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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:

Dobbel beskyttelse

Enkel å forme

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

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.

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

Kjære leser!
Julen nærmer seg og det betyr at året nærmer seg
slutten. Jeg ser tilbake på 2016 som et godt år for
NORILCO. Det har vært et krevende år, men det er
mye vi kan være fornøyd med. Jeg er stolt av jobben
foreningen har gjort dette året. Mye av innsatsen har
våre distriktsavdelinger stått for. Å få en beskjed om
at man har fått kreft eller våkne etter en operasjon
med en stomi vil for de fleste være en tøff og vanskelig situasjon, og gjennom vårt likepersonsarbeid i
distriktsavdelingene har mange fått samtale med
noen som har gått samme løypa selv tidligere. Jeg
er glad for at vi har muligheten for å være der for de
som står i en sårbar situasjon. Distriktsavdelingene
gir også tilbud om å være en del av et felleskap og
de formidler kunnskap som dreier seg om å mestre
hverdagen med en annen helsetilstand. Jula er ikke
bare en tid for gaver, men en tid for å være takknemlig
– og er det en ting jeg er takknemlig for, er det arbeidet
våre likepersoner og våre distriktsavdelinger gjør.
Jeg synes NORILCO gjør en fantastisk jobb for de de
stomi- og reservoaropererte, og vi jobber hard for
å være like betydningsfulle for de som har eller har
hatt mage- og tarmkreft. En del av å bli det dreier seg
om å rekruttere tillitsvalgte og likepersoner – det er
vi nødt til da vi er en organisasjon som er tuftet på
frivillig engasjement. I denne utgaven får du mulighet til å møte en av våre nye frivillige. Morten fikk
spiserørskreft i 2013 og han gjennomførte nylig likepersonkurs. Du kan lese om hvordan han opplevde
kreftsykdommen og hva som motiverer han til å bli
likeperson i NORILCO.

NORILCO jobber ikke bare lokalt, vi har også et sentralt arbeid som vi kan være stolte av. I dette nummeret kan du lese mer om samlingen for 35+ og om
familiesamlingen vi arrangerte tidligere i år. Dette
er tilbud som våre frivillige og tillitsvalgte legger
ned stort engasjement i, og deres viktige erfaringskunnskap gjør at vi kan gjennomføre samlinger som
tar utgangspunkt i å gjøre situasjonen litt bedre for
de som deltar. Hvis jeg skal oppsummere dette vil jeg
bruke to ord; felleskap og mestring. Det å se at man
ikke er alene, og det å se og oppleve mestring hos
andre tror jeg er svært verdifullt.
2016 startet for mange med en bekymring om bortfall av viktige produkter på blåresept – dette fikk vi
reversert i revidert statsbudsjett og vi fikk politisk
gjennomslag på nasjonalt nivå. Det er ikke hver dag
en relativt liten organisasjon som NORILCO får til å
flytte på penger i statsbudsjettet, så den seieren er
en karamell vi skal ta oss tid til å suge på. Av andre
viktige politiske saker i 2016 vil jeg også trekke frem
masseundersøkelser for tarmkreft i Norge, såkalt
tarmkreftscreening. Nasjonalt råd for prioriteringer i
helsetjenestene har anbefalt innføring av et screeningprogram, og NORILCO har gitt sine innspill til
rådet og bidratt i Helsedirektoratets arbeidsgruppe
som har utarbeidet en rapport med anbefalinger.
Hvor veien går videre for tarmkreftscreening, kan du
lese mer om senere i bladet.

Jeg ønsker alle våre lesere god jul og godt nytt år!
Juleklem fra Jane

Jane Halvorsen
Styreleder
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NORILCO
45 år i frivillighetens tjeneste!
Usynlig, tabubelagt, og hemmeligholdt var situasjonen den gang da
spirene til NORILCO ble sådd. Et glødende engasjement fra våre ildsjeler
har bidratt til å endre dette. Her er litt historie om veien til aksept og synlighet gjennom 45 år.
tekst: Jacqueline B. Mikula foto: Privat/Jacqueline B. Mikula

I april 2016 var det 45 år siden NORILCO ble stiftet,
og vi feirer dermed nesten et halvt århundre med
samhold og tilhørighet. NORILCO har vært en
forening i konstant utvikling, og selv om veien har
vært lang er resultatene godt synlige.
Før foreningen ble stiftet, var livet for mange stomiopererte veldig vanskelig. Det fantes ikke gode
bandasjer, ingen blåreseptordning eller økonomiske
stønadsordninger, og få i samme situasjon å
snakke med. Mange stomiopererte levde anonymt,
eller isolerte seg av frykt for diskriminering og stigmatisering. Kunnskapen om stomi blant helsepersonell generelt var også fraværende, mens vi i
dag har et etablert samarbeid med SiS – sykepleiere
i stomiomsorg, og en aktiv og oppsøkende likepersonstjeneste ved landets ulike sykehus.
Knut H. Ellingsen, en av grunnleggerne og æresmedlem av NORILCO er ganske sikker på at den første
stomiterapeuten i Norge var Mariann Bruce. Hun
måtte reise helt til Cleveland, Ohio for å lære faget.

Begynnelsen

til Rikshospitalet, med et felles mål om å starte en
pasientforening etter initiativ fra daværende lege
ved Rikshospitalet, Brynjulf Otnes, i samarbeid med
de kirurgiske avdelingene i Oslo, Bergen og i Trondheim. Malen var fra den amerikanske foreningen
U.O.A. og deres besøksvirksomhet. Den svenske
foreningen ILCO og danske COPA bidro også med
sine erfaringer på dette møtet.
Veien til dagens forening ble skapt av et interimsstyre som sammen med 150 stomiopererte, fikk
pasientforeningen konstituert den 24. april 1971.
Den viktigste oppgaven det første året, var å søke
økonomisk støtte. Grunnet lang søknadsbehandling
fikk foreningen i en overgangsperiode starthjelp fra
bandasjefirmaene Per J. Lindgaard og Gallus-Plesner,
(dagens Medicus). Deretter kom fokuset på å utgi
et medlemsblad, danne lokale avdelinger, utdanne
bandasjeveiledere, og øke kunnskapen blant helsepersonell. Første nummer av NORILCO-Nytt ble
utgitt oktober 1971 i stensilert form grunnet dårlig
økonomi. Bladet var i mange år basert på dugnadsarbeid i styret, både innholds- og distribusjonsmessig.

I november 1970 ble 70 personer skriftlig invitert

Den var beskyttet den gangen, tittelen. Det var det
eneste stedet du kunne bli stomiterapeut. Senere kom
det utdannelse på Sahlgrenska i Gøteborg. De første
årene så måtte man reise utenlands for å få utdannelse
til å bli stomiterapeut. 		
Knut H. Ellingsen
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Året 1989:
Nestleder Norunn Vada, styreleder Knut H. Ellingsen,
HS-medlem Jorunn Movold. Bak: Daglig leder Karin
Trønnes, og Rannveig Skuterud, sekretariat.
Bak Kamera: Bjørg Upsaker, sekretariat.

De første to årene skjedde en eksplosiv
medlemsvekst i foreningen. På to år ble det 500
medlemmer, og medlemsmøtene var stappfulle da
dette var den eneste måten å holde seg oppdatert
både faglig, og på utstyr og produkter. Kunnskapsdeling var allerede da betydningsfullt, og spørsmål og
løsninger satt løst. Ikke så veldig forskjellig fra i dag.
- Det viktigste var å komme ut av isolasjonen. Å møte
andre med de samme utfordringene. Det var enorm
interesse for å treffe andre, for å finne løsninger, og
alltid et kjempebord med stomiutstyr som viste folk at
det fantes noe som kanskje kunne hjelpe den enkelte.
Behovet var ekstremt, og det fantes jo ikke stomisykepleiere den gangen i 71-72, sier Knut H. Ellingsen.
NORILCO ble dermed til som et resultat av et etter-

lengtet og behovsprøvd initiativ, startet av opererte
for opererte og pårørende, og utviklet et betydningsfullt samarbeid med Landsforeningen Mot Kreft
(Kreftforeningen) i 1973, og fikk økonomisk støtte.
Etterhvert kom også statlig driftstilskudd og
bevilgninger til ulike aktiviteter på plass.

Sekretariat

Rannveig Skuterud møtte NORILCO på et tidlig tidspunkt, i 1972 da hennes datter ble stomioperert. Hun
ble nærmest tvunget inn i foreningen av en lege og en
stomisykepleier på Riksen som mente at hun hadde
behov for den støtten NORILCO ville gi. De hadde
rett, og da våknet interessen for det arbeid foreningen gjorde og Rannveig ble aktiv på mange måter i
foreningen. I dag er hun æresmedlem i foreningen.
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Jeg ble operert i 66, da visste jeg ikke om noen andre stomiopererte.
Det skrivet resulterte da i 70 fremmøtte stomiopererte, og det var
vel for de fleste første gangen de så et annet menneske med pose på
magen, vil jeg tro.
Knut H. Ellingsen
- Jeg ble ansatt i 1978 på timebasis. I begynnelsen
hadde jeg god tid på dagtid mens min datter var innlagt på sykehuset. Jeg skulle hjelpe til med å klargjøre
undervisningsmapper for bandasjeveilederne.
Etter hvert ble jeg ansatt på heltid og fikk ansvar for
medlemsregister, utsending av medlemsmateriell
og registrering av innbetalinger. Ettersom årene gikk
ble arbeidsoppgavene mer allsidig. Tror jeg har vært
innom det meste som blir gjort på et kontor utenom
selve regnskapet. Jeg føler kanskje at kontakten med
medlemmene var noe av det største for meg, noe jeg
ble spesielt oppmerksom på da jeg sluttet i 2011 sier
Skuterud.

hadde krav på grunnstønad og særfradrag på selvangivelsen.
I 1978 ble NORILCO en del av Funksjonshemmedes
Fellesorganisasjon etter stor debatt rundt hvorvidt
stomiopererte var funksjonshemmede eller ikke. I
interessepolitisk øyemed ble det besluttet at det var
best å stå sammen med andre og med tilsvarende
foreninger.

Fra fellesskap til interessepolitikk

Tiden fremover

Utgangspunktet for å stifte foreningen handlet
først og fremst om å skape et fellesskap og en
likemannsordning der pasienter som fikk utlagt tarm
kunne møte likesinnede, og lære å mestre hverdagen
gjennom å møte andre som klarte seg fint. På 70-tallet var det å legge ut tarmen noe man holdt for seg
selv, og stomiutstyret var dyrt, dårlig og vanskelig å
tilpasse. Man måtte betale for det selv.
Etter hvert fikk foreningen en avtale med Helsedirektoratet der bandasjer kunne skrives ut på blå
resept, og fikk også gjennomslag for at stomiopererte
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Samme år ble også NORILCOs Ungdom etablert, og
sommerleirene på Tromøya fikk raskt høy deltakelse.
Foreldregruppa ble etablert i 1981, med årlige seminarer og samlinger for foreldre og barn.

For NORILCO er det spesielt viktig å formidle at man
ikke er alene. I Norge er det i dag ca. 20 000 stomiog reservoaropererte, og foreningen inkluderer flere
pasientgrupper. Den største gruppen er mage- og
tarmkreftdiagnosene, som ble inkludert i 2014.
Tarmkreft er den vanligste årsaken til rundt 2000 nye
stomi- eller reservoaroperasjoner i året, og selv om
mage- og tarmkreft utgjør en stor del av alle krefttilfeller, er dette en relativt ny og ukjent pasientgruppe
som NORILCO ønsker å fokusere på fremover for
kunne gi et likeverdig medlemstilbud til alle i foreningen. Det viktige for NORILCOs fremtid er å ivareta

NORILCO NORILCO - 45 ÅR

alle medlemmer på samme grunnlag, uavhengig av
diagnoser og operasjoner, og å opprettholde aktivitetene og fellesskapet som foreningen er så kjent
for. På Spørsmål om ønsker for NORILCOs fremtid
humrer Knut H. Ellingsen:

– Jeg takker alle som gjør en innsats for å gjøre
NORILCO til en organisasjon verdt å lytte til. Til lykke
med 45 år!

- At vi fortsetter i samme spor som vi gjør. Det er ikke
noe spesielt annet enn at vi er nytenkende og ikke
hviler på gamle laurbær. At vi må ha evnen til å tenke
nytt og være endringsvillige, for det kan skje ting
som gjør at vi må forandre oss.
Foreningen har i løpet av sin levetid etablert landets
mest omfattende likepersonstjeneste, med oppsøkende virksomhet på sykehus som metode helt fra
starten for å fange opp nyopererte. Dette var også
det viktigste for rekruttering til medlemskap samt et
godt forhold til de som hadde med pasientgruppen
å gjøre. NORILCO er unik i så henseende, og har gjort
stor forskjell i mange enkeltindividers liv.
- Jeg vil si at foreningen betyr mye. Senest sist uke
hadde jeg gleden av å kjøre en utenlandsk dame hjem
og det hun kunne fortelle var at hun følte hun hadde
fått en ny familie. Det er jo ikke alle land det blir like
godt mottatt å få en stomi. Det gledet meg veldig ved
å oppleve dette. Det viser seg jo at foreningen har en
god misjon, sier Rannveig Skuterud.
Dagens styreleder Jane Halvorsen presiserer at
NORILCO på ingen måte hviler på laurbærene, men
vil jobbe hardt for en bedre hverdag for alle medlemmer.

Vi er i dag en pasientorganisasjon
med godt omdømme blant sykehusene
og helsepersonell, og generelt hos de
som kjenner foreningen.
				

Knut H. Ellingsen

Tre viktige milepæler

1
2
3

NORILCO er den første pasientorganisasjonen som begynte med likepersonstjeneste, tidligere
kalt besøkstjeneste. I dag driver alle 14 pasientorganisasjoner som er tilknyttet Kreftforeningen
den samme tjenesten, og den danner grunnlaget for tildeling av statlig tilskudd for alle
funksjonshemmedes organisasjoner i Norge.
Foreningen har lagt grunnlaget for skolering av helsepersonell og likepersoner, noe som fortsatt
er et varemerke for NORILCO. Dette ble på 2000-tallet videreført til Lærings og mestringssentrene på ulike sykehus rundt om i landet. Likepersonstjenesten fungerer i dag som et supplement til helsevesenet, og NORILCO har 196 kvalifiserte besøkere som du kan benytte selv om
du ikke er medlem. Etter inkluderingen av mage- og tarmkreft utdannes det nå nye frivillige med
viktig erfaring å formidle til andre i samme situasjon.
Våren 2016 vant NORILCO en betydelig seier. I statsbudsjettet vedtok regjeringen å fjerne
økonomisk støtte for en del svært viktig forbruksmateriell relatert til stomiopererte. Etter
massivt press fra NORILCO, helsepersonell og enkelte politikere, ble vedtaket omgjort i revidert statsbudsjett i mai 2016.
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Stomidagen i Sverige
ILCO er vår søsterorganisasjon i Sverige, og de inviterte sine norske
«grannar» til å delta på deres markering av stomidagen 1. oktober.
De markerte dagen med en konferanse i Karlstad, og tema for dagen var
IBD, urologiske diagnoser og korttarmsyndrom.
Tekst og foto: Simen Brændhaugen

ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet er i likhet med
NORILCO en ideell interesseorganisasjon som
jobber med sykdommer knyttet til tarmsystemet
og urinveiene, og er tilstede for de med stomi og
reservoar. En stor del av deres målgruppe er personer
med tarmkreft og kreft i urinveiene. ILCO er en av
medlemsorganisasjonene i Canserfonden, som i
likhet med Kreftforeningen gir store summer til
kreftforskning.
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- Vi er her for å styrke samarbeidet på tvers av landegrensene og vi har mye vi kan lære av hverandre, sier
styreleder Jane Halvorsen. Hun er imponert over
arrangementet og synes de har satt sammen et
svært flott arrangement med interessante temaer.

Korttarmsyndrom

- Personer med korttarmsyndrom er en utsatt gruppe
og vi har forsøkt å sette fokus på det i media i forkant
av dette arrangementet, sa forbundsordfører Bo

NORILCO ILCO

Karlsson fra talerstolen i sin velkomsttale. Det ble
fulgt opp av et interessant innlegg om korttarmsyndrom ved gastroenterolog John Widström og pasient
Maria Gullberg. Hun fortalte om en situasjon der
hun gjennom 40 år har følt seg fanget av sin sykdom
med mange sykehusinnleggelser. – Det ble en stor
endring i livet da jeg startet med en medisin som
økter næringsopptaket ved å redusere hastigheten
på maten når den passerer gjennom tynntarmen og
som reduserer magesyre som kan påvirke opptaket,
fortalte Gullberg.

Vi er her for å styrke samarbeidet
på tvers av landegrensene og vi har
mye vi kan lære av hverandre
			Jane Halvorsen

ILCO har gjennomført en spørreundersøkelse for å
belyse hvilke utfordringer personer med korttarmsyndrom står overfor, som ble presentert på konferansen. Undersøkelsen hadde tittelen “Hur mår
tarmen”. I undersøkelsen svarte 150 personer med
korttarmsyndrom, og den viser en lav samfunnsdeltagelse i målgruppen. Blant problemene som ble
trukket frem var isolasjon hjemme, bundet til å være
i nærheten av toalett og behov for å dra til sykehus
for å få væsketilførsel intravenøst.

Kylberg fortalte sine pasienter at de ikke var alene
om å ha stomi og oppleve de problemene de hadde.
- Vi startet med gruppesamtaler, og det var noe
helt nytt på den tiden. Det var en kjempesuksess
og pasientene snakket sammen, det gikk helt av
seg selv. Jeg og Ylva lyttet til samtalene og vi lærte
utrolig mye, fortalte Kylberg og mente at det var
nyttig for både pasientene og for dem som helsepersonell. Dette var starten på Sveriges første «stomimottak» som ble etablert på Karlstad Centralsykehus i 1973.

Historisk tilbakeblikk

Konferansen hadde et historisk tilbakeblikk på
stomiomsorgen ved tidligere overlege og kirurg
Fredrik Kylberg. – På begynnelsen av 70-tallet fantes
det ingen kunnskap om hvordan man skulle ta hånd
om stomipasienter på en god måte. Å få en stomioperasjon tilsvarte at livet ble totalt snudd på hodet,
man fikk et fullstendig annet liv som ikke ble bra,
fortalte Kylberg. Han kom til Karlstad sykehus i 1970,
og han var med på å bygge opp og utvikle tilbudet for
stomipasienter sammen med Ylva Kjellgren. Hun var
en stomiterapeut som opplevde det samme som
Kylberg; pasientene hadde det ikke bra etter operasjon.
Den tidligere overlegen fortale også at det var store
mangler i kommunikasjonen med pasientene i forkant og etterkant av operasjonen. Utstyret på denne
tiden var heller ingen «höydare», og sammen med
mangelfull oppfølging førte dette til at de fleste ble
uføre. Kylberg så at det måtte gjøres noe, og hans
arbeid i Värmland på 70-tallet var starten på Sveriges
stomiomsorg med pasientens behov i fokus og en
mer moderne tilnærming.
- Vi måtte stille opp for pasientene på en bedre måte
og argumenterte overfor myndighetene om at det
ville være samfunnsøkonomisk gunstig å gi stomipasientene et bedre utgangspunkt for å mestre livet
etter en operasjon. Men det var hele tiden å bedre
livet for hver enkelt pasient som var i sentrum, fortalte den pensjonerte kirurgen, som har bodd i Norge

i elleve år og har blant annet jobbet som klinikksjef
både i Rjukan og Kongsberg.

Du er ikke alene!

- Et gram forebygging er bedre enn ett tonn behandling, sier Kylberg avslutningsvis. Om fremtiden og
som en kommentar til dagens stomiomsorg sier han:
- Vi må gi bedre rehabilitering og jeg er positiv og har
tro på en kurativ behandling for IBD i fremtiden.

Flere tilbakeblikk

Mereta Gylin feier 30 år som stomiterapeut, som
tilsvarer stomisykepleier i Norge, og hun fortalte om
sitt virke. – Det har skjedd mye på disse årene med
både kirurgi og på utstyrsfronten, fortalte Gylin.
Hun fortalte om utdannelsen og trakk frem at det
hadde vært et høydepunkt å få undervisning og være
med på operasjon med professor Nils Kock, som var
kirurgen som innførte en spesiell form for kontinent
ileostomi, kjent som Kocks reservoar.

Flott arrangement!

Styreleder Jane Halvosen var svært fornøyd med
å ha tatt turen til Sverige for å overvære ILCOs
markering av stomidagen. – ILCO er veldig flinke til å
planlegge og gjennomføre slike arrangementer, sier
hun. Det var samlet nærmere 100 deltager på markeringen og som på liknende arrangementer i Norge
var også leverandørene på plass for å informere om
sine produkter. Hele arrangementet var preget av
profesjonalitet og det var særdeles god stemning.
- Vi takker for invitasjonen og kommer gjerne tilbake,
avslutter Jane Halvorsen.
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NORILCO FAMILIESAMLING

Overgang fra barn til voksen
7. - 9. oktober på Raufoss
tekst og foto: Ina Merkesdal

Når barna i familien rammes av alvorlig sykdom i ung alder, påvirker det
både søsken, foreldre og de rundt, i tillegg til barnet selv. Ingen i omgangskretsen forstår virkelig hva man går gjennom, og både foreldre og barn
har behov for å møte andre familier i samme situasjon.
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Vår kunnskap bedrer din livskvalitet!
NORILCO arrangerer familiesamling for familier
med barn som har eller har hatt stomi eller reservoar, der denne gruppen får mulighet til å treffe
andre som har kjent hverdagen med sykdom på
kroppen selv, og de kan utveksle erfaringer og
danne helt spesielle vennskap. For mange familier
er dette årets høydepunkt, og barna gleder seg i
månedsvis før samlingen er i gang.
I år ble familiesamlingen lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss, med Totenbadet som nærmeste
nabo. 17 familier deltok, med barn fra 0-17 år.
Ved ankomst ble barna forvandlet til dyr, disneyfigurer og superhelter av Jane Merethe Trolle,
som kom og gjorde ansiktsmaling for oss. Vi fikk
besøk av ulike leverandører, som hadde med alt
fra ballonger og godteri til badeender, og presenterte sine produkter og vareprøver til deltakerne.

Tiden på sykehuset

I løpet av helgen ble deltakerne delt inn i
samtalegrupper, som diskuterte temaet Tiden på
sykehuset.
Samtalegruppene er deltakernes mulighet til å
sette i gang de dype tankeprosessene, der det er
lov å snakke om hva som helst, i et trygt miljø. Det
var fint å se at deltakerne behandlet hverandre
med respekt og støttet hverandre i samtalegruppene. Tiden på sykehuset er gjerne preget av mye
venting, det er kjedelig, og det er frustrerende å
vente på svar, selv om man ikke aner hva svarene
vil bringe med seg. De faste rutinene i hverdagen
må legges til side, og man må finne egne «sykehusrutiner», gjerne med avbrekk med lek eller
film for å få tankene over på andre ting.

Det viktigste for oss er at barna
skal få se at de ikke er alene
om sine diagnoser. Og at vi som
foreldre får noen som virkelig
skjønner og vet hva vi går gjennom å snakke med, og ikke minst
dele råd og erfaringer med.

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 FAMILIESAMLING

Samtalegruppene er gull verdt!! Bare det å dele
erfaringer, høre at andre har det på samme måte
som oss. Og at faktisk så er det ganske vanlig å
være uslitt til tider. Vi er ikke alene!

Overgangen fra barn til voksen - det er
viktig å starte tidlig!

Camilla Tjessem fra NORILCOs Ungdom kom også
med en oppfordring til foreldrene, om at prosessen
fra barn til voksen er utrolig viktig, og kan ikke starte
tidlig nok. Camilla har selv hatt stomi hele livet, og
moren hennes begynte allerede da Camilla var 11 år
med å be legene rette kommunikasjonen til henne
som pasient, med foreldrene bare som støttespillere
i bakgrunnen. Hver legetime snakket de om hva hun
fikk til selv, og hva hun fremdeles trengte hjelp til i
sitt stomistell.

Verdifullt for barna

En viktig del av familiesamlingen er å la barna bade
sammen, og se hverandre med pose på magen. Vi
besøkte Totenbadet, der barna fikk prøve sklier, og
herje i vannet. Vi hadde også en utflukt til Lekeland
på Gjøvik, der de minste barna fikk boltre seg i ballbinger, sklier, baner og morsomme klatrestativer.

Ungdommene på bowling-utflukt

De eldste barna fikk dra på en utflukt med Glenn og
Camilla fra NU, der de fikk høre om ungdomsgruppas tilbud og bowlet sammen. Flere av deltakerne
skal være med på neste vinterleir for første gang, og
gleder seg allerede!

Familiesamlingen er et fristed for barna. Barna inspirerer hverandre med
f.eks. åpenhet og sjenanse. De skifter sammen og lærer mye av hverandre.
Stifter bånd som de også kan dra nytte av utenom familiesamlingene.
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K L E B E R F J E R N E R M E D D O B B E LT E F F E K T

WIPEAWAY PLUS, SPRAY MED KLEBERFJERNER

KAN OGSÅ LEVERES – WIPEAWAY VÅTSERVIETTER

Fjerner kleber og lukt, to ønskede egenskaper i ett og samme

For enkel fjerning av bandasjer, stomiprodukter og

produkt. Bag-on-valve teknologi innebærer at man kan

eventuelle kleberrester. Brukes for å holde huden rundt

spraye fra alle vinkler, også opp-ned, samt at beholderen

stomien hel og ren.

tømmes 100 % = mindre sløseri.

• Hudvennlig – reduserer risikoen for skader på huden

• No-sting formulering • Frisk peppermynteduft

• Gjenfukter huden, inneholder lavendelolje

FOR VAREPRØVER ELLER MER INFORMASJON
KONTAKT VIGDIS HANNESTAD – MOBILTELEFON: +47 958 342 60
E - POST: VIGDIS.HANNESTAD@SALTS.CO.UK

Spray med kleberfjerner som ikke svir

Excellence
in stoma care
www.salts.co.uk

Etter ett år med NovaLife GX+
på det norske markedet er det
gledelige tilbakemeldinger !
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• ‘Fester godt og raskt’
• ‘Opplever den svært myk og fleksibel’
• ‘Et typisk førstevalg der det er flytende og
store mengder avføring, samt urin’.

20
30

Dansac NovaLife GX+ hudplate – egenskaper og fordeler

40
50

✂

1. Sikkerhet og beskyttelse
NovaLife GX+ er konstruert på en måte som skaper en perfekt balanse mellom oppsugningsevne
og belastningsmotstand, bindekraft og klebeevne - for å beskytte den peristomale huden mot alle
typer “output” fra stomien.
2. Hudvennlig hudplate
Innholdet i GX+ kleberen er hudvennlig, ikke-allergen og behagelig mot huden.
3. Komfort og fleksibilitet
Platen gir et sikkert og skånsomt feste mot huden. Den unike, ovale utformingen er tilpasset
kroppens naturlige kurver og sikrer riktig plassering, komfort og fleksibilitet.
4. Plateåpningens plassering gir en unik valgmulighet i forhold til plassering

Ikke prøvd NovaLife GX+ ennå ?

Ta kontakt med Dansac Norges kundeservice !

E post: kundeservice.norge@dansac.com

Telefon: 66 77 66 50

NORILCO 35+

35+ - et tilbud til deg over 35 år
Når man er over 35 år er det i hovedsak det lokale medlemstilbudet i
distriktsavdelingene som gjelder. Derfor arrangerer NORILCO en sentral
samling for de som er 35+, og som føler seg sånn omtrent “Midt i livet!”
Introduksjon: Jacqueline B. Mikula foto: Trond Gausemel og Annlaug Årflot

Samlingen er et møtested der en møter likesinnede.
På samlingene oppfordres deltakerne også til å
engasjere seg i distriktsavdelingen sin og får mer informasjon om NORILCO som organisasjon. Tidligere
var denne samlingen forbeholdt medlemmer med
pose på magen, men i 2015 ble det også åpnet for at
pårørende og kreftrammede uten utlagt tarm kunne
delta. Samlingene er svært populære, søknadene om
deltakelse er mange, og venteliste er ikke uvanlig.
Foreningen gjør sitt ytterste for at flest mulig søkere
får delta.
• Samlingene har ulike faglige tema som seksualitet,
dating, selvbilde og forhold til egen kropp på
programmet.
• Pårørende og kreftrammede uten utlagt tarm kan
også delta.
• Samlingene kan finne sted i Norge eller i utlandet.

• Erfaringsutveksling er viktig i tillegg til det sosiale,
og deltakerne oppfordres til å krysse egne grenser
og utfordre seg selv, i trygge omgivelser med likesinnede.
• Gruppen prøver, der det er mulig, å ha med sykepleiere i tilfelle det skulle oppstå akutte situasjoner, men kan ikke alltid garantere det.
• Deltakerne får også muligheten til å oppdatere seg
rundt nye produkter, tips og råd som letter livet
med stomi, reservoar og kreft, som man ikke finner
andre steder enn på samlingene.

Samlingssteder:
Beito 2006 • Tyrkia 2007 • Steinkjer 2008
Bulgaria 2009 • Kongsvinger 2013
Son 2015 • Vilnius 2016

Leserinnlegg

35+, en viktig samling i NORILCO
35+ er en viktig medlemsgruppe som NORILCO
inviterer til en årlig, sentral samling. Den er viktig
for foreningens fremtid, der de som skal ta over
når de som er litt eldre og har stått på i foreningen over lang tid ikke er aktive lenger.
Vi i prosjektgruppen er ikke så opptatt av alder, vi
ser mennesker mer enn hvor gamle medlemmene
som er på møter er. Det finnes både unge
80-åringer og gamle 40-åringer, så alderen spiller
som regel ingen rolle.
Vi kan likevel se behovet for å finne noen å snakke
med som er på samme stadiet i livet som en
selv. Noen har fortsatt barn eller ungdom som

bor hjemme og som har utfordringer i livet sitt
fordi en av foreldrene eller begge har stomi,
reservoar eller kreft. Til felles har mange de
samme utfordringene som gjør det vanskelig å
takle hverdagen. En del i gruppen over 35 år kan
oppleve noen av de samme utfordringene som de
i ungdomsgruppen gjør: Omskolering, redusert
stillingsprosent, bli delvis eller 100 prosent ufør.
Noen opplever også problemer med partneren,
samlivsbrudd, usikkerheten når en skal ut «på
markedet» igjen og finne ny partner, og riktig tidspunkt til å fortelle at en har stomi. De har tanker
rundt reaksjonen til den de dater får, når han eller
hun får vite om stomien.
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NORILCO 35+

Leserinnlegg fortsetter
Det er også et enormt kroppspress i samfunnet
vårt. Oppslag i media om den perfekte kroppen,
for eksempel sommerkroppen til stranden og julekroppen til julebordene. Til tider er kroppsnære
klær på moten, det kan være vanskelig å finne
klær som gir plass til posen eller som skjuler den.
Ikke alle har lyst til at noen skal se posen, de har
ikke behov for å vise den frem på for eksempel
stranden.
Så kommer debatten om åpenhet opp, men
hva er åpenhet? Er det å vise frem posen, eller å
kunne være åpen overfor venner, familie og kollegaer at en har stomi?
Vi i NORILCO har en oppgave med å informere de
som ikke vil, at ingen behøver å se at du har den
hvis du ikke vil vise den frem selv, samtidig som at
det er greit å vise den frem om en føler for det.
På 35+ samlingene jobber vi for at så mange som
mulig skal bli aktive medlemmer i distriktsavdelingen sin. Vi oppfordrer de til å finne noen de kan
gå på møte sammen med, enten noen på samlingen som er fra samme avdeling eller å finne noen
på Facebookgruppen «Midt i livet» som de kan gå
sammen med.
På samlingen møtes mange skjebner. Vi møter
mennesker som lever i isolasjon, som ikke tør å
gå ut på byen, som ikke har fortalt til noen at de

- Å kjenne at det er trygt å reise, og
må være på hotell og se at vi er en gjeng
med “helt vanlige mennesker” er en god
følelse. Et skjult handicap er ikke alltid
like lett å leve med, eller forklare.
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Britt Kristoffersen, deltaker 2016

har stomi, som ikke har fått snakket med noen
om sykdom eller operasjon, eller som ikke har
fått forståelse fra sine nærmeste om de utfordringene og traumene de har hatt. Her får de
anledning til å snakke med noen om alt det som er
vanskelig og som de bærer inni seg.
Vi har hatt med deltakere som ikke har reist med
fly, badet i sjøen, badet i basseng, «gått på byen»
eller danset etter de fikk stomi, og som gjør det
sammen med oss for første gang fordi det føles
trygt å gjøre det sammen med likesinnede.
Vi tenker at om vi med samlingen klarer å hjelpe
bare én person til et bedre liv, så har det vært
verdt å bruke ressurser på. Om flere får hjelp blir
en bonus. Det er så viktig at alle de som sitter
alene rundt om og trenger hjelp enten på det
psykiske plan eller noe praktisk, tar kontakt med
NORILCO.
På 35+ samlingene har vi alltid faglig innhold, i
tillegg til det sosiale med mye humor og gode
samtaler.
Vi ønsker at deltakerne skal dra hjem fra samlingen med en positiv opplevelse i bagasjen, og
håper på mange søkere i 2017.

Hilsen Annlaug, Jostein og Tone Pernille i
prosjektgruppa

NORILCO 35+

Reisebrev fra NORILCO 35+
NORILCO inviterte medlemmer i alderen 35+ til å være med på en uforglemmelig opplevelse med likesinnede i trygge omgivelser. Mennesker
som forstår hvilke utfordringer og seiere man har i hverdagen med stomi
og reservoar. 22. september reiste 35 spente personer til Vilnius i Litauen
på en spennende og innholdsrik tur.
tekst og foto: Trond Gausemel Tilrettelagt av: Jacqueline B. Mikula

- Jeg har vært på mange turer, blant annet med
NORILCOs ungdomsgruppe og med 35 +.
Dette har gitt meg et pusterom i hverdagen. Å
tenke på andre ting og være med andre med
tilsvarende utfordringer. Å dele erfaringer og
historier med hverandre. Det er viktig!
Hvert år prøver NORILCO å få til en tur for
medlemmene i alderen 35+ for å dele erfaringer og ikke minst treffe nye folk og lære av
deres opplevelser og tanker i hverdagen.

God velkomst

Våre reiseledere Annlaug, Jostein og Tone
Pernille tok imot oss alle sammen på Gardermoen der vi fikk tid til å hilse på hverandre over
en kaffe og litt mat, før vi gikk om bord i flyet
som skulle bringe oss til Litauen. Vi hadde også
med oss to sykepleiere med god erfaring med
stomistell som ekstra forsikring i tilfelle noe
skulle skje. Heldigvis for undertegnede som ble
dårlig på flyturen over og fikk nødvendig hjelp.

- I en hektisk hverdag som jeg har, er det kjekt å
være med andre og se nye steder både innenlands og utenlands. Dette med reise og stress
har vært en bøyg, for jeg liker ikke dette med
fly og å stresse rundt for magen slår seg jo
totalt vrang på slike ting. Da er det godt å være
med folk i “samme båt” som vet hvordan det er
og kan komme en til unnsetning. Det var flott
med to sykepleiere på turen som kunne hjelpe
når det stod på som verst.

Fint å få utveksle erfaringer
med andre

I løpet av helgen fikk vi tid til byvandring, spa,
museumsbesøk, shopping og lignende i byen.
Med forskjell på alder har man ulike behov og
ønsker til aktiviteter. Det faglige programmet
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NORILCO 35+
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Tone Pernille holder foredrag.
Trivelige folk gatelangs i Vilnius.
Representanter fra Hollister og Boots presenterte utstyr.
Annlaug, Jostein og Tone Pernille i prosjektgruppa.

bød på foredrag, samtalegrupper og erfaringsutveksling. I samtalegruppene med ulike temaer fikk vi
mulighet til å dele erfaringer og spørre andre om råd.
Under byvandringen med guide lærte vi om 2. verdenskrig og alt som skjedde i Vilnius da tyskerne okkuperte
Litauen. Deretter var det fritt frem for individuelle
planer frem til middagstid og det sosiale samværet
som er så viktig på en slik tur når vi skal tilbringe en hel
helg sammen. Her kunne vi snakke uformelt med folk
om løst og fast og bli trygge på hverandre.

- Det å treffe nye mennesker og få en større omgangskrets er alltid kjekt, syns jeg. Selvsagt skjønner jeg
de som lukker seg inne og ikke vil snakke om problemer og sykdom til andre enn de nærmeste. Men jeg
syns det er synd, for det er ikke kjekt å sitte med så
mye alene.

Vi fikk lære om mennesketyper

Lørdag hadde vi enda flere temaer til gruppearbeid
der vi hadde masse gode dialoger og diskusjoner.
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4
Tone Pernille holdt foredrag for oss med testing av
hvilken mennesketype vi var: Om vi for eksempel
var den inkluderende, den pratsomme eller den som
trakk seg unna og ikke ville si stort, men som likevel
har meninger uten å si de høyt i forsamlinger.
Vi ble også vist og forklart en del nye produkter og
alternativer slik at vi kunne få nye ideer, prøve noe
nytt og spørre ekspertene om råd og tips. Det er
viktig å få informasjon om nyheter på forbruksmateriell. Og igjen fikk vi egentid med valgfri spa, lunsj
og shopping frem til middagstid, etterfulgt av sosialt
samvær. Det å høre om andres erfaringer er viktig.
Søndag morgen med avreise til flyplassen kom tidlig,
med tårevåte «på gjensyn».
Dette er en fin måte å reise på i trygge omgivelser.
Undertegnede ønsker å si takk for en fin tur og opplevelse, full av artige og livlige foredragsholdere.

NORILCO TARMKREFTSCREENING

Prioriteringsrådet anbefaler
nasjonal tarmkreftscreening
Torsdag 22. september behandlet Nasjonalt råd for prioriteringer i helsetjenestene innføring av forebyggende masseundersøkelser mot tarmkreft; for andre gang. Da saken ble behandlet i 2010 kom rådet fram til at vi
trengte mer kunnskap for å gå inn for et slikt tiltak, og i 2012 startet pilotprosjektet opp som en konsekvens av anbefalingen fra prioriteringsrådet.
foto/tekst: Margrethe Gaassand/ Helsedirektoratet

Rådsmedlem Björn Gustavsson, dekan ved det medisinske fakultet ved NTNU og professor i gastrokirurgi
var en av de som uttrykte stor usikkerhet til modenhetsgraden for en utrulling. Bekymringene var i
hovedsak knyttet til pasientsikkerhet.

Mot en felles anbefaling

Rådets leder, helsedirektør Bjørn Guldvog var en
av rådsmedlemmene som stod tydelig på ja-siden,
og fikk mot slutten samlet rådet til å gå med på en
kompromissløsning i anbefalingen, som til slutt
gjorde at en anbefaling om screening ble vedtatt,
men med forutsetninger om kapasitet ved oppstart
av programmet, og at et tilbud ikke må gå på bekostning av andre pasienter med behov for utredning og
behandling.
I forkant av behandlingen var det lagt fram erfaringsrapport fra screeningpiloten, en kunnskapsoppsummering, en etisk vurdering, en kostnadsanalyse
og et forslag til nasjonal utrulling gjort av en
arbeidsgruppe nedsatt av helsedirektoratet. En
arbeidsgruppe hvor NORILCO har representert
brukerstemmen. I tillegg gikk NORILCO sammen med
Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer (LMF)
og leverte felles innspill fra brukerorganisasjonene.

Usikkerhet i rådet

Til tross for at saksgrunnlaget tydelig pekte i retning
av modenhet for nasjonal utrulling, var ikke rådet
udelt positive. Diskusjonen mellom deltakerne var
krevende og gikk over flere timer, mange av rådets
medlemmer uttrykte tvil om vi er klare for en nasjonal
innføring.

- Forekomsten av tarmkreft er sterkt økende i Norge,
og det er viktig med oppmerksomhet rundt denne
sykdommen. Det er gledelig at vi nå, under visse
forutsetninger, er blitt enig om at vi kan innføre tarmskreftscreening i Norge.
Bjørn Guldvog, direktør i Helsedirektoratet og leder
av prioriteringsrådet.
NORILCO følger saken videre. Det ventes av helsedirektoratet nå skal komme med sine vurderinger, og
vi antar at saken behandles videre utover senhøsten.
En innføring vil kreve politisk behandling og budsjettsatsing over statsbudsjettet, og vil tidligst kunne bli
innført i 2019.
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NORILCO LIKEPERSONSKURS

En samtalepartner for deg?
11.-13. november arrangerte vi et sentralt likepersonskurs, der 46 deltakere fra hele landet fikk lære om kommunikasjonsteknikker for å kunne
være gode samtalepartnere for personer som ønsker seg noen å prate
med i NORILCO.
tekst og foto: Ina Merkesdal

Nye tendenser

I NORILCO har vi over 200 likepersoner som har blitt
kurset i kommunikasjonsteknikker, og er klare for
å gå runder på sykehus, å gå vakter på vardesentre
eller for å tilkalles til personlige besøk for alle som
ønsker det. De fleste har en eller annen form for
stomi, og mange av disse har stomi som en følge av
behandling for tarmkreft. Noen få av likepersonene
er pårørende, og noen få har mage- eller tarmkreft,
uten å ha stomi. Selv om sistnevnte er en stor del av
vår målgruppe, er de i et klart mindretall når vi ser
hvilke pasientgrupper som velger å engasjere seg
som likepersoner i foreningen vår.
På årets kurs så vi endelig en tendens til nye pasientgrupper som vil bane vei for de som kommer etter
dem.
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-I år hadde vi rekordmange deltakere under 35 år,
hvorav 2 var pårørende. I tillegg hadde én av deltakerne bukspyttkjertelkreft, og én hadde kreft i mage
og spiserør. Det er en gledelig utvikling at vi nå ser ut
til å få nye grupper til å engasjere seg i denne viktige
tjenesten! stråler Bente Løkaas, ansvarlig for likepersonstjenesten i hovedstyret.

Mangespektret behov

Vi har en utrolig bred målgruppe, som inkluderer
alle aldre, kjønn, og alle har svært forskjellige
sykdomsbilder. Vi har de som har levd et friskt liv
med stomi hele livet, og de som har fått stomi eller
reservoar etter en skade, eller på grunn av enten en
fordøyelsessykdom eller kreft. Men vi har også alle
de med kreft i fordøyelsesorganene, men som ikke
nødvendigvis har utlagt tarm eller reservoar likevel.
Denne gruppen har ofte svært varierende prognose-

NORILCO LIKEPERSONSKURS

bilder, i tillegg til helt ulike behandlingsforløp. Og
ikke minst har vi alle foreldre, søsken, kjærester og
barn til alle disse, som står på sidelinjen uten gode
systemer som fanger opp hva de har behov for av
støtte. Vi tror at alle disse kunne hatt glede av å
prate med andre i samme situasjon.

oss, sier Løkaas. Man trenger ikke å lure på noe
spesielt, eller være midt oppi den mest hektiske sykdomsperioden -våre likepersoner vil gjerne snakke
med deg, enten du er nydiagnostisert eller friskmeldt
for lenge siden, og uansett hvilken diagnose eller
operasjonstype du eller din nære har hatt.

Tidligere i år ble vi ringt opp av en dame med bukspyttkjertelkreft som ønsket å snakke med noen andre
som har fått den samme «dødsdommen», som hun
kalte det. Da hadde vi ingen å sette henne i kontakt
med. Nå har vi endelig én som vi kan tilby kontakt
med neste gang noen lurer på det samme. Sakte men
sikkert bygger vi oss opp et repertoar av likepersoner
som har ulike erfaringer, men det tar tid.

Høres det ut som noe for deg? Send en e-post til
post@norilco.no, eller sjekk ut vår likepersonstjeneste under «tilbud til deg» på NORILCOs nettsider!

Bredere tilbud

En likeperson skal være en trygg og behagelig samtalepartner for enhver som ønsker et besøk, men det
sier seg selv at samtalen bare blir bedre dersom de
to som skal prate sammen har mye til felles!
-Vi håper at vi nå har et bedre tilbud til de mer sjeldne
sykdomsgruppene i målgruppen vår, og at de som
ønsker noen å prate med ikke er redde for å kontakte

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 I EGNE REKKER

I egne rekker
med Morten Røed
Det jeg var redd for var det jeg har lest om, at ting skulle ta så lang
tid, og at verden skulle «gå ifra meg». Det ble en mye mer positiv
opplevelse enn jeg hadde forventet.
tekst: Jacqueline B. Mikula foto: Ina Merkesdal

Morten Røed, 60 år fra Oslo, fikk mage- og spiserørskreft i
2013. Kreftsvulsten satt akkurat i overgangen mellom spiserør og magesekk. Han ble behandlet med stråling og cellegift på Ullevål frem til ferdig-behandling året etter. Kreft
i spiserøret er sjeldent i Norge, med ca. 240 nye tilfeller
hvert år. Antallet har økt de siste årene, ifølge Kreftlex.no.
NORILCO-Nytt fikk anledning til å ta en prat med Morten
mens han deltok aldeles fersk på likepersonskurs på
Gardermoen i november i år.

Å få en diagnose
Morten Røed, ny likeperson i NORILCO hadde ikke hørt om
spiserørskreft da han fikk diagnosen.

- Jeg visste veldig lite om kreft, jeg hadde bare hørt så
vidt om lungekreft og tungekreft. Onkelen min hadde
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tungekreft. Da jeg først fikk diagnosen var det første jeg
tenkte: Hvorfor ble akkurat jeg syk? Hva hadde jeg spist,
hadde jeg levd feil, eller gjort noe feil?
Når man mottar en kreftdiagnose, er det mange ulike
tanker som farer gjennom hodet. Følelser blir det også.
Mange tunge og mangefasetterte. Ved spørsmål om hvilke
følelser Morten fikk kjenne på selv, svarer han:

- En form for aggresjon. Og frustrasjon. Ingen kunne svare
på noen ting. Jeg lurte på hvordan det skulle behandles.
Legen svarte at det ikke var sikkert at det kunne behandles
i det hele tatt. Jeg måtte gå noen runder med å tenke på
døden, det var nært og vanskelig den første tiden.
Et par måneder etter at han fikk diagnosen, tok han en

NORILCO I EGNE REKKER

beslutning om at uansett hvordan behandlingen skulle
gå, så hadde han akseptert døden for det den er. Deretter
tenkte han ikke så mye på den.

Noen å snakke med
Det er menneskelig å ville snakke. Snakke med noen som
kan gi konkrete svar på alle spørsmål, men hvem snakker
man med? Hvor kan man finne svarene man så sterkt
trenger å høre? Mange prøver overalt, andre vet ikke hvor
de skal henvende seg eller har energi til å lete etter rette
instans.

- Jeg ringte til Kreftlinjen, men fikk ikke noen konkrete svar
på det jeg lurte på, og det var bare det jeg ville ha. Denne
kreften, hvor fort virker den? Kan jeg få behandling som
kan redde meg? De kunne ikke gi meg en prognose, og det
var frustrerende, det var jo det jeg var ute etter. Legene sa
ikke noe, ingen sa noe!
På spørsmål om han fikk snakket med noen som hadde den
samme erfaringen som ham, svarer Morten:

- Nei, det var jo nettopp det jeg savnet. Det er en av grunnene til at jeg vil være på dette kurset. Jeg har en sjelden
kreftform, men noen er det jo, og de ville jeg gjerne snakke
med.
Å få snakke med noen med samme erfaring som seg selv
betyr mye i en slik situasjon. For Morten ville det ha vært
en lettelse, og en form for visshet om hva man kan møte og
ikke. Han tror han kunne hatt glede av å prate med noen
andre som har hatt kreft, uansett diagnose. Men selvfølgelig spesielt noen med den samme diagnosen.

- Særlig det første året jeg var syk kjente jeg på et stort
behov for å få snakke med noen. Nå har jeg pratet så mye
med venner og familie at jeg er redd for å slite dem helt ut,
og nå begynner jeg også å ikke ha et like stort behov. Jeg vil
ikke bli «Morten som alltid snakker om sykdom» heller.
Morten tror ikke alder har mye å si når man skal finne en
god samtalepartner.

- Jeg synes jeg har hatt veldig gode samtaler med folk i
alle aldre her i helgen. Det har mer med innstillingen til
personen å gjøre. Så får vi kommunisere ut i fra de fellesnevnerne vi har.
Det man kan lære av en som har «vært i samme båt» som
man ikke kan få svar på av en lege eller annen fagperson i
helsevesenet, er det daglige. Spising, toalett, hygiene, de
rent praktiske daglige gjøremålene.

- Det kan ikke alltid leger eller ernæringsfysiologer svare

på. De kan gi deg en hel bok, men de har jo ikke kjent det
på kroppen selv. De kan bare teorien. Hvordan takler jeg
følelsene som kommer med? Under behandlingen husker
jeg at jeg sa til sykepleieren min: Beklager, jeg føler meg
som en gravid kjerring, humøret svinger opptil 6 ganger
om dagen!

Råd til andre med kreft i mage og spiserør
Morten Røed tror at han som likeperson kan bidra ved å
være et medmenneske som har erfart noe lignende som
pasienten. Han har vært i samme båt. Når man går på
cellegift forandrer lukt og smakssansene seg. Man kan få
kraftige sår i hals og svelg ved mage- og spiserørskreft.
Når man har store svelgevansker, må man prøve å få i seg
mer flytende mat som er kaloririk, for eksempel sauser og
supper.

- Jeg tror jeg kan bidra med noen tekniske råd om spiseteknikker og ernæringsteknikker som jeg måtte finne ut
av selv når jeg lå på sykehuset. Du skal jo spise og holde
vekten for å slippe sondemat. Jeg prøvde å porsjonere ut
mindre mat av gangen, fordi selv et helt brødstykke kan
virke som helt uoverkommelig mye. Det må ikke virke så
voldsomt, for da blir man mett før man har spist. Selv når
du sitter kan det gjøre vondt å svelge, og for meg hjalp
det noen ganger å stå eller være litt i bevegelse for å lette
svelgingen. Dette tror jeg at andre også kan ha nytte av å få
noen tips om -selv måtte jeg finne ut av alt på egenhånd.

Betydningen av likepersonskurs
Før man får prøve seg som likeperson i NORILCO, må alle
gjennom et likepersonskurs for å få de riktige verktøyene til å kunne være en god støtte for andre. Da kan man
snakke om både de hverdagslige og de mer vanskelige
spørsmålene.
- Jeg tror det har mye å si. Det er mange erfaringsbakgrunner
som har kommet frem på kurset som jeg vil ta med meg inn
i rollen. Å høre andre fortelle om sine besøk var kjempenyttig. Og veldig fint at man får kunnskap om hvor man skal
kunne henvise.

Engasjement og trygghet
Likepersonslederne sitt sterke engasjement for tjenesten
har rørt ham, og han føler seg veldig trygg. - Ikke bare min
leder, men alle likepersonslederne er veldig «på». Jeg kan
alltid gå til dem, og jeg føler meg ivaretatt. Når jeg drar herfra i morgen vet jeg at jeg har en organisasjon, men også en
sterk lokal gruppe i ryggen.
Som ny i foreningen føler han seg inkludert og ivaretatt i
gruppa.

- Hah! Ja, vi gjør jo ikke annet enn å prate sammen! Det har
vært ganske voldsomt mye kommunikasjon denne helgen,
jeg tror ikke jeg har snakket så mye på mange måneder!
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NORILCO DETTE SKJER

Dette skjer
SENTRALT
Trenger du noen å snakke med
under julehøytiden?
RING 02013 og tast 2
Likepersonene våre er også tilgjengelig under julehøytiden, i tillegg til den vanlige åpningstiden mellom kl 10
og 22 alle hverdager. Våre likepersoner/kontaktpersoner har taushetsplikt og har gjennomgått opplæring
og faglig veiledning. Vi har likepersoner av begge kjønn,
i alle aldere, med ulike diagnoser og operasjonstyper.
Telefontjenesten drives på frivillig basis, så vi kan ikke
garantere svar med én gang. Dersom du ikke får svar
kan du legge igjen en beskjed og få oss til å ringe deg
tilbake, eller prøve på nytt litt senere.
Har du forslag til forbedring av vår likepersonstelefon?
Gi oss din tilbakemelding til post@norilco.no

LOKALT
NORILCO BERGEN

E-postadresser ønskes fra alle
medlemmer!

Ønsker du å motta all informasjon fra NORILCO-Bergen
på e-post i stedet for per post? Send oss en e-post!
Vi ønsker å sende NORILCO-Tidende, invitasjoner
til arrangement og annen informasjon fra avdelingen,
til flest mulig kun på e-post. Grunnen til dette er at
det er enklere for styret og billigere for foreningen,
da trykking og porto koster mye i løpet av året. Vi
vil heller bruke disse pengene på en bedre måte for
medlemmene våre.
Dersom du ønsker å få all info på e-post, send oss
for- og etternavn fra din e-post til norilco.bergen@
gmail.com. For deg som er under 35 år vennligst skriv
ditt fødselsår i tillegg, da Ungdomsgruppen har egne
arrangementer du også vil få invitasjon til.

NORILCO NORDLAND

Årsmøte

Innkalling og sakspapirer sendes ut til medlemmene.
Tid: 17. mars 2017 kl. 17:00 – 20:00
Sted: Thon hotel Nordlys, Bodø

NORILCO Nordland ønsker din
epostadresse

Det er mange av medlemmene i Nordland som ikke
har registrert epostadressen sin i medlemsregistret.
NORILCO Nordland ønsker at våre medlemmer skal ha
en epostadresse som vi kan bruke for å sende ut informasjon og invitasjoner til aktiviteter. Vi ber om at våre
medlemmer enten går inn på norilco.no/min side og endrer sin profil, eller at dere sender epost til else.lindvig@
hotmail.com og oppgir navn og adresse, samt epost.

NORILCO SØR-ROGALAND

Årsmøte og Årslotteri

Trekning av årslotteriet (tidligere julelotteriet) er satt
til årsmøtet 7.februar 2017
Det har vært en tradisjon å avholde et årlig lotteri i
foreningen. Dette har vært en viktig inntektskilde for
foreningen og vi prøver å fortsette med denne tradisjonen, selv om vi har flyttet tidspunktet for trekning
til årsmøtet. Vi selger bøker 250,- for en bok eller 5, loddet (en linje i boka) Vi håper du som medlem vil være
med både ved å støtte oss med gevinster og kjøp/salg
av loddbøker. Som gevinster i år kan vi nevne gavekort
for middag til to på Hummeren hotell i Tananger, flotte
håndarbeidsprodukter, maleri, vin og annet. Vi blir veldig glade for ditt bidrag, enten det er egen-produsert
eller ikke.
Du kan få bøker for salg ved å henvende deg til
kasserer Halvor Hebnes på telefon 918 75 043 eller
epost halvor@genialt.no

NORILCO VEST-AGDER

Årsmøte 2017
Tid: 22. februar 2017

Styret minner om foreningens årsmøte.
Forslag som ønskes behandlet på møtet, må være
styret i hende senest onsdag 8. februar.
Mer informasjon kommer.

NORILCO ØSTFOLD

Medlemsmøte

Tid: 24. januar kl. 18:30
Sted: Foreløptig ikke kjent
Tema:
• «Tenk positivt» v/ Ronny Karlsen.
• Aktuelle foreningssaker.

Årsmøte

Tid: 28. februar 18:30
Sted: Foreløpig ikke kjent.
På alle våre medlemsmøter vil det være anledning til å snakke med stomisykepleier eller en
likeperson på tomannshånd.

Mer informasjon om de ulike arrangementene finner du på våre nettsider, www.norilco.no
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Nytt og nyttig
Kreftforeningens Kreftlinje med jurister og sosionomer
– også for deg med stomi
Visste du at Kreftforeningen har egen Rettighetstjeneste som kan nås via telefon, epost eller chat?
tekst: Jacqueline B. Mikula

Rettighetstjenesten er en del av Kreftlinjens tilbud
der du kan få informasjon, råd og veiledning om
rettigheter og muligheter av et tverrfaglig team
bestående av jurister, sosionomer og spesialsykepleiere med bred erfaring.
For noen pasienter som står overfor en stomioperasjon og deres pårørende kan det være rart å tenke
på Kreftlinjen som et naturlig sted å henvende seg.
Noen får jo stomi av andre årsaker enn kreft, og
føler derfor at de faller utenfor et sted å kontakte
med tanke på rettigheter. Noen vet heller ikke om
Kreftlinjens rettighetssenter, før vi forteller dem
om det. De har rett og slett ikke tenkt på denne
muligheten.
Så hva kan en person med pose på magen, uavhengig av årsak, forvente å få hjelp til hvis de kontakter
rettighetssenteret hos Kreftforeningen?
- Jeg vet at det er færre og færre kreftpasienter
som får stomi og det kan virke som de blir godt
ivaretatt av helsevesenet. Når det gjelder rettigheter, så kan jo de være tilknyttet det å være kreftsyk likeså mye som det å ha stomi. Vi har jurister og
sosionomer som er til stor hjelp, sier Else Støring,
seksjonsleder for Kreftlinjen hos Kreftforeningen.
Hun forteller at de som tar kontakt i forhold til
spørsmål om stomi er pasienten selv, men at det
ikke er mange som har spørsmål i tilknytning til at
de har stomi. Hun forsikrer at alle som ringer får
de samme mulighetene til å komme i kontakt med
faglig rådgivning ut fra behov.
- Her på Kreftlinjen får alle som har utfordringer
innenfor rettigheter eller muligheter tilbud om
å snakke med jurist eller sosionom. Ofte har de
spørsmål som også ligger innenfor områdene til
sykepleierne.

Henvendelsene Kreftlinjen mottar kan være om
alt som er relatert rundt sykdom og rettigheter, fra
økonomiske konsekvenser av å bli syk til hvor man
kan finne praktisk hjelp i kommunen. Typiske temaer
og spørsmål som dukker opp i henvendelsene fra
stomiopererte, handler for de fleste om utfordringer knyttet til tilpassing.
- Noen har utfordringer i forhold til redsel for lukt
– gode råd trengs. Noen føler at en stomi er hemmende i forhold til seksuallivet.
Mange spørsmål rundt stomi kan ofte best besvares
av en stomisykepleier. Kreftlinjen har ingen ansatt
stomisykepleier, men er behjelpelige med å videreformidle informasjon om hvor man kan få tak
i en stomisykepleier når noen henvender seg, og
opplyser selvfølgelig også om de ulike pasientforeningene, også NORILCO.
- Ja, absolutt. Når det gjelder å leve med stomi, så er
deres medlemmer av uvurderlig betydning for en
som nettopp har fått stomi. Å dele erfaringer er veldig viktig. Vi anbefaler absolutt å ringe en likeperson
i NORILCO.
Rettighetstjenesten kan kontaktes på Kreftlinjens
telefon 800 57 338 (800 KREFT) gratis fra fasttelefon, eller på e-post: rettigheter@kreftforeningen.no.
Du kan også chatte direkte med tjenesten på www.
kreftforeningen.no om du har internett-tilgang.

Kreftlinjens Rettighetssenter kan gi råd
og veiledning innenfor følgende temaer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trygderettigheter
Arbeidsrett
Forsikring
Økonomiske støtteordninger
Praktiske hjelpeordninger
Pasientrettigheter
Pasientskade
Klagesaker
Testamente, arv og skifte
(kun generell veiledning om disse temaene)
• Andre juridiske spørsmål
Noen ganger kan rettighetstjenesten ta inn saker
til juridisk vurdering, men kan ikke love hvor langt
de kan gå i den enkelte sak.
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NORILCO STOMISYKEPLEIEREN

Stomisykepleier
– viktig spesialkompetanse
Stomisykepleieren er en viktig ressurs i helsevesenet, ikke bare til hjelp
for stomi- og reservoaropererte med gode råd til tilpasning og utprøving
av stomiutstyr. Vibeke Heen ved Drammen sykehus ble stomisykepleier
for å kunne få være med og gi pasienten et tilbud også etter utskrivelse
fra sykehus, og har jobbet med dette i rundt 3,5 år etter at hun ble ferdigutdannet ved Høgskolen i Bergen i 2013.
tekst: Jacqueline B. Mikula foto: Privat

Det norske helsevesenet preges
av kontinuerlig utvikling, og
stadig flere diagnoser kan
behandles med nye, avanserte
metoder. For noen pasientgrupper fortsetter livet nesten som
før etter behandling, mens for
andre kan både sykdommen og
behand-lingen i seg selv medføre
forandringer i kroppens funksjoner eller utseende, noe som
igjen kan medføre konsekvenser
for hvordan livet etterpå kan
leves. Det stilles store krav til
den faglige spesialkompetansen
helsepersonell bør ha overfor
de ulike pasientgrupp-ene.
Stomisykepleierne er en del av
dette helsepersonellet.

Stomisykepleierens
mange oppgaver

Mennesker med tilstander som
opplever sin egen livssituasjon
redusert ved å finne den pinlig
eller på andre måter belastende,
kan få hjelp av stomisykepleiere
til å øke opplevelsen av livskvalitet og mestring, og opparbeide evne til å klare seg selv.
Stomisykepleiere arbeider med
langt mer enn bare mennesker
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med «pose på magen» og direkte hjelp med lindring
av følgetilstander og problemer ved bruk av stomiutstyr for den opererte i klinisk pleie.
Stomisykepleieren har også ansvar for å informere
pasienter og pårørende før en operasjon, og å
tilpasse og gi opplæring i bruken av det nødvendige
utstyret. De har kunnskap om hjelpemidler og refusjonsordninger, og er ofte førsteleddet når det kommer til rådgivning innenfor pasient og pårørendes
fysiske, psykiske, sosiale og seksuelle temaer.

- En del pasienter er veldig flinke til å finne informasjon om tilbud på egen hånd, andre trenger mer hjelp
på veien til å finne tilbud som kan være aktuelle, sier
Vibeke Heen, stomisykepleieren.
Andre oppgaver er å holde undervisning for
pårørende og helsepersonell ved avdelinger på eget
sykehus samt ulike eksterne instanser som sykehjem, hjemmesykepleie, skoler, firma og pasientorganisasjoner.

- Stomisykepleier kan bidra med undervisning,
rådgivning og veiledning. Det kan være en utfordring
å få dette til, da mange sykehus har stomisykepleiere
ansatt i små stillinger.

Få stomisykepleiere, stort fagområde

Det finnes rundt 80 registrerte stomisykepleiere i
landet og dette fremstår som et veldig lavt antall i
sett i lys av de ulike fagområdene denne spesialkompetansen skal dekke. Stomisykepleieren har som
fagsykepleier også ansvar for å bidra til et tverrfaglig
samarbeid slik at tilbudet for pasienter og pårørende
er logiske og helhetlige på tvers av tjenestested og -nivå.
Grunnen til at det finnes så få stomisykepleiere
kan være uklar når behovet for denne spesialkompetansen absolutt er tilstede.

Ønsker du
komfort og
trygghet?
Den nye Trio Pearls inneholder en superabsorberende
gel molekyl og NanoActive-teknologi utviklet mekanisme,
som aktivt absorberer organiske luktmolekyler istedenfor
bare å fange dem i geleen. Designet for stomipasienter
med flytende avføring, den gir deg bedre kontroll over
behandlingen av din stomi og din hverdag.
Fordeler:
• Absorberer lukt
• Beskytter filter
• Motvirker lekkasje
• Flatere mer diskret pose
• Enklere tømming/ mindre søl
• Farger IKKE toalett ved tømming
• Sikkerhet over lange perioder
• Merkbart mindre lukt ved tømming
• Eliminerer poselyd/«plasking»
PerFekt For:
• En god natts søvn uten å tømme posen
• Lengre reiser eller på flyreiser – ta den med på ferie
• Sosiale hendelser, selskap, restauranter, teater, kino etc.
• Aktivt liv
• Hverdags bruk
• Reiser: Reiseposen som leveres gjør Pearls velegnet
ved reiser etc.

- Sykehusene har små og få stillinger til stomisykepleiere, flere vil gjerne ha høyere stillingsprosent.
Videreutdanningen, som ikke starter årlig, er kun ved
en høyskole. Mange sykepleiere får liten eller ingen
støtte fra arbeidsgiver og dette kan også være en
faktor for antall søkere til utdanningen. SIS jobber
aktivt med markedsføringen av stomisykepleier som
ressurs i spesialisthelsetjenesten og ikke minst i
primærhelsetjenesten, sier Heen.

Stomisykepleieren arbeider tverrfaglig

De som kontakter stomisykepleier kan være andre
avdelinger ved sykehuset, pleiepersonell fra kommunen eller pasienten selv som ønsker svar på og

Ønsker du å prøve fremtidens produkter, kontakt oss.
Tlf: +47 35 59 59 72
Mobil: +47 41 34 31 81
E-post: post@ubrimedical.no
www.ubrimedical.no

KoloBa Soft® Black Edition
endelt kolostomipose med
innebygget nytt filter!

Midi

Filter
Åpning for inspeksjon
Mini

Non-woven forog 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.

hjelp til råd og veiledning, spesielt ved lekkasje og
sår hud. Pasienter som vet at de står overfor en
stomioperasjon har forståelig nok mange spørsmål
og ulike reaksjoner. Det er også individuelt hvordan
en nyoperert holder seg motivert og positiv til livet
etter operasjon og rekonvalesens. Det har ofte sammenheng med hvordan man er som person.

- Pasientene reagerer veldig forskjellig, det er variasjoner i forhold til årsak for stomi. Kunnskap om stomi
på forhånd er varierende, det samme med spørsmål.
En pasient med mangeårig analinkontinens føler ofte
lettelse når stomi er et alternativ, en pasient med
kreft kan reagere med sjokk, forteller Heen videre.

Stomisykepleierens fagområder

SiS, sykepleiere i stomiomsorg, har utarbeidet en
funksjonsbeskrivelse for stomisykepleiere som
innebærer at stomisykepleieren skal ha kunnskap
om ulike sykdomstilstander og konsekvenser for å
kunne tilby spesialisert pleie og behandling knyttet
til spesielle behov hos følgende pasientgrupper:
• Pasienter som skal få eller har fått anlagt stomi
• Pasienter som skal få eller har fått kontinent
stomi/ reservoar
• Pasienter med fistelproblematikk
• Pasienter med avføringsproblemer eller
bekkenbunnsdysfunksjoner
• Pasienter med absorbsjonsproblemer
• Pasienter som har sonder og dren
• Pasienter som skal få eller har fått anlagt
gastrostomi
• Pasienter med hud – og sårproblematikk i relasjon
til ovennevnte
Hvilke oppgaver stomisykepleieren har, varierer fra
arbeidssted til arbeidssted.
Vibeke beskriver sin egen arbeidsuke for NORILCO
som et eksempel.
- Jeg tar imot pasienter til preoperativ samtale og
postoperative kontroller, hjelper til med tilpassing
av stomiutstyr, veileder og gir råd. Jeg har også en
del pasienter med gastrostomi som jeg følger opp
med kontroller, samt noen med analinkontinens. En
del av ansvaret er den administrative delen av det å
drive en poliklinikk. Når det er mulighet for det er jeg
på sengeposten og hilser på noen av de nyopererte
pasientene, og bistår andre avdelinger på sykehuset
om det er behov. Ingen arbeidsuke er lik og vil variere
fra sted til sted.
For å komme i kontakt med en stomisykepleier
trenger pasienten en henvisning fra fastlege eller
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annen spesialist ved sykehuset dersom han eller hun
ikke har vært i kontakt med stomisykepleier tidligere
og ønsker en time. Har pasienten allerede en kontakt
hos stomisykepleier, kan han/hun ringe eller sende
en epost.

Fordommer og tabuer

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

Det er fortsatt fordommer og tabuer knyttet til
stomi. Eget og andres anstrengte forhold til lukter og
lyder man ikke lenger har kontroll over kan påvirke
den enkeltes sosiale kontakt i hverdagen. Redusert
selvfølelse og en opplevelse av skam kan i verste
fall føre til isolasjon på grunn av frykt for andres
reaksjoner. En del sliter i det skjulte, og kvier seg for
å ta opp spørsmål om lekkasjer og sår hud med blant
andre fastlegen sin. Stomisykepleieren kan bidra til å
redusere de ulike fordommene og tabuene, og gi den
opererte riktig og nødvendig hjelp på flere plan.

- Ved å bidra til økt kunnskapsnivå hos helsepersonell
og befolkningen generelt. Informasjon til pasient og
pårørende før operasjon er viktig, mer kunnskap er
med på å redusere stressnivå og bekymringer rundt
livet med stomi. Stomisykepleieren kan støtte og
veilede pasienten og pårørende i forhold til fysiske,
psykiske, sosiale, seksuelle og kulturelle områder.
Dette er en jobb som gjøres hele tiden, forteller
Vibeke Heen.

Festeplate
Yttervegg
Beskytter stomien
Beskytter filteret
Tilbakeslagsventil
Yttervegg
Non-woven, mykt posetrekk

Man er ikke alene

Det er ofte på sykehusene at opererte først blir
informert om at det finnes en likepersonstjeneste
pasientene kan benytte seg av. Der får de ofte høre
om NORILCO for første gang og kan vurdere når
de ønsker å benytte likepersonstjenesten og snakke med en likeperson som har gått i samme sko
tidligere. Da kan pasient og pårørende selv velge når
de ønsker kontakt når de vet at tjenesten finnes.

Festeplaten er oppbygd av to forskjellige
hydrokolloider med ulike egenskaper.

- Ved vår avdeling opplyses det rutinemessig om
NORILCO. De som tar imot tilbudet synes dette er
nyttig. Min opplevelse er at mange synes dette kan
være litt tidlig når de er på sykehus og mer nyttig en
tid etter at de er kommet hjem, sier Heen.

Produktene fås på blå resept!

Leveres i oppklippbar
størrelse samt 25, 30
og 35 mm hull.
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LA´LY Walldesign

Vibeke avslutter med at det er viktig med et godt
samarbeid mellom stomisykepleiere og pasientorganisasjoner, dette vil bidra til økt trygghet for
pasienten.

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

NORILCO LANDET RUNDT

NU Oslos spahelg
For en liten gjeng fra Oslo var endelig den etterlengtede helgen i uke 41
kommet hvor vi skulle flykte fra Tigerstaden og hektiske hverdager til
fordel for avkobling, sosial hygge og vakker natur på Holmsbu Hotel & Spa.
tekst og foto: NU Oslo

Togstreik og fredagsrush til tross kom 9 deltakere seg
kjapt på plass i villaene, hvor det hurtig ble laget tacomiddag. Det ble hyggelig gjenforening med mange rundt
matbordet, og roen senket seg i takt med solnedgangen
før vi fant rommene og gjorde oss klare til morgendagens program.

Velvære med utsikt

Gjennom lørdagen ble hotellets velværeavdeling hyppig brukt. Fristelsen var stor når det var fri tilgang på
basseng, boblebad og badstue. Spesielt artig var det å
kunne bade ute i oktober (vel å merke i varmt boblebad)
med utsikt over fjord og høstkledd svaberg. Med ekstra
medisinutstyr plassert i garderobeskapene, kunne også
deltakere med stomi trygt senke skuldrene og nyte
velværen.

Avslapning og fellesskap

Dagens hovedoppgave var så enkel som å komme
tidsnok til individuell spabehandling, hvor det ble utført
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underverker på stram muskulatur. En etter en fikk vi
et drømmende uttrykk i ansiktet etter behandlingene
der vi gikk svimeslått ut av rommene. Da vi hadde ulike
tidspunkter for behandlingene, kom vi sammen for
felles lunsj og middag mellom slagene. Etter en dag med
mye bading meldte sulten seg hurtig på kvelden, som
førte til at de hjemmelagde pizzaene fort fikk ben å gå
på. Utover kvelden var det hyggelig å komme sammen
rundt peisen og kose seg.

Skapte gode minner

På søndagen møtte de fleste senere til frokost enn
dagen før, da en full dag med avspenning og behandling
hadde gjort sitt. Det ble flere herlige runder med bading
både ute og innendørs før felles lunsj, før vi til slutt
vendte tilbake til Oslo med mer energi enn da vi dro.
Gjennom helgen ble det skapt gode minner i fellesskap
av en hyggelig ungdomsgjeng som velger å fokusere på
muligheter fremfor begrensninger!

NORILCO LANDET RUNDT

Siste nytt fra Oslo-avdelingen
Vi hadde kommet til det siste medlemsmøtet dette året, og temaet for
kvelden var «Kosthold og ernæring for deg som har IBD og/eller stomi».
tekst: Janne Skuterud

Siv Mirjam Farstad Skaget, leder for NORILCO
Oslo, ønsket velkommen og introduserte kveldens
første foredragsholder, Brita Haugum som er klinisk
ernæringsfysiolog ved AHUS.
Brita Haugum presenterte «kostholdssirkelen» som
sier noe om hvordan daglig inntak av næringsstoffer
bør være for et normalt friskt menneske. «Kostholdssirkelen» er noe mange kjenner igjen fra skoledagene. Samtidig la hun vekt på at det ikke nødvendigvis var de samme reglene som gjelder for personer
som har sykdom og/eller har hatt inngrep i mage-/
tarmkanalen.

Etter å ha fått servert kaffe og litt å bite i, ble ordet gitt til produktspesialist og intensivsykepleier
Grethe Misvær. Hun informerte om hvilke produkter
det er å tilby innenfor ernæring, og vi fikk informasjon om hvilke næringsstoffer disse produktene
inneholder. Hun hadde også med brosjyrer og smaksprøver til de som ønsket det. Til slutt orienterte hun
litt om hvilke rettigheter vi i vår forening har i forhold
til å få næringsdrikker dekket på blå resept.
Underveis i begge foredragene var det anledning til å
stille spørsmål, og den muligheten ble flittig brukt av
de tilstedeværende. Avslutningsvis ble det informert
litt om hva som står på programmet på nyåret.

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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Hittil har vi utviklet
ni legemidler til
behandling av
sjeldne diagnoser

Mer enn 70 prosent av
våre utviklingsprogram
handler om
legemiddler mot
sjeldne sykdommer

Mer enn 20 nye
legemidler testes nå
på pasienter

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

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

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

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
/*

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
Helge Ivar Muggerud • 952 14 951
helge.ivar.muggerud@ebnett.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
Ninny Jensen • 902 27 265
ninny-j@online.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
/*
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 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

B
Å VÆRE STOMIOPERERT

ER SÅRT NOK
Da trenger du ikke en plate
som gjør opplevelsen sårere.

Hollister CeraPlus hudplate med Ceramid er et hudvennlig alterntiv!
Ceramid er hudens naturlige fettstoff og beskytter mot tørr og sår hud.
CeraPlus bidrar til sunn peristomal hud ved å opprettholde den naturlige
fuktighetsbalansen.
CeraPlus hudplate finnes både som
flat og konveks og passer til alle
Conform 2 poser.

1.oktober introduserte vi også tetningsringer
med Ceramid - Hollister Adapt CeraRing
i 2 og 4 mm tykkelse.

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

