

Likevel skal de på en ny reise allerede neste år, når Gjer-
berg går av med AFP. Da skal de  ta med flere av barna, 
med samboere og barnebarn. De er allerede i gang med å 
planlegge turen.
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- Jeg jobba som tegnspråktolk på videregående 
skole, og så var det en dag det snødde lommetørklær 
ute, mens læreren sto og viste fram lysbilder på en 
svær skjerm fra da han studerte i Australia til å bli 
lærer. Jeg ble bare helt hekta, jeg klarte ikke å tenke 
på noe annet, sier Hegstad. 

Fra da av visste hun at hun måtte til Australia. Etter 
et år med søknader på studier de ønsket seg, visum- 
søknader og språktest, dro hun og kjæresten i 
2011. Det er mye å forberede når man skal ta et helt 
studium på et annet kontinent. I tillegg måtte Hegstad, 
som har stomi, finne den beste måten å sørge for 
nødvendig utstyr. 

Fikk tilsendt stomiutstyr fra Norge
- Jeg fikk tilsendt utstyr fra min norske bandagist, 
men jeg hadde også en internasjonal resept, så hvis 
det var krise kunne jeg få hente ut utstyr. Jeg sjekka 
også at den utstyr-typen jeg brukte da hadde leve-
ranser dit jeg skulle, sier hun.

Å legge ut for utstyr blir dyrt og slitsomt for en stu-
dent i lengden, men heldigvis kunne man sende utstyr 
fra Norge. Det var lite problemer med forsendelsene, 
og kostet heller ikke så mye.

- Siden bandagisten sendte utstyret og merket det 
som medisinsk utstyr, forsvant ikke pakken i posten, 
noe flere Norgespakker med Torosupper og melke-
sjokolader kunne gjøre, sier Hegstad.

Når venner og kjente kom på besøk bidro de gjerne 
med å ta med utstyr, som kunne pakkes om så det 
tok mindre plass. På denne måten holdt de også av 
plass til nye innkjøp i kofferten.

Nærkontakt med det australske dyrelivet
Hegstad ønsket ikke bare å få en utdannelse, men 
ville også oppleve Australias spesielle natur og dyre-
liv. Hun har truffet på alle de dyra som finnes i den 
spesielle australske faunaen.

- Der vi bodde, i Perth, var det sånn at kjørte du i en 
hvilken som helst retning ut av byen kom du enten ut i 
ødemarka eller i havet. 

I havet har hun snorklet med hai, havskilpadder og 
delfiner. 

- Det er helt i det fri, og det er så mye av det, så du 
kan ikke unngå å se det og møte på det. Det er veldig, 
veldig fint. Til og med å svømme med hai. Jeg trodde 
jeg skulle få helt noia hvis jeg møtte på en hai, men 
haiene gir f. Så lenge de ser at du er et menneske bryr 
de seg ikke. Det er først når haiene forveksler menn-
esker med sel, at det kan bli farlig.

Et kontinent av inntrykk
En lysbildeserie en kald vinterdag, ble for Marte Hegstad til en master-
grad i journalistikk i Perth i Australia. Her fikk hun og kjæresten i tillegg 
noen unike opplevelser og vennskap med tilbake til Trondheim.

tekst: Margrethe Gustavsen foto: Privat
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For å ha muligheten til å drive med ekstremsport kan det bli 
nødvendig å ha med en generell legeattest som viser at det ikke 
er noen hindringer for hva du kan gjøre med stomi, for å forsikre 
arrangøren om at det ikke er farlig. Med en slik attest i hende lar 
imidlertid fallskjermhopp og annen ekstremsport seg gjennom-
føre uten problemer, forteller Hegstad. 

Fallskjermhopp over Sydney 
Hegstad liker å utfordre seg selv, og i et land som 
Australia betyr dette ofte ekstremsport. For henne 
betød dette at hun ble konfrontert med muligheten 
til å gjøre noe hun hadde skrytt på seg fra sykesenga, 
nemlig å hoppe i fallskjerm.

- Det var da jeg lå på sykehuset, og var veldig dårlig. 
Jeg tulla om alt jeg skulle gjøre når jeg ble frisk. Jeg 
gira meg opp, sånn som man gjør når man skal holde 
motet litt oppe. «Jeg skal faen meg hoppe i fall-
skjerm» forteller hun.

Hun angret litt da hun var frisk nok, men så tok sta-
heten overhånd. Plutselig befant hun seg i et småfly 
over Sydney, klar for å gjøre tandemhopp.

- Vi satt der på rekke og rad og var festa i ei reim med 
den vi skulle hoppe sammen med, og folk bare for-
svant ut av det lille flyet så fort som filledukker. Jeg 
satt der og ble kvalmere og kvalmere. Og så merka 
jeg at det snart var min tur, og jeg sa «jeg trekker 
meg, jeg klarer det ikke», sier Hegstad. 

Det var imidlertid ikke mulig å trekke seg, fordi hun 
ikke satt bakerst. Flyet var for lite til å slippe noen 
forbi, så da var det bare én vei fremover, og den veien 
var ut og ned.
- Da måtte jeg jo bare. Så hoppa vi da, og det var helt 
jævlig. Så kjente jeg det store rykket, og jeg tenker, 
«nå dør jeg, nå er det hull i fallskjermen», men så sier 
han, «det var fallskjermen som ble utløst, for du var 
i fritt fall». Når det først skjedde, så sakka farta, og 
jeg fikk se utover hele Sydney og Gold Coast. Jeg 
fikk holde litt i styrestroppene, og jeg følte meg som 
en fugl. Det var helt fantastisk. Akkurat da var  jeg jo 
glad for at jeg var så stor i kjeften i sykesenga, men 
jeg ville nok aldri turt å gjøre det igjen, sier hun.

Stomi i ødemarka
Ute i den australske ødemarka var stomien imidlertid 
noe mer krevende å håndtere. Å ferdes her er samtidig 

noe som kan by på utfordringer for de aller fleste. 
- Vi dro med buss, og det fantes ikke hotell langs 
kysten. Det var motell og gamle gårder hvor de leide 
ut rom, med veldig lav standard. Vi ble bitt av lopper, 
og hadde utedo, eller ikke do, men det var der vi hadde 
de mest fantastiske opplevelsene, sier Hegstad.

På tur fordelte hun vanligvis stomiutstyret litt utover 
sekkene til andre for å fordele vekta. I takt med at 
dagene gikk ble utstyret brukt opp og stadig lettere 
å bære med seg. 

- Jeg skifta pose i ødemarka, bak en stein, eller en 
busk. Jeg hadde bare med våtservietter og sånne 
ting, forteller Hegstad. 

Det kunne imidlertid være vanskelig å bli kvitt posen, 
for det var ofte langt mellom søppelbøttene, like 
langt som det var mellom ordentlige toaletter. Også 
dette fant hun en løsning på:

- Hvis det ikke var noen søppelbøtte pakket jeg bare 
dobbelt eller trippelt i hundeposer, og så kjøpte jeg 
meg sånne bleieposer med duft. Så måtte man bare 
ha det med seg og ta det med til neste sted det var 
en søppelbøtte, sier hun. 

Den australske folkesjela – på sykehus
Selv om Hegstad var i en god og stabil sykdoms- 
periode da hun var i Australia, er tre år lang tid. Hun 
ble syk, og måtte legge seg inn på sykehus i flere runder. 

- Jeg hadde muligheten til å avslutte studiene, og 
forsikringa kunne sende meg hjem. Men jeg hadde 
nå starta på det her, og dro jeg hjem var nå graden 
ødelagt, sier hun. 
Hegstad valgte derfor å bli. På sykehuset fikk hun et 
innblikk i alle de delene av det australske samfunnet 
som ikke var tilgjengelig blant akademikerne på 
universitetet.
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- Du aner ikke hvor mange gamle damer jeg har ligget 
ved siden av som har fortalt om livene sine i Australia 
og hvordan det var i gamle dager. Det «vestlige 
samfunnet» i Australia er jo veldig nytt i forhold til 
andre land. Det har jo vært bebodd av Aboriginere, 
urbefolkningen, til nyere tid, sier hun. 

På sykehuset fikk Hegstad seg også en bestevenninne 
som hun har kontakt med ennå. I fjor besøkte hun 
henne en måned for å delta i bryllup. 

- Aldri så galt at det ikke er godt for noe, sier hun.

Aldri et vondt ord
Hverdagen med stomi bød generelt på lite problemer 
gjennom årene i Australia, oppsummerer Hegstad. 
Hun følte aldri noe behov for å skjule posen når hun 
var på stranden.

- Jeg har hatt teip over hvis det er helt crazy bølger, 
sånn at det røska skikkelig. Ellers bare viste jeg den 
frem, og folk kikker kanskje litt, men det er jo fordi 
folk er nysgjerrige generelt.  Jeg har aldri fått et 
vondt ord eller stygt blikk, forteller hun. 

Heller ikke i andre land har Hegstad, som har reist 
mye, fått noen negative reaksjoner på posen. Nettopp 
dette synes hun er viktig å få fram. 

- Man hører jo så mange skrekkhistorier, og det er 
selvfølgelig bra at man står fram og sier at det ikke 
er greit, men jeg vil påpeke dette bare så folk ikke 
tror at det her er normen at hvis man viser posen så 
blir man angrepet. Jeg har hatt stomi i 12 år, og aldri 
fått et stygt blikk, sier hun.

Nye perspektiver
Noen år etter hun kom hjem, er opplevelsene av 
årene i Australia fremdeles friskt i minnet. Tiden i 
utlandet har også lært henne å se gamlelandet på en 
ny måte.   

- Alle har godt av nye impulser og perspektiv. Jeg har 
alltid syntes Trondheim var litt kjedelig, men til og 
med Trondheim var liksom så mye finere da jeg kom 
tilbake. Man får et nytt perspektiv på sitt eget land 
også, når man reiser ut, sier hun. 
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NORILCO mottar ofte henvendelser om hvordan man 
håndterer å reise med stomi. Noen av våre opererte 
medlemmer har bidratt med gode råd og praktiske 
løsninger som fungerer for dem, og vi ønsker å 
videreformidle denne kunnskapen til glede for nye 
lesere.

Å reise med en stomi handler først og fremst om 
å ha med seg nok forsyninger av medisinsk utstyr da 
det kan være dyrt og vanskelig å få tak i uten resept i 
et annet land. 
- Kanskje nettopp mitt utstyr ikke engang kan frem-
skaffes mens jeg er der, så da pakker jeg med meg 
det jeg trenger for hele oppholdet, sier en av våre 
mangeårige medlemmer og reiseveteran i en e-post 
til NORILCO.

Vi har samlet gode råd for når du skal på ferie eller 
reise. Gode forberedelser er alfa og omega for en 
uproblematisk tur. 

Reiseforsikring
Når du skal utenlands, er det først og fremst viktig 
at du har en personlig reiseforsikring. Du bør opp-
lyse om tidligere sykdommer og at du har stomi/
reservoar. Da er forsikringen din gyldig og du mot-
tar hjelp uansett. De ulike forsikringsselskapene er 
behjelpelige med svar på alle slags spørsmål.
EØS-avtalen gir deg rett til dekning av utgifter til 
nødvendig medisinsk behandling hvis du blir syk 
mens du er på ferie eller jobbreise i et EØS-land. 
Dette gjelder også hvis du blir syk under midlertidige 
opphold i Sveits. For denne retten må du ha med deg 
Europeisk Helsetrygdkort som er gyldig i tre år om 
gangen. Dette bestilles enkelt via www.helsenorge.no.

Utenlandsreise
Hvis du planlegger en utenlandsreise kan det være 
klokt å ta med væskeerstatning og antidiarémiddel i 
tilfelle du skulle få turistmage. Stomiopererte er mer 
sårbare for dehydrering enn andre. Slike midler kan 
kjøpes reseptfritt på apoteket, eller fastlegen din 
kan foreskrive dette på resept for deg.

Skal du oppholde deg i utlandet over lengre tid, 
kan det være nyttig å undersøke om du på forhånd 
kan sende stomibandasjer til hotellet/reisemålet, og 
sjekke innen avreise at materialene er kommet frem. 
Din stomissykepleier/bandasjist kan hjelpe deg med 
å undersøke dette, og også skaffe adresser på lokale 
stomifirmaer som kan kontaktes hvis uhellet skulle 
være ute.

Tenk alltid gjennom hvordan du kan helgardere 
deg mot eventuelle forsinkelser og situasjoner uten 
et toalett i nærheten. Det kan være nyttig å bruke 
en tømbar pose som kan tømmes diskret i en sort 
engangspose om en nødsituasjon oppstår.

Å reise med en annen
magefølelse

foto: OSRM/tekst: Jacqueline B. Mikula

Å reise til utlandet betyr litt mer planlegging i forkant. Forarbeidet 
starter som regel allerede ved bestilling av flybilletten og ved spørsmål 
om hvor mye og hva man kan ta med seg som håndbagasje.

Flyreisen
Hvordan løser en ileostomioperert at magen skal holde seg 
i ro, for eksempel under en lengre flyreise der tilgangen på 
toalett er begrenset?

- Det lave trykket som råder i flykabinen når vi flyr, gjør at 
luften i tarmene ekspanderer betraktelig og vil ut. Det 
rammer ikke bare ileostomiopererte, sier professor emeritus 
Leif Hultén, avdeling for kirurgi, Sahlgrenska universitets-
sjukhuset til Ilco-magasinet, det svenske medlemsbladet 
for stomiopererte.

- Foran en lengre flyreise kan det være godt å vite at fisk, 
ris, melkeprodukter og fruktjuice er mat som er kjent for 
å redusere gassdannelse i tarmen og dermed minske pro-
blemet. Flymaten om bord inneholder i tillegg lite fiber og 
mye karbohydrater, en kombinasjon som holder tarmen i ro.

Kilde: Ilco-magasinet nr. 1 2016

NORILCO REISE
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Bestill billett i god tid. Gi beskjed 
allerede ved bestilling av fly-
reisen at du har behov for ekstra 
håndbagasje, dette registreres 
på billetten din. Noen flyselskap 
tillater ekstra håndbagasje så 
lenge denne er merket med 
«medisinsk utstyr» og inneholder 
kun dette. Henvend deg direkte 
til flyselskapet du skal reise med 
for mer informasjon om gjeldende 
regler.

«

«
Det er stor forskjell på flyselska-
pene. Jeg får faktisk to bagger 
med utstyr med meg gratis på 
Norwegian. Men det må kun 
være utstyr i de og de må merkes 
med medisinsk utstyr.
Jeg reiser opp på flyplassen noen 
dager før og får skrevet på bil-
letten at jeg skal ha de med. Og 
så fremviser jeg erklæring fra 
Nav at jeg har lov til å ta med 
meg utstyr for 6 mnd., og da går 
det greit for meg.
      Spaniaveteran i e-post til NORILCO.

«

«
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Før flyreisen
Disse praktiske rådene kan bidra til å gjøre selve reisen 
enklere og mer komfortabel for deg med stomi:

• Planlegg alt i god tid. Ta stomibandasjene ut av 
originaleskene og inn i for eksempel fryseposer 
for å spare plass og vekt. Noter ned størrelse og 
produktnummer på utstyret.

• Pakk en liten toalettmappe med alt du trenger for 
et skift på flyet.

• Pakk minst dobbelt så mye som du pleier å bruke 
da svetting, bading, og ekstra varme kan få klebe-
middel til å reagere annerledes slik at du må skifte 
oftere enn vanlig. En annerledes bakteriekultur kan 
også forårsake hyppigere poseskift.

• Pakk bandasjesaksen i bagasje som skal sjekkes 
inn, klipp poser og plater på forhånd til håndbagas-
jen.

• Pakk mest mulig medisinsk utstyr og et klesskift i 
håndbagasjen, ikke i bagasjen som skal sjekkes inn. 
Hvis kofferten blir borte på reisen, har du likevel 
det meste av utstyret ditt tilgjengelig. 

• Be om erklæring fra lege eller NAV når du har be-
hov for å ta med deg medisinsk utstyr for mer enn 
tre uker utenlands.

• Skal du være lenge borte, er det mulig å få med 
utstyr for hele perioden. Kontakt bandasjist for å 
få hjelp med dette, da det kan bli tungvint og dyrt å 
få tak i utstyr der du oppholder deg. I tillegg er det 
brysomt å spare på alle kvitteringer og søke om 
refusjon etter at du er kommet hjem.

• Husk å ta med nok kateter hvis du bruker dette.

• Det kan være lurt å bytte pose kvelden før avreise-
dagen, slik at du vet at posen sitter som den skal. 
Kanskje det også er verdt å prøve en tømbar pose 
om du ikke allerede bruker dette.

Under flyreisen
Mange føler at sikkerhetsvakter, køer og gummikledte 
hender som bestemt farer over kroppen er lett 
stressende ved siden av utfordringen med å holde 
orden på pass, billett, klær og elektronikk.  Det kan 
derfor være smart å tømme posen før du stiller 
deg i sikkerhetskøen, slik at den er ganske tom når 
sikkerhetsvaktene kroppsvisiterer deg. Du har også 
mulighet til å velge kjønn på den som skal forestå 
undersøkelsen når du blir tatt til side om dette er 
viktig for deg.

• Beregn god tid, spesielt hvis du reiser i fellesferien 
eller i helger.

• Vis frem stomi ID-kortet/Ostomy Card til vakten 
med én gang hvis du ønsker at du og håndbagasjen 
undersøkes diskret, vekk fra de andre reisende.

• Scannerne i sikkerhetskontrollen er så nøyaktige 
at alt materiale (både metall, organisk, uorganisk 
etc.) som befinner seg utenfor kroppen, og altså 
i stomiposen, vil gi utslag, og du vil bli tatt ut til 
nærmere undersøkelse, dette i motsetning til 
reservoaropererte med kontinent stomi.

• Under reisen kan det være lurt med et sete ved 
midtgangen eller nært toalettet. Husk at serverings- 
vognenpå flyet kan komme i veien hvis det haster. 

• Setebeltet skal helst være på under hele reisen, så 
prøv å plassere beltet på et sted som føles be-
hagelig under eller over stomien.

• Reis deg opp og rusle litt i midtgangen hver time 
for å unngå kramper og fremme sirkulasjon.  Kjenn 
gjerne etter at alt er i orden med posen så slipper 
du en plutselig lekkasje.

• I kabinen støyer det såpass mye, at sjenerende 
lyder ikke vil høres spesielt godt.

• Har du urostomi, kan du koble posen til en legg-  
eller nattpose slik at du får mer oppsamlingskapa-
sitet hvis reisen er lang. Nattposen kan i mellom-
tiden ligge diskret i en bag på gulvet.

• Vær nøye med kostholdet dagen før du reiser om 
du har kolostomi eller ileostomi. Unngå krydret 
mat, kullsyreholdige drikker, alkohol og matvarer 
som kan forårsake luft i tarmen da dette kan med-
føre økt luft i posen eller at posen blåser seg opp.



Selve oppholdet
Få med deg de vitaminene og tilskuddene du trenger 
for din situasjon. Dette være seg salttabletter og 
elektrolytter pga. tynntarmstomi, eller fibertilskudd 
for å oppta næring i tykktarmen. 

• Ikke hopp over måltider verken før eller under 
reisen. Posen kan blåse seg opp om du spiser 
uregelmessig. Drikk rikelig med vann for å unngå 
dehydrering. 

• Fastlegen din kan foreskrive bindende eller stopp-
ende midler mot diaré som du kan ha i bakhånd om 
du skulle være uheldig og få turistmage på reise. 
Hvis diareen er alvorlig eller varer mer enn 48 
timer, skal du alltid kontakte lege. 

• Oppbevar stomiposene vekk fra direkte sollys, og 
helst kjølig. Badet pleier å fungere fint som opp-
bevaringssted.

• Følg vanlige forholdsregler om annerledes 
vannkvalitet og bakteriekultur i oppholdslandet.

Legen din kan foreskrive penicillin og andre medisiner 
du kan ta med deg i tilfelle mageinfeksjon på reisen 
om legen finner det nødvendig for deg.

Er du i varmere strøk, sørg for å passe på væske-
balansen. Du svetter mer enn vanlig, så følg også 
med på hudplaten rundt stomien da det ofte kan bli 
nødvendig med hyppigere skift fordi klisteret kan 
forringes. Det kan være nyttig med et posetrekk så 
slipper du ubehag og gnissing på bar og svett hud. 
Dette finnes hos din lokale bandasjist.

Er vannet i det landet du oppholder deg i rent 
nok til å bade i, kan du også bruke vannet til å vaske 
stomien og huden med. Skyller du tarmen ved irriga-
sjon, skal du bruke flaskevann hvis det ikke tilrådes å 
drikke det lokale vannet. 

NORILCO anbefaler alle opererte å få en legeerklæring 
fra sin fastlege til bruk ved reiser. Erklæringen bør 
inneholde så mye informasjon som mulig om din 
operasjon, situasjon og dine behov. 
 

Mange av våre likepersoner er behjelpelige med 
nyttige tips og råd utfra egen reiseerfaring. Du finner 
en oversikt over NORILCOs likepersoner på våre 
nettsider www.norilco.no

Er det andre reiserelaterte spørsmål du ønsker 
svar på, råder vi deg til å søke opp din nærmeste 
bandasjist, stomisykepleier, reiseselskapene direkte, 
og å lese mer på www.flypassasjer.no

Lykke til på reisen!

«Her i Spania er det vanskelig å få tak i slikt en trenger. 
Alt må bestilles og alt må betales med en gang og deretter kreves 
igjen hjemme. Det kan bli veldig dyrt å ha med seg for lite utstyr. 
Det er også veldig viktig å ikke pakke alt utstyret ned i én koffert.» 

Hjelpemidler

NORILCOs medlemmer som opplyser om sin 
stomi/reservoar, mottar en ferdigskrevet 
medisinsk attest på seks språk som erklærer 
at personen trenger å ha med medisinsk utstyr 
i håndbagasjen med ekstra vekt, og må tillates 
å kunne ta med beholdere på over 100ml. Denne 
kan tas med til fastlege for signering. Medlem-
mer mottar også et rødt stomi ID-kort og 
NORILCO Ostomy card/WC-kort som fremvises 
i sikkerhetskontrollen og forklarer at personen 
har en stomi eller et reservoar, bærer ekstra 
medisinsk utstyr i bagasjen, og skal undersøkes 
diskret. Ostomy-kortet har også et symbol for 
handikap-toalett slik at man slipper å vente i kø 
for å gå på do.

Har du som medlem ingen av hjelpemidlene 
nevnt i artikkelen?  Bestilling av dette gjøres i 
god tid før reisen på våre nettsider www.norilco.
no/min-side  
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Nytt og nyttig

Har du lyst til å trene uten å være
avhengig av et treningssenter?
Med appen Styrk! kan du enkelt trene styrke 
hjemme i din egen stue, ute på tur, alene eller 
sammen med andre. De beste resultatene får du 
når du trener på riktig måte.

Ved hjelp av de enkle 3D-animasjonene ser du 
hvordan du utfører ti ulike styrkeøvelser som 
trener alle de største og viktigste muskelgrup-
pene i kroppen. Du kan velge mellom tre ulike 
vanskelighetsgrader. Appen passer både for deg 

som er nybegynner, og for deg som kun trenger 
inspirasjon til nye øvelser. Vi anbefaler at du 
forhører deg med fysioterapeut eller stomisyke-
pleier om det er noen øvelser som ikke passer for 
din stomi.

Styrk! Finnes på seks ulike språk: norsk, engelsk, 
spansk, polsk, nordsamisk og fransk.
Appen er utviklet av Diabetesforbundet og
Muscle Animations.

Les mer om appen på www.diabetes.no/styrkapp

Last ned appen Styrk! gratis i App Store eller Google Play

Ja, du kan bade på spa, svømme i salt- og fersk-
vann, og ta badstu om du har lyst til det.
Stomiposer tåler vann og består av flere lag som 
er sveiset tett sammen i kantene. 

Tør jeg å bade offentlig?
Det er ikke uvanlig at bading eller det å vise seg 
offentlig på stranden med pose på magen kan 
være et følsomt tema. En operasjon kan påvirke 
ens selvbilde og kroppsbevissthet, men vit at det 
ikke er noen grunn til å gjemme seg bort fordi man 
har stomi. Det kan være godt å vite at du som har 
pose på magen er mer hygienisk enn mange andre 
som ufrivillig etterlater seg små drypp av både 
det ene og det andre i vannet. 

For noen kan det likevel være et langt skritt å 
ta før man våger seg utpå, fordi man føler at folk 
rundt seg vil glane. Det finnes likevel ingen grunner 
til å ikke bade eller svømme om man har lyst til 
det, og det finnes spesialtilpasset badetøy om 
man ikke har lyst til å vise frem posen. Det er 
mange valgmuligheter blant modeller, utførelser 
og farger. For menn kan det være praktisk med en 
badeshorts med høy midje med strikk.  

Stomi og bading er trygt 
Svømming er også en av de beste måtene å holde 
seg i form på, og tar i bruk hele kroppen fra innerst 
til ytterst på en skånsom måte.

Mange starter i dusjen eller badekaret hjemme. 
Skift posen innen du går i badevannet, så du er 

sikker på den sitter tett og godt. Hvis posen din 
har kullfilter som ikke tåler vann, skal filteret dek-
kes med et klistremerke. Disse følger vanligvis 
med i esken du får stomibandasjene i. 

Testede råd og tips fra medlemmer: 
• Bruk en mindre stomipose når du bader som du 

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

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

• Hvis du skal være lenge i vannet, kan det være 
lurt å sette ekstra tape rundt kanten på hud-
platen for å sikre at limet holder lenger.  

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

Ta kontakt med bandasjist for hjelp til å finne 
spesialtilpasset og riktig badetøy og utstyr om du 
føler behov for dette. 

Sol og bading med stomi
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Å reise med båt, tog eller bil

For alle måter å reise på, både innenlands og 
utenlands, er det viktigste at man har en personlig 
reiseforsikring hvis uhellet er ute eller det skulle 
oppstå plutselig sykdom.

Noen av disse forhåndsreglene kan komme til 
nytte dersom du planlegger en lengre tur med bil, 
båt, tog eller buss, og kan bidra til en tryggere og 
mer behagelig reise for deg.

Lange bilturer
Ikke etterlat stomibandasjer i bilen når det er varmt, 
da kan klebematerialet svekkes slik at posen ikke 
sitter godt.

• Kjølebag kan være nyttig for oppbevaring av 
stomibandasjer i varmt vær.

• Beregn god tid, spesielt hvis du reiser i fellesferien, 
i helger eller utfartsdager.

• Du kan koble en nattpose til urinposen når du med 
urostomi skal på lange bilturer.

• Det er alltid smart å ha en ekstra urinnattpose 
liggende i bilen i tilfelle det blir forsinkelser eller 
kø underveis.

• Om sikkerhetsselen kjennes ukomfortabel ut mot 
stomien, finnes det tilbehør som kan justere 
beltets stramhet som opprinnelig er ment for 
gravide.

• For noen kan det også være nyttig med en tømbar 
pose og engangsposer til å tømme innholdet i.

Båtreise og cruise
• Som oftest er toalettforholdene på overfart med 

ferger gode nok. Vær oppmerksom på at når 
det er høy sjø, kan de fellestoalettene ofte være 
opptatt.

• På minicruise og større cruiseskip har man egen 
lugar med toalett tilgjengelig i tillegg til felles- 
toalettene, og det skal finnes egne leger på bå-
tene som kan hjelpe deg i akutte situasjoner.

Tog og bussreise
• De aller fleste tog og busser i Norge har toaletter 

på lange distanser, selv om disse ofte er små og 
trange. 

• Ta med deg nok niste og drikke til turen, ofte får 
du ikke kjøpt mat og drikke på bussen, mens toget 
ofte har en egen kafeteriavogn eller kiosk om 
bord.

• Forhør deg med tog-/busselskapet før reisen om 
toalett og mulighet for kjøp av mat og drikke.

• Beregn at det kan oppstå kø og forsinkelser på 
utfartsdager når du reiser med buss og tog.
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Dette skjer
SENTRALT

Familiesamling
Tid: 7. - 9. oktober på Raufoss.
Se mer informasjon på www.norilco.no

35+ samling 
Tid: 22. – 25. september. 
Sted: Vilnius 
Les mer om samlingen på: www.norilco.no. 
Spørsmål om samlingen kan rettes til: ina@norilco.no

Representantskapsmøte i Oppland 
Tid: 21. – 23. oktober

Valgkomiteen gjør oppmerksom på:
Til tross for at fristen er ute, er det fortsatt mulig å 
sende bidrag som komiteen kan arbeide videre med.
Kontakt Stian Mørland
Telefon: 916 12 862
E-post: stianmorland@hotmail.com

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

L.
N
O
.0
1.
20
15
.1
10
8

Bayer AS, Postboks 193, 1325 Lysaker. Tel: 23 13 05 00

AUST-AGDER
sammen med Vest-Agder

Medlemstur til Danmark 
Tid: 1-3 september 2016

Påmeldingsfrist: Senest 15. juni.
Begrensede plasser. Om du tilhører ungdoms- 
gruppa  (15 -35 år) får du kr.500,- i avslag.

Kontakt for påmelding:
Aust-Agder: Stian Mørland tlf. 91612862
email: stianmorland@hotmail.com

Vest-Agder: Arne H. Holte tlf. 97501323
email: arnehhol@online.no

Program og mer informasjon finner du på
www.norilco.no

LOKALT
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• Trygg og enkel i bruk
• Diskret og komfortabel
• Økt bevegelsesfrihet
• Lett å dra av
• Fingertippgrepet - se bilde

• Biologisk nedbrytbar

Flair Active Xtra 
– stomiposen 
som kan slippes 
i toalettet

www.farmatek.no

Large str. ref.nr. 
903250

Midi str. ref.nr. 
922483

19
26

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

HEDMARK 

Årets weekend-tur 
Tid:  12. - 14. august 
Sted: Røros
Egenandel for medlemmer: kr. 1.500,- 
Ikke-medlemmer: kr. 2.000,- 

Påmelding til Kjell Erik tlf. 474 16 306 eller 
Birger tlf. 951 85 481 innen 10. juli.

Program og mer informasjon finner du på
www.norilco.no

ØSTFOLD

Medlemsmøte 
Tid: 06. september kl. 18:30 
Sted: Odd Fellow, Sarpsborg

Tema:
•  Dansac 
•  Selvfølelse og verdighet i pasientrollen 

v/ psykolog Anne Mallaug. 
•  Aktuelle foreningssaker

Se www.norilco.no for nærmere informasjon
om distriktsavdelingenes aktiviteter.

LOKALT
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Da statsbudsjettet for 2016 ble vedtatt i fjor med 
kutt i blåreseptordningen for stomi- og reservoar- 
opererte var det mange av NORILCOs medlemmer 
som ble rammet. Fra 1. januar i år kunne ikke lenger 
stomi- og reservoaropererte hente ut posedeodo-
ranter og posetrekk på blåresept som de har vært 
vant til, og de som bruker disse produktene har 
måttet bære kostnadene selv.

Nå viser regjeringen evne til å gjøre en helomvending, 
på bakgrunn av at de ser hvilke ulemper dette gir 
kronikergruppen. I et pressenotat til Dagens Medisin 
fremhever regjeringen at de har lagt merke til at 

dette kuttet ble krevende og slo uheldig ut for de 
som lever med stomi- og reservoarløsninger.
 
«Posedeodoranter og poseovertrekk er produkter 
som kan være med på å heve livskvaliteten for 
personer med stomi. For brukere med stomi anses 
plager knyttet til lukt og lyd som vesentlige for 
livskvaliteten. En del brukere vil ha store utgifter til 
disse produktene. Det foreslås derfor å reversere 
tiltaket om å fjerne disse produktene fra blåresept-
ordningen»
 - Utdrag fra revidert nasjonalbudsjett 2016
 

En god og viktig seier for 
stomi- og reservoaropererte
Onsdag 11. mai la regjeringen fram revidert nasjonalbudsjett for 2016, med 
gledelige nyheter for stomi- og reservoaropererte. Stomi- og reservoar-
opererte vinner tilbake posedeodoranter og posetrekk på blåresept!

tekst: Margrethe Gaassand
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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

Styreleder i NORILCO, Jane Halvorsen, er hoppende 
glad for regjeringens tilbakeføring: – Dette er en 
gledens dag, dette viser at det nytter å stå på. Vi har 
jobbet målrettet for å få det til og vi har lykkes. Jeg 
er stolt av foreningens arbeid, men aller mest er jeg 
glad for at våre medlemmer og andre som har behov 
for disse produktene nå får de dekket av blåresept- 
ordningen igjen.

Nå er det mange som lurer på når tilbakeføringen 
vil tre i kraft. Revidert nasjonalbudsjett behandles i 
Stortinget den 17. juni, og dersom alt går som det skal 
er produktene tilbake på listene fra 1. juli ifølge HELFO 
som forvalter pris- og produktlistene på blåresept. 
NORILCO forventer ikke at noe vil stå i veien for at 
dette faktisk tilbakeføres i vedtaksrunden. 

NORILCO oppfordrer brukergruppen til å følge med 
på foreningens egne, og helsenorge sine nettsider for 
informasjon om praktiske detaljer ved tilbakeføringen.

NB: I perioden fra 1. januar til 1. juli har brukergruppen 
ikke hatt rett til å få dekket posedeodoranter og 
posetrekk over blåreseptordningen. Det vil si at de 
som har hatt private utgifter til disse produktene i 
tidsrommet ikke vil få refundert dette hos HELFO. 

Fakta
• Stortinget vedtok i desember at posetrekk, 

posedeodoranter og barrierekluter ikke lenger 
skulle dekkes over blåreseptordningen

• NORILCO har fulgt opp saken og arbeidet 
tett opp mot helsepolitikere for å få vedtaket 
reversert

• Regjeringen foreslår å reversere vedtaket i 
revidert nasjonalbudsjett

• Dersom budsjettet vedtas slik det er foreslått 
når stortinget behandler revidert i juni, vil 
produktene være tilgjengelig for brukerne på 
blå resept fra 1. juli. 
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NORILCO LIKEPERSONSLEDERSAMLING

Likepersonslederen sin oppgave er å organisere 
likepersonstjenesten i sitt distrikt, være kontaktperson 
for formidling av besøk lokalt og veilede likepersonene 
i avdelingene slik at de får den oppfølgingen de har 
behov for. De gjør et viktig og tidkrevende arbeid 
som danner grunnlaget for det viktigste som gjøres i 
NORILCO, og det setter vi pris på!

På årets likepersonsledersamling ble det satt fokus 
på hvordan vi kan være gode likepersoner på digitale 
plattformer, og hva vi må tenke på når vi er administra- 
torer eller moderatorer i sosiale medier. Trine Skorpen 
fra Kreftlinjen fortalte oss om sine erfaringer med 
kommunikasjon over telefon, mail og chatt, og hvilke 
utfordringer disse type plattformer kan føre med seg. 

Et annet tema som sto i fokus på samlingen, var 
rekruttering av nye medlemmer. Våre 5000 medlemmer 
er kun en liten del av vårt rekrutteringspotensiale, 
og jo flere vi er, jo flere kan vi hjelpe, og jo større 
gjennomslagskraft har vi når vi uttaler oss i politiske 
saker. Likepersonslederne fikk laget en klar bestill-
ing til administrasjonen over hva de trenger for å nå 
ut til nye diagnosegrupper på sykehusene, pårørende 
og andre potensielle medlemmer, så vi håper at grunn- 
laget er lagt for å sette fokus på rekruttering i foreningen. 

Ellers på samlingen fikk deltakerne mulighet til å 
utveksle erfaringer med hverandre, og vi gikk gjen-
nom administrative rutiner rundt rapportering og 
kursing, slik at grunnmuren som tjenesten støtter 
seg på er stødig og forutsigbar. 

Jeg ønsker å takke for en fin og produktiv samling!

Likepersonsledersamlingen 2016
Hvert år samles alle likepersonsledere i foreningen for å utveksle erfaringer 
på tvers av avdelingsgrenser, og legge føringer for det videre arbeidet med 
likepersonstjenesten. I år ble samlingen avholdt på Gardermoen 2.-3. april.

tekst: Bente Løkaas foto: Ina Merkesdal
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TiesIII prosjektet 
Camilla Askim fortalte om hvordan det er å leve 
med lokk på magen i stedet for pose. Camilla fikk 
Ulcerøs kolitt i 2009 og fikk ileostomi i 2014. Hun er 
med i TiesIII prosjektet hvor hun har fått operert inn 
en titanring i bukveggen der ileostomien sitter. På 
titanringen festes et lokk og tarmen tømmes ved at 
man åpner lokket og setter på en pose. Formålet med 
prosjektet er å være et tilbud til de med problema-
tisk stomi, men er per i dag forbeholdt de som er med 
i prosjektet. På lang sikt kan det bli aktuelt for flere 
hvis prosjektet er vellykket. Camilla slet med lek-
kasjer og flere brokk. Hun var inn og ut av sykehus og 
veien har vært lang og tøff. Selv om TiesIII har vært 

en god løsning for henne, har det sine utfordringer 
og hun understreker at det nødvendigvis ikke er en 
bedre løsning for alle. 

Badetøy for stomi
Vi fikk også besøk av Eva og Hege som presenterte 
årets badetøy egnet for personer med stomi. Eva og 
vår egen likepersonsleder Bente Løkaas var flotte 
modeller som viste frem flere fine badeantrekk. 

Møtet ble avsluttet med enkel servering og utdeling 
av premier fra loddsalget. 

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 apotek Lilleeng Helsepark 69 27 86 80 • 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!

Interessant medlemsmøte i 
Sør-Trøndelag
I april inviterte NORILCO Sør-Trøndelag til medlemsmøte på Hotell  Bakeriet i 
Trondheim. Hit kom 43 medlemmer for en hyggelig og interessant samling.

tekst: Aliina Dagsland
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Et engasjerende foredrag
Tore Borg med sin 37 år lange erfaring fra Radium-
hospitalet holdt foredraget “Å leve med stomi - 
Selvbilde og seksualitet” for oss, tidlig i april. Blant 
mange temaer han tok opp var blant annet “hva er 
seksualitet?” og “hvilke utfordringer kan man møte 
etter en stomioperasjon?” de viktigste temaene. 
Dette foredraget engasjerte, og det kom mange inn-

spill og spørsmål fra de fremmøtte underveis. Flere 
fortalte om lite informasjon fra helsevesenet før og 
etter operasjon, og at man ofte var prisgitt å finne ut 
av mye på egenhånd.

Alder og stomi ingen hindring
Kveldens tema var tydeligvis svært populært blant 
foreningens medlemmer, da det var godt over 30 
fremmøtte, og mange av disse av eldre årgang. Og 
som representant for den yngre garde er det godt 
å se at sex og samliv ikke slutter å engasjere, og at 
verken alder eller stomi trenger å være noen hindring.

I tillegg til foredrag var det stand med utstilling, 
loddsalg samt kaffe og smørbrød. Møtet fant sted på 
Vardesenteret på Radiumhospitalet.

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 huden. 
 

+  En fleksibel og støttende myk konveks innsats følger kroppens naturlige  
hudfolder 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.

Ønsker du mer informasjon eller en vareprøve? Ta kontakt:

E-post: kundeservice.norge@dansac.com 
Tlf: 66 77 66 50   WEB: www.dansac.no

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

NYHETNovaLife
    
Soft Convex1 delsMaxi poser

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

Selvbilde og seksualitet: Et tema som fenger
NORILCOs Osloavdeling hadde gleden av å ha Tore Borg, kreftsykepleier 
og spesialist i sexologisk rådgivning som foredragsholder ved siste 
medlemsmøte.

tekst og foto: Martin Åndal Wingar, Leder NU Oslo



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 huden. 
 

+  En fleksibel og støttende myk konveks innsats følger kroppens naturlige  
hudfolder 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.

Ønsker du mer informasjon eller en vareprøve? Ta kontakt:

E-post: kundeservice.norge@dansac.com 
Tlf: 66 77 66 50   WEB: www.dansac.no

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

NYHETNovaLife
    
Soft Convex1 delsMaxi poser
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NORILCO LANDET RUNDT

Tradisjonen tro var NORILCO avdeling Oslo med-
arrangør av Krafttak mot kreft-konserten på Enge-
bråten skole i mars. Arrangementet er et samarbeid 
mellom Garderobefosilene, NORILCO, Nordre Aker 
Musikk – og Kulturutvalg og Kreftforeningen. 

Garderobefosilene
Garderobefosilene åpnet konserten med ”The 
Muppet Show Theme,” før kveldens konferansier 
Jorid Haavardsholm ønsket velkommen, fortalte om 
årets Krafttak mot kreft-aksjon, og om markering av 

Mage- og tarmkreftdagen. Mange kjenner Jorid som 
likepersonsleder i NORILCO avdeling Oslo, men hun 
er også trombonist i Garderobefosilene. 
Orkesteret, med dirigent Per-Ellef Amble, spilte 
kjente og fengende stykker. 

Noe for enhver smak
De kulturelle innslagene var varierte, hadde høy 
kvalitet og alders spredningen blant utøverne var 
stor. De yngste utøverne var 6 – 7 år gamle, og de 
eldste hadde passert 75. Innslagene spente fra 

Krafttak mot kreft – og markering 
av mage- og tarmkreftdagen
Årets konsert var den åttende i rekken, og ble en stor opplevelse for både pub-
likum og deltakere. I tillegg til å samle inn penger til Krafttak mot kreft gir kon-
serten lokale utøvere anledning til å bli sett og hørt, og musikk- og kulturlivet 
får vist fram noen av de mange talentene som finnes i bydelen.

tekst: Jorid Haavardsholm foto: Olav Haavardsholm



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. 

korps- og soloinnslag via korsang til forskjellige 
typer dans. Konsertlokalet var fylt med små 
bord, og i kafeteriaen sto NORILCO-medlemmer 
og sørget for at alle som ønsket kunne få kjøpe 
noe å drikke og bite i. Flotte gevinster, gitt 
av lokale forretninger, utstyrsleverandører, 
bandasjister og privatpersoner, var utstilt ved 
inngangen og fristet publikum til å kjøpe lodd.

 Både ved lotteribordet og i kafeteriaen sto 
bøsser tilgjengelig for glade givere. Stemningen 
var høy, det duftet av nystekte vafler, og pengene 
strømmet inn. Publikum hadde mulighet til å slå 
av en prat ved NORILCOs stand i forbindelse 
med mage – og tarmkreftdagen. 
Før konserten hadde flere frivillige, blant andre 
fra NORILCO, vært ute og gått med innsamlings-
bøsser i distriktet. De ble godt mottatt, og 
gjennomsnittet i bøssene var over 1 500 kroner.

Russen fikk russeknute
Etter loddtrekning med utdeling av fine gevin-
ster til de heldige vinnerne, roser og takk til de 
medvirkende og til publikum, kunne alle gå glade 
hjem etter en flott kulturaften. De bøssebærerne 
som hørte til årets russekull fikk en miniutgave 
av innsamlingsbøssen til å ha i russelua, en 
russeknute å være stolte av! 

Krafttak mot kreft
Vårt bidrag til årets aksjon ble totalt litt over 
kr. 40 000, et resultat vi er veldig godt fornøyd 
med! Disse pengene går i år til de som ikke kan 
bli friske av kreft, og flest mulig gode år sammen 
med dem de bryr seg om gjennom livsforlengende 
og lindrende behandling.
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N Y H E T
• Enkel tømming

• Diskret og komfortabel

• Trygg og enkel i bruk

• Lekkasjesikkert lukkesystem

• Økt bevegelsesfrihet

• Behagelig mot kroppen 

• Fingertipgrep for tømming

• Laserkuttet filter som 
hindrer uønsket odour

• Asymetrisk beskyttelses-
plate gir økt sikkerhet

• Ideelt valg for bading
og svømming

Flair Active ileo, kontakt 
din leverandør av utstyr. 
www.farmatek.no

Flair Active ileo: 
Enkel å tømme og holde ren

Large str. ref.nr. 906429     Midi str. ref.nr. 908122

i l e o

Praktisk og
enkel tømming
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Posedeodorant

Brukerstøtte: 95 22 21 58 - www.ynolens.no - stomi@ynolens.no

Posebytte I posen Ved lekkasje

I hjemmet På jobben På reise

På tekstiler På huden På klær

På toget I flyet I båten

Før tømming I ny pose Ferdig



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

NULeder
Thomas Holberg Rikardsen  • 917 29 100
ungdom@norilco.no

Foreldrekontakt
Siri Lauvrak • 936 26 164
siri.lauvrak@arendal.kommune.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 • 905 11 569
gelifj@online.no
Jane Halvorsen • 454 87 434
jane@norilco.no

AUST-AGDER
Stian Mørland • 916 12 862
stianmorland@hotmail.com
Kjersti Olaug Birkeland
Besøkstlf: 47 410 010
kobirkeland@drottningborg.vgs.no

BERGEN
Wenche Bjørnarøy • 917 85 621
wenche_bj@hotmail.com
Gudbjørg Bogsnes • 951 20 619
gu-bogsn@online.no

BUSKERUD
Liv Hanna Jørgensen • 92081648
boewenche@hotmail.com
Klara Halvorsen • 928 29 734
klara@getmail.no

DRAMMEN
Arild Tollefsen • 993 89 848
ariltol@online.no
Arnt Otto Nilsen • 992 89 997
arnt.otto.nilsen@politiet.no

FINNMARK
Arvid Pleym • 411 00 940
arvid.pleym@nesseby.kommune.no 
/*

HEDMARK
Inger J. Gundersen • 951 82 661
inj-gun@online.no
Wenche Th. Rønningen
917 33 462 / 975 28 815

NORDLAND
Else Lindvig • 908 68 536
else.lindvig@hotmail.com
/*

NORDMØRE
Peter A. Storvik • 413 58 545
petstor@frisurf.no
Janny Elgsaas • 911 95 135
janny.elgsaas@gmail.com

NORD-ROGALAND
Bjørn Forthun • 959 75 381
bjorn.forthun@haugnett.no 
/*

NORD-TRØNDELAG
Anne Norunn Vada • 920 21 788
anne.n.vada@ntebb.no 
Edny Hegstad • 962 27 385

OPPLAND
Kari Fjeseth Aasen • 908 47 415
kari41@live.no
Eva Ebbesen • 913 71 731
eebbesen@bbnett.no

OSLO
Siv Mirjam Farstad Skaget
930 36 044
siv.mirjam@gmail.com
Jorid Haavardsholm
22 22 82 37 / 913 22 174
joridh@norilco-oslo.no

ROMSDAL
Annlaug Årflot
712 18 124 / 994 54 022 
annlaug@norilco.no
/*

SUNNMØRE
Roald Rekdal • 979 60 586
rorekdal@mibox.no
Solfrid Hoem Haaseth • 905 04 048
solfridhoem.haaseth@gmail.com

SØR-ROGALAND
Marianne Reve • 948 28 053
mar-re@outlook.com
Leiv Halvor Hebnes • 918 75 043
bjovers@gmail.com

SØR-TRØNDELAG
Bente Løkaas, 900 67 251
bentelokaas@gmail.com
Bente Løkaas • 90 06 72 51
bentelokaas@gmail.com

TELEMARK
Hilde Øvrebø
355 36 291 / 997 90 003
hilde@ovrebo.net
Marit O. Lien • 980 81 530
mapelien@frisurf.no

TROMS
Jostein Sandvik, 472 47 561
jostein.sandvik@gmail.com
Anita Holmstrøm, 958 32 544
anita.holmstroem@dbschenker.com

VEST-AGDER
Arne Hallvard Holte • 975 01 323
vest-agder@norilco.no
Camilla Tjessem • 986 11 160
camillatjessem@hotmail.com

VESTFOLD
Cato Farmen • 334 58 783 / 997 15 417
cato.a.farmen@sandefjordbredband.net
Christer Kolseth • 950 85 055
chrkol77@gmail.com

ØSTFOLD
Lisbeth Yven Andersen
691 47 309 / 996 33 383
lisbethyven@gmail.com
Ronny Karlsen• 915 74 651
ronny@mercur.as

* Kontakt distriktsleder der likepersons-
 leder ikke står spesifisert

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:

TAST 2



Avsender: NORILCO, Pb. 78 Sentrum, 0101 OSLO
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En gledelig nyhet !
Stomi- og reservoaropererte vinner tilbake posedeodorant på blå resept fra  
1.juli *– og Adapt smørende deodorant fra Hollister er igjen tilgjengelig for deg !

Mye av årsaken til at Adapt posedeodorant fra Hollister har vært en  
nødvendighet for brukere av stomiutstyr er følgende; 

For de som bruker lukkede poser betyr den smørende deodoranten  
slutten på problemet kjent som "pancaking '.  
 
Dette er et meget vanlig problem hvor avføring / ekskrementer ikke vil falle  
ned i bunnen av posen og "stanger" dermed øverst på posen nær stomien.  
Dette kan igjen hindre at filteret fungerer - i tillegg til problemer med poselekkasje.

Kort oppsummert; Smøremiddelet bidrar til at avføring glir lett ned til bunnen  
av posen, og ved bruk av tømbare poser tømmes innoldet lettere ut, og behovet 
for å skylle unødvendig etter tømming reduseres. 

I motsetning til andre pose additiver, forblir en stor prosentandel av den smørende 
deodoranten på overflaten av veggene i posen og gir smøring mellom pose skiftene. 

Adapt posedeodorant fra Hollister egner seg til alle stomityper !

All ære til Norilco som har stått på og jobbet hardt for å gi dette  
tilbake til sine medlemmer og andre som har behov for produktet ! 

Vi bistår deg gjerne med utfyllende 
informasjon og vareprøver
e-post: kundeservice.norge@hollister.com
eller telefon: 66 77 66 50 

Adapt Smørende Deodorant
Ref.no          Beskrivelse   Antall  
    per eske
78500/ 898801           Flaske, 236 ml   1 stk

78501/ 867894           Engangspakker, 8 ml 50 stk

* med forbehold om at rev.statsbudsjett blir godkjent


