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INNMELDING me+

Navn: _____________________________________________________________    

Adresse: ___________________________________________________________

Postnr.: ___________________ Sted: ___________________________________

E-post: ____________________________________________________________   

Telefon: ___________________________________________________________

Jeg gir herved ConvaTec tillatelse til å registrere mine opplysninger fra dette skjemaet i en database. Jeg forstår at mine 
opplysninger blir behandlet konfi densielt og kun av autorisert ConvaTec personale. ConvaTec vil ikke utlevere mine opp-
lysninger til andre parter uten min tillatelse, kun hvis det er lovpålagt. Jeg aksepterer at mine opplysninger vil bli brukt 
anonymt i markedsføring og at ConvaTec kan kontakte meg for å diskutere den informasjonen som er gitt.

✁
™

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

Hilsen Kundeservice 
8OO 3O 995

Vi brenner for å gjøre en forskjell 
for deg som er stomioperert

DU KAN OGSÅ MELDE
DEG INN I me+ VIA VÅR
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Vær deg selv.  
Føl deg trygg

Nye Brava® beskyttende tetningsring forbedrer stomiutstyrets tilpasning. 
Den er utviklet for å beskytte mot lekkasje og beskytte huden.

Brava beskyttende tetningsring brukes for å tette sprekker mellom stomien din og 
hudplaten. Polymer-sammensetningen har spesielle fordeler:

Enkel å forme 

Tetningsringen er enkel å forme, passer 
perfekt rundt stomien og kan påføres på 
ujevn hud. Den holder seg trygt på 
plass, men er likevel enkel å fjerne.

Dobbel beskyttelse

Tetningsringen beskytter mot lekkasje 
fordi den er oppløsningsresistent. Den 
beskytter huden ved å absorbere fukt 
og etterlater minimalt med kleberrester.

NY!

For informasjon eller gratis vareprøver ta kontakt på 
tlf. 22 57 50 00 eller gå inn på www.coloplast.no.

The Coloplast logo is a registered trademark of Coloplast A/S. © 2016-09. All rights reserved Coloplast A/S, 3050 Humlebaek, Denmark. 
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Leder

STYRELEDER JANE HALVORSEN

E-post jane.halvorsen@norilco.no

Kjære leser!
Mange som blir alvorlig syke får veldig mye å forholde 
seg til. Selve sykdommen og behandling, rehabilitering, 
jobb og sykemelding. Man kan også få mange tjenester 
å forholde seg til. I dette nummeret fokuserer vi på 
rettigheter, og vi håper at denne utgaven av NORILCO-
nytt kan være et bidrag for å øke kunnskapen hos våre 
medlemmer.

Jeg vil takke NORILCO Oppland som var vertskap for 
representantskapsmøtet i NORILCO som ble arrangert 
på Lillehammer 21.-23. oktober. De stilte mannsterke 
og bidro til at representantskapet også fikk et kulturelt 
innhold og god stemning. I dette nummeret kan du 
lese om det viktige organisasjonsarbeidet som våre 
medlemmer går i møte i den kommende perioden. Rep-
resentantskapsmøtet er foreningens øverste demok-
ratiske organ, og har to hovedfunksjoner. Det ene er å 
oppsummere og se tilbake på perioden som har gått. 
Den andre funksjonen er å legge rammene for repre-
sentantskapsperioden som kommer, blant annet ved å 
bestemme hvem det er som skal holde orden sentralt. 
Perioden som har gått har vært full av utfordringer, men 
når jeg ser tilbake har det først og fremst skjedd mye 
positivt. Det har blitt lagt ned en enorm innsats fra våre 
likepersoner og tillitsvalgte i distriktene, og sentralt 
har vi arrangert en rekke arrangementer for våre ulike 
målgrupper. Noe av det som gjør det så fantastisk å 
engasjere seg i vår forening er at vi får tilbakemeldinger 
på at vårt arbeid gjør en forskjell. NORILCO samler folk 
og legger til rette for at man kan dele erfaringer. Det har 
stor verdi å vite at man ikke er alene. Det er mange som 
har gått i dine sko tidligere – og de deler gjerne av sine 
erfaringer så veien kan bli litt lettere å gå. 

En av de store endringene som har skjedd i løpet av de 
siste årene er en annerkjennelse og tydeliggjøring av at 
mage- og tarmkreft tilhører vår målgruppe. NORILCO 

har med implementeringen av mage- og tarmkreft blitt 
en organisasjon med et større nedslagsfelt – og vi har 
potensielt mulighet for å være betydningsfulle for flere 
mennesker som trenger en ekstra i sin heiagjeng.

Representantskapsmøtet har lagt føringer for de to 
neste årene, og delegatene har bekreftet at vi er på rett 
vei ved å videreføre mye av det arbeidet vi har gjort i 
foregående periode. Det som er nytt og veldig spennende 
er at vi i 2018 skal arrangere en storsamling. Vi skal 
slå sammen alle sentrale arrangementer og treffes på 
tvers av alder, interesse og operasjoner og diagnoser. 
Jeg gleder meg allerede og er overbevist om at det vil 
ha stor verdi for foreningen og for deltagerne.

Nå som denne perioden går mot slutten vil jeg takke 
de fine folka som jeg har hatt æren av å jobbe sammen 
med i styret. Jeg vil spesielt takke de som går ut av 
styret for den innsatsen de har lagt ned. Jostein, Tone 
Pernille og Siri, dere har vært med på løfte foreningen 
og gjort en formidabel innsats. Tusen takk!
Jeg er så heldig at jeg har fått fornyet tillitt og er bæret 
over å ha blitt valgt til å lede NORILCO de to neste 
årene. Jeg takker representantskapet for tilliten!

Det nye styret er en god miks av erfarne «styreveteraner» 
og noen nye fjes. Velkommen til dere nye! Jeg gleder 
meg til å ta fatt på den nye perioden sammen med dere. 

Jeg ønsker alle NORILCO-Nytts lesere en fin høst!

Vennlig hilsen 
Jane Halvorsen

styreleder
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NORILCO FORDOMMENE GJORT TIL SKAMME

Får full støtte etter
medisinsk tabbe
Legene på Ahus gjorde en feil som gjør at Charlotte Olsen Elli fikk stomi 
unødvendig. Nå har Elli blitt tilkjent erstatning av Pasientskadeerstatningen, 
og hun vil råde andre til å søke erstatning hvis de opplever feilbehandling.

tekst: Margrethe Gustavsen 

Det skal egentlig ikke være mulig å overse, forteller 
Charlotte Olsen Elli. 

Hun er i dag 24 år gammel. Elli var 18 år da de 
uforklarlige magesmertene begynte å komme. Det 
ble mange turer fram og tilbake til sykehuset, men 
etter de mange undersøkelsene på Akershus univer-
sitetssykehus (Ahus) satt de igjen uten noen klare 
svar. Undersøkelsene viste ingenting galt, kunne 
legene fortelle. Smertene hun kjente var derfor mest 
sannsynlig psykiske eller psykosomatiske, fikk hun 
videre beskjed om.

Men legene tok feil, skulle Elli senere finne ut av.  
Resultatene av undersøkelsene hun hadde tatt på 
Ahus hadde ikke blitt analysert grundig nok. 

- De testet meg godt nok, de tok alle testene som 
går an å ta for mage. Jeg tok alle undersøkelser uten 
noen form for funn eller fastsatt diagnose. 
Den omfangsrike prolapsen på tarmen hadde ikke 
blitt funnet av legene. 

- Det ble oversett, rett og slett. Heldigvis er dette 
journalført, det er jo derfor jeg får igjen på erstatning, 
sier Elli. 
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NORILCO FORDOMMENE GJORT TIL SKAMME

Gikk til privatklinikk for ny vurdering
Så fulgte flere år med store smerter og redusert 
livskvalitet. Samtidig vokste det fram en gnagende 
mistanke om at hun ikke fikk den behandlingen hun 
faktisk skulle ha. Til slutt kontaktet hun en privat-
praktiserende lege.

- Jeg tenkte nå orker jeg ikke mer, jeg må prøve å 
sammenligne det her med en privat undersøkelse, 
sier Elli.

Hun bestilte rektoskopi på Volvat bare noen få 
dager etter det ble utført koloskopi på Ahus. Der ble 
hun møtt av en lege som også jobbet på Både Volvat 
og det offentlige sykehuset Bærum Sykehus. Hos 
ham ble prolapsen tidlig funnet, og konklusjonen ble 
dermed en helt annen enn på Ahus.

- Hans første mistanke var en Prolaps på tarmen etter 
første undersøkelse. Han fikk meg deretter inn på 
Bærum sykehus, så jeg fikk slippe å betale for privat 
dyr behandling. Han fikk meg også foran i køen, og 
jeg ble operert for tarmprolaps på 18 cm i november 
2015, sier Elli. 

Tarmen fungerte ikke
Etter operasjonen var prognosen at hun mest 
sannsynlig skulle bli som før, men det endte ikke slik. 
Det ble etterhvert klart at tarmen ikke hadde tålt år 
med prolaps og klyster, og ikke lenger fungerte. 

- Når operasjonen for prolaps var gjort forventet jo 
alle at «nå blir det bra». Vi hadde ikke i våre tanker 
at det ikke skulle bli det, da de fleste opererte blir 
bra. Men jeg merket fort at tarmen var svak og ikke 
virket, forteller Elli. 

Etter mange runder tok legene til slutt en beslutning: 
Det var ikke mulig å komme utenom stomi. 

- Legen ville jo i hovedsak ikke gi meg stomi. De synes 
jo det var veldig fælt at det skulle ende sånn, sier Elli. 

Hun roser Bærum sykehus for sympati, empati, trygg- 
het. Spesielt kirurgen har hun fått et godt forhold til. 
Elli er stolt av å være pasient der og bli behandlet av 
dyktige fagfolk. 

Fryktet påkjenningen av erstatningssak
Elli har hatt store utlegg i medisinsk utstyr årene hun 
var syk. Siden plagene startet har hun hatt utlegg på 
flere hundre tusen kroner i avføringsmidler, som er 
enormt kortbart i lengden. I tillegg kom tap av inntekt 
og livskvalitet. Likevel var hun redd for å søke erstat-
ning. Hun hadde et inntrykk av at det var vanskelig 
å få medhold i erstatningssaker, og fryktet at det 
skulle bli en smertefull prosess hun var for svak til.
 
- Jeg var jo veldig opprørt. Det er en veldig sårbar 
situasjon du er i, sier hun. 

Mannen til Elli foreslo å søke erstatning likevel. 

- Mine tanker var jo at det ikke var noen vits. Hvis 
det er så vanskelig å komme gjennom som jeg hadde 
lest og fått et bilde av, ville det bli umulig. Flertallet 
jeg har snakket med som har prøvd sier jo at «det er 
umulig». «Avslag», «rettsak» og «anke» var ord som 
gikk i hodet mitt. Tanken på en slik kamp fristet ikke 
nå, forteller Elli. 

Glad hun søkte
Mannen overtalte henne likevel til å søke Norsk 
Pasientskadeerstatning (NPE), og hun ga NPE ret-
tigheter til å innhente alle dokumenter. Det er hun 
glad for i dag.  NPE tok kontakt med advokat, som 
gjorde det meste av papirarbeidet. 

Hos NPE følte Elli seg godt ivaretatt av både sak-
kyndige og saksbehandlere. Også advokaten, som 
spesialiserer seg på slike saker, får mye ros av Elli. 

- Jeg skrev bare kort og fortalte det som hadde 
skjedd, og så innhentet NPE resten fra sykehuset/
min journal. Det var masse arbeid jeg slapp da jeg har 
en enormt bra advokat som tok seg av det meste, 
sier Elli. 

Hun er glad for at hun endte opp med å søke, og at 
frykten viste seg å være ubegrunnet i hennes tilfelle. 

- Fordommene stemte ikke. Har man en god relasjon 
til vedkommende så kommer man langt. Jeg har et 
veldig godt forhold til både advokaten og saksbehand- 
leren min, sier Elli. 

Jeg kunne valgt å være veldig bitter og leve med å 
ikke akseptere dette, men mitt liv blir mye lettere 
ved å akseptere og leve videre
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Dansac X-tra Strips er en ny type plateforsterkere laget av fleksibelt materiale 

som fyller ut ujevnheter og former seg etter kroppens konturer. De danner en 

ekstra beskyttelse rundt kanten på hudplaten og kan være med på å forlenge 

utstyrets bæretid.

God passform

>  Tre-delt design gir individuelt tilpasset beskyttelse rundt alle typer hudplater

> Passer til alle kroppsfasonger

Ekstra trygghet

>  Hudvennlig, feksibel og elastisk hydrokolloid  fester godt selv på ujevn hud

>  Forlenget bæretid gir ekstra trygghet

Komfortabel og praktisk

>  Mykt, elastisk og vannavstøtende materiale gir bevegelsesfrihet og er enkelt i bruk - selv 

selv for de med nedsatt motorikk

> Gjennomsiktig plastemballasje - praktisk og hygienisk

Dansac  
X-tra Strips 
For ekstra trygghet.

Dansac X-tra Strips

INNHOLD REF

Strips                                    075-30/962033

SPESIFIKASJON

Eske  á 30 stk

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

Tips fra Charlotte Olsen Elli
• Få alt journalført. Man kan sjekke selv at det  
 er journalført. Det er ikke alltid ting blir det, 
 og skal man få erstatning i fremtiden så må 
 man ha det journalført slik at det er skriftlige 
 bevis i saken. 

• Pasientskadeerstatningen betaler for 
 advokatarbeidet etter endt medhold. 
 Elli tipser uansett å ha en dyktig advokat, ikke 
 fordi NPE er vanskelig, men fordi det er mye 
 støtte og trygghet spesielt hvis du ikke har 
 noe erfaring tidligere. Riktig hjelp er viktig. 

• Få en god tone med saksbehandler, ikke vær 
 redd for å ringe hvis du lurer på noe! 

• Sørg for kvittering/bekreftelse på 
 medisinske utlegg 

• Ikke la deg skremme av avisoverskrifter 

• Det koster ingenting å søke NPE og du 
 trenger ikke nødvendigvis advokat.

Fikk medhold
Nå har Elli akkurat blitt tilkjent erstatning. Hun er 
lettet over at hun har blitt trodd og fått bekreftet at 
sykehuset hadde handlet galt. Hun forteller at det 
blir en lettelse å få dekket de enorme utleggene til 
alt av medisiner, tapt arbeidsinntekt og fremtidige 
inntektstap. Beløpet kommer godt med for et ungt 
par som har slitt med økonomien på grunn av utgif-
tene feilbehandlingen førte med seg.

- Det tok ikke mange måneder fra jeg søkte til jeg fikk 
en muntlig beskjed fra NPE at jeg mest sannsynlig får 
medhold da saken min var godt dokumentert og klar.
Saken ble vurdert opp mot sakkyndige tre ganger, 
og alle tre gangene mente de at dette ikke var god 
medisinsk praksis. 

- Jeg har ikke møtt noe motgang fra NPE i det hele 
tatt. Nå har jeg endelig fått utbetalt A-konto mens 
dette påberegnes. Da overfører de et forskudd med 
et beløp jeg selv foreslo med advokaten som ble 
overført dagen etter. 

Skår i gleden
Selv om mye har ordnet seg, er det likevel seks viktige 
år som har gått med totalt. Elli har nå en stomi som 
hun aldri hadde trengt hvis legene hadde trodd på 
henne, og sett på prøvene hennes på nytt. Derfor er 
hun litt kritisk til at konsekvensene for sykehuset har 
vært så små, selv om det bare er et lite skår i gleden. 

- Jeg synes det er dritt at det er sånn. Spesielt unge 
jenter kan fort få beskjed om at det er noe psykisk. 
Sånn burde ikke være i det hele tatt. Hvorfor jeg tror 
dette er fordi 99 prosent av alle som kontakter meg 
er jenter, men for alt jeg vet så kanskje ikke mann-
folka snakker høyest, legger Elli til. 
Hun beskriver straffen Ahus har fått, en bot på 
100.000 kroner, som «ubetydelig».  Likevel er hun 
ikke bitter, understreker hun.

- Jeg kunne valgt å være veldig bitter og leve med å 
ikke akseptere dette, men mitt liv blir mye lettere 
ved å akseptere og leve videre, sier hun. 
Elli lever i dag godt med stomi, og gleder seg enormt 
mye til å starte livet. 

- Endelig kan jeg begynne å leve igjen og for første 
gang på seks år. Jeg føler meg lykkelig som jeg aldri 
før har gjort. Jeg er takknemlig for mye, og fokuserer 
på det gode selv om mye er tøft. Det er så mye bra 
som har skjedd den siste tiden, avslutter hun.
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NORILCO UFØREREFORM

- Tidligere var det mange tilfeller der personer hadde 
inntekt noe over inntektsgrensa, men som likevel 
måtte betale mye mer tilbake til NAV. Stortinget 
vedtok nye regler fra 1. januar 2015 som sikrer at det 
alltid vil være lønnsomt å jobbe, sier seksjonssjef for 
familie og pensjon, Therese Krohn i NAV.

I tillegg til problemene med inntektsgrensen er det 
også gjort endringer for at man ikke skal risikere å 
få mindre enn det uføregraden tilsier fordi man kan 
jobbe mindre enn man trodde på forhånd.

- Nå vil det foretas et etteroppgjør når likningen 
for året er klar. Det er viktig at du i løpet av året 
melder inn den årsinntekten du forventer å tjene. 
Du kan enkelt melde fra til NAV ved å logge deg inn 
på selvbetjeningsløsningen «ditt NAV». Hvis du ikke 
klarer å jobbe like mye som du hadde oppgitt, så kan 
du være trygg på at du får etterbetalt det du skal ha, 
sier Krohn. 

Uheldige utfall
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon(FFO) er 
enige med intensjonen i de nye reglene, men har 
vært bekymret for at en rekke grupper skulle komme 
dårligere ut økonomisk, selv om dette ikke var 
 intensjonen.

- Det har etter innføringen av ny uføretrygd blitt 
avdekket en del utilsiktede konsekvenser, som det 
er viktig at det gjøres noe med. Myndighetene har 
tatt tak i en del av det som er kommet fram. FFO er 
opptatt av at det gjøres noe med dette, samt andre 
urimelige utslag knyttet til uføres økonomi, sier 
fagpolitisk rådgiver Grete Crowo i FFO.

Den faktiske virkningen av uførereformen og inntekts- 
endringer vil fremgå i oktober 2016 i forbindelse med 
etteroppgjøret.  I år har ikke regjeringen gått i detalj 
i fremleggelsen av statsbudsjettet på hva man har 
sett til nå av virkningen av uførereformen.

- Det er vi spent på, om det er fasiten vil vise om 4 av 
10 som var tidligere anslag, viser seg å være riktig. 
Mange av dem som forventes å få en lavere netto-
inntekt befinner seg i gruppen av uføretrygdede som 
har tjenestepensjon eller annen uføretrygd som ikke 
er fra folketrygden, sier Crowo.

Sitter igjen med mindre
En av forskjellene fra tidligere er at trygd skattes 
som vanlig inntekt. Dermed gis det ikke lenger sær-
fradrag i skatten for uføretrygdede. For å kompen-
sere for dette, har uføretrygden blitt økt, opplyser 
Krohn.

Uførereform med uheldige 
konsekvenser
I oktober i år kan man endelig se hva de økonomiske konsekvensene for 
uføre har vært av uførereformen som trådte i kraft i 2015. De økonomiske 
konsekvensene har allerede vært store for noen, uten at reformen ser ut 
til å ha bidratt til å knytte uføre tettere til arbeidsmarkedet.

Hvis du ikke klarer å jobbe like mye som 
du hadde oppgitt, så kan du være trygg 
på at du får etterbetalt det du skal ha
     Therese Krohn i NAV

tekst: Margrethe Gustavsen foto: NAV og FFO
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NORILCO UFØREREFORM

Problemet er at andre ordninger beregnes utfra 
bruttoinntekten, som nå blir en del høyere. Dette 
har gjort at flere har falt utenfor bostøtteordningen. 
Derfor kjemper FFO for en permanent løsning for 
dem, forteller Crowo.

-  Det er 21 000 som er i en midlertidig skjermings-
ordning, men det er 4000 som ble uføre etter 2014 
eller fikk innvilget bostøtte etter 2015 som ikke 
fanges opp i skjermingsordningen. Det er lovet en 
permanent løsning for bostøtten til uføretrygd-
ede. Overgangsordningen som skal virke ut 
2017 er utilstrekkelig, sier hun.

En annen gruppe som har fått problemer 
etter omleggingen er uføre som har 
gjeld. Disse har mistet et fradrag de 
har hatt tidligere. FFO ønsker derfor 
å forlenge de skjermingsordningene 
som har blitt innført.

- Mange av dem som har vært i kon-
takt med FFO etter at ny ordning ble 
iverksatt har vært opptatt av inntekts-
endringer. Det er innført en treårig 
overgangsordning, fordi skattefradraget 
de hadde knyttet til gjelden ble redusert. 
Myndighetene erkjente at mange kunne tape 
store summer med reformen, og så derfor at 
det var behov for en skjermingsordning. Vi mener 

at overgangsordningen med skattefradrag for 
uføretrygdede med gjeld må forlenges til seks 

år, sier Crowo.

Ingen positiv effekt
En av hovedbegrunnelsene for å legge 

om uføreregelverket var at man ville 
øke arbeidstilknytningen til uføre ved 
å gjøre det mer lønnsomt økonomisk å 
arbeide. Det har ifølge undersøkelser 
gjort etter et halvt år, ikke fungert et-
ter hensikten. Hvis man skal nå målet 
om økt arbeidstilknytning kan det 
derfor være nødvendig å se på noen av 

de andre årsakene til lav tilknytning til 
arbeidsmarkedet.

- Det er mange terskler selv om det er et en-
klere og mer tilpasset regelverk, sier Crowo. 

Hun viser til at det er flere andre utfordringer 
som kan tas tak i for å bedre tilknytningen, som 

tilrettelegging, å finne jobber som er fleksible og 
med lave stillingsbrøker, og jobber som passer med 
kompetansen man har. 

- Noen har også behov for ny kompetanse eller om-
skolering om de skal kunne delta i arbeidslivet igjen. 
Noen har aldri vært i ordinært arbeid. Samtidig er 
selve arbeidsmarkedet også strammere nå, avslutter 
Crowo.
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IloBa® Midi Black Edition 
endelt, tømbar pose med 
tilbakeslagsventil og nytt 
filter!

Festeplaten er oppbygd av to forskjellige 
hydrokolloider med ulike egenskaper. 

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

Produktene fås på blå resept!

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

Beskytter stomien

Yttervegg

Yttervegg

Beskytter filteret

Festeplate

Non-woven, mykt posetrekk

Tilbakeslagsventil

Brobekkveien 107 • 0582 Oslo • Tlf. 22 72 03 00 • Fax 22 72 03 01 
post@kvinto.no • www.kvinto.no
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Høsttur til 
Stomperud-
bygda
Siste lørdag i september dro 
Oslo-avdelingen på tur til Sørum 
kommune, eller Stomperud-bygda 
som den blir kalt på folkemunne.

Vi var en liten gjeng på 18 personer som reiste av 
sted for å bli litt bedre kjent med Sørum kommune. 
Første stopp var Bjørkesalen på Ålgård.  Der ble 
vi møtt av Svein Samuelsen som spilte trekkspill-
musikk og Hilde Sletholen som driver Bjørkesalen 
og som hadde dekket et flott lunsjbord til oss. Etter 
lunsj ble Samuelsen med som guide og loset oss 
gjennom Sørums flotte landskap. Han fortalte om 
drift og gårdsliv mens vi kjørte forbi Sørumsand, 

tekst/foto: NORILCO Oslo

Svein Samuelsen, som gjerne kalles fjøsnissen i november og 
desember, viser oss en av gjenstandene han har laget av tre.
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KoloBa Soft® Black Edition 
endelt kolostomipose med 
innebygget nytt filter!

Midi

Mini

Åpning for inspeksjon

Filter

Non-woven for- 
og bakside

Innebygget skillevegg 
gir ekstra beskyttelse

KoloBa Soft® Black Edition har innebygget 
skillevegg med perforeringer mot filteret. 
Det nye filteret har absorberende funkjon 
som  filtrerer fukt og lukt effektivt. 

KoloBa Soft® Black Edition kan gi en reell 
kvalitetsforbedring for mange. Stomiposen 
leveres i to størrelser Mini og Midi.

Produktene fås på blå resept!

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

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

Bingen lenser, Rånåsfoss kraftstasjon bygget i 1917, 
og Rånåsfoss bru – Sørums lille «Golden Gate». 
Deretter fortsatte turen til Blaker skanse, en kultur-
historisk perle på Romerike som ble besluttet anlagt 
i 1682 til forsvar mot innmarsjlinjene fra Sverige. Vi 
fikk også se Urskog-Hølandsbanen der museums-
jernbanen Tertitten fremdeles er i drift – og jammen 
sto det ikke en statue av Nr. 91 Stomperud ved sta-
sjonsbygningen. Stomperud er soldaten som så langt 
har hatt militærtjeneste i 77 år, helt siden de første 
tegneseriestripene kom i Norsk Ukeblad i 1939. 

Til sist stoppet vi på Armoen gård i Blaker der  
Samuelsen driver verkstedet «Ting av tre» som pro-
duser gaver til de som har alt. Her fikk vi en demon-
strasjon av de utallige gjenstandene Samuelsen har 
laget. Før vi kjørte tilbake til Bjørkesalen og Hildes 
hjemmelagde elgkarbonader, fikk vi også handlet 
med oss litt av de artige tingene.

Veldig hyggelig å få bli bedre kjent med Sørum, takk 
for oss!

Svein Samuelsen på trekkspill.
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NORILCO REPRESENTANSKAPSMØTE

Representantskapsmøte 2016

Livlig på Lillehammer
Delegater og observatører gikk en innholdsrik helg i møte på Lillehammer 
da NORILCO Oppland var vertskap for NORILCOs representantskap sent 
i oktober.
tekst og foto: Margrethe Gaassand

Hovedstyret
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NORILCO REPRESENTANSKAPSMØTE

Nærmere nitti personer deltok på møtet og alle 
ble godt tatt imot av velkomstkomiteen fra 

Opplands-avdelingen ved ankomst. Det var et tett 
program gjennom helgen med selve representant-
skapsmøte på lørdag og kurs for tillitsvalgte på 
søndag, men likevel hadde NORILCO Oppland klart å 
legge til rette for litt fornøyelse også. På fredag fikk 
deltagerne på møtet mulighet til å besøke Maihau-
gen og det var live musikk både fredag og lørdag. 
Det var tydelig at vertsavdelingen i Oppland hadde 
lagt ned mye arbeid i forberedelsene, og selv om 
leder i NORILCO Oppland Kari Fjeset Aasen var glad 
for at det var over på søndagen, var hun også svært 
fornøyd med innsatsen i avdelingen.

Full fart framover
Daglig leder Simen Brændhaugen er også fornøyd 
med gjennomføringen av møtet og setter pris på 
at representantskapet har lagt tydelige føringer til 
hvilken retning de ønsker at foreningen skal gå i.  
Jeg ser fram til å jobbe med vår nye handlingsplan, 
og både hovedstyret og distriktsavdelingene har nå 
en klar bestilling for hva som skal gjennomføres og 
jobbes med de neste to årene. 

Jeg ser fram til å jobbe med vår nye handlingsplan, og både 
hovedstyret og distriktsavdelingene har nå en klar bestilling for 
hva som skal gjennomføres og jobbes med de neste to årene.

Kari Fjeset Aasen
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Leiv Halvor Hebnes

Handlingsplanen skal være et styringsverktøy for 
å styrke likepersonstjenesten, legge til rette for 
erfaringsutveksling på tvers av distriktsavdelings-
grensene og sørge for god informasjonsflyt i hele 
foreningen. Representantskapet vedtok også fire 
ulike uttalelser som gir grunnlag for det interesse-
politiske arbeidet som skal videreføres.  Dette er 
gode verktøy for oss, og det er fint å vite at vi har 
foreningen bak oss når vi jobber nasjonalt, sier 
Brændhaugen.

Friskt og erfarent
Noe av helgens spenning var knyttet til valget, men 
valgkomiteens innstilling ble ikke utfordret stort. 
Kandidatene som stod på valg fikk alle tillit hos 
medlemmene, og det nye styret som trer i kraft den 
1. januar 2017 er sammensatt av både nye og kjente 
fjes. Jane Halvorsen, som har vært konstituert styre-
leder siden september 2015 skal lede hovedstyret 
videre gjennom de neste årene. 

– Jeg er glad og rørt for å ha representantskapet i 
ryggen. De har gitt hovedstyret klare føringer, og jeg 
verdsetter forventninger de har til oss. Det var også 
fint å få samlet distriktsavdelingene på søndagen for 
å diskutere både små og store utfordringer lokalt, 
dette er helt avgjørende for å kunne tegne opp de 
store linjene for foreningens framtid. Jeg tror det 
er et godt styre som nå fører arbeidet videre, og jeg 
gleder meg til fortsettelsen. 

Knut Henry Ellingsen, æresmedlem og en av organi-
sasjonens stiftere deltok tradisjon tro på møtet, 
og ble blant annet valgt inn i foreningens nye 
kontroll- komite. Han hadde også en god følelse ved 
møtets slutt.  Det er tydelig at det er framgang i 
foreningen, det er lett å se at det er godt samarbeid 
mellom hovedstyret og sekretariatet, men også at 
dialogen mellom styret og medlemmene er god, 
uttaler Ellingsen til NORILCO-nytt. 

Det har vært veldig koselig, spesielt det å treffe 
folk som jeg ikke ser så ofte. Jeg har møtt mange 
som jeg ikke har sett siden jeg var med som barn. 

Elin Merete Andøl

Elin Merete Åndøl



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. 

Knut Henry Ellingsen

Ny på repmøte: 
Selv om talerstolen var hyppigst besøkt av 
foreningens gamle travere, var det flere ferske 
delegater i salen. Elin Merete Andøl, leder av 
Norilcos Ungdom i Sør-Trøndelag var på repre-
sentantskapsmøte for første gang. 

Har du hatt en bra helg?

Ja! Det har vært veldig koselig, spesielt det å 
treffe folk som jeg ikke ser så ofte. Jeg har møtt 
mange som jeg ikke har sett siden jeg var med 
som barn. Synes også det er fint å treffe nye 
folk, og se forskjellen på dette arrangementet 
og vinterkonferansen til NORILCOs Ungdom. 

Leiv Halvor Hebsnes, som er fersk likepersons-
leder i Sør-Rogaland, og styremedlem i samme 
distriktsavdeling var også på representantskaps- 
møte for første gang: - Det har vært en bra helg 
med interessante diskusjoner og mye input. Det 
har vært godt å være sammen med likesinnede. 
Jeg pleier å si at vi må jobbe på en slik måte at 
vi gjør vår forskjellighet til en styrke, - ikke en 
svakhet. 

Fra venstre: Jostein Sandvik, Siri Lauvrakog Tone Pernille Sivertsen
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- Individuell plan er en rettighet, for pasient og bruker 
med behov for langvarige og koordinerte tjenester. 
Dette er for de som har behov for sammensatte tjen-
ester innad i kommunen eller på tvers av kommune 
og spesialisthelsetjeneste, sier Anette Christiansen. 

Anette Christiansen er rådgiver ved koordinerende 
enhet i Hamar kommune, og har ansvar for opplæring 
av de mange koordinatorene som følger opp indivi-
duelle planer. -I Hamar kommune har vi nå rundt 290 
planer. De som har individuell plan får oppnevnt koor-

dinator som skal sørge for samordning av tjeneste-
tilbudet og utarbeidelse av individuell plan.  
I Hamar kommune brukes et elektronisk system som 
er web-basert, hvor brukeren har innsyn i planen 
sin og brukeren kalles her for planeier. Planeier kan 
logge inn i sin egen plan, og kan delta i å utarbeide 
planen sin selv. -Det er absolutt en klar brukermed-
virkningsfordel, sier Christiansen.

Faste rammer for oppfølging
Individuell plan trenger ikke å være et helsetilbud, 
eller et rehabiliteringstilbud, men kan gjelde hver-
dagsmestring eller habilitering, det er en plan som 
skal sikre at pasienter og brukere skal få et helhetlig, 
koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. 
Dette skal bidra til å sikre brukermedvirkning, altså 
egen innflytelse på egen situasjon, og skal i tillegg 
styrke samhandlingen mellom tjenesteyter, pasient, 
og også eventuelt pårørende.  

Ikke alle kommuner har et elektronisk planverktøy, 
men selv om det ikke dette er pålagt, forutsettes det 
at kommunene har et system som muliggjør oppføl-
gingen av planene. En individuell plan skal uansett 
ha en egen utforming, slik at koordinator og planeier 
i fellesskap med tjenestetilbyderne kan sikre at 
målene i planen nåes. 

-En individuell plan består ofte av ett hovedmål, der 
hovedmålet pleier vi å oppfordre de som eier planen 
til å si noe om hva som er drømmen deres. Vi starter 
gjerne med å stille noen spørsmål, som
hvor ønsker du å være om 3-5 år? Hvordan ønsker du 
at livet skal være da?

Individuell plan
- noe for deg?
I 2002 ga Helsedirektoratet ut veileder for individuell plan, som angir 
retningslinjer for oppfølging og koordinering av brukertjenester.  
En rettighet, et verktøy og nye muligheter - kanskje også for stomi- og 
reservoarpasienter?

tekst/foto: Margrethe Gaassand/ Privat
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Informasjon:

Web: www.ynolens.no

Mail: stomi@ynolens.no

Telefon: 95 22 21 58

Målbar mestring underveis
- Mange har ønske om fast jobb. Men det er individu-
elt hva folk ønsker. Når man har en stor drøm i enden 
om noen år, oppfordrer vi til å utforme konkrete 
delmål underveis. 

Planen settes opp i samarbeid mellom planeier, 
koordinator og i møte med tjenesteyterne av de 
tjenestene som planeier har behov for. Hovedmålet 
kommer først, men viktige delmål med tilhørende 
tiltak kommer under, og det anbefales at delmålene 
er så konkrete som mulig, sånn at de kan måles -og 
oppnås. -Det ligger gode mestringsopplevelser i å se 
at man kan klare noe, sier Christiansen. 

En idé for gastropasienter? 
I dag er det ingen i Hamar kommune som har beny-
ttet seg av muligheten til å få utarbeidet en indivi-
duell plan på bakgrunn av problemer med mage og 
tarm. Det betyr ikke at dette er en løsning for sto-
miopererte eller personer som har utfordringer med 
fordøyelsessykdommer. -Det å leve godt med stomi, 

og få riktig tilrettelegging er viktig, og det er absolutt 
diagnoser og tilstander hvor en individuell plan kunne 
vært et godt verktøy.  Det kommer gjerne an på hvor 
hardt rammet man er, eller hvilken situasjon man er i, 
det er så ulikt hva den enkelte trenger hjelp til. 

Hva vil du si til pasienter og brukere som trenger 
oppføling til problematikk som sammenhenger med 
mage og tarm? 

-Ta kontakt med fastlegen! Og be fastlegen ta kon-
takt med kommunen, det er gjerne koordinerende 
enhet. Servicekontorene i kommunene burde vite 
hvem i kommunen som har ansvar for individuell plan. 
Dersom brukerens utfordring er knyttet til i spesialist- 
helsetjenesten har de også en koordinerende enhet, 
hvert helseforetak har en slik. 
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NORILCO DETTE SKJER

Dette skjer
SENTRALT

Likepersonskurs for nye og 
erfarne likepersoner

35+ samling
Tid: 11. - 13. november
Sted: Scandic Oslo Airport, Gardermoen
Les mer om kurset på www.norilco.no
Spørsmål om samlingen kan rettes til: 
ina@norilco.no

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

NORILCO NORDLAND

Medlemstreff og julemiddag 
Medlemmer i Sandnessjøen- og Mosjøen-  
området inviteres til i Mosjøen.
Tid: 26. November kl. 19:00
Sted: Lyngengården hotell, Mosjøen

Medlemstreff med
julemiddag i Bodø
Tid: 30. November kl. 18:00
Sted: Cafe Gidsken, Luftfartssenteret i Bodø

Lærings-og mestringskurs for
deg som har stomi
Tid: 7. - 8. desember kl. 10:00 – 15:30
Sted: Lærings - og mestringssenteret ved Nord-
landssykehuset i Bodø.

NORILCO SØR-ROGALAND

Julemøte 
Tid:  26. november kl. 19:00 
Sted: Hummeren Hotell i Tananger

NORILCO VEST-AGDER

Julemøte 
Tid:  30. november 
Sted: Hotel Norge

NORILCO ØSTFOLD

Julemøte 
Tid:  25. november
Sted: Eget opplegg kommer med posten.

LOKALT

NORILCO AUST-AGDER

Julebord 
Tid: 24. november kl 19.00
Sted: 

NORILCO BERGEN

Julebord 
Tid: 02. Desember kl. 19:00
Sted: Grand Hotel Terminus

NORILCO HEDMARK

Julemøte
Tid: 25. November kl. 18:00
Sted: Kilde Gjestgiveri, Løten
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Nytt og nyttig

Er du ung og har nettopp fått IBD-diagnosen? Syns du det 
tar lang tid å få svar på spørsmål rundt sykdommen din?

Målgruppen for magelegen.no som driftes av Lands-
foreningen mot fordøyelsessykdommer (LMF) er unge 
mennesker som nylig er rammet med Crohns sykdom 
eller ulcerøs Kolitt, med mange spørsmål om sin nye 
hverdag. Nettsiden er også åpen for andre spørsmål 
relatert til mage og tarm. Tjenesten er gratis.

De fleste som rammes av fordøyelsessykdom-
mer er mellom 18-35 år, den samme aldersgruppen 
som tilbringer store deler av hverdagen i det digitale 
landskapet.

I vårt informasjonssamfunn vil mange ha svar på 
spørsmålene sine med én gang, og derfor er det lett å 
ty til Google og sosiale medier på jakt etter svar. Men 
ofte er ikke svarene man finner kvalitetssikret. Dette 
er bakgrunnen for magelegen.no, et 3-årig prosjekt 

støttet av ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering.

Spesialistene som svarer på innsendte spørsmål har 
stor kompetanse innen fordøyelsessystemet, og har 
bred erfaring med de fleste problemene relatert til 
fordøyelsessykdommer gjennom sitt daglige virke. 
Svarene på nettsiden vil derfor være svært nyttige 
for alle pasienter som søker svar, kunnskap, tips og 
råd om fordøyelsessykdommer, basert på medisinske 
studier og opparbeidet kunnskap gjennom flere år som 
gastroenterologer.

Pasientsikkerheten på nettsiden ivaretas gjennom 
personvernloven slik at før behandlingen av spørsmål 
og brukeropplysninger, og før spørsmålene sendes inn 
til legeteamet, må brukeren gi sitt samtykke til at person- 
opplysningene kan deles. Den som stiller spørsmål er 
100% anonym på nettsiden www.magelegen.no.

Magelegen.no – ny og nyttig nettside

NORILCO NYTT OG NYTTIG

Psykologene Fjerstad og Berge har skrevet denne 
lettforståelige selvhjelpsboken rettet mot den syke 
selv og pårørende. Boken er betegnet som en fagbok 
for folk flest om mentale belastninger ved å leve med 
somatiske sykdommer. Berge og Fjerstad har, i tillegg 
til stor kompetanse innen forskning og terapeutisk 
praksis, egne erfaringer med kronisk sykdom. 

Forfatterne jobber på «Enhet for psykiske helse-
tjenester i somatikken» ved Diakonhjemmet sykehus. 
De samtaler med pasienter med ulike sykdommer, og 
et helt kapittel er tilegnet sykdom i mage og tarm. Her 
tar psykologene opp temaer som «usynlig sykdom» og 
skambelagte temaer rundt fordøyelsessykdommer.

De jobber utfra prinsipper fra klinisk helsepsykologi 
og kognitiv terapi, der forståelsen av helse er sammen-
satt. Selv om sykdom sitter i kroppen, blir vi også 
påvirket av hva vi tenker, føler og gjør, og ikke minst av 
menneskene rundt oss. Vi har begrensede påvirknings-
muligheter når det gjelder kroppen, men i forhold 
til tanker, følelser og handlinger har vi langt større 
handlingsrom. 

– Det sjofle med sykdom er at andre ser deg når du er 
på ditt best. De ser deg ikke når du ligger i sengen 
tappet for krefter.

Det er ingen selvfølge at man kan tenke seg frisk og 
være sterk hele tiden, men med de riktige tankene kan 
man bevare styrke og verdighet for å leve et godt liv. Til 

dette kan boken være nyttig med sine konkrete øvelser 
og anbefalinger.

Det handler ikke så mye om å tenke positivt, men 
desto mer om å se at det finnes forskjellige måter å 
tenke på, og at noen tankemønstre gjør sykdom lettere 
å bære og motsatt. Sykdom kan være en stor belastning, 
for eksempel er det en stor påkjenning å leve med 
smerter og utmattelse. 

– Problemet med langvarige sykdommer er at de er 
langvarige. 

Da er det viktig å unngå tanke- og handlingsmønstre 
som forsterker plagene og gjør sykdommen enda 
tyngre å bære.

Boken legger vekt på at det er lov å kjenne på sorg, 
nederlagsfølelser og destruktive tanker og følelser når 
man er kronisk syk. Og at dette også kan endres.  
Det viktige er holdningen man har til seg selv. De 
personlige opplevelsene beskrevet i boken stammer 
fra ulike diagnoser, men utfordringene, begrensningene, 
tankemønstrene, og hverdagskampene er lett 
gjenkjennelige på tvers av sykdommene. 

– Sykdom kan spenne bein på det livet du ønsker å leve.

Du kan kjøpe boken «Lev godt med sykdom» hos de 
fleste bokhandlere i Norge. 

«Lev godt med sykdom»
        av Elin Fjerstad og Torkil Berge (Gyldendal forlag, 2016)

NYE BØKER
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NORILCO NYTT OG NYTTIG

Ingrid Anette Hoff Melkersen ble som 16-åring 
rammet av den svært aggressive tarmsykdommen 
Morbus Crohn. Dette er en diagnose rundt 10 000 
nordmenn lider av, men få snakker åpent om. 
Foredragsholderen, modellen og på tross av 
dysleksi, nå også forfatteren Ingrid har utfordret 
folks fordommer og satt fokus på den tabubelagte 
tarmsykdommen.

- Du kan jo ikke være syk du som ser så fin ut! Jeg 
hater den setningen. Dere skulle bare visst hva som 
ligger bak.

Gjennom 250 sider forteller Ingrid åpenhjertig og 
ærlig om hvordan det er å leve med en slik alvorlig 
sykdom. Vi får høre om de tøffe ungdomsårene, 
tapte drømmer og evig lange opphold på sykehus. 
Om å ikke gi seg. Boken er også en hyllest til familien 
og særlig ektemannen Daniel, som aldri har levd 
med en frisk Ingrid.
Vi blir kjent med foreldrene til Ingrid og de tre 
barna, og Ingrid beskriver både samlivsproblemer 

og familiekriser, og om hvordan de har kommet seg 
gjennom dem sammen.

- Jeg vil vise at samfunnet må godta at ikke alle lever 
A4-liv

Biografien er ment som hjelp og inspirasjon, og for 
å gi mot til andre som strever med alvorlig kronisk 
sykdom.  Ved å dele sin historie vil hun vise hva 
styrke, håp og mestring betyr for den som sliter. 
Kjærligheten er den røde tråden i boken – om det å 
holde ut i gode og onde dager.

I oktober 2016 var Ingrid én av seks finalister til 
Tara-kåringen Årets modigste kvinne 2016 og Astrid 
Gunnestads minnepris for sin egen unike og sterke 
historie.

Du kan kjøpe boken «Smil gjennom tårer» hos de 
fleste bokhandlere i Norge.

«Smil gjennom tårer» 
av Ingrid Melkersen (Gyldendal Forlag, 2016)

Mer enn 70 prosent av 
våre utviklingsprogram 

handler om 
legemiddler mot 

sjeldne sykdommer

Hittil har vi utviklet 
ni legemidler til 
behandling av 

sjeldne diagnoser

Dersom én person 
per tusen mennesker 
har sykdommen, så 
regnes det som en 

sjelden sykdom. 

Mer enn 20 nye 
legemidler testes nå 

på pasienter

Et godt liv med sjeldne sykdommer
Vi arbeider med å synliggjøre sjeldne sykdommer, og finne løsninger for dem som lever med dette. 
Medisinsk behandling kan være avgjørende for hverdagslivet og for fremtiden til disse personene 
og deres pårørende.Vi ønsker å utgjøre en forskjell.

Shire Nordic Regional Office
www.shirenorge.no

NO/C-APROM/TED/16/0014
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NORILCO OSLO MEDLEMSMØTE

Siv Mirjam Farstad Skaget ønsket velkommen og in-
troduserte kveldens foredragsholder, Ronny Karlsen,  
styremedlem og likepersonsleder i NORILCO Østfold.

Han ga oss en innføring i hvordan våre handlinger, 
innstillinger og sinnsstemninger påvirker andres 
handlinger, innstillinger og sinnsstemninger overfor 
oss, og hvordan vår personlige innstilling og holdning 
avgjør graden av trivsel. Foredraget engasjerte, og ga 
oss litt å tenke på i forhold til hvordan vi tenker i det 
daglige og hvordan vi fremstår overfor andre.

Vi takket Ronny for et svært tankevekkende foredrag. 
Deretter informerte Siv Mirjam litt om kommende 
møter og arrangementer i avdelingen, før det ble 
servering, loddsalg og trekning.

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

Tenk positivt!
I september var det tid for Oslo-avdelingen sitt første møte. Kveldens tema 
var ”Tenk positivt!” – hva kan vi selv gjøre for å tenke og handle mer positivt?

tekst: Janne Skuterud  foto: Siv Mirjam Farstad Skaget
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NORILCO I EGNE REKKER

Jeg er 37 år og bor i Bergen, men vokste opp i den 
lille kommunen Øystre Slidre i Valdres. Da jeg var 
halvannet år ble jeg adoptert fra Indonesia, og sendt 
direkte til Rikshospitalet. Jeg er født med Analatresi, 
som vil si uten endetarmsåpning. Jeg har hatt ap-
pendikostomi, ileostomi, og colostomi. 

Som baby hadde jeg pose på magen som avlast-
ning en liten stund, før det ble laget en endetarm-
såpning. Det ble etter hvert mye sykdom med både 
akutte og planlagte innleggelser, som til slutt resul-
terte i en appendikostomi. (Blindtarmen blir lagt ut 
på høyre side av magen, tarmen skylles med kateter/
irrigasjon. Red. anm.) Jeg har vært avhengig av å ha 
toalettet i nærheten hele tiden. Dette har jo hemmet 
meg i hverdagen. Jeg er jo også blind på det ene øye 
og nærsynt på det andre.

Nytt sted og nye mennesker
Det å bo i en liten kommune var til stor hjelp, og jeg 
ble tatt godt imot av kommunehelsetjenesten. Min 
fosterfamilie har tatt godt vare på meg og hjulpet 
meg helt frem til nå.

Likevel har jeg hatt mange opplevelser jeg godt 
kunne vært foruten fordi jeg var annerledes enn 
andre på så mange måter. 

Etter videregående ble det tre år på yrkesskole i 
Bergen, og senere tok jeg ett år praksisplass på 
Hordalands fotballkrets. Også i denne perioden 
måtte jeg inn og ut på sykehuset, men at det var både 
sykepleiere og lege på internatet jeg boddepå, hjalp 
mye. Og med voksne medelever fikk jeg føle meg 
trygg i rolige omgivelser. Jeg opplevde og lærte mye.

Fotballen som fristed
Jeg har dømt fotball siden jeg var 15 år, og vært med 
som lagleder for A laget til Askøy i 2. divisjon. Dette 
har hjulpet meg med å glemme en tøff hverdag med 
sykdom og mange sykehusbesøk, selv om det også 
bød på utfordringer når magen satte i gang ute på 
banen eller på bussen hjem. 

Fotballmiljøethar også gitt meg mye tilbake, både 
med faglig lærdom innenfor sporten, og med nye 
venner innenfor fellesskapet jeg har funnet. 

Fotballen har også vært en friplass for meg der jeg 
føler at jeg er verdifull og at også jeg kan noe, i et 
flott miljø med masse kjekke mennesker. De brydde 
seg ikke mye om at jeg var annerledes og godtok meg 
som jeg var. Trygghet og vennskap var viktig da og er 
fortsatt like viktig.

Ingen kan gjøre alt, men alle 
kan gjøre noe
Det er ikke mangel på skjebner i en forening som NORLICO. Historiene 
er mange og tunge, og tankene blir ofte deretter. Likevel er første bud i 
foreningen at de gode samtalene skal føre til et lysere sinn og optimisme 
om fremtiden. Trond Gausemel ble født med behov for omfattende kirurgi, 
og har vært gjennom mer enn de fleste. Med vilje, livsglede og troen på 
bedre tider, er han et eksempel til etterfølgelse. Her kan du lese Trond sin 
spennende historie.

tekst: Trond Gausemel og Jacqueline Blum Mikula foto: Privat

Det som driver meg videre er muligheten til å bidra med 
toleranse overfor andre mennesker og skape en aktivitet 
for barn og unge. En god plass å være på, i stedet for å gå 
gatelangs, i kjøpesentre og lignende. 
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NORILCO  I EGNE REKKER

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

Jeg har alltid vært åpen om helsen og avhengig-
heten av et toalett i nærheten av meg. Likevel har 
jeg vært i jobb og praksisplass hele tiden, på tross av 
helseproblemene og en årelang utredning.

Nye utfordringer
Jeg ble medlem av NORILCO etter å ha fått ileostomi 
da jeg var nær ved å dø av tarmslyng. Jeg fikk besøk 
av en stomisykepleier som hjalp meg den første 
tiden med å skifte pose. Etter en stund ble jeg sendt 
hjem og lærte etter hvert å skifte selv, men fikk flere 
nye utfordringer. Jeg turte ofte ikke å drikke noe, for i 
så fall kom det ut som en rakett. Det å dømme fotball 
kunne nå bli et mareritt hvis jeg drakk noe. Etter 
noen år og utallige innleggelser grunnet væske- og 
næringstap fikk jeg kolostomi i stedet. Det har hjul-
pet meg mye, selv om jeg fortsatt trenger næring- og 
væskepåfyll, og stramme matrutiner. Jeg ønsker å 
bo nærmere familie, ikke bare fordi helsa er så dårlig 
til tider. Men da kan jeg være nærmere dem hvis jeg 
trenger hjelp, slik at jeg slipper å bry venner som har 
nok med sitt. 

Åpenhet er viktig
Det å være åpen er viktig fra starten, og finne ut hvem 
man kan stole på og fortelle alt. Her har jeg vært hel-
dig med mine sjefer frem til nå. De har hjulpet meg og 
lagt til rette, slik jeg at jeg klarer å jobbe det jeg kan. 
Men jeg innrømmer at jeg selv blir litt nedfor når jeg 
føler at jeg ikke kan yte nok og være mer behjelpelig i 
hverdagen på grunn av helsa og alle hensynene jeg må 
ta. Da er fristedet fotballen god ha, der jeg kan bidra 
på mitt nivå uten at jeg blir sett ned på.

Jeg er glad for å ha en jobb, mange venner og kollegaer 
rundt meg og en familie som backer meg opp når det 
trengs – det er kjekt å være minst i familien med 3 store- 
søsken. Jeg har gode venner som hjelper meg både når 
jeg er hjemme og på sjukehuset. I tillegg venner som 
hjelper meg på kort varsel. Man blir ikke frisk med en 
kronisk sykdom, og når familie og søsken bor lengre 
unna så er det fint å kunne være med de nærmeste og 
ta vare på øyeblikkene.

Selv om en gjerne skulle ha vært 100 prosent frisk, hadde 
jeg da ikke fått opplevd det jeg har gjort frem til nå.

Motivasjonen min er nok at jeg i hvert fall får gjort litt, en liten 
forskjell for meg selv og også for andre. Å få bidra til å gjøre noe 
for de rundt meg, og skape et bra og trygt sted å være. 



	  
NORILCOs	  Ungdom	  sin	  vinterleir	  og	  ekstraordinær	  
ungdomskonferanse	  	  
Tid:	  9.-‐12.	  februar	  2017	  	  
Sted:	  Sjusjøen	  Lodge	  i	  Lillehammer	  
Aktiviteter:	  Bobraft	  (en	  gummibåt),	  skitrekk,	  badstu	  og	  aktiviteter	  på	  hytta.	  Passer	  for	  alle.	  	  
Ekstraordinær	  ungdomskonferanse:	  Alle	  medlemmene	  har	  møte	  og	  talerett,	  men	  kun	  2	  
delegater	  fra	  hvert	  DA	  har	  stemmerett.	  	  
	  
Egenandeler:	  
-‐ medlemmer	  1000	  kr	  
-‐ ikke-‐medlemmer	  2000	  kr	  +	  reisekostnader	  
Vi	  oppfordrer	  alle	  deltakere	  til	  å	  henvende	  seg	  til	  distriktsavdelingen	  for	  søke	  om	  å	  få	  dekket	  
egenandelen	  for	  2	  delegater	  gjennom	  dem.	  

	  
Påmeldingsfrist	  er	  4.	  desember.	  Påmeldingen	  er	  bindende.	  	  
	  
Se	  fullstendig	  invitasjon	  med	  utfyllende	  informasjon	  og	  skjema	  for	  påmelding	  på	  www.norilco.no!	  

	  

Har	  du	  spørsmål	  ta	  kontakt	  med	  Glenn:	  glenn.nevland@lyse.net	  (91138113)	  eller	  Jonas:	  
jonas.fuglseth@gmail.com	  (92461567)	  eller	  besøk	  vår	  Facebookgruppe	  «NORILCOs	  Ungdom»	  	  

	  
	  

Med	  vennlig	  hilsen	  NU	  styret	  

Jubileum på Sommarøy
NORILCO i Troms feiret 40-års jubileum med festmiddag, lek og gode samtaler.
Hele 36 påmeldte hadde tatt turen til fantastiske Sommarøy, for en samling i praktfulle omgivelser. 
Representanter fra Kreftforeningen, NORILCO og leverandører av stomiutstyr var med på å gjøre jubileet 
til en minneverdig opplevelse.  

Latteryoga, helsetips, diskusjoner om åpenhet rundt stomi, samt en rekke gratulasjoner fra fjernt og 
nær sto på programmet. Energien ble hentet fra nydelig mat og drikke, i hyggelig selskap.

Vi ønsker alle deltagere takk for nå, og på snarlig gjensyn. 

NORILCOsUngdom sin vinterleir og
ekstraordinær ungdomskonferanse
Tid: 9.-  12. februar 2017
Sted: Sjusjøen Lodge i Lillehammer
Aktiviteter: Bobraft (en gummibåt), skitrekk, badstu og aktiviteter på hytta. Passer for alle.
Ekstraordinær ungdomskonferanse: Alle medlemmene har møte og talerett, men kun 2 delegater fra hvert
DA har stemmerett.

Egenandeler:
-  medlemmer 1000 kr
-  ikke-medlemmer 2000 kr + reisekostnader

Vi oppfordrer alle deltakere til å henvende seg til distriktsavdelingen for søke om å få dekket egenandelen
for 2 delegater gjennom dem.

Påmeldingsfrist er 4. desember. Påmeldingen er bindende.

Se fullstendig invitasjon med utfyllende informasjon og skjema for påmelding på www.norilco.no!

Har du spørsmål ta kontakt med Glenn: glenn.nevland@lyse.net (91138113) eller
Jonas: jonas.fuglseth@gmail.com (92461567) eller besøk vår Facebookgruppe «NORILCOs Ungdom»

Med vennlig hilsen
NU styret
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NORILCO VEST-AGDER

Ikke alt kler den smukke...
Det sies at alt kler den smukke, men det finnes vist grenser. I alle fall var nok 
den konklusjonen de trakk, de 46 som ble med på NORILCO Aust- og Vest-
Agders tur til Danmark i begynnelsen av september.

tekst: Arne Holte foto: Nina Andresen 

Innlagt i turen var fabrikkbesøk på Coloplasts fabrikk 
i Espegærde utenfor København. Der står renslighet i 
høysetet, så da deltagerne skulle bivåne blandingen av 
kleberen til stomiposene, måtte vi pyntes. Håret måtte 
dekkes til, samme gjaldt armer og ikke minst skjegg. Her 
skulle visst ingen ende opp med skjegget i postkassa - og 
det kan vel diskuteres om vi ble særlig mye penere etter at 
pynten var kommet på.

Det ble et kort, men svært så instruktivt besøk på Colo-
plast. Vi fikk høre om firmaet som har fabrikker to steder 
i Danmark og at mye av produksjonen foregår i Ungarn. 
Forskning og utvikling foregår likevel i Danmark. Før vi 
hastet videre fikk vi utlevert vel-smakende niste, noe å 
drikke og en gave. Hyggelig var det at tre av Coloplast 
representanter i Norge hadde tatt turen til kongens by for 
å være sammen med oss mens vi var på fabrikken.

Etter Coloplast bar det rett til Kronborg slott i Helsingør. 
Veldig interessant, og slottet er kanskje mest kjent for at 
Shakespeare la handlingen i Hamlet til slottet. Det skal 
være usagt hva som gav mest inntrykk, men høyt på lista 
kommer nok den store ballsalen og det knøttlille fangehul-
let dypt under slottet...

Men før vi kom til København hadde vi vært på både buss- 
og båttur. Vi startet i Kristiansand, stoppet i Arendal for 
å ta opp en solid gjeng fra NORILCO Aust-Agder - veldig 
viktig, det var nemlig våre venner i Aust som arrangerte 
turen. Vi fra Vest bare hang oss på og nøt godt av et flott 
opplegg! Fra Oslo bar det med DFDS til København.

Kolding og hotell Saxildhus var neste stopp, nei forresten 
- det var fredag ettermiddag, så trafikken sørget for en 
rekke stopp på motorveien ut fra København! Men da vi litt 
forsinket kom til hotellet, vanket det velsmakende buffet. 
Hjemreisedagen ble benytte til shopping i Kolding eller en 
tur på byens flotte museum der det var utstilling av kunst-
verkene til Faberge. Han var knyttet til den russiske tsaren 
og huset Romanov.

Hjemveien gikk over Skagerrak med Fjordcat -  
båten som bruker 2timer og 15 minutter mellom  
Hirtshals og Kristiansand. Liten båt og stor fart gjorde at 
ganske mange nok var litt skeptiske, men så vidt denne 
skribent kunne observere, så var det ingen som ofret til 
kong Neptun selv om vi forsynte oss godt av buffeten!

Takk til Stian og co i NORILCO Aust-Agder som lot oss bli 
med på turen. En skal ikke se bort fra at det blir vi i vest 
som inviterer neste år!



NORILCO BERGEN

De fleste ankom spredt utover dagen og halv syv hadde 
vi felles hygge før middagen. Ikke alle kjente hverandre 
fra før, men den gode stemningen gjorde sitt til at vi alle 
fant tonen. Kvelden gikk med til quiz, hygge, dans og 
hyggelige samtaler. 

Etter frokost lørdag gjorde de fleste Rosendal 
«utrygg» med shopping og sightseeing før vi møtes på 
Baroniet for omvisning på slottet, dog pga en liten kom-
munikasjonsfeil ble det «utsatt» til søndag. Turen gikk 
istedenfor til  Steinparken 
og Vangssago, et område med 
visning av forskjelllige steinut-
gaver. Etter lunsj, tur til Galleri 
Guddal og gåturer, toppet 
tre deltakere ettermiddagen 
med bading, mens det var 
tøft nok for oss andre å se 
på. Også lørdagskvelden ble 
utrolig hyggelig i lag med 
den kjekke gjengen; igjen 
en delikat middag, quiz, 
dans og hygge til over 
midnatt. 

Søndag tittet solen 
tidlig fram og etter noen 
få regndråper klarnet 
det opp igjen når vi satte 
kursen mot Baroniet 
og det gamle slottet, 
hvor guiden ga oss 
en god innføring i 
Baroniet sin historie. 
Når vi takket for oss 
og forlot Rosendal 
var vi rike på kultur, 
gode matopplev-
elser samt nye og 
«gamle» venner.  

Takk for en fin tur. 

Medlemstur med NORILCO-Bergen
9. til 11. september 2016
Rosendal Fjordhotel tok i mot 28 turstemte gjester fra Hordaland en fin helg i 
september. Hotellet disket opp med vidunderlig god mat og vi kunne slappe av og 
bare nyte helgen i koselige rom og hyggelig selskap med hverandre.

tekst: Anette Thomassen foto:  NORILCO Bergen



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.

SPES IALUTVALG

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



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
halvor@genialt.no

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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Ett skritt videre  
på veien til  
sunn hud

1. oktober introduserer vi den nye 
tetningsringen Adapt CeraRing!

  Hva er Ceramid og hva gjør det med huden?

 

Ref.nr     Diameter Tykkelse 

8805/994326    (18 - 48 mm)  4.0 mm

8815/929311    (18 - 48 mm)  2.0 mm

Eske à 10 stk

NO STING

 Slim Normal
 8815 8805

Omtrent 50% av alle stomiopererte vil før eller senere oppleve problemer med sår og irritert hud i       

området rundt stomien. Målet vårt er å bidra til at huden omkring stomien holder seg frisk hele tiden.

Fettstoffet Ceramid binder hudcellene i overhuden sammen. Sammen med hudcellene bidrar Ceramid ti å            
opprettholde en tett beskyttende barriere som forebygger fuktighetstap, noe som er viktig for å forhindre tørrhet    
og hudskader.

Tørr hud kan danne små sprekker som fuktighet fra slimhinnen og tarminnholdet kan trenge ned i. Huden i            
klebeområdet blir da oppbløtt, etter hvert sår og bidrar til at stomiutstyret fester dårligere.  

Ceramid kan både forebygge og reparere sprekkdannelser og ødelagt hud. 

Du kan tenke på frisk hud som en tett murvegg.

Hudceller tilsvarer murstein
Ceramid tilsvarer mørtel
Uten mørtel vi murveggen rase sammen

Vi bistår deg gjerne med utfyllende informasjon og vareprøver

e-post: kundeservice.norge@hollister.com
eller telefon: 66 77 66 50 


