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SenSura® Mio
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Passer perfekt. Føles riktig
Føl deg sikker og trygg hele dagen
SenSura Mio® har en elastisk hudplate som passer til individuelle
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Bestill gratis vareprøver
Bestill gratis vareprøver på www.coloplast.no
eller på telefon 22 57 50 00.
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Vi brenner for å gjøre en forskjell
for deg som er stomioperert
ConvaTec hjelper stomiopererte og pårørende på vei med gode råd, ærlige svar
og oppmuntring når det er aller mest behov for det.
Vi tilbyr den stomiopererte et fellesskap som vi kaller me+ med rådgivning og støtte.
Vi hjelper med gode råd:
• Kostholdsråd, fysisk aktivitet, reisetips og intimitet
• Før og etter du er operert
• Tips om hudpleie
• Tilbyr gratis vareprøver
• Vi tilbyr deg dialog og veiledning i det daglige
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Leder

STYRELEDER JANE HALVORSEN
E-post jane.halvorsen@norilco.no

Kjære leser!
Nå er sommeren over og NORILCO er godt i gang
med å forberede en hendelsesrik høst. Vi skal i løpet
av høsten arrangere likepersonskurs, tur med 35+ og
familiesamling. I tillegg skal vi ha representantskapsmøte, så vi går en spennende og innholdsrik tid i
møte. Det ser jeg frem til!
I denne utgaven har vi fokusert på saker som er
relatert til helsetjenesten, -det skjer mye nytt på den
fronten. Teknologien er kontinuerlig i utvikling og
helsetjenesten blir stadig bedre. Vi har fulgt med på
den spennende utviklingen av helsenorge.no. Denne
brukernettsiden er nå i ferd med å bli et verktøy for
oss pasienter som setter oss i stand til å ta kontroll
over vår kontakt med helsetjenesten, og det blir
stadig rullet ut nye tjenester og muligheter. Jeg
oppfordrer dere som ikke har logget dere inn før til
å ta frem deres bankID og gå inn i portalen for å se
hvilke tjenester og muligheter som ligger der. Med
løsninger som dette -og den kommende utviklingen
av tjenester kan vi snakke om empowerment. Vi blir
myndiggjort og i stand til å ta ansvar for vår egen
situasjon –når man snakker om «pasientens helsetjeneste» er det akkurat dette vi er ute etter.
Det er ikke teknologien alene som blir bedre – vi får
også bedre kunnskap. Kunnskap er helt avgjørende
når man skal videreutvikle tjenester, og flere eksperter mener nå at vi har tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å implementere screening mot tarmkreft i Norge. Denne høsten skal prioriteringsrådet
beslutte om man skal anbefale en innføring av en
forebyggende masseundersøkelse. Diskusjonen går
helt tilbake til 2010, og NORILCO har store forhåpninger om at når saken er behandlet, både faglig
og politisk, vil vi se en rask oppstart av screening-

programmet. Dette vil uten tvil bidra til å forebygge
tarmkreft i den norske befolkningen.
I slutten av august deltok jeg på et møte i Danmark
sammen med våre nordiske søsterorganisasjoner.
Det er viktig og nyttig med samarbeid på tvers av
landegrensene. Vår søsterorganisasjon i Nederland
står i spissen for å starte opp et europeisk prosjekt
om Kocks reservoar som går ut på å dele kunnskap
mellom pasienter og fagmiljøer på tvers av landegrenser. Man ønsker at prosjektet skal kunne få på
plass en felles informasjonsplattform, deling av
data og statistikk, samt internasjonale konferanser.
NORILCO skal gjøre sitt for å bidra til at dette blir en
realitet. I dette nummeret kan du blant lese om Kocks
reservoar i en norsk kontekst, og vi har sett på hvilke
utfordringer både pasienter og helsetjenesten står
overfor i møte med denne kirurgiske metoden.
På det nordiske møtet delte vi også erfaringer – og
erfaringer vi har med helsetjenesten. Jeg sitter igjen
med et sterkt inntrykk om at vi har det bra i Norge
sammenliknet med våre naboland. Det er spesielt
valgfriheten vi har innenfor valg av medisinsk forbruksmateriell som står frem som et gode. Jeg lærte
om begrensninger i valgmulighetene i blant annet
Sverige og Danmark, og hvilke problemer dette medfører. At vi har det bra her betyr ikke at vi kan hvile på
laurbærene, og jeg lover at NORILCO vil fortsette å
jobbe for at vi beholder og styrker de
rettighetene vi har i Norge.
Jeg håper at enda flere av dere vil benytte seg av
medlemsfordelene deres i høst, og at dere vil delta
- og gjerne engasjere dere i arbeidet til distriktsavdeling som står dere nærmest!
Ha en fin NORILCO-høst!
Hilsen Jane
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NORILCO HELSENORGE.NO

En digital helserevolusjon
Med nettstedet helsenorge.no skal direktoratet for e-helse muliggjøre
et mye mer omfattende samarbeid mellom ulike offentlige instanser, og
gjøre helsetjenester og kunnskap om egen helse mer tilgjengelige for
Norges befolkning.
tekst: Margrethe Gustavsen

- Visjonen er at innbyggerne skal møte helsetjenesten på nett, at de skal få tilpasset kunnskap. Målet
er en mye bedre samhandling, som vil korte ned veien
mellom ulike instanser, pasienter og pårørende, sier
Maria Gjerpe, medisinskfaglig ansvarlig for digitale
innbyggertjenester i Direktoratet for e-helse.

de finne viktig informasjon om deg de trenger i en
krisesituasjon, når du selv ikke kan svare. Det kan
være medisiner du bruker, hva du er allergisk mot,
hvilke sykdommer du har og hvor du har fått behandling tidligere, slik de kan innhente opplysninger raskt,
forteller Gjerpe.

Nettstedet, som startet som en enkel informasjonsportal, er fremdeles i en rivende utvikling. Det kommer stadig nye funksjoner, og Gjerpe har mange flere
på blokka.

Enklere hverdag for pasienter
med kronisk sykdom

Personlige helseopplysninger
samlet på et sted
Helsenorge.no består av to deler, en generell del, og
en personlig, som heter «Min helse». På den åpne
generelle delen av siden er det først og fremst faglig
sikret redaksjonelt innhold om helse. «Min helse»
krever innlogging med BankID eller liknende, og her
kan du allerede i dag blant annet få se hvor mye du
har betalt i egenandel, e-reseptene dine og vaksinene
du har tatt.
Du kan i tillegg velge behandlingssted, og fra i sommer også bytte fastlege. Man kan også gi andre fullmakter til å ta medisinske avgjørelser for deg, hvis
ikke har mulighet til det selv. En annen viktig tjeneste
som er klar er den såkalte kjernejournalen.
- Kjernejournalen er det som helsepersonell slår
opp i hvis du kommer inn til akutt behandling. Her vil
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Hvis man har en kronisk sykdom i dag er det mange
ulike instanser å forholde seg til. Helsenorge.no vil
gjøre dette lettere, både fordi terskelen blir lavere
for å få kontakt med koordinatoren din, og fordi
helsepersonell lettere skal kunne følge deg opp
hjemme.
- Det vil være tjenester som handler om egenomsorg,
ut i fra at du får rett informasjon eller behandling når
du er hjemme. Det kan også være mulighet til å ha
kontakt med behandleren din digitalt. Da vil det være
både spesialisthelsetjenesten, fastlegen, og kommunehelsetjenesten, forteller Gjerpe.
Stomiopererte er i tillegg en av flere pasientgrupper
som etter planen skal få muligheten til å bestille
nødvendig utstyr gjennom siden.
- Vi har sett at det er et behov for mange pasientgrupper å kunne bestille utstyr på en enklere måte.
Dette er noe vi ønsker å få til på sikt, sier Gjerpe.

Tjenesteutvikling i samarbeid mellom
fagmiljøer og pasientorganisasjoner
Mange medisinske tilstander har flere ulike muligheter for behandling. Ofte er det vanskelig å
bestemme seg for hvilken behandling man skal velge,
med fordeler og ulemper ved de ulike valgene. Det
ønsker Gjerpe og helsenorge.no å gjøre noe med.
- Vi jobber med tjenester som skal være beslutningsstøtte. De fungerer slik at når man må velge mellom
ulike behandlinger skal tjenestene kunne bidra til
at du tar valg som er rette for deg og at du er bedre
forberedt når du skal snakke med din behandler om
hva du selv tenker og ønsker, sier hun.

Som grunnlag for noe så alvorlig som avgjørelser
om egen helse og behandling, er det svært viktig at
informasjonen er god, og gir svar på det pasienten
trenger. For å få til det samarbeider Direktoratet for
e-helse med både fagmiljøene og pasientorganisasjonene.
- Innholdet i tjenestene lager vi ikke alene. De
samarbeider tett og lager dem sammen med helsepersonell og pasienter, før de blir kvalitetssikret. Vi
har begynt med beslutningsstøtteverktøy for
prostatakreft, og da har både Kreftforeningen,
Universitetssykehuset i Nord Norge og Helsedirektoratet vært involvert i det. Dette er typisk slik vi
jobber. Tett med flere samarbeidspartnere.

NORILCO HELSENORGE.NO

På sikt er det viktigste for Direktoratet som helhet,
å sikre at helsetjenesten kan snakke sammen. Det er et
stort lerret å bleke, men mange drar i samme retning.

Gjerpe har også et råd om hvordan pasientgrupper
kan bidra til å utvikle et slikt verktøy for sin egen
tilstand, hvis Direktoratet for e-helse vurderer det
som et ønskelig tilbud.
- Det er mulig å komme med ønsker om tjenester,
men da må et fagmiljø være involvert, det må være
tilstrekkelig med ressurser og det må ha vært gjort
et forarbeid, som for eksempel et konsept. Likevel
vil det være en helhetsvurdering om tjenestene blir
utviklet. Ønsket er at alle pasientgrupper som står i
krevende situasjoner der de må velge mellom ulike
behandlinger, skal få tilgang til beslutningsstøtte, og
at det skal være tilgjengelig i hele landet, sier hun.

Et mer helhetlig helsevesen

En av de store utfordringene i helsevesenet i dag er å
få samarbeidet mellom ulike instanser i helsevesenet
til å fungere mer effektivt. Samtidig som helsenorge.
no er et slags svar på den utfordringen, forutsetter
nettstedet også systemer som kommuniserer bedre
enn i dag.
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- Per i dag har vi ikke systemer som snakker sammen.
På sikt er det viktigste for Direktoratet som helhet, å
sikre at helsetjenesten kan snakke sammen. Det er et
stort lerret å bleke, men mange drar i samme retning,
sier Gjerpe.
Det er altså ingen liten oppgave som alle de involverte har tatt på seg med nettstedet helsenorge.no.
Prosjektet er svært ambisiøst, men Maria Gjerpe
mener at nøkkelen for å lykkes med omkalfatringen
av tjenestene, nettopp ligger i at nettstedet henvender seg til alle parter i helse-Norge.
- Helsenorge.no er et sted der innbyggerne kan få
en enkel og oversiktlig og ikke minst nyttig kontakt
med helsetjenesten på en måte som er relevant for
deg. Tjenestene skal fylle behov. Ikke bare for en av
partene, men både for pasienter, pårørende, helsepersonell og virksomhetene. Hvis ikke blir det ingen
suksess, sier hun.

Dansac NovaLife
GX+
1-dels
og
2-delt

Heidi, ileostomi siden 2002

“Endelig ble jeg kvitt lekkasjen, GX+ platen sitter utrolig godt”

Hudplaten NovaLife GX+
Etter mange gode tilbakemeldinger har vi fått bekreftet at
NovaLife GX+ hudplaten er svært gunstig for brukere med
mindre hyppig hudplatebytte, flytende avføring og
større volum.

20
30
40
50

✂

GX+ hudplaten fås på NovaLife 1, 1-dels flat og konveks
tømbare poser og som NovaLife 2, 2-delte hudplate.

Ønsker du mer informasjon eller en vareprøve? Ta kontakt:
20
30
40
50

The next generation

✂

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

NORILCO KOCKS

Maner til kamp for Kocks
Kocks reservoar er en uvanlig form for ileostomi. Den kunne stått i fare
for å forsvinne helt, men en gruppe ildsjeler av pasienter og kirurger
sørger for å holde metoden og kunnskapen i live, og ser muligheter for en
renessanse.
tekst: Margrethe Gustavsen / foto: Privat
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NORILCO KOCKS

- Jeg tror mange flere enn de som har det i dag hadde
hatt nytte av Kocks reservoar, men når legene ikke tror
på det, anbefaler de det ikke, sier Jorunn Movold.
Movold har hatt Kocks reservoar, eller kontinent
ileostomi, i nesten 40 år, og vært aktiv i NORILCO siden
1978. Nå kjemper hun for at metoden ikke skal gå i glemmeboken. Selv fikk hun Kocks reservoar etter ti år med
Ulcerøs colitt. Legen sa at faren var så stor for kreft
etter så lang tid, at operasjon var nødvendig. Hun skulle
ønske at hun ikke hadde gått så lenge syk først.
- Hadde legen sagt fem år hadde jeg vært klar da og. Det
er jo sånt som man ser i ettertid. Man prøver jo å unngå
det, men har man ikke noe valg, så har man ikke noe valg.
Da er det like greit å hoppe i det når man har muligheten
til å velge, sier hun.
Fordelen med Kocks i forhold til ordinær ileostomi, er at
man har kontroll på tarminnholdet og tømmer tarmen
med kateter når det passer, heller enn at kroppen selv
avgjør. Mange med Kocks reservoar opplever ingen
lekkasje, og kan gå med bare en kompress eller plasterlapp over hullet som er helt tett. Dette var ikke mulig for
Movold, som bruker en liten cap for å dekke det til, men
ellers fungerer det akkurat som andre Kocks reservoar.
- Jeg var ikke helt fornøyd til å begynne med, men nå er
jeg veldig fornøyd, sier hun om reservoaret.

Utkonkurrert av bekkenreservoar

Ikke lenge etter Kocks reservoar ble utviklet, kom den
kanskje viktigste årsaken til Kocks’ synkende popularitet, bekkenreservoaret. Fordi man kan bruke endetarmsåpningen istedenfor å lage en ventil av tynntarm,
er det enklere, og man slipper å åpne opp på magen.

Krevende metode

- Etter hvert lærte vi oss at vi ikke trengte å lage denne
ventilen, og klarte å lage bekkenreservoar, med endetarmsåpning istedenfor ventil. Det er en god løsning
for veldig mange, og stort sett er det en bedre løsning
enn å ha en kontinent ileostomi, sier Øresland, om den
konkurrerende metoden.

- Det er mange momenter i denne kirurgien man må
lære seg. Hvis man bare har gjort det en to-tre ganger
er risikoen for at man får problemer med kontinensmekanismen veldig stor. Også hos oss som har gjort det
mange ganger er sjansen stor. Mellom hver tredje og
hver andre pasient får problemer og må re-operere, sier
Tom Øresland.

Ulcerøs colitt og Familiær adenomatøs polypose er de
sykdommene hvor Kocks er aktuelt. Nå får 70 prosent
med disse diagnosene bekkenreservoar, 25 prosent får
ileostomi og bare 5 prosent får Kocks reservoar/kontinent ileostomi.

Det er flere årsaker til at Kocks ikke har nådd den
store utbredelsen. En av dem er at metoden er ganske
vanskelig å utføre, og at man ofte må belage seg på å bli
operert flere ganger, da det er omtrent halvparten av
operasjonene som må gjøres om igjen.

Øresland er kirurg og professor på Akershus universitetssykehus. Han er også en av svært få kirurger i
Norge, som er eksperter på Kocks reservoar. Imidlertid
er hans erfaring at pasientene, som Movold, er veldig
fornøyd med reservoaret når det fungerer.
- De aller fleste pasienter som har opplevd en fungerende kontinent ileostomi blir så festet ved det at de
gjennomgår ofte hvor mange reoperasjoner som helst
for å komme tilbake til den gode situasjonen sier han.

Variasjonen i funksjon hos de som har et bekkenreservoar er imidlertid veldig stor. Noen har et bekkenreservoar som fungerer så bra at de nesten ikke merker det,
mens andre opplever mange lekkasjer og andre plager.
I løpet av livet må så mange som 15 prosent av pasientene med bekkenreservoar få det omgjort til en vanlig
ileostomi eller kontinent ileostomi.

Undervurdert

Movold har bare gode ting å si om sin erfaring med
Kocks reservoar og er til tider frustrert over at det er så
liten interesse i de fleste medisinske miljøer.
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NORILCO KOCKS FORSETTER

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

- Jeg kan ikke forstå at ikke legene ikke forstår fordelen
med å få et Kocks reservoar, og hvor godt det fungerer
for de fleste. Det burde inspirere legene til å sette seg
inn i det, sier hun.
Øresland mener også at det er god grunn til å dra metoden frem fra glemselen igjen, nå som man ser at ikke
alle har utbytte av bekkenreservoar.
- I dag er «markedet» for kontinent ileostomi ganske
lite, fordi de aller fleste velger et bekkenreservoar, men
mange av de kontinente ileostomiene vi lager i dag er å
gjøre om bekkereservoar til kontinent ileostomi fordi
det ikke har fungert, sier han.

Holder nesten på å forsvinne

Selv om potensialet altså er der, er det ikke mange nye
kontinente ileostomier. Og kunnskapen forvitrer. Movold syns det er skummelt at det er så liten kunnskap
om reservoaret. Én ting er re-operasjoner, men faren for
å ikke få adekvat akutthjelp er en bekymring.
- Det syns jeg er skremmende. At legene og helsevesenet generelt ikke kjenner til oss, det skremmer meg.
Hvis det skulle skje noe akutt, og hvis jeg skulle være i
en situasjon der jeg ikke kunne gjøre rede for meg, fordi
det ser ut som en vanlig stomi. Hvis de ikke skjønner at
det må tømmes, blir reservoaret ødelagt, sier hun.

Festeplate
Yttervegg
Beskytter stomien
Beskytter filteret
Tilbakeslagsventil

Movold har alltid med seg kortet fra NORILCO og et
skriv fra legen som forklarer tilstanden hennes, og at
reservoaret er kontinent og må tømmes med kateter.
Bekymringen har økt med stadig minkende utbredelse
av Kocks, og fordi hun begynner å bli eldre, og lettere
ser for seg situasjoner der det kan gå galt.

Yttervegg
Non-woven, mykt posetrekk

Festeplaten er oppbygd av to forskjellige
hydrokolloider med ulike egenskaper.

- Jeg tenker mer og mer på det jo eldre jeg blir. Det var
ikke akkurat noe jeg bekymret meg for tidligere. Men
jeg er ikke alene om den bekymringen, sier Movold, som
har jevnlig kontakt med flere andre med Kocks reservoar.

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

Både kirurg og pasienter
kjemper for Kocks

Produktene fås på blå resept!

Brobekkveien 107 • 0582 Oslo • Tlf. 22 72 03 00 • Fax 22 72 03 01
post@kvinto.no • www.kvinto.no

LA´LY Walldesign

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

I det siste har bekymringen for at ekspertisen skulle
forsvinne, og med den ikke bare muligheten for nye
reservoarer, men også oppfølging av pasienter som
allerede har Kocks, ført til flere initiativ fra ulike hold.
I Sverige, hvor man gjør prosedyren i både Linkøping
og Gøteborg, har man satt i gang en redningsoperasjon
som Øresland også er en del av.
- Det er få som lages, men mange vi reparerer på. I
Skandinavia er det flere tusen pasienter som har det.
De trenger jo tilgang til kirurger som vet hva det er, og
som kan hjelpe dem hvis det er behov for det, sier han.

Derfor jobber de med neste generasjon kirurger for å
opprettholde tilbudet.
- Vi tenker at vi skal ha en gruppe i Norge på fire-fem
kirurger som kan dette. I Sverige er det litt mer organisert der er det et tett samarbeid mellom Gøteborg og
Linköping, og de har begynt å arrangere workshops for
kirurger som gjør dette, så vi var der tidligere i år, og
skal tilbake neste år, forteller Øresland.
I det siste har det faktisk sett litt lysere ut for Kocks,
og gruppen har møtt forsiktig interesse også utenfra
Skandinavia, noe det har vært lite av før.
- På den workshopen vi hadde i vinter kom det noen
kirurger fra Tyskland og Storbritannia. Entusiasmen for
bekkenreservoar har vært stor, kanskje overdrevent
stor. Nå begynner vi å få et tidsperspektiv på dette, og
da ser vi at det er ikke alle som har det bra med et bekkenreservoar. Da er det jo bra å kunne ha to alternativer
å tilby, sier Øresland.
På pasientsiden er engasjementet stort blant de
Kocksopererte. Etter en kvinnealder i NORILCO, 12 av
dem i sentralstyret og seks av dem som styreleder, var
Movold med på å sette i gang NORILCO med å oversette
og tilrettelegge en britisk brosjyre om reservoaret.
- Vi har sendt inn forslag om å lage en informasjonsbrosjyre. Vi har tatt utgangspunkt i en engelsk brosjyre.
Den håper jeg vi kan distribuere og ha med oss, sier
Movold.
Med det engasjementet som både kirurgene og pasientene fremviser er det kanskje ikke slutt for Kocks riktig
ennå.
(Brosjyren ferdigstilles høsten 2016. Red. anm.)
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NORILCO NU

NORILCOs Ungdom nå til dags
Ungdomskonferansen er NORILCOs Ungdom (NU) sitt høyeste organ, og
avholdes hvert annet år, oftest i forbindelse med vinterleiren. I år ble
konferansen for første gang avholdt som et eget arrangement på
Gardermoen den 16. april.
NORILCO STYRET
«NORILCOs Ungdom har et fellesskap. Ved å delta i et fellesskap, der man opplever at folk vet hva man snakker om, kan man føle trygghet og møte forståelse.
Når dere har samlinger, så vet jeg at det jobbes aktivt for at alle skal bli sett og at
alle har noen å være sammen med. Noen å prate med. Dette viser at dere står for
noen viktige verdier vi i moderorganisasjonen kan lære av.» Jane Halvorsen

NORILCO NU

Dette var noen av ordene styreleder i NORILCO, Jane
Halvorsen, brukte i sin hilsningstale til NU på starten
av Ungdomskonferansen, for å rose det flotte arbeidet som de unge legger ned i foreningen. Jane var
også nøye med å påpeke at det er ungdommene som
er NORILCOs fremtid, og kom med en oppfordring
om at de må fortsette å engasjere seg –også etter at
de er for gamle for NU. En oppfordring som Thomas
Rikardsen, nyvalgt styreleder i NU, bekreftet at de
tok på alvor.
Ungdomskonferansen gikk igjennom årsberetningen
og regnskapet fra de to foregående årene, og vedtok
et arbeidsprogram for den kommende perioden. Nytt
av året er at ungdommene ønsker at det blir gjort en
utredning av fordeler og ulemper ved å løsrive seg

fra NORILCO og bli en egen, selvstendig organisasjon. Dette har blitt diskutert i det stille i flere år, og
konferansen hadde nå et ønske om å få en formell
utredning av hvilke konsekvenser det vil få, slik at
man kan bestemme en gang for alle om man ønsker
det eller ikke –basert på en faktabasert utredning. I
tillegg ble det valgt et nytt styre som skal lede organisasjonen de to kommende årene.
Et av de store fokusområdene til det nye styret blir
å løfte engasjementet for likepersonsarbeidet blant
de unge i den kommende perioden. I dag er bare 15 av
NORILCOs 200 likepersoner under 35 år, og dette er
alt for få. -Vi ønsker at alle unge som ønsker en likeperson å prate med, skal få besøk av en på omtrent
samme alder, uansett hvor i landet de bor, sier

NORILCO NU

Lurer du på noe i forbindelse med likepersonskurset 11.-13. november?
Spørsmål kan rettes til ina@norilco.no
Rikardsen. Det nye styret oppfordrer derfor særlig
de unge til å søke om deltakelse på likepersonskurset i november, og håper både pasienter og
pårørende under 35 år vil kikke ekstra godt på invitasjonen på s. 23 i dette nummeret.
Glenn Nevland og Jonas Fuglseth er valgt inn som
arrangementsansvarlige i det nye styret. Det er
dermed disse to som skal stå for arrangering av
sentrale aktiviteter og leirer i NU fremover. Nevland
understreker at leirene er et utrolig viktig tilbud
til ungdommene, siden vi har så få ungdommer på
samme sted i landet. Lokalt er det bare fire steder
i landet som har egne ungdomslag, fordi det rett og
slett er for få medlemmer på samme plass til å drive
ungdomstilbud andre steder i landet. Dermed blir de
sentrale aktivitetene det eneste tilbudet for mange
av våre medlemmer. -På leirer får man mulighet til å
stille spørsmål, møte likesinnede, og ikke minst: bare
være ungdom, sier Fuglseth.

Er du mellom 15 og 35 år og har ennå ikke har blitt kjent med NORILCOs
ungdomsgruppe? Meld deg inn i facebookgruppa “NORILCOs Ungdom”
for å holde deg oppdatert på kommende aktiviteter.
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NORILCO SAMARBEID

Sammen når vi bredt ut, sier daglig
leder Simen Brændhaugen (t.h.),
her sammen med Arne Schatten,
generalsekretær i LMF.

Sammen når vi bredt ut
Når to foreninger med stort engasjement for pasientgrupper med fordøyelseog mageproblemer møtes, sendes et signal om en styrket bevegelse. Sammen
kan NORILCO og Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer (LMF) vise
styrke i felles kampsaker.
foto / tekst: Ina Merkesdal / Margrethe Gaassand
I juni møttes LMF og NORILCO for å diskutere mulige
samarbeidsplattformer. Utfallet av møtet var svært
positivt, og de to foreningene ønsker å opprettholde en
god dialog om mulige samarbeidsarenaer.

Gjensidig samarbeidsvilje

I 1987 ble LMF etablert og er i dag i hovedsak en
pasientforening for personer med fordøyelsessykdommene Crohn og ulcerøs kolitt, irritabel tarm og
deres pårørende. Vår egen forening, NORILCO, har hatt
større fokus på stomi- og reservoaropererte, og fra
2014 også mage- og tarmkreft. Likevel er det svært
mange pasienter og pårørende som tilhører begge målgruppene, og NORILCO plukker stadig opp meldinger
om at det er flere enkeltpersoner og familier som har
medlemskap i begge foreninger samtidig.
- Skillet mellom de to foreningene NORILCO og LMF
er ikke krystallklart, og det er helt klart at vi har mange
overlappende medlemsgrupper, interesser og fokusområder, sier generalsekretær i LMF, Arne Schatten.
Han er svært positiv til at foreningene har gått inn for et
tettere samarbeid med god dialog.

- Jeg tror absolutt det er en styrke for både det politiske
og faglige arbeidet, og ikke minst en styrke at omverden,
- både politikere og fagmiljø og at våre medlemmer,
ser at vi samarbeider og står sammen om de viktigste
sakene, sier en positiv Simen Brændhaugen i NORILCO.

Screening først ut

Det finnes mange mulige arenaer for samarbeid mellom
de to foreningene, blant annet er det mulig å føre dialog
om politisk påvirkningsarbeid og kampsaker, invitere
til felles kurs og hjelpe hverandre i informasjonsarbeid.
Det kan også tenkes at foreningene kan dra nytte av
hverandres erfaringer fra likepersonstjenesten. Vi har
allerede startet opp det første samarbeidet, og er i
dialog om et felles innspill om tarmkreftscreening.
- Vi tenker at når begge foreningene har fått invitasjon
fra prioriteringsrådet er det naturlig for oss å levere
et notat som begge foreningene kan stå inne for, vi vil
uansett ha overlappende interesser i dette arbeidet,
sier Brændhaugen til NORILCO-nytt.

17

NORILCO ØKONOMISK STØTTE

Økonomisk støtte

– et bidrag til kreftpasienter
og deres pårørende
Har du eller dine nærmeste
økonomiske vanskeligheter på
grunn av kreftsykdom? Da kan du
søke Kreftforeningen om støtte til:

«Sykdommen min har påvirket sterkt datteren min
psykisk, hun sliter veldig med redsel, bekymringer som
har gjort at hun har forandret personligheten sin. Jeg
som mor får lyst til å glede henne med noe kjekt for at
hun skal smile og være glad opp i alt det tøffe hun er i,
men det er så tøft for meg, for det har jeg ikke råd til.»

• Å lette den økonomisk vanskelige situasjonen
• Strakshjelp i en overgangssituasjon
(økte utgifter og/eller inntektstap)
• Utgifter som ikke dekkes av det offentlige
• Rehabilitering/velferdstiltak for hele familien

«I disse periodene er det ikke så mye til overs til å
gjøre gøye ting med familien, og det er jo en tid der det
å kunne reise bort litt og ta en pause fra alt oppleves
som godt og viktig. Hovedgrunnen til at jeg søker om
økonomisk støtte er først og fremst å kunne gjøre noe
kjekt med barna mine og mannen min», skriver en annen
kvinne med brystkreft.

Kreftforeningen forvalter legater og stiftelser som har
som formål å gi økonomisk støtte til kreftpasienter
og deres pårørende, som har fått økonomiske vanskeligheter på grunn av kreftsykdom og behandling.
Støtten er en engangsbevilgning og ment som et bidrag
som ikke nødvendigvis dekker hele formålet det søkes
til. Den skal komme i tillegg til, og ikke i stedet, for
offentlige ytelser.
Hvem får støtte og hvor mye?
Beløpene som bevilges kan variere fra 3 000 til 12 000
kroner dersom søker er enslig, og opp til 20 000 kroner
dersom søker har ansvar for en familie. Beløpet er, fra og
med 2016, ikke skattepliktig og skal ikke tas med i selvangivelsen. Kreftforeningen har heller ikke oppgaveplikt.
Søkernes økonomiske situasjon vurderes på grunnlag
av inntekter, utgifter, gjeld og formue, og med bakgrunn i
Statens institutt for forbruksforsknings (SIFO) standard.
Ca. 70 % av søknadene innvilges. De vanligste grunnene
til avslag er at søker har et for høyt bankinnskudd og
dermed ikke regnes som økonomisk vanskeligstilt, eller
at søker har fått innvilget støtte fra Kreftforeningen
tidligere.
Noen pasienthistorier
En enslig forsørger vil gjerne glede barnet sitt, spesielt
i sykdomsperioden, men opplever det veldig tøft ikke å
ha råd til det. Hun skriver:

Hvordan søke?
For å søke må du fylle ut et søknadsskjema og legge ved
legeerklæring for den kreftsyke, i tillegg til siste lønnsslipp/utbetalingsblankett fra NAV og siste utskrift av
likning/selvangivelse (ikke skattekort, skatteoppgjør
eller lønns- og trekkoppgave) for alle i husstanden over
18 år og med inntekt. Vedleggene kan ettersendes i
posten eller lastes opp elektronisk og sendes sammen
med søknaden. Du finner elektronisk søknadsskjema på
kreftforeningen.no.
Du kan også fylle inn en papirutgave av søknadsskjemaet
og sende det til: Kreftforeningen, Seksjon levekår og rehabilitering, Postboks 4 Sentrum, 0101 Oslo. Søknadsfristen er den 10. i hver måned, og svar på søknaden
innen den 25. samme måned. Før jul er fristen flyttet litt
frem. Ved spørsmål om utfylling av søknadsskjema eller
andre spørsmål om ordningen for økonomisk støtte,
kontakt Kreftlinjen på grønt nummer 800 57 338 eller
bruk e-post: rettigheter@kreftforeningen.no
Du kan også kontakte Kreftlinjen på følgende måter
• chat på kreftforeningen.no
• e-post: kreftlinjen@kreftforeningen.no

KREFTFORENINGENS FORMÅL ER Å ARBEIDE FOR Å FOREBYGGE OG BEKJEMPE KREFT
SAMT BEDRE LIVSKVALITETEN FOR PASIENTER OG PÅRØRENDE.
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NORILCO BENTE

Applaus til Bente!
tekst: Marte Hegstad

Jeg vil gjerne gi en liten applaus til
Bente, eller “Sjefen” som hun
uoffisielt kalles.
I mange år har Bente stått i spissen for NORILCO
Sør-Trøndelag for at vi skal få til koselige møter,
turer og mye annet, med god hjelp av styret.
I tillegg har Bente mange andre baller i lufta, enten
det gjelder vervet i hovedstyret og annet frivillig
arbeid. Og selv om jeg vet at hun er veldig sliten av og
til, spesielt på grunn av en til tider lite samarbeidsvillig kropp, så smiler hun alltid bredt!
Siste gang kjæresten min og jeg skulle møte Bente,
var ved NORILCO Sør-Trøndelags sommeravslutning
på Lian Restaurant i juni.

Da sa jeg til kjæresten: - Det er faktisk bare oss to
som har meldt oss på fra ungdomsgruppa denne
gangen.
Da spurte han: - jammen, kommer Bente, da?
Jeg svarte at det gjør hun. - Men da er jo kvelden i
boks da, svarte han.
Og kvelden var i boks den, da 26 medlemmer sluttet
seg til sjefen rundt “Sommerbordet” som bestod av
kortreist grillmat.
Latteren satt løst, praten gikk lett, og det ryktes om
at den ene bordkavaleren forsynte seg av desserten
hele fire ganger.
Atter en gang en vellykket samling, takket være
sjefen Bente!

Posedeodorant

Posebytte
I hjemmet
På tekstiler
På toget
Før tømming

I posen
På jobben
På huden
I flyet

Ved lekkasje
På reise
På klær
I båten

I ny pose

Ferdig

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

Dette skjer
SENTRALT

LOKALT
NORILCO BERGEN

Familiesamling

Tid: 7.-9. oktober
Sted: Raufoss
Påmeldingsfristen har gått ut!

35+ samling

Møte med leverandøren Salts
Tid: 3. november kl 19.00
Sted: Vardesenteret, Parkbygget,
Haukeland Sykehus

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

Påmeldingsfristen har gått ut!

NORILCO SØR-TRØNDELAG

Ut på tur til Krakow

Tid: 29. September til 2. oktober
Sted: Krakow
NORILCO AUST-AGDER

Kurs for nye likepersoner
Tid: 11.-13. november
Sted: Gardermoen
Påmeldingsfrist: 19. september
Les mer om samlingen på side 23

Representantskapsmøte
Tid: 21.-23. oktober
Sted: Lillehammer

LMS-kurs

LMS-kurs om stomi og reservoar for opererte,
pårørende eller personer som har sykdommer
som kan føre til stomi eller reservoar
Tid: 28.-29. september
Sted: Sørlandet sykehus HF, Arendal
Påmelding til tlf: 37 01 41 02
NU OSLO

Spahelg med NU OSLO
Tid: 14.-16. oktober
Sted: Holmsbu Spa
Påmelding til nuoslo@norilco.no

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

Perfekt tilpasning – til alle kroppstyper og størrelser
Salts Healthcare er et av de eldste familieeide firmaene i Storbritannia
og er kjent for innovative stomiprodukter av meget høy kvalitet. Som
eksempel kan nevnes Confidence® Natural Soft Convex med Aloe Vera
og SecuPlast® Formbare Ringer.
I tillegg er Salts Healthcare er den eneste produsenten av stomiutstyr
som har fått anerkjennelse av British Skin Foundation for sin forskning
innen hydrokolloider. Alle produktene fra Salts Healthcare er
dermatologisk akkreditert av Skin Health Alliance i Storbritannia.
Salts Healthcare Limited v/Vigdis Hannestad
Mobiltelefon: +47 958 342 60
E-post: vigdis.hannestad@salts.co.uk
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www.salts.co.uk
Excellence
in stoma care

NORILCO NYTT OG NYTTIG

Nytt og nyttig
Appbibliotek
Appbibliotek.no er en nettside fra NAV som gir en
oversikt med beskrivelser av apper for smarttelefoner og nettbrett for iOS, Android og Windows. Du
kan søke etter apper i en søkemotor. Her kan du for
eksempel søke etter apper for mennesker med ulike
funksjonsnedsettelser, eller apper som kan hjelpe
deg i ulike skolefag.
På nettsiden kan du også finne fagstoff om
hvordan du kan bruke smartteknologi for mennesker
i alle aldre med funksjonsnedsettelser

Appbiblioteket eies av NAV Kompetansesenter
for tilrettelegging og deltakelse og driftes via
en redaksjon som består av ansatte fra NAV
Kompetansesenter og NAV Hjelpemiddelsentral
Nord-Trøndelag. NAV samarbeider med Statped om
innholdet på sidene.
Sjekk ut appbibliotek.no og se om noen av appene
der kan være noe for deg!

Veileder for kontaktlege i spesialisthelsetjenesten
Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder til
den nye ordningen med kontaktlege i spesialisthelsetjenesten. Kontaktlegeordningen gjelder fra
15. september 2016 og er regulert i spesialisthelsetjenesteloven og pasient- og brukerrettighetsloven.
Veilederen gir utfyllende kommentarer til de nye
lovbestemmelsene og gir anbefalinger om hvordan
helseinstitusjonene kan tilrettelegge for kontaktlegefunksjonen, herunder ansvar og oppgaver for
kontaktlegen og samarbeid med koordinator og
annet helsepersonell.
Retten til kontaktlege i spesialisthelsetjenesten
gis til de pasienter som har en alvorlig sykdom,
skade eller lidelse og som har behov for behandling

eller oppfølging av spesialisthelsetjenesten av en
viss varighet. Dette er en rett for pasienten og en
plikt for spesialisthelsetjenesten.
Kontaktlegeordningen har som mål å bedre
kvaliteten i pasientbehandlingen ved å gjøre
oppfølgingen av pasientene bedre, tryggere og mer
effektiv. Ordningen gjelder for somatikk, psykisk
helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for
rusmiddelavhengighet.
Veilederen er utarbeidet i samarbeid med representanter fra Pasient- og brukerombudene, Norsk
Psykologforening, Legeforeningen, Kreftforeningen,
fastleger og de regionale helseforetakene.

KOOLO – nytt digitalt mestringsverktøy for ungdom
Fredag 10. juni ble appen KOOLO lansert på Universitetet i Oslo. KOOLO er et mestringsverktøy utviklet
med mål om å støtte unge mennesker i overgangen
mellom barne- og ungdomsavdelingen og voksenavdelingen.
Skrevet av Una Stenberg og Cecilia Sønstebø,
hentet fra mestring.no

Det er en gruppe forskere og studenter fra Institutt
for Informatikk ved Universitetet i Oslo (UiO), kalt
KULU, som står bak den nylig lanserte appen. KULU
jobber med forskning og design sammen med unge
mennesker (rundt 12 – 25 år) som har langvarige
helseutfordringer. De designer interaktiv teknologi
som støtter unge i sin selvstendighet, både som unge
mennesker og som pasienter.
– KULU handler om kul teknologi for unge mennesker som har langvarige helseutfordringer som
kronisk- eller langtidssykdom, forteller Maja van der

Velden, som er glødende engasjert prosjektleder og
forsker ved Institutt for Informatikk, UiO.
Arbeidet med appen KOOLO startet i 2013 og er
et resultat av et samarbeid mellom Ungdomsrådet på
Akershus universitetssykehus HF (Ahus) og KULU.
Ungdomsrådet fortalte forskerne om hva slags behov
de hadde og hvilken teknologi de ønsket seg.
De har selv vært med på å designe verktøyet.
Med KOOLO appen kan ungdom få oversikt over
ulike mål og ferdigheter som de føler behov for i
overgangen mellom barne- og ungdomsavdeling og
voksenavdeling på sykehuset. Appen kan synkroniseres med kalenderfunksjonen på telefonen, og
det er et vell av muligheter for å legge inn bilder og
personlige mål.
KULU sier på sine hjemmesider at KOOLO ble
utviklet hovedsakelig for forskningsformål, men at
alle kan bruke den. Appen er tilgjengelig for nedlasting i App Store (KOOLO) og kan brukes uten internettilkobling.
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NORILCO LIKEPERSONSTJENESTEN

NORILCO trenger deg!
Har du deltatt på noe i regi av NORILCO uten å møte noen med samme
diagnose som deg? Synes du temaene NORILCO tar opp ikke er så relevant for dine utfordringer? Har du ønske om å snakke med noen som er i
samme situasjon som deg, men har fått beskjed om at vi ikke vet om noen?
tekst: Bente Løkaas

NORILCO er en forening av og for personer med stomi,
reservoar og mage- og tarmkreft. Dette er en stor
og variert pasientgruppe, med tilhørende pårørende
som alle har sine unike utfordringer i hverdagen. Men
for å ha et godt tilbud for den store pasientgruppen,
må vi også bestå av den samme gruppen. NORILCO
har jobbet for personer med stomi eller reservoar i
godt over 40 år, og har etablert et godt medlemstilbud til opererte pasienter. Vi har i dag registrert 196
likepersoner, hvorav 188 av disse har en eller annen
form for stomi eller reservoar. Etter at vi også innlemmet personer med mage- og tarmkreft som ikke
nødvendigvis har stomi eller reservoar, ser vi at vi
savner likepersoner som kan gi et tilsvarende tilbud
om samtale til denne nye gruppen. Mage- og tarmkreft er et samlebegrep på ca. 10 ulike typer kreft i
fordøyelsesorganene. Selv om mage- og tarmkreft
utgjør en stor del av alle krefttilfeller, er det fremdeles
en ny og ukjent pasientgruppe for oss som organisasjon. Vi må nok innse at vedtaket om å innlemme
en ny målgruppe bare er et lite skritt på veien mot et
likeverdig medlemstilbud til hele vår målgruppe.

Engasjer deg!

Som pårørende, eller pasient med en hvilken som
helst diagnose, sitter du på veldig viktig erfaring
som kan være til nytte for andre. Kanskje du kjenner
noen som du tenker at kan være et nyttig supplement til vårt knippe av likepersoner? Du kan gjøre en
avgjørende forskjell for noen både ved å engasjere
deg lokalt i din distriktsavdeling, eller ved å bli likeperson i NORILCO. For å bli likeperson deltar du på
et helgekurs, og går noen opplæringsbesøk sammen
med en erfaren likeperson før du formelt godkjennes
av din likepersonsleder lokalt. Neste kurs arrangeres
den 11.-13. november på Gardermoen, og selv om alle
er velkommen til å søke vil jeg komme med en særlig
oppfordring til deg med mage- eller tarmkreft om å
søke, fordi NORILCO trenger deg!

Én må være den første

Mitt mål som ansvarlig for likepersonstjenesten i
NORILCO er at du som medlem skal føle tilhørighet,
og kunne møte andre som du kan relatere deg til når
du har behov for det. La oss si at det ringer en person
som har bukhinnekreft, og som ønsker å snakke med
noen med samme diagnose. I dag måtte vi sagt at
vi ikke vet om noen med lignende problemstillinger.
Men neste gang noen ringer har vi et telefonnummer
å gi videre, noen å henvise til. Om ytterligere noen
år håper jeg at vi har en liste over likepersoner med
denne typen diagnose, der vi vet at personene vi henviser til har gjennomgått kurs for å bli en god samtalepartner, og kjenner godt til NORILCO og andre tilbud
som kan være aktuelle for den det gjelder.
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Bente Løkaas sitter i Hovedstyret som ansvarlig for likepersonstjenesten i NORILCO. Hun har vært likeperson i 16 år, og
sitter også som lokal likepersonsleder i Sør-Trøndelag.

NORILCO KURS

Likepersonskurs med NORILCO
Liker du å være et medmenneske? Har du fått sykdomshistorien din på
avstand, og ønsker å bruke dine erfaringer til å hjelpe de som kommer
etter deg? Da er kanskje dette kurset for deg!
11. - 13. november 2016 • Scandic Hotel Oslo Airport
Det å være likeperson i NORILCO vil si at du kan bli sendt
ut på besøk til personer som ønsker noen å prate med, du
kan gå vakter på sykehus, vardesenter eller være åpen
for samtaler under medlemsmøter med NORILCO. Som
likeperson er du en viktig ambassadør for organisasjonen, og vi er derfor opptatt av at alle våre likepersoner
skal ha fått god opplæring i kommunikasjon, slik at du
kan møte våre nye medlemmer på en god måte. Alle
likepersoner blir tilknyttet sin distriktsavdeling, og har en
lokal likepersonsleder som kan bidra med oppfølging og
veiledning ved behov.
For å bli likeperson må du først søke om å få delta på
dette likepersonskurset.

For å kunne søke må du:

• være medlem i NORILCO
• ha/ha hatt stomi, reservoar eller mage- eller tarm
kreft (eller være pårørende til nevnte pasientgruppe)
• ikke ha store uløste problemer ifm. sykdomshistorien
din. Det anbefales å vente minst halvannet år siden
sist behandling eller operasjon.
• helst ha fylt 18 år.
Søknadene vurderes dels ut ifra personlig egnethet,
og dels ut ifra behov for variasjon av likepersonenes
sykdomshistorie, både sentralt og lokalt. Den enkelte

distriktsavdeling må også ta hensyn til hvor mange
deltakere de har råd til å sende på kurset ut ifra lokal
økonomi.
På kurset går vi gjennom det du trenger å vite om
NORILCO som organisasjon, vanlige problemstillinger
vår pasientgruppe kan ha, kommunikasjonsteknikk,
død og sorgarbeid, seksualitet, å sette egne grenser
som likeperson, taushetsplikt og hvordan veien videre
mot godkjenning blir. Deltakerne på kurset får delta i
rollespilloppgaver, gruppediskusjoner og forelesninger.
Vi får også besøk av ulike bandasjister og leverandører
som stiller ut sine produkter i pausene.
Erfarne likepersoner kan også søke, og vil gå gjennom mye
av det samme programmet, men med noen parallelle sesjoner der erfaringsutveksling og motivasjon står i fokus.
EGENANDEL: 1000 kr (betales av din distriktsavdeling,
og dekker både reise og opphold)
Levér inn søknad om å delta gjennom påmeldingsskjema
på våre nettsider: www.norilco.no

Søknadsfristen er 19. september.

Ta kontakt med Ina Merkesdal, rådgiver for likepersonstjenesten i NORILCO, dersom du har noen spørsmål til
kurset: ina@norilco.no
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NORILCO TARMKREFTSCREENING

Nasjonal tarmkreftscreening
på trappene?
tekst: Margrethe Gaassand

I slutten av september skal Nasjonalt råd for prioriteringer i helsetjenesten, også kjent som prioriteringsrådet, ta en beslutning om Norge er klare for
en nasjonal forebyggende masseundersøkelse mot
tarmkreft. Helt tilbake i 2010 drøftet rådet hvorvidt
det burde innføres et nasjonalt screeningtilbud mot
tykk- og endetarmskreft, men ble på dette tidspunktet enige om at det ville være best med et kunnskapsbasert tilbud, og anbefalte da et pilotprosjekt som
skulle evaluere om forekomst og dødelighet av
tarmkreft reduseres ved innføring av screening.
Kreftregistret satt i gang screeningpiloten i 2012, et
prosjekt som i utgangspunktet skulle vare i fire år.
Nå er prosjektet utvidet med to år og vil pågå fram til
2018, blant annet fordi det er blitt påvist dobbelt så
mange positive screeningtester enn forventet.
-Vi opparbeider oss kontinuerlig ny kunnskap om
tarmkreftscreening ved hjelp av sammenlignende
effekt forskning. Strategien gjør at Norge hele tiden
vil kunne ligge i front og tilby den beste metoden
til befolkningen, sier Thomas de Lange, leder for
screeningprogrammet for tarmkreft i Kreftregistret.
Thomas de Lange er optimistisk når det nærmer seg
ny behandling prioriteringsrådet. -Jeg syns at rådet
sendte positive signaler i forhold til oppstart av
tarmkreftscreening i rådsmøtet før sommeren, som
indikerer at det vil anbefale en fortsatt utvidelse av
piloten, men under svært kontrollerte former. De
Lange har nå avlevert en erfaringsrapport fra det
nasjonale pilotprosjektet for tarmkreftscreening
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som tydeliggjør at det er fullt ut praktisk mulig å lege
til rette for en nasjonal utrulling av et screeningsopplegg for tarmkreft.

Fakta på bordet

Under et innlegg i en debatt om norske utfordringer
i helsenorge la Camilla Stoltenberg, direktør i
Folkehelseinstituttet frem et eksempel på hvorfor
helseregistrene kan være av viktig betydning når
en skal ta de største avgjørelsene i helsepolitiske
spørsmål. Det skal være kunnskapstunge bevis som
ligger til grunn for slike avgjørelser, og et av hennes
eksempler fra registrene viste tydelig at vi nå kan se
at screeninng med visse metoder reduserer dødelighet og forekomst av tarmkreft sammenlignet med
ingen screening.
NORILCO-nytt spurte Stoltenberg om hun kunne si
noe om sine forventninger til utfallet av det kommende rådsmøtet i september, men fikk kun forsiktige svar. Stoltenberg hevder at det er mer kunnskap
på området nå enn det det var da piloten ble innført,
men på det gjeldende tidspunkt ville hun ikke uttale
seg om hvor vidt prioriteringsrådet vil trenge mer
kunnskap for å ta en beslutning.

Brukerne involveres

NORILCO har tidligere i år representert brukerne i
en nasjonal arbeidsgruppe som har sett på praktiske
løsninger og muligheter for å innføre en slik screening over hele landet.

NORILCO TARMKREFTSCREENING

En optimistisk Thomas de Lange er leder av screeningpiloten for tarmkreft (Foto: Kreftregistret)
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Folk bør smile pent og takke når de får tilbud om å sjekke bryst
og undersliv, og tarmkreft er viktig, for det rammer så mange.
Kanskje særlig mannfolk har godt av en innkalling, de trenger
av og til et spark i ræva.
			Sitat fra tidligere tarmkreftrammet kvinne (60) som deltok i undersøkelsen.
I mai deltok NORILCO i Helsedirektoratets fagseminar om en nasjonal tarmkreftscreening. Foreningen
fikk anledning til å komme med innspill om hvordan
en nasjonal forebyggende masseundersøkelse mot
tarmkreft vil bli mottatt av medlemmene, og av de
nærmere 500 deltakerne i undersøkelsen var det
så mange som 99 % som stilte seg positive til en
innføring av et screeningtilbud.
– Skal vi mene noe på vegne av brukerne må vi også
vite hva brukerne mener, sier daglig leder i NORILCO
Simen Brændhaugen. Foreningen gjorde i vår en
undersøkelse blant medlemmer og andre i målgruppen med fokus på kunnskap om tarmkreft og
holdninger til screening.
Vi stilte en rekke spørsmål om tarmkreftscreening,
og ikke overraskende viser det seg at våre medlemmer er svært positive til en masseundersøkelse for å
forebygge tarmkreft. -Vi har ikke nok data til å påvise
en direkte sammenheng med å ha gjennomgått
tarmkreft selv og det å ønske tidlig oppdagelse eller
forebygging for andre, men det er klart at de som har
vært gjennom dette ikke vil.

Andre funn fra undersøkelsen viser blant annet at
mange er tilbøyelige til å velge både avføringstester
og ulike skopiundersøkelser om det blir tilbudt dem,
men når det kommer til stykket har brukerne tillit til
at helsemyndighetene velger den screeningmetoden
som gir best resultater.
Også merkostnader og geografi er av betydning i
brukernes øyne. NORILCOs undersøkelser viser at
smertegrensen for å reise langt ikke er så lav som
antatt, men at kostnadene for reise har større betydning. Her ligger det en tålegrense på et sted mellom
200 og 400 kroner når det gjelder å dekke utgifter
fra egen lomme. – Helse går altså foran økonomi,
men det er viktig at disse kostnadene ikke oppstår
en ubalanse i vektskåla som forhindrer noen fra å
møte opp til en undersøkelse, sier daglig leder Simen
Brændhaugen til NORILCO-nytt.

NORILCO-nytt oppfordrer leserne til å følge med på
norilco.no for oppdateringer fra rådsmøtet den 22.
september

NORILCO presenterte resultater fra foreningens brukerundersøkelse om tarmkreftscreening. Her i Helsedirektoratet i mai
(Foto: Simen Brændhaugen)
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NORILCO på Arendalsuka

Per Otto Øyrås på stand for
NORILCO og FFO i Aust-Agder
under Arendalsuka. Her sammen
med Simen Brædhaugen og
Margrethe Gaassand fra
sekretariatet.

Under en solfylt uke i august tok NORILCO turen til Arendal og årets
største og kanskje viktigste politiske møteplass.
tekst: Margrethe Gaassand / foto: Margrethe Gaassand og Anja Haug Tronrud

Mange begynner å kjenne igjen den årlige politiske
festivalen, hvor politikere, organisasjoner og en
rekke samfunnsaktører samles for å diskutere
fremtidens muligheter og utfordringer i det norske
samfunnet. I år ble arenaen åpnet for femte gang, og
NORILCO var tilstede for andre år på rad.
- Dette er en arena for utveksling av erfaringer, men
aller viktigst er det her vi etablerer den gode kontakten og skaper nettverk med andre organisasjoner
og aktører innen vårt felt. sier daglig leder Simen
Brændhaugen. Ikke minst påpeker Brændhaugen at
det å møtes ansikt til ansikt med helsepolitikere gir
oss muligheten til å gi de innsyn i foreningens
viktigste arbeid. -Vi vil at helsemyndigheter og
politikere skal vite hvem vi er, og hvorfor vi eksisterer,
legger han til.

Synlighet i bybildet

Det vrimler av stands og folk som deler ut brosjyrer,
flyere og duppeditter med ulike budskap. Også
NORILCO var synlig og på plass, representert ved
NORILCO-Aust Agder lokalt. Kasserer i Aust-Agderdistriktsavdeling, Per Otto Øyrås, er aktiv i FFO og
NORILCO og hadde satt av tid til å dele ut informasjon om NORILCO og å snakke med forbipasserende
om arbeidet foreningen gjør.
- Det å se at distriktsavdelingene legger ned så stor
innsats lokalt og ikke er redd for å stå på stand på et
arrangement som dette er til stor inspirasjon, sier
Brændhaugen. Han er svært glad for at Øyrås viser
fram NORILCO til tusener av forbipasserende.
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NORILCO fikk takket Tone Trøen Wilhelmsen for innsatsen
i blåreseptsaken og tilbakeføringen av posedeodoranter og
posetrekk i revidert nasjonalbudsjett i vår.

Camilla Stoltenberg under Arendalsuka

Hyggelig møte med NORILCO-venner

kampen for enkelte produktgrupper på blåresept
bak oss, og begynne å se fremover. Vi vil jo gjerne
vise at vi kan være en forening som arbeider proaktivt med klare og tydelige mål for hva vi ønsker å få
til. Nå begynner vi for alvor med foreningens satsing
på oppfølgingsforløp for stomi- og reservoaropererte, og da trenger vi støtte både i byråkratiet og i
politikken.

Å samle organisasjonslivet og hele landets politikere
i en liten sørlandsby som Arendal gjør at man kommer tett på hverandre, noe som gir gode muligheter
for å treffe på viktige samspillsagenter på gata. Tone
Trøen Wilhelmsen som sitter i helse- og omsorgskomiteen for Høyre på Stortinget var en av de som
tok seg tid til å snakke med NORILCO. Tone har vist
seg å være en god NORILCO-venn og har vist stor
interesse for foreningens arbeid.
NORILCOs målrettede arbeid med å få tilbake
posedeodorantene i fjor og tidligere i år nådde
gjennom hos Trøen. Etter at Trøen fikk presentert
alle tilbakemeldingene foreningen fikk fra fortvilte
brukere av posedeodoranter og posetrekk i vinter
viste hun stor forståelse for problematikken.

Et arbeid med betydning fram i tid?

- Vi representerer en gruppe med store og sammensatte behov, og vi har begynt å bevege oss i en
retning hvor vi ser at vi blir hørt, at vi kan få utrettet
og gehør for våre behov og ønsker. Nå kan vi legge
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- Vi representerer en gruppe med
store og sammensatte behov, og
vi har begynt å bevege oss i en
retning hvor vi ser at vi blir hørt,
at vi kan få utrettet og gehør for
våre behov og ønsker
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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.
Gratis og
rask hjemlevering.
Bestill dine varer på
tlf. 67 02 44 40

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

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

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

BERGEN

Solheimsgaten 15
Tlf. 67 02 44 40
Faks 67 02 44 00
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10 svar

fra en kreftkoordinator
Kreftkoordinator Kjersti Stensvåg Hansen hjelper kreftberørte med alt
fra bivirkninger og seneffekter til gode råd og utfylling av NAV-skjemaer.
– Jeg tror kreftkoordinatorene kan gi flere kreftberørte hjelp og råd som
letter hverdagen.
tekst og foto: Eva Hongshagen

Hva kan en kreftkoordinator bistå med?

Med det meste! Stillingsinstruksen er vid. Hovedsaken er at kreftkoordinatorer har god kjennskap til
tilbudene som finnes for kreftberørte. Kreftkoordinator skal være til hjelp for pasienten fra diagnosetidspunkt. Vi er også til stede for pårørende og
eventuelt etterlatte.

Hvem kontakter deg,
og hva ønsker de svar på og hjelp til?

De fleste som tar kontakt er ferdige med den
travleste behandlingsperioden. Det er først da de
har tid og overskudd til å kontakte en kreftkoordinator. Mange er opptatt av faren for tilbakefall, og har
spørsmål om kosthold, aktivitet og hvile. Det er også
mange spørsmål om hvor fort man skal føle seg frisk
igjen og kan komme tilbake i jobb og vanlige rutiner.
For mange er det å leve med en ny kropp som følge
av kreftsykdommen et viktig tema. De gir behov for
veiledning i det å leve med bivirkninger og seneffekter av behandlingen.
Kreftkoordinatoren kan også være til hjelp under
behandlingen, først og fremst med tanke på lindring
og forståelse av bivirkninger. Hva er normalt og
ikke? En kreftkoordinator er både samtalepartner
og rådgiver. Det er en selvfølge at vi tilbyr samtale til
dem som tar kontakt, både som et første møte og en
videre oppfølging.
Det er også mange som ikke kontakter oss fordi
de føler seg ferdige med sykdommen etter sykehusbehandlingen, og forventer å komme seg på
egenhånd, bare det går litt tid. Jeg tror kreftkoordinatorene kan gi flere kreftberørte hjelp og råd som
letter hverdagen i rehabiliteringsperioden, men vi må
sikre at kreftkoordinatorene er et kjent tilbud.
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Kreftsykepleier Kjersti Stensvåg Hansen er
kreftkoordinator i kommunene Hamarøy, Steigen,
Sørfold og Tysfjord i Nordland fylke.

NORILCO KREFTKOORDINATOR

Mange av mine samtaler med kreftpasienter
handler om opplevelsen og påkjenningen av å
være et slags midtpunkt.

Hvorfor er det behov for kreftkoordinatorer?

Å få kreft er å bli truet på livet. Hvert minste tegn
på sykdom etter diagnosen vil være skremmende.
Psykologisk dukker spørsmålet om tilbakefall opp.
Jeg håper at kreftkoordinatorrollen bidrar til å gi
pasienten raske svar og rask hjelp, slik at man enten
får avkreftet mistanken eller igangsatt aktuelle
hjelpetiltak. Den første tiden etter diagnose er en tid
med sorg, håp, usikkerhet og spørsmål om fremtiden.
Det kan også være mange spørsmål fra det sosiale
nettverket. I en liten kommune kan det oppleves som
en stor belastning bare å gå på butikken. Alle man
treffer «har hørt» og spør, og pasienten må svare
igjen og igjen. Men det kan være en like stor belastning med de som ikke tør å spørre. Mange av mine
samtaler med kreftpasienter handler om opplevelsen og påkjenningen av å være et slags midtpunkt.

Hvorfor må kreftberørte ha hjelp
til å finne de tilbudene som finnes?

Å få kreft betyr for mange at man for første gang
er syk med en sykemelding i hånden. Du er ute i noe
ukjent. Samtidig er NAV-systemet en utfordring.
Mye hos NAV er basert på å hjelpe seg selv, lete
etter skjema og fylle ut byråkratiske søknader
som kommer i retur med manglende opplysninger.
Systemet oppleves kronglete og arbeidskrevende,
og pasienten mangler overskudd til å håndtere dette.
Det føles heller ikke riktig å bruke mye tid på offentlige instanser når livet er truet og andre ting er
viktig. Med hjelp fra en kreftkoordinator, som kjenner systemet og begrepsbruken, kan prosessene gå
raskere og mer smertefritt. I mindre kommuner har
man heller ikke alltid relevante tilbud som psykolog,
ergoterapeut, frisklivssentral, likepersonsordning
og så videre tilgjengelig. Det er utfordrende fordi det
er vanskelig å lete frem informasjonen om aktuelle
tilbud selv, men også man ikke vet hva som finnes og
hva det er mulig å få hjelp til.

Hvordan kan en kreftkoordinator bistå
familier med barn og unge som pårørende?
Det er vanskelig å gi et konkret svar på dette
spørsmålet. Hver familie er forskjellig. For en kreftkoordinator er familien like viktig som pasienten. Det

er viktig å bli kjent med familien og kartlegge deres
spesielle behov gjennom samtaler med hver enkelt.
Da kan vi vi gi tilpasset og individuell hjelp. Kreftkoordinatoren kan også være en støtte i barnehage
og skole med informasjon og undervisning dersom
det er ønske eller behov for det.

Hvordan kan man komme i kontakt
med en kreftkoordinator?

En mulighet er selv å ta direkte kontakt. Ofte ligger
kontaktinformasjon på kommunens hjemmesider,
og det kan også finnes brosjyrer om tilbudet på
legekontoret eller hos NAV. Andre mellomledd kan
også opprette kontakt mellom kreftkoordinator og
kreftberørt dersom sistnevnte ønsker det. Det kan
for eksempel skje gjennom kommunens hjemmetjeneste, via kommunelegen, sykehuset eller Vardesenter. Noen ganger skyldes kontakten tilfeldigheter.
For eksempel kan vi ved hjemmebesøk hos nye kreftdiagnostiserte treffe på en ektefelle som er tidligere
brystkreftoperert og har utfordringer som følge av
dette. Da kan vi avtale et nytt møte for å kartlegge
senkomplikasjoner hos den brystkreftopererte og
finne løsninger.

Hvordan ser en arbeidsuke ut
for en kreftkoordinator?

De er svært ulike og varierte, og krever fleksibilitet.
Hver uke er det både hjemmebesøk og besøk på
kontoret. Pasienter som ikke blir friske og pleietrengende på slutten av livet, får mye hjelp av kreftkoordinator. Jeg prøver å være en teamleder som koordinerer, deltar, gir opplæring og sørger for at det gis
rett hjelp på rett plass til rett tid. Vi støtter opp om
dem som ønsker å være hjemme til det siste, og da
er familie og nære pårørende kjempeviktige medhjelpere. Ellers er det gjennom en arbeidsuke kursing
av helsepersonell, planarbeid i ressursgruppa for
lindring, evaluering av avsluttet arbeid, etikkgrupper
med mer.

Hva gjør en kreftkoordinator bortsett
fra direkte hjelp til kreftberørte?

Det er kjempeviktig at kreftkoordinatoren har et
tverrfaglig samarbeidsteam. Det er både for å til-
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Jeg gjenkjenner det pasientene forteller om, og har
kunnskap om spørsmål, plager og utfordringer som
ofte kan oppstå når man skal leve med og
etter kreft.
rettelegge tilbudet til kreftberørte, og for å vite om
hvilke tilbud som finnes. Et slik samarbeidsteam kan
bestå av helsesøster, kommunelege, skole, barnehage, folkehelsekoordinator, NAV, prest, sosionom,
hjemmetjeneste, sykehjem, hjelpemiddelsentralen,
tannlege, fysioterapeut og palliativt team på
sykehuset. I møter med palliativt team er det også
psykolog, ergoterapeut og lege med spesialutdanning i lindring og kreft. Det er faste møter med
alle disse i løpet av året.

Hvem kan bli kreftkoordinator?

Det står det ingenting om i kravene fra Kreftforeningen, men jeg synes det er nyttig å være kreftsykepleier. Jeg gjenkjenner det pasientene forteller om,
og har kunnskap om spørsmål, plager og utfordringer
som ofte kan oppstå når man skal leve med og etter
kreft. Det kan brukes til å fortelle pasienten hva som
kan forventes av plager og hvordan det kan fore-

bygges. Et konkret eksempel er råd som reduserer
bivirkninger av strålebehandling. Det også en fordel
å kjenne til sykehusets rutiner, stråleenheten og
dagposten som gir cellegift. Det ville vært vanskelig
å forstå en pasient som synes det er fælt å ligge på
strålesenga om jeg ikke hadde sett en stråleseng.

Kan kreftkoordinator hjelpe kreftberørte
som ikke tilhører kommunene du dekker?

Det kan jeg ikke svare på for andre enn meg selv.
Jeg har fått noen henvendelser fra Vardesentret om
pasienter som bor i kommuner uten kreftkoordinator. Da har jeg prøvd å hjelpe gjennom en telefonsamtale, kommet med råd og informert om andre
fagpersoner som kan bistå. Ofte forhåndsavtaler jeg
med andre rådgivere på vegne av den som ønsker
hjelp, slik at vedkommende skal slippe å få beskjed
om at de må ringe et annet nummer gang på gang.

For stomiopererte
For
¡ Vistomiopererte
tar imot blåresept/e-resept på alt av stomiutstyr
¡
¡
¡
¡

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

Trygghet og tilgjengelighet!
Trygghet og tilgjengelighet!
Bandagist 1 Bærum Bandagist 1 Oslo
Bandagist 1 Harstad
Bandagist 1 Bodø
Bandagist 1 Fredrikstad
Bandagist 1 Trondheim
Frøytunveien 4
- tidligere Harstad
Sandakerveien 109
- tidligere Helsekompaniet - tidligere Banda
Selsbakkveien 37
Bandagist
1 Bærum Bandagist
Bandagist
1 Harstad
Oslo
Bandagist
1 Bodø
Bandagist
1 Fredrikstad
Bandagist
1 Trondheim
1357 Bekkestua
Helsebutikk
0484 1Oslo
Jakhelln
Brygge
Sykepleierservice
Migosenteret
Tlf: 67 52
Strandgata
Tlf 21 42 47
Frøytunveien
4 58 68 Sandakerveien
- tidligere
Harstad22
Sjøgata
17
10948 Selsbakkveien
Storgata
12
- tidligere
Helsekompaniet
7027 Trondheim
- tidligere
Banda
37
9486 Harstad
Gratis parkering Migosenteret
1357 Bekkestua
Helsebutikk
8006
Bodø
0484 Oslo
1607 Fredrikstad
Jakhelln
Brygge
Tlf 72 55 56 40
Sykepleierservice
Tlf: 7722
00 17 50
Tlf: 67 52 58 68
Strandgata
Tlf17755 35 000
Tlf 21 42 47 48
Tlf:12
69 30 13 10
Sjøgata
Gratis parkering
Storgata
7027 Trondheim
9486 Harstad
Gratis parkering
8006 Bodø
1607 Fredrikstad
Tlf 72 55 56 40
Tlf: 77 00 17 50
Tlf 755 35 000
Tlf: 69 30 13 10
Gratis parkering
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Vår kunnskap bedrer din livskvalitet!

Oslo-avdelingens

sommertur
2016

tekst: Janne Skuterud

En fin gjeng i alderen 2 år og oppover møttes
på Oslo Bussterminal en lørdag i juni for å sette
kursen mot ”det store utland”, nærmere bestemt
Charlottenberg i Sverige.
Første stopp var på Sanngrund hvor vi inntok
formiddagsmat. Der ble det også tid til en liten
allsang i regi av vårt medlem Inge Vabekk som
hadde med seg ukulele.Turen gikk videre til Magnor Glassverk hvor det ble tid til å se seg rundt,
og litt shopping for de som ønsket det.
Deretter satte vi kursen mot Charlottenberg,
hvor vi hadde god tid til å gjøre unna både ”harryhandelen”, og å nyte det fine været før vi satte
oss i bussen igjen for reise tilbake til Sanngrund.
Der fikk vi servert en nydelig middag med dessert til, før vi startet på turen tilbake til Oslo.

LEKKASJE, SÅR HUD,
LUKTPROBLEMATIKK?

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!
K!
HUS - det er du som eier din blåresept. Du kan fritt velge den

bandagist/apotek, som du mener gir deg den beste service
og oppfølging.

Finn nærmeste butikk på www.banda.no
Følg oss på Facebook/bandakjeden
Bandas hovedkontor: 23 38 48 58

NORILCO LANDET RUNDT

40% AVSLAG PÅ Nytt fra OsloALT FARGET TØY
FRA COMFIZZ

avdelingen
tekst: Janne Skuterud

Vi hadde kommet til slutten av mai og ferien nærmet
seg for mange av oss. Hva passet vel bedre enn
temaet «Å reise med stomi»?
Siv Mirjam Farstad Skaget, Oslo-avdelingens leder,
ønsket velkommen og informerte om kveldens
program. Hun ga deretter ordet til Katinka Hauge fra
NORILCO Bergen.

«Produktene fra Ubri Medical er
imidlertid så utrolig gode, at en får
faktisk ganske mye valuta for pengene.»
Marte Hegstad /
Skribent for Coloplast Norge

Bestill på e-post:
post@ubrimedical.no
merk med høstsalg

Ubri Medical Ltd
Klyveflata 1 • 3740 SKIEN
TLF: 41343181
WWW.UBRIMEDICAL.NO

Katinka begynte med å fortelle litt om seg selv og
om ulike verv hun har hatt i NORILCO i årenes løp,
før hun startet på kveldens tema. Hun er en bereist
ung dame, og har ikke nøyd seg med å dra til reisemål
hvor man har alle fasiliteter innen rekkevidde. Vi fikk
se bilder fra ulike reiser, og fikk høre om erfaringer
hun hadde gjort underveis og utfordringer som kunne
oppstå. Hun hadde mange gode tips i forhold til
hvilke forberedelser som er lurt å gjøre i forkant av
både flyreiser og annen reise, dokumentasjon som er
praktisk å ha med seg i tilfelle behov for medisinsk
hjelp, og at det kan være smart å ha en pakkeliste.
Hun fortalte også om ulike produkter som er nyttig
å ha med seg, som f.eks. væskeerstatningstabletter,
antibac og badebelte/fikseringsbelte.
Ordet gikk videre til Elisabeth Nomerstad. Hun ga
en kort presentasjon over hva kveldens produktleverandør kan tilby oss av produkter og tjenester, og
viste oss noen produkter relatert til de tipsene vi
hadde fått fra Katinka.
Så var det tid for litt å spise og drikke, samt loddsalg.
Underveis kunne de som ville ta seg en tur til produktleverandørens stand for å ta en prat med Elisabeth.
Kvelden ble avsluttet med loddtrekning.

Informasjon
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
LUL
LUL
LUL

KONTAKTINFO

Distriktsleder

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

Likepersonleder

AKERSHUS
Gro Fjellheim • 905 11 569
gelifj@online.no
Jane Halvorsen • 454 87 434
jane@norilco.no

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

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

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

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

TELEMARK
Hilde Øvrebø
355 36 291 / 997 90 003
hilde@ovrebo.net
Marit O. Lien • 980 81 530
mapelien@frisurf.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

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

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

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

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

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

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

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

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 likepersonsleder ikke står spesifisert

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

02013 / 240 22 224
TAST 2

www.norilco.no

post@norilco.no

Avsender: NORILCO, Pb. 78 Sentrum, 0101 OSLO
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Moderma Flex
og Conform 2
urostomiposer for
maksimal diskresjon
og komfort.

Har du testet våre urostomi flerkammerposer?
Moderma Flex og Conform 2 har et unikt flerkammerdesign som sikrer en jevn fordeling av
urinen i posen og gir en mer diskret fasong. Tappekranen er myk og åpnes/lukkes sikkert ved
et enkelt grep.
Vårt endels system Moderma Flex leveres både som flat og konveks. Både ferdig hullet og
oppklippbar med starthull fra 20 til og med 35 mm.
Vårt todelte system, Conform 2, består i tillegg til silkemyke poser, av flere ulike flate og konvekse plater.
Som eneste leverandør har vi integrert Ceramid, kroppens eget fettstoff, i hudplaten CeraPlus.

Felles egenskaper
• Diskret profil
• Myk tappekran med trinnløs regulering
• Ekstra dråpefanger
• Brukes sammen med Hollister nattpose 5550/915324

Ønsker du mer informasjon eller en vareprøve?
Ta kontakt på e-post kundeservice.norge@hollister.com
eller tlf 66 77 66 50. WEB: www.hollister.no
Hollister Ostomy. Details Matter.
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