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Helsebringende turer i Vest-Agder Endring uten medvirkning I egne rekker



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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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

HJEMMESIDE
WWW.CONVATEC.NO

CONVATEC NORGE
SVARSENDING 4173
0093 OSLO
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STYRELEDER JANE HALVORSEN

E-post jane.halvorsen@norilco.no

Kjære leser!
«Nytt år, nye muligheter», heter det. Vi er ikke bare i 
gang med et nytt år, vi er i gang med en ny represen-
tantskapsmøteperiode - en ny styreperiode – som 
også gir nye muligheter. NORILCO har fått et nytt 
hovedstyre som gleder seg til å ta fatt på de ut-
fordringene vi står overfor. Styret er en god blanding 
av folk som har vært med en stund og vi har også en 
del nye fjes – i hvert fall i denne sammenhengen. Det 
gir oss et godt utgangspunkt for å få til en balanse 
mellom det gode tradisjonelle arbeidet NORILCO har 
stått for i mange år og å få inn nye impulser. Et nytt 
blikk på gamle utfordringer kan gjøre en forskjell. 
Derfor ønsker jeg som leder både nye og gamle styre- 
medlemmer velkommen til innsats de to neste årene.

En blanding mellom nytt og gammelt er også noe av 
styrken vi ser i handlingsplanen for de neste årene. Vi 
fortsetter med de gamle grunnpilarene i foreningens 
arbeid og prioriterer likepersonsarbeidet, distrikts-
avdelingsaktivitet og vi vil arrangere landsdekkende 
samlinger. Det nye består i å jobbe enda hardere 
med å samle foreningen og finne en form som gjør at 
vi blir aktuelle og nyttige for alle våre utfordringer. 
Dette skal vi jobbe med fremover – noe som også 
innebærer å gjøre prioriteringer. Hva bør vi fortsette 
med og hva må vi tone ned for å gi rom til nye tanker, 
nye tilbud?

Representantskapsmøtet tok i høst også noen aktive 
veivalg ved å tydeliggjøre våre politiske satsnings-
områder. Vi skal blant annet jobbe videre med sikre at 
et bredt produktsortiment skal være tilgjengelig for 
stomi- og reservoaropererte og at det ikke foretas 
reduksjoner og kutt i produkt- og prislistene på 

blåresept for stomiutstyr og næringsmidler. Repre-
sentantskapsmøtet løftet også viktigheten av god 
oppfølging for våre målgrupper og NORILCO vil der-
for jobbe for at det skal utvikles bedre oppfølgings- 
og opplæringstilbud til stomi- og reservoaropererte, 
uansett årsak til operasjon. NORILCO vil jobbe for at 
det etableres gode pasientforløp rundt stomi- og res-
ervoaroperasjoner. NORILCOs høyeste organ vedtok 
også en resolusjon for å understreke viktigheten av 
innføringen av forebyggende masseundersøkelser 
mot tykk- og endetarmskreft, såkalt screening. Dette 
arbeidet bidrar vi i allerede, og har sikret oss en plass 
i Helsedirektoratets prosjektgruppe for planlegging 
av nasjonal screening mot tarmkreft. Den siste av de 
fire nye resolusjonene dreier seg om tannhelse, noe 
vi vet er en bekymring for mange av våre medlemmer. 
Vi skal jobbe for alle disse sakene, og på sistnevnte 
vil vi se på mulighetene for å samarbeide på tvers av 
forskjellige foreninger og interessegrupper som også 
opplever bekymringer til tannhelsetilbudet i Norge.

I disse tider står våre distriktsavdelinger på for å plan-
legge og gjennomføre sine årsmøter. Jeg ønsker lykke 
til med møtene – og jeg oppfordrer dere lesere, våre 
medlemmer, til å delta på årsmøtet til din av-deling. 
NORILCO er en demokratisk forening. 

Engasjer deg, si din mening om hva din distrikts-
avdeling bør jobbe med. Det er ikke bare din rett, men 
det gjør oss også til en bedre forening. Og har du litt 
ekstra overskudd og interesse, tenk gjennom om det 
kan være aktuelt for deg å engasjere deg i din avdeling. 
Ditt engasjement er verdifullt og kan hjelpe andre.

God lesning!

Jane Halvorsen

Leder
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NORILCO Vest-Agder

I Vest-Agder er det en gruppe mennesker som gjør 
akkurat dette. Går ute i naturen. Uten værforbehold.
Gruppen er beregnet for folk med kreft som kanskje 
trenger en aldri så liten dytt for å komme seg ut på tur. 

Kronglete oppstart
Opprinnelsen til denne vandringen var litt kronglete. 
Arne Holte ble spurt av Senter for Kreftbehandling 
om å starte turer for kreftpasienter, og han og kona 
stilte opp. Rundt ti ganger stilte de opp, men ingen 
ville gå tur. Samtidig ønsket også Kreftforeningen i 
Vest-Agder å starte en turgruppe, så Arne – som er 
en kjent friluftsmann i miljøet – fikk spørsmål om de 
ikke skulle samarbeide. Arne svarte ja, og tiltaket ble 
markedsført blant annet gjennom temakafeen, og 
NORILCO Vest-Agder som Arne har ledet i mange år. 
De startet med bare et par deltagere, noen flere kom 
til etter hvert.

- I dag må det sies at turene er en form for samar-
beide der jeg er turleder fra NORILCO og Eli Johan-
nessen er fra Kreftforeningen. Utad fremstår vi 
gjerne som Kreftforeningens turgruppe, innad er vi 
en blanding. Godt og vel flesteparten av deltagerne 
(halvparten kanskje) er fra NORILCO. Dette tenker vi 
overhodet ikke på når vi er på tur.

Lavterskeltilbud
Turgruppen har vært ute hver onsdag fra samme 
startpunkt, i halvannet år. Det er fine stier og flotte 
vann i Baneheia utenfor Bykjernen. Målet med til-
taket er å få folk opp av godstolen, trosse dørstokk- 
mila og komme seg ut og oppleve naturen. Treffe 
andre i mer eller mindre samme situasjon. Et lav-
terskeltilbud som bidrar til å få noe annet å tenke på 
enn sykdom. På spørsmål om hvordan de motiverer 
folk til å bli med på tur, er svaret:

- Greit å gå sammen med andre. Det er faste tider - 
hver onsdag kl. 11, og samme utgangspunkt - vi går to 
timer inkludert en matpause. Det er alltid samme opp- 
legg - men det er forskjellig hvor vi går. Vi har vært 
opptil 21 turgåere, men det er uendelig plass til flere. 
Noen av deltagerne er så godt kjente i området at de 
gjerne kan være turledere.

Stort utbytte
Turgåing er ideelt for mange. Man bestemmer selv 
hvor lett turen skal være. Etter en operasjon er gange 
med på å få systemet i kroppen i bevegelse igjen og 
bidrar til raskere restitusjon. En viktig fordel med 
aktiviteten er psykisk.  Mestringsfølelse gjør godt 
for sinnet og øker graden av velvære. Man merker 
forskjell fysisk og psykisk av å bli med på turene.

Helsebringende turer i
Vest-Agder
For lite fysisk aktivitet gir negative utslag i den nasjonale helsetilstanden. 
Å øke den jevnlige fysiske aktiviteten er en av utfordringene rundt styrk-
ing av folkehelsen. Satsing på friluftsliv har derfor fått fokus i regjeringens 
folkehelsearbeid, siden friluftsliv er den vanligste formen for fysisk 
aktivitet i befolkningen.

tekst: Jacqueline B. Mikula foto: Privat

Målet med tiltaket er å få folk opp av godstolen, 
trosse dørstokkmila og komme seg ut og oppleve 
naturen
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NORILCO Vest-Agder

- Alle nye rapporterer om bedre form. Noen MÅ gå 
10.000 skritt om dagen. Turene er rundt 10.000 skritt, 
sier Holte.

Utgangspunkt for turene er vanligvis Senter for 
kreftbehandling ved SSH Kristiansand. Turtøy og 
godt fottøy er viktig når man ikke har værforbehold. 
Og man tar med egen matpakke og noe å drikke til 
den sosiale rasten.

Fleksible turer
Mange nyopererte vet ikke hvordan de skal gå frem 
for å øke aktiviteten i hverdagen. Andre har slitt med 
sykdom og manglende overskudd i mange år. Noen 
har ettervirkninger av behandlingen de har gjennom-
gått. Fysisk aktivitet er en svært viktig del av veien 
tilbake til en god hverdag, og det er lettere enn man 
tror å komme i gang. Likevel er det mange som kvier 
seg, ikke føler seg klare. Har nok med seg selv. Det 
kan være et ork å bevege seg i starten. 

«Tror ikke jeg klarer det. Kan være en sinke, er usikker.
De andre er sikkert mye flinkere/sterkere.»
- Noen vil likevel gå turer alene. Det er lettere å komme 
i gang når en blir med i en gruppe, sammen med andre, 
sier Holte.

Turgruppen løser det på denne måten:

- Vi går sammen med andre, varierer turlengdene -
det hender vi deler gruppa i to. Noen vil kanskje bare
gå noen hundre meter men det blir gjerne lenger. Om
vi har to grupper, spiser vi helst sammen. Vi snakker
om alt mulig, ikke mye sykdom - men noe. Vi er
tre likepersoner fra NORILCO med på de aller fleste
turene, fortsetter Holte.

Sosialt fellesskap
Turgruppen bruker turene til å dele kunnskap om an-
net enn sykdom og hverdagsutfordringer. De prater 
om det meste og får flere gode tilbakemeldinger. Man 
kan lure på hva temaene er for turene, og hvordan de 

Helsegevinster ved regelmessig fysisk aktivitet i alle aldersgrupper er veldokumentert, og viktig virkemiddel i forebygging og 
behandling av over 30 ulike diagnoser og tilstander. I 2014 lanserte Helsedirektoratet nye og tydeligere anbefalinger for fysisk 
aktivitet. - All bevegelse er positiv. Hverdagsaktivitet slik som hus- og hagearbeid, trappegang, aktiv transport og regelmessige 
pauser i løpet av skole- og arbeidsdagen, er viktig for å redusere stillesitting og øke aktiviteten. (Kilde: Helsedirektoratet.no)
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NORILCO Vest-Agder

Posedeodorant

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

Posebytte I posen Ved lekkasje
I hjemmet På jobben På reise
På tekstiler På huden På klær
På toget I flyet I båten

Før tømming I ny pose Ferdig

finner den gode samtalen mens man er på vandring. 
- Det er ikke noe bestemt tema. Det blir ofte som 
en vanlig tur med venner som snakker om barn, 
barnebarn, reiser - alt mulig. Det er ingen syte- og 
klagegjeng som går på tur. 

På spørsmål om turgruppen bare går en rundtur 
eller om de går til bestemte mål med for eksempel 
historisk betydning, svarer Arne at de ofte er innom 
Ravnedalen - byens flotte naturpark anlagt av general 
Wergeland, Henriks bror, som er en fin plass å raste.

- Vi har grillet pølser under Madam Lohnes heller - 
madam Lohne mistet huset sitt i bybrannen for 150 år 
siden (omtrent) og bodde under en heller i heia. Det 
sies at da huset i byen ble bygget opp igjen, bodde 
hun likevel under helleren om sommeren. Fleip eller 
fakta, ikke godt å si…

Uten værforbehold
Gruppen har ikke værforbehold, vi går uansett. Blir 
været for dårlig, får vi traske rundt i korridorene på 
sykehuset, avslutter han. 

Tilbakemeldingene fra de som blir med i turgruppen 
er gode. Mange sier at de gleder seg til onsdagene.

Fakta
80 prosent av befolkningen har mulighet til 
å øke egen fysisk aktivitet opp til helsemyn-
dighetenes anbefaling.  Innenfor forebyggende 
og helsefremmende helsearbeid ønsker regjer-
ingen større rekruttering av lite fysisk aktive 
til å delta i friluftslivet gjennom et samarbeid 
mellom kommune, friluftsråd og frivillige organ-
isasjoner, og at dette inkluderes i tilbudet til de 
kommunale frisklivssentralene.

Natur og friluftslivsaktiviteter oppfordres til 
å være en del av behandlingen ved sykehus og 
behandlingsinstitusjoner. 

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

Kilde: www.regjeringen.no
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NORILCO fysioterapi

Fra 1. januar skal barn og unge under 16 år slippe 
å betale egenandeler for fysioterapi. Fritaket 
for egenandeler gjelder også for personer med 
godkjente yrkesskader. Samtidig mister en rekke 
pasienter og kronikere tilgang til fri fysioterapi. 
Endringen ble lagt fram av regjeringen i statsbud-
sjettet for 2017 og vedtatt i Stortinget i desember, og 
trådte i kraft fra 1. januar. Dermed er det flere barn, 
og foreldre til syke barn, som får mindre utgifter til 
fysioterapi. Samtidig økes utgiftsposten til helse-
utgifter betraktelig for en stor andel kronikere. Den 
såkalte sykdomslisten som skjermet pasienter med 
enkelte sykdommer fra egenandelen på fysioterapi 
er nå fjernet. 

Ingen fikk gehør
Fred Hatlebrekke, generalsekretær i Norsk Fysio-
terapeutforbund er kritisk til både de nye reglene og 
prosessen rundt behandling av forslaget i høst. 

- Vi sa at vi var enige i at diagnoselista[sykdomslista] 
i utgangspunktet ikke traff godt nok, men det er 
det vi har, og før man eventuelt gjorde endringer på 
diagnoselista burde man ha en konsekvensutredning 
på det, sier han.

I følge Hatlebrekke har ikke departementet tatt 
merknad av høringssvarene. 

- Egentlig var den høringen en vits. Fristen for å avgi 
høringssvar var 16. september, og 6. oktober ble jo 
statsbudsjettet framlagt, der konklusjonen om fjerning 

av diagnoselisten er likelydende med innholdet i 
høringsbrevet som ble sendt ut i slutten av juni, sier 
han.

Rådgiver i NORILCO, Margrethe Gaassand beskriver 
en liknende opplevelse rundt høringsprosessen, 
og sier at mulighetene for reell brukermedvirkning 
har vært begrenset fordi endringene kom uten nok 
forvarsel. Hun skulle også sett at konsekvensene for 
hverdagen til kronikerne ble utforsket mer.

- Vi kastet oss på høringsrunden, men opplever ikke 
at verken vi eller andre viktige brukerinstanser har 
blitt hørt i denne saken -noe som kan vitne om en 
noe fabrikkert prosess fra Helse- og omsorgsde-
partementets side. Vi skulle gjerne ha sett mer til 
utredninger om hvordan dette vil ramme kroniker-
gruppene i de virkelige liv, for eksempel hvordan det 
vil påvirke evne til å være fysisk aktiv, stå i jobb for 
eksempel, sier Gaassand. 

Omfordelingsplan med prislapp for kronikere
Da regjeringen la fram statsbudsjettet for 2017 var 
det mange som reagerte på at midlene som fulgte 
opptrappingsplanen for rehabilitering ikke hadde 
en sammenheng med behovet i kommunene. Hatle-
brekke skisserer et regnestykke som ikke går opp 
-verken for kommunene eller pasientene.

Staten sparer staten 315 millioner ved å innføre 
egenandeler for fysioterapi. Ved å fjerne diagnose-
lista sparer man 140 millioner kroner, og budsjettert 

Endring uten medvirkning
Motstanden i både fagmiljø og pasientforeninger var stor mot fjerningen 
av sykdomslisten for fysioterapi uten videre utredning. 1. januar i år ble 
de nye reglene likevel en realitet.

tekst/foto: Margrethe Gustavsen/ Håvard Sæbø

Jeg har hørt at noen lar være å motta behandling 
fordi de ikke har penger. I mange tilfeller vil da 
operasjonene være bortkasta. 
  Fred Hatlebrekke, Norsk Fysioterapeutforbund



Fred Hatlebrekke 
Norsk Fysioterapeutforbund
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NORILCO fysioterapi

med 175 millioner mindre i rammetilskudd til kom-
munene. Dette skal tas inn igjen som egenandeler 
i for eksempel hjemmebehandling ved kommunalt 
ansatte fysioterapeuter, eller på kontoret. 

Midt oppe i disse endringene har man lansert en 
opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering. 
Den er tilført 200 millioner kroner, altså 115 kroner 
mindre enn man kutter i de andre postene. 

- Hvem er det som finansierer opptrappingsplanen 
da? Det er pasientene. I beste fall er det en om-
fordelingsplan. En opptrappingsplan er det ikke, sier 
Hatlebrekke. 

Skjermingsløsninger for noen?
Uten sykdomsliste er det en skjermings-

ordning som er det mest nærliggende for 
noen av de mest utsatte pasientene 

som tidligere sto på lista.

- Den diagnoselista kommer aldri 
tilbake, Stortinget har bedt 
regjeringen vurdere hvilke 
konsekvenser avviklingen av 
diagnoselisten får for studenter 
og pasienter med lav inntekt 
kombinert med kronisk sykdom, 
og komme tilbake til Stortinget 
med denne vurderingen i 

forbindelse med Statsbudsjettet 
for 2018, sier Hatlebrekke. 

Muligheten for en skjerming var 
blant alternativene som gikk fram 

også da NORILCO i høst leverte sitt 
høringssvar i saken. 

- Vi skulle gjerne sett en skjerming av gruppen 
med IBD-sykdommer som i tillegg har stomi eller 

reservoar, sier Gaassand. 

Hun er redd for at den nye løsningen vil føre til at 
flere i kronikergruppen vil få enda større fysiske 
utfordringer, fordi enkelte som i utgangspunktet har 
store helseutgifter vil måtte frastå fra nødvendig 
behandling fordi kostnadene blir for store. 

- Det kan ha store konsekvenser for den enkelte 
pasients helse og vil på sikt kunne føre til forverring 
av både fysisk og mental helse, noe vi ser på med 
stor bekymring, sier hun. 

NORILCOs bekymring har vist seg å ikke være 
ubegrunnet. Hatlebrekke bekrefter at Norsk Fysio-
terapeutforbund allerede har fått inn meldinger 
om at folk avstår fra behandling. Han mener også 
at dette kan få konsekvenser for tilbudet fra syke-
husene, i hva slags operasjoner de kommer til å gjøre 
i fremtiden.

Margrethe Gaassand 
NORILCO

Etter vårt syn har mulighetene for reell
brukermedvirkning vært begrenset
    Margrethe Gaassand, NORILCO



Vår kunnskap bedrer din livskvalitet!

IKKE AKSEPTER DET 
Banda er en kjede med mer enn 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 for oss

LEKKASJE, SÅR HUD, 
LUKTPROBLEMATIKK?

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

HUSK!
Hvis du trenger brokkbind, hudfilm, fikseringsbelter,  
spesielle produkter og plateforlengere må du få en  
tilleggsresept fra legen.  
Det er du som eier din blåresept. Du kan fritt velge den 
bandagist/apotek du mener gir best service og oppfølging.

- Alle nyopererte ortopediske pasienter hadde jo 
tidligere rett til gratis behandling fra første dag. 
Disse må jo også betale egenandel. Jeg har hørt at 
noen lar være å motta behandling fordi de ikke har 
penger. I mange tilfeller vil da operasjonene være 
bortkasta. Hvis det blir en trend, er det ikke sikkert 
sykehusene lenger vil operere. Suksessen med 
operasjonen er avhengig av at man har god etter-
behandling, sier han.

Kjemper videre for bedre tilbud
Den kanskje største bekymringen til Hatlebrekke 
er at fysioterapitilbudet kommunene har, ikke kan 
dekke inn alle de pengene som er kuttet i bud-
sjettet med egenandeler.

- Hvis de ikke får inn nok penger i egenandel kan 
i verste fall fysioterapitilbudet svekkes, fordi de 
ikke har råd til å opprettholde det, sier han.

Nå som endringen er vedtatt og innført er det 
likevel ikke for sent å gjøre endringer til revidert 
budsjett.

- Det er jo valgår i år. Vi kommer derfor til å snakke 
med stortingspolitikerne og regjeringen om de har 
sett på de mulige konsekvensene. Vi får jo se om 
de kommer på bedre tanker i revidert statsbud-
sjett, sier han. 

Norsk Fysioterapeutforbund skal derfor følge 
saken videre, og håper at de kan engasjere politik-
erne til å gjøre om kuttet i rammebevilgningen.

Dette er saken
• Fra 1. januar i år ble reglene for egenandeler til 

fysioterapi endret. 
• De nye reglene fritar barn og ungdom under 

16 år for egenandeler til fysioterapi, men den 
største endringen innebærer fjerning av den 
samme rettigheten til pasienter som tidligere 
har stått på den såkalte sykdomslista, 
eller diagnoselista.

• Sykdomlista fungerte som en skjerming av 
en rekke pasientgrupper som har behov for 
behandling hos fysioterapeut, blant annet 
personer med revmatiske lidelser og per-
soner med sykdommer som har revmatiske 
følgelidelser. Nå må denne gruppen betale 
egenandelene for dette selv.

• Egenandelstak 2 senkes fra 2670 kroner i 2016 
til 1990 kroner i år.
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- Jeg er glad for at fjoråret endte med et budsjett for 
2017 som ivaretok blåreseptordningen, vi er fornøyde 
med å ha blitt hørt på dette punktet. Vi har fått en 
bekreftelse på at det nytter å stå på, sier daglig leder 
i NORILCO Simen Brændhaugen.

Han håper at innspillene til statsbudsjettet for 2018 
kan være en start på et godt og langsiktig arbeid for 
å få på plass bedre ordninger rundt stomi- og reser-
voaroperasjoner.  

Langsiktige mål
For budsjettet i 2017 dreide innspillene seg i hoved-
sak om å gjeninnføre enkelte produktgrupper av 
medisinsk forbruksmateriell på blåresept. Nå 
fokuserer foreningen på langsiktige tiltak framfor å 
drive brannslukking. 

Man etterspør langsiktige tiltak som kan bidra til å 
bedre livskvalitet for personer med stomi og reservoar, 
men i tillegg har man flere viktige saker er på kreftfeltet. 

Ber om utredning av 
situasjonen for stomiopererte

NORILCO har nå overlevert sine innspill til statsbudsjettet for 2018 til 
regjeringen. På ønskelisten står bevaring av blåreseptordningen og ut-
videt screeningtilbud. Øverst står ønsket om en skikkelig kartlegging av 
stomi- og reservoaroperertes oppfølging i Norge.

tekst: Margrethe Gaassand foto: Margrethe Gustavsen
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Besøk vårt NYE nettsted!

Our NEW website is here!

Excellence in stoma carewww.salts.co.no

FOR VAREPRØVER ELLER MER INFORMASJON: 
VIGDIS HANNESTAD – MOBILTELEFON: +47 958 342 60 

E-POST: VIGDIS.HANNESTAD@SALTS.CO.UK

4  Se hele vårt utvalg av stomiutstyr og tilbehør

4  Få gode råd om urostomi, colostomi 
og ileostomi

4  Finn ut hvordan du kan bestille gratis vareprøver

4  Last ned gratis veiledninger om produkter 
og livsstil

4  Få nyttige lenker til pasientforeninger 
og støttegrupper

Besøk vår NYE 
nettside

www.salts.co.no

16725 Norway web lauch A5L Ad.indd   1 30/01/2017   10:38

- Våre innspill til statsbudsjettet i 2018 har utgangs-
punkt i resolusjonene som ble vedtatt på foreningens 
representantskapsmøte i oktober i fjor. Disse er 
også veldig i tråd med hva våre medlemmer uttrykker 
at er viktig for dem – vi ønsker å løfte stomipasien-
tene opp fra uvissheten rundt oppfølging og opp-
læring etter operasjon, sier Brændhaugen.  

Å sette av midler til iverksetting av en nasjonal 
forebyggende masseundersøkelse mot tarmkreft 
(screening) er også blant NORILCOs innspill. I sep-
tember gikk prioriteringsrådet inn for å innføre en 
slik screening i Norge, og prosessen for å kartlegge 
utrulling er i gang.

- Det er likevel viktig at de økonomiske rammene 
rundt dette legges på plass nå; jo lenger vi venter, jo 
færre tilfeller av tykk- og endetarmskreft oppdages 
tidlig, sier han.  

Ber om fakta på bordet
- Vi vil at det skal settes av midler til å utrede 
hvordan helsemyndighetene på best mulig måte kan 
ivareta stomi- og reservoaropererte, slik at vi i fram-
tiden kan få den beste stomiomsorgen som mulig. 
Men for å finne de riktige tiltakene må vi også ha på 

plass kunnskap om hva som er det faktiske behovet 
og denne kunnskapen er det vi mener må systematis-
eres, sier Brændhaugen. 

Foreningen ber regjeringen om å gjøre en grundig 
kartlegging av forskjeller i behandlingstilbud, opp-
følging og opplæring av stomi- og reservoar- 
opererte. I tillegg ønsker NORILCO seg en kartlegg-
ing av behovet for flere stomisykepleierhjemler -med 
en påfølgende utbedring. 

Geografiske forskjeller må utjevnes
NORILCO får ofte henvendelser av pasienter eller 
pårørende som mangler et godt oppfølgingstilbud i 
sine nærområder, og særlig gjelder dette i spørsmål 
hvor stomisykepleieren vil være den beste mulig-
heten for hjelp. 

- Det er en stor gruppe med et begrenset tilbud og 
det er få stomisykepleiere, og vi er spesielt bekym-
ret for de som bor i distriktene. Vi kan ikke tolerere 
at vi behandler folk ulikt bare fordi vi er bosatt i 
forskjellige områder, avslutter Brændhaugen. 



Du kan stole på Dansac      
Noen ganger trenger huden rundt stomien 
litt ekstra stell eller bedre beskyttelse. 

Problemer som lekkasje, tørr og irritert hud, 
samt ubehagelig lukt skaper usikkerhet.

Dansac har et bredt utvalg av                        
tilbehørsprodukter som kan hjelpe mot 
disse problemene og gjøre hverdagen  
tryggere og mer komfortabel.  

Ekstra beskyttelse
Dansac tilbehørsprodukter

Ønsker du mer informasjon eller en vareprøve? Ta kontakt:

E-post: kundeservice.norge@dansac.com
Tlf: 66 77 66 50   WEB: www.dansac.no
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- For meg er det viktig å bidra. Det er derfor jeg er i 
NORILCO. Jeg får masse også, men det er ikke derfor 
jeg er med. Jeg lærer noe også hele tida, av det. Der-
for tror jeg tida var riktig nå. Nå føler jeg at jeg kan gi 
det jeg vil, sier hun.

Halvorsen har hatt Crohns siden hun var fem år gam-
mel. Da hun fikk stomi i 2007, i slutten av førtiårene 
meldte hun seg inn i NORILCO, og ble aktiv i distrikts-
avdelingen i Akershus. Tidligere hadde hun slått fra 
seg tanken om å være med i en pasientorganisasjon, 
men nå følte hun at tiden var inne.

- Jeg tenkte at i pasientorganisasjoner, der prater de 
bare om sjukdom. Det vil jeg ikke. Men så blir man eldre 
og treffer andre som er i samme situasjon, og ser at 
man prater jo ikke bare om sjukdom. Man utveksler er-
faringer. Det var viktig for meg, er forklaringen hennes. 

Da hun først ble medlem gikk det slag i slag, og hun 
ble aktiv som likeperson nesten umiddelbart.

- I utgangspunktet skal man være operert et år, før 
man kan gå likepersonskurs og bli det, men jeg var 
operert et kvarter, som jeg pleier å si. Jeg ble rekrut-
tert av stomisykepleieren på Ahus. Så da tok jeg kon-
takt med NORILCO i Akershus, forteller Halvorsen 
med det skjeve smilet som er hennes varemerke.

Ungdomstida var tøffest
Hun ble syk i veldig ung alder, og erfaringene fra den 
tida er kanskje en av grunnene til at hun er opptatt av 
livsvilkårene til unge med kronisk sykdom. 

- Jeg har jo hatt ett tøft liv. Ungdomstida mi var jo vel-
dig tøff. Å aldri kunne være med på ting, mye dårlig 
og mye sjukehusinnleggelser. Mista mye venner på 

Du kan stole på Dansac      
Noen ganger trenger huden rundt stomien 
litt ekstra stell eller bedre beskyttelse. 

Problemer som lekkasje, tørr og irritert hud, 
samt ubehagelig lukt skaper usikkerhet.

Dansac har et bredt utvalg av                        
tilbehørsprodukter som kan hjelpe mot 
disse problemene og gjøre hverdagen  
tryggere og mer komfortabel.  

Ekstra beskyttelse
Dansac tilbehørsprodukter

Ønsker du mer informasjon eller en vareprøve? Ta kontakt:

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

En leder det svinger av
I oktober ble Jane Halvorsen valgt til styreleder i NORILCO. Etter et mang- 
foldig yrkesliv og familieliv med tre barn, og nå et barnebarn, syns hun det 
var på tide å bidra med det hun har. Engasjement, ideer og kampvilje for 
eksempel.

tekst: Margrethe Gustavsen foto: Jacqueline Blum Mikula

Jane Halvorsen under
«kreftdagen» i 2016.
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det. Etter jeg fikk de to eldste ungene var jeg veldig 
mye sjuk etterpå, og tilslutt ble du ikke invitert -da 
skulle mammaene være med i barnebursdagene til 
barna til venninner og sånt -til slutt ble jeg ikke invit-
ert lenger, fordi jeg alltid måtte si nei, sier Halvorsen. 

Det er lett å tenke at verden går i stødig progresjon 
fremover, men hun er slett ikke sikker på at det er 
lettere å være ung og kronisk syk i dagens presta-
sjonsorienterte samfunn, og mener at hun på mange 
måter hadde det lettere.

- Da jeg gikk på skolen, så var det liksom «det er 
ledig jobb der og der» som venta på deg. Sånn er 
det ikke lenger. Tenk på unge som er kronisk sjuke 
og skal gå på skole, med de fraværsreglene nå. De 
har ikke sjans. De kan ha lange, gode perioder, og få 
gjort det de skal, men på grunn av reglene får de ikke 
muligheten. Så lenge det ikke syns på deg, er ikke 
folk spesielt forståelsesfulle enn før, snarere tvert 
om. Forventningene er så høye i dag. Da tenker jeg 
spesielt på de yngre. De stiller høye krav til seg sjøl 
og, sier hun.

Vil kjempe med de unge
Halvorsen har selv delt rom på Akershus universitets-
sykehus med en ung jente som hadde forsøkt å 
gjennomføre videregående opplæring tre ganger, men 
fått beskjed om å slutte fordi hun var for mye borte. 
Hun syns det er underlig at man ikke kan finne måter å 
løse dette på.

- Da tenker jeg at noe må da kunne gjøres for det, 
hjemmestudier, eller de robotene som har kommet - 
er det ikke noen muligheter? Dette må vi da ha en løs-
ning på i 2017! Ungdommen trenger utdanning. Hvis 
det butter der, -på grunn av sykdom, så er det noe vi 
må se på, sier hun.

Dette er bare en av problemstillingene Halvorsen 
kunne tenke seg å jobbe med -sammen med NORILCOs 
ungdom. Hvis de vil da.

- Jeg kunne tenke meg et tettere samarbeid med 
ungdommen vår, mer enn bare det vi ser i referatene. 
Jeg kunne tenke meg å møte opp litt mer for å se hva 
de driver med. Men det må vi jo snakke med ungdom-

men om, det er jo ikke sikkert de ønsker det engang, 
sier hun.

Livet dreid rundt sykdommen
Jane Halvorsen ser ikke ut som hun viker ikke unna 
noe. Hun har masse tatoveringer fra lenge før vi 
andre hadde skjønt vitsen, og piercinger tatt etter 
hun ble 50. Men hun har heller ikke kunnet vike unna 
realitetene i det livet sykdommen har gitt henne. 
Noen ganger har hun kjempet imot, andre ganger har 
hun måttet tilpasse seg.

- Den gangen jeg ble gravid første gang, sa de «Det 
er ikke mulig. Du kan bli gravid, men du kan ikke bære 
det frem» «Hvorfor ikke det, spurte jeg», «Fordi du 
har Crohns» Så får du aldri noen ordentlig forklaring, 
forteller Halvorsen. 

Hun kom på sykehus, fordi hun ikke klarte å holde på 
maten. Der sa gynekologen at det var helt utrolig at 
hun fremdeles var gravid.

- «Det blir ikke næring nok til barnet» sa han. «Det 
er vel jeg som ikke får nok næring, barnet tar vel det 
det trenger» sa jeg. Det var åpenbart for meg, selv i 
min unge alder. Det verste er at da jeg fikk dattera mi, 
som er eldst, leste jeg i et ukeblad om en dame med 
Crohns som levde på intravenøst under hele gravidi-
teten. Det gikk helt fint, sier hun. 

Halvorsen har tre barn og et barnebarn, så akkurat 
denne gangen er hun glad hun fulgte sin egen intui-
sjon. I yrkeslivet har hun derimot gjort en del valg av 
helsegrunner, og derfor jobbet med mye forskjellig 
-fra garnbutikk til SFO.

- Jeg kjenner jo ikke noe annet, for jeg fikk diagnosen 
da jeg var 13, og har vært syk siden jeg var 5. Det er 
pussig å tenke på at sykdommen har ført meg i de 
retningene det har gjort da, uten at jeg har vært det 
bevisst, sier hun.

Stadig nye utfordringer
- Jeg har jobba i skolen i 15 år, og det var veldig tilfel-
dig at jeg begynte med det. Jeg husker at jeg hadde 
mitt yngste barn på SFO, og tenkte at jeg aldri skulle 

Ungdommen trenger utdanning. Hvis det butter 
der, på grunn av sykdom, så er det noe vi må se på
    Jane Halvorsen



19

NORILCO I egne rekker

jobbe med det, for der var det så bråkete. Jeg har 
jobba som selvstendig næringsdrivende, og jeg har 
jobba i databransjen med logistikk forteller hun.

I det siste har hun måttet trappe ned, og jobber ikke 
lenger i SFO. Hun jobber fremdeles som spesiallærer.

- Jeg fant ut at det å jobbe med unger var veldig 
inspirerende. Spesielt barn som sliter. Det syns jeg 
er veldig artig, å se de fremskrittene de gjør. Jeg liker 
det. Liker litt utfordringer, sier hun.

Arbeidsgiveren hun har nå er fullt klar over sykdom-
men, og er god til å håndtere de utfordringene det 
måtte medføre. Dessverre har ikke det vært 
Halvorsens erfaring fra tidligere arbeidsplasser.

- Den utfordringa vi har som er kronisk sjuke er at det 
ikke synes på mange av oss. Jeg har hatt en del arbeids- 
givere oppigjennom, og har møtt mye uforstand og 
manglende forståelse på jobb. Det hører jeg andre 
også si, sier Halvorsen.

Nå er det NORILCO
Nå, når hun ikke jobber fullt lenger bruker hun desto 
mer tid på å jobben som styreleder. Hun er tydelig 
på at hun mener at likepersonsordningen og mange 
andre aspekter av organisasjonen er gode, men som 
en styreleder skal, har hun ambisjoner for foreningen 
som strekker seg utover det den er i dag.

- Vi må strekke oss, vi må ikke gi oss nå. Bare se på 
blåreseptordninga, der hadde det ikke skjedd noe 
hvis ikke NORILCO hadde engasjert seg. Vi må følge 
med politisk, og se framover, og utvikle oss, sier 
Halvorsen.

Flere medlemmer er en åpenbar målsetning for 
enhver organisasjon, og der har hun tatt ansvar, rent 
personlig.

- Skal du være venn med meg, må du være medlem 
i NORILCO, sier hun og bryter ut i latter. Neida, men 
kjæresten min er medlem, og min beste venninne er 
medlem, sier hun.

Jane Halvorsen skammer seg ikke over det enorme 
engasjementet for organisasjonen. I tillegg til at hun 
håper innsatsen hennes fører til reelle bedringer i 
livet til andre kronisk syke, sier hun at hun trenger 
å finne ting å gjøre hun liker og holde seg i aktivitet. 
Det er en nødvendighet for å ikke synke ned når syk-
dommen gjør livet hennes ekstra vanskelig. NORILCO 
er langt ifra hennes eneste lidenskap. Etter at hun 
fikk trøbbel med leddene, og måtte ta det litt rolig 
med strikkinga, har hun begynt å lage bilder av bitte 
små perler. Hun viser fram noen mønstre hun har 
kjøpt, som hun skal gå i gang med.

- Hvis jeg skal sette meg ned å tenke over at jeg ikke 
lenger klarer, akkurat som at jeg ikke lenger kan jobbe 
hundre prosent for eksempel, da bare føler jeg meg 
mislykka. Og jeg er ikke mislykka. Jeg kan utrette 
masse, når jeg orker og har kapasitet. Når jeg ikke kan 
strikke like mye, så begynner jeg å perle, sier hun.

Å finne kjæreste med stomi
Da hun fikk stomi var Halvorsen relativt voksen, og 
enslig. Da hun skulle ut på datingscenen igjen etterpå 
skapte stomien noen spørsmål. Når er det naturlig 
å si at man har stomi? Det er neppe i første setning, 
men kanskje også greit å fortelle om? Åpenhet har 
vært filosofien hennes hele livet, så hun valgte det 
også denne gangen.

- Den er litt utfordrende, men så har jeg tenkt at «du 
får bli litt kjent med meg, og så kanskje på slutten av 
kvelden sier jeg det».  Jeg har tenkt at hvis du ikke 
takler stomien min, så har ikke jeg bruk for deg, sier 
hun.

Nå har hun kjæreste, som hun har meldt inn i foreninga, 
så det kan se ut som nettopp åpenhet er en strategi 
verdt å legge bak øret. Romantisk kjærlighet er en 
viktig del av livet for de fleste av oss. Halvorsen sier at 
hun legger merke til akkurat hvor viktig det er, når de er 
fra hverandre.

- Når jeg står opp og vet at han ikke kommer hjem 
på kvelden bli jeg litt trist. Man bli fort avhengig av 
andre. Vi er ikke laget for å være aleine et helt liv, sier 
Halvorsen.

Jeg kan utrette masse, når jeg orker og har kapasitet. 
Når jeg ikke kan strikke like mye, så begynner jeg å perle
     Jane Halvorsen
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NORILCOs Ungdom får tilskudd på grunnlag av hvor 
mange medlemmer vi representerer, så for oss er et 
medlem mye verdt, både økonomisk og som tyngde 
når vi mener noe politisk på vegne av vår medlems-
masse. Derfor ønsker vi nå å øke medlemstallet, 
og vil oppfordre alle eksisterende medlemmer til å 
verve sine pårørende og bekjente i målgruppen for 
å støtte arbeidet til vår organisasjon. NORILCOs 
Ungdom ønsker også å ha mer fokus på tilbud til 

pårørende i tiden fremover, og tror at alle pårørende 
også vil ha personlig utbytte av sitt medlemskap i 
mye større grad nå enn tidligere.

Hvem kan jeg verve? 
Du kan verve personer som har eller har hatt stomi 
eller reservoar, eller de som utredes for denne typen 
operasjoner. Du kan også verve personer med mage- 
eller tarmkreft, og pårørende til alle forestående 

Alle medlemmer mellom 15 
og 35 år kan nå verve seg i 
bedre form!
NORILCOs Ungdom kjører nå en vervekampanje frem til sommerleiren 
17.-20. august. Både de som er med på å verve medlemmer, og medlemmer 
som blir vervet i perioden blir med i trekningen av en pulsklokke til en 
verdi av 1599 kr
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Trygghet og tilgjengelighet!

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

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

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

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

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

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

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

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

pasientgrupper. Kjærester, foreldre, søsken og egne 
barn er naturlig å verve som sine nære pårørende, og 
kanskje også besteforeldre, tanter og onkler, nære 
venner og venninner. Du kan også verve bedriftsmed-
lemmer, helsepersonell eller andre interesserte i å 
støtte saken vi jobber for. 

Hva får jeg ut av medlemskapet? 
• Som medlem i NORILCO kan du bli en del av et 

inkluderende og trygt sosialt miljø, hvor du kan 
snakke fritt og bli møtt med forståelse og aksept 
for den du er.

• (valgfritt) Du får tilsendt vårt medlemsblad med 
faglig informasjon og relevante reportasjer og 
annonser for vår målgruppe 6 ganger i året.

• (valgfritt) Du får nyhetsbrev på e-post om organi-
sasjonens arbeid og viktigste nyheter

• Du kan møte andre som er i samme situasjon som 
deg ved å delta på medlemsaktiviteter, møter og 
kurs både lokalt og sentralt.

• Du får muligheten til å påvirke og bidra i organisa-
sjonens arbeid. 

• Dersom du har stomi kan du også få et personlig 
WC-kort, en seks-språklig medisinsk attest som 
din fastlege kan signere, og et ID-kort som kan 
fremvises til helse- personell, politi, og lignende 
ved reiser.

Hva koster det å bli medlem? 
Kontingenten gjelder for et års medlemskap i NORILCO
Hovedmedlem m/blad kr. 300,-
Hovedmedlem u/blad kr. 200,-
Bedriftsmedlem kr. 550,-

Se mer informasjon og utdypende retningslinjer for 
deltakelse på norilco.no/ungdom

Verv og vinn
Verv et medlem eller bli vervet til NORILCO 
og vær med i trekningen av en pulsklokke!
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- Det er for lite ressurser lagt inn i å få tverrfaglig 
samarbeid for denne gruppen. Vi er ganske oppda-
tert på medisiner her, men på ernæring har vi ennå 
en vei å gå, sier klinisk ernæringsfysiolog Sissi Stove 
Lorentzen ved Oslo universitetssykehus.

Hun er bekymret for at kosthold blir et stebarn i 
behandlingen av kroniske tarmsykdommer, fordi man 
ikke involverer ernæringsfysiologer nok i oppfølging 
av pasienten. 

Helseprofesjonene jobber for lite tverrfaglig og 
pasienter får ofte ulike råd.  Jeg hører ofte pasienter 
si at de får høre at det ikke betyr noe hva du spiser.  
Det er ikke dokumentasjon til å si at kostholdsmønster 
er årsak til sykdommen. Jeg vil si at det er likevel bra 
å vurdere kvaliteten av kostholdet, fordi kostholdet 
kan ha betydning for symptomer og plager, sier hun. 

Nødvendig med mer ressurser til oppfølging
Endringer av kosthold utover å bare følge de god-
kjente kostholdsrådene kan være krevende, og 
muligheten for at man går glipp av nødvendige 
næringsstoffer er tilstede. Derfor mener Stove 
Lorentzen at det er viktig å følge opp pasientenes 
kosthold fra behandlernes side, hvis man ønsker at 
pasientene skal prøve det.

- Hvis man forsøker en diett er  det er viktig å gjøre 
dette under medisinsk oppfølging, for hvis man 
begynner å ta bort veldig mye av de matvarene som 
er en del av helheten i et kosthold, må man passe på 
at man får i seg nok av proteiner, energi og mikro-
næringsstoffer. Det å bare hoppe på en diett uten 
å ha noen til å følge deg opp og følge med er lite 
gunstig, og kan til og med føre til forverring av symp-
tomer og plager, sier hun.

Ideelt sett skulle Stove Lorentzen ønske at man 
samarbeidet tett, i et tverrfaglig helseteam fordi 
pasientene har mange medisinske utfordringer av 
ulik art.

- Det å jobbe med en kronisk sykdom som Crohns 
eller Ulcerøs kolitt krever en tverrfaglig tilnærming. 
Jeg tenker at man også bør utvidet teamet og få med 
psykolog. Skal man gjøre endringer i kosten, er det 
livsstilsendringer som krever mentale endringer for 
å få det til å fungere. I tillegg kan det være økonomisk 
kostbart å forsøke dietter, sier hun.

Stove Lorentzen ønsker seg bedre oppfølging mellom 
behandling, og etter behandling. Man har kommet et 
stykke på vei med dette for kreftpasienter, men til-
budet har ikke blitt gjort tilgjengelig på samme måte 
for de med andre kroniske tilstander.

Kronisk mat
Vårt eget kosthold er en stadig større interesse for mange av oss, og vi 
vet også mer om hvordan maten påvirker kroppen vår. Det gjelder ikke 
minst de med kroniske tarmsykdom. Derfor etterlyser fagpersoner 
mer systematisk arbeid med kostholdet til pasienter av kroniske 
tarmsykdommer.

tekst: Margrethe Gustavsen foto: Privat

Det å bare hoppe på en diett uten å ha noen til å følge 
deg opp og følge med er lite gunstig, og kan til og med 
føre til forverring av symptomer og plager
    Stove Lorentzen



23

NORILCO Kosthold

- Oppfølgingen er lite satt i system. Som gruppe er 
det varierende hvor mye IBD pasienter har av 
oppfølging fra fagpersoner når det gjelder 
kost, sier hun.

Hva vet vi om hva som hjelper?
Hvor viktig kostholdet er for 
velvære og for å holde symp-
tomer i sjakk er fremdeles 
mye diskutert, og det er mye 
forskning som gjenstår. Vi 
vet imidlertid nok til at det 
er verdt å gjøre en del kost-
holdsendringer, ifølge Stove 
Lorentzen.

- Dette er jo et felt som er 
under en voldsom utvikling.  Det 
finnes ikke mange gode studier 
som har sett på hvor mye friskere 
man kan bli av kostholdsendringer, 
men man har sett på effekten av 
noen typer dietter der man reduserer 
enkelte typer raffinerte karbohydrater. 
Der ser man enn effekt ved at betennelse 
reduseres tilsvarende medikamentell behan-
dling.  Dette er nok best vist hos barn, sier Stove 
Lorentzen. 

Å begrense fastfood og brus er kanskje den enkleste 
endringen man kan gjøre, og faktisk også den med 
den sikreste effekten på symptomer på tarmsykdom.

- Jeg tenker at vi vet nok til å si at usunn mat som 
man forbinder med mye fastfood  og høyt inntak av 
raffinerte karbohydrater heller ikke er bra for IBD og 
at hvis man har et veldig ugunstig kosthold  så  kan 
være verdt  å forsøke kostholdsendringer, sier Stove 
Lorentzen.

Noen lovende ledetråder
Av mer omfattende kostholdsendringer og dietter, 
nevner Stove Lorentzen lav fodmap-dietten som en 
av de mest lovende teoriene på feltet.

- Dette er veldig spennende og viser at bioaktivitet 
i en del næringstoffer påvirker avføringsfrekvens.  
Det er gjort mye forskning de siste årene det man 
kaller fodmapper. Det er karbohydrattyper som fører 
til økt aktivitet i tarmen, og enkelte pasientgrupper 
har god effekt av å redusere inntaket av disse, for å 
redusere symptomene. 

Forskerne på Fodmap har mest resultater for irritabel 
tarm syndrom, og mindre data på pasienter med 
sykdommer som Crohns sykdom eller Ulcerøs kolitt, 
men det er allerede mange med disse sykdommene 
også som prøver denne dietten, som er relativt ny.

Nettopp at pasientene ligger i front, er et kjennetegn 
ved vår tid. Med så mye informasjon som vi kan finne 
bare med et kjapt Google-søk, er det uunngåelig 
at pasientene selv ofte oppsøker informasjon av 
ulik kvalitet. Stove Lorentzen mener at pasienter 
som selv engasjerer seg er et udelt gode, så lenge 
fagfolkene følger med.

- Det er jo alltid utfordrende med så mye informas-
jon, og ha nok kunnskap i bunnen til å kunne se kritisk 
på informasjonen. Det sliter vi med til enhver tid, 
også vi som er eksperter. Jeg tenker likevel at det 
er bra å ha opplyste pasienter som utfordrer helse-
personell. Hvis du er trygg på faget ditt og trygg på 
hva du gjør, så klarer du å møte dem på en god måte, 
uten å avfeie dem, sier hun.

Sissi Stove Lorentzen
klinisk ernæringsfysiolog
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Dette skjer
SENTRALT

Trenger du noen å snakke med? 
RING 02013 og tast 2
Likepersonstelefonen er åpen 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

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

NORILCO SØR-ROGALAND

Turgruppe med piknik
Tid:  1. mars 2017 kl. 18.00-19.30  
Sted:  Kleppstasjon, via Midgardsormen til Njåskogen

Kom og bli med på dette lavterskeltilbudet, få litt 
mosjon, frisk luft og en god drøs. Turene blir alltid ledet 
av en godkjent likeperson. Vi går en runde i den korte 
løypa i Njåskogen, via Midgardsormen. Turen tar ca. 
60 minutter + piknik om været tillater det. Likeperson 
har med kaffe/te – ta med kopp og sitteunderlag! 
Send gjerne en sms om du ønsker å være med. (Du kan 
selvfølgelig også bare møte opp) Ansvarlig for denne 
dagen er Marianne, som kan nås på tlf 94828053

Turgruppe med kafétreff
Tid:  15. mars 2017, 18.00-20.00   
Sted:  Vannbassengane i Egersund

Vi går en runde rundt en løype rundt vannbassengane 
og avslutter med noe varmt i koppen på Kafe Mokka. 
Send gjerne en sms om du ønsker å være med.  
(Du kan selvfølgelig også bare møte opp) Ansvarlig for 
denne dagen er Mona Marthinussen, som kan nås på 
tlf 911 42 800

Medlemsmøte
Tid:  21. mars 2017, 19.00-21.00    
Sted:  Vardesentert ved SUS (Det gamle søsterhjemmet)

På denne kvelden får vi besøk av Hege Elisabeth 
Bjørgan fra Hollister, og Eva Fagerheim fra Nærland 
rehabilitering. Eva vil informere om hvilke tilbud de 
har for vår gruppe. Eva er ei sprudlende dame som det 
er vel verd å låne øret til! Det blir salg av påsmurt og 
kaffe/te. Husk kontanter! 

NORILCO SØR-TRØNDELAG

Årsmøte 2016 
Tid:  10. mars kl. 19:00 
Sted:  Kreftforeningens lokaler, Prinsensgate 32 i 
Trondheim.

“Aktiv hverdag med stomi”  
- kurs fra Lærings og Mestringssenteret 
og NORILCO Sør-Trøndelag. 
Tid:  10.april 2015 kl. 08.30 – 15.00 
Sted: St. Olavs Hospital, 1902-bygget, LMS-rommet
Påmeldingsfrist: 7.apil 2015. Mer informasjon om kurset 
finner du på www.norilco.no

LOKALT
NORILCO HEDMARK

Årsmøte 2017 
Tid:  23. februar 18:30 
Sted:  Kjelde Gjestgiveri, Løten

NORILCO NORDLAND

Årsmøte 2017
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 infor-
masjon og invitasjoner til aktiviteter. Vi ber om at våre 
medlemmer enten går inn på norilco.no/min side og en-
drer sin profil, eller at dere sender epost til else.lindvig@
hotmail.com og oppgir navn og adresse, samt epost.

NORILCO OSLO

Krafttak mot kreft konsert
Tid: 12. mars 2017 kl. 18.00-20.00 
Sted: Engebråten skole, Kapellveien 120, Oslo

Årsmøte og medlemsmøte 2017
Tid: 21. mars 2017 kl. 18.30-21.00 
Sted: Vardesenteret på Radiumhospitalet, bygg J (5. 
etasje i strålebygget/Radiumhospitalet Pasienthotell) 
Adresse: Montebello, Ullernchausséen 70, 0310 Oslo
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Nytt og nyttig

- FODMAP står for Fermenterbare Oligosakkarider, 
Disakkarider, Monosakkarider og Polyoler

- Samlebetegnelse for visse tungtfordøyelige karbohy-
drater som i liten grad brytes ned i tynntarmen, men 
fortsetter til tykktarmen hvor tykktarmsbakteriene 
bidrar til gassdannelse. Økt gassdannelse kan både 
gi smerter, oppblåst mage og forstyrret avførings-
mønster. 

- Dietten er hovedsakelig utviklet for mennesker 
med irritabel tarmsyndrom (IBS) men enkelte andre 
pasientgrupper har også fått god hjelp. Dietten er en 
eliminasjon- og reintroduksjonsdiett, hvor målet er å 
bli symptomfri ved hjelp av streng eliminasjonsdiett 
på seks uker, for deretter å teste toleransegrenser for 
de ulike FODMAP-gruppene ved reintroduksjon.

- Forskningsbasert diett utviklet ved Monash Uni-
versity i Australia over en tidsperiode på rundt ti år. 
Forskningen har endret behandlingen av magerelat-
erte problemer i Australia. Forskerne har funnet ut at 
70 prosent av IBS-pasienter kan få symptomlette av å 
følge et FODMAP-redusert kosthold. 

- Det er blitt forsket på dietten også på norske sykehus. 
Blant annet Lovisenberg diakonale sykehus i Oslo og 
Haukeland sykehus i Bergen. Sistnevnte har nasjonal 
kompetansetjeneste for funksjonelle mage- og tarm-
sykdommer.

- Det kan være krevende å gå på denne dietten, spesielt 
i startfasen, hvor lange FODMAP-lister kan være 
overveldende. Dietten krever mye matlaging fra bunn, 
da de fleste ferdigprodukter inneholder FODMAPs 

- Ta kontakt med lege og eller ernæringsfysiolog om du 
ønsker å sette i gang med lavFODMAP-diett. Utelukk 
andre alvorlige sykdommer som kan forårsake mage-
plagene først.

- Et strengt lavFODMAP-kosthold over tid er ikke an-
befalt da man kan gå glipp av viktige næringsstoffer. 
Derfor skal man re-introdusere så mange FODMAPs 
som mulig over tid uten at det trigger symptomer.

I denne gruppens stoffer finner vi:
- Fruktose (fruktsukker), som finnes i honning og mange 

typer frukter
- Fruktaner, som finnes i hvete, rug og løk
- Galaktaner, som finnes i bønner og linser
- Polyoler, som finnes i kunstige søtningsstoffer som 

ender på –ol og lignende
- Laktose (melkesukker) finnes i mange melkeprodukter

Kort om lavFODMAP – lovende teori 

NORILCO VEST-AGDER

Årsmøte 2017
Styret minner om foreningens årsmøte.
Forslag som ønskes behandlet på møtet, må være 
styret i hende senest onsdag 8. februar.

Tid:  22. februar 2017

NORILCO ØSTFOLD

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.

Mat med mye FODMAP-er:
Hvete, rug, spelt, inulin (tilsetningsstoff i alt fra 
yoghurt til brød), høyfruktose maissirup, epler, 
pærer, aprikos, plommer, vannmelon og mange an-
dre frukter, eplejuice, pærejuice, fruktsukker, hon-
ning, artisjokk, bønner, linser, blomkål, brokkoli, 
kål, løk, hvitløk, sukkererter, sopp, melkeproduk-
ter med mye laktose, kunstige søtningsmidler 
som ender på –ol, som sorbitol og mannitol

Mat med lite FODMAP-er:
Havre, bokhvete, ris, poteter, modne bananer, 
druer, jordbær, blåbær, sitrusfrukter, kiwi, vanlig 
bordsukker, gulrøtter, tomater, agurk, auberginer, 
salat, rød paprika, stangselleri, spinat, squash, 
gulost, smør, kunstige søtningsmidler som ikke 
ender på –ol, for eksempel aspartam.

LavFodmap App
For oppdaterte lister over matvarer med FODMAP kan 
du laste ned en mobil-app til smarttelefonen.
App’en bruker et trafikklyssystem for å vise om en 
matvare har høyt, moderat eller lavt innhold av FOD-
MAP. Last ned Monash Universitys mobilapp ved å gå 
til http://www.med.monash.edu/cecs/gastro/fordmap
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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

Nytt og nyttig
Endret frikortordning og 
avviklet sykdomsliste
1. januar 2017 trådte flere endringer vedrørende 
frikort egenandelstak 2 og sykdomslisten for 
fysioterapi i kraft. Her er en kort oversikt:

• Pasientene får frikort egenandelstak 2 uten å 
søke om det. Det kommer automatisk i posten 
innen tre uker etter at egenandelstaket er nådd.

• Egenandelstaket er senket til 1990 kr.
• Har pasienten betalt for mye, blir beløpet 

pasienten har krav på automatisk tilbakebetalt.
• Aldersgrensen for egenandelsfritak er hevet til 

16 år.
• Sykdomslisten avvikles. Det vil si at alle pasient-

er må betale egenandel for behandling hos fysi-
oterapeut, unntatt barn under 16 år og personer 
med godkjent yrkesskade.

• Pasientene kan selv følge med på sine regi-
strerte egenandeler ved å logge seg på selv-
betjeningsløsningen «Mine egenandeler» på 
helsenorge.no.

Ny nettside
Pårørendesenteret.no
Pårørendesenteret.no er et nettsted for alle voksne 
pårørende uansett hvor de befinner seg i landet 
eller hvor nær de står den som har funksjonsned-
settelse og/ eller sliter med rus, psykiske lidelser 
eller kroppslige plager. Der finnes kunnskap, tips og 
råd, kontaktinformasjon til lokal hjelp samt oversikt 
over rettigheter. Du kan også lese om andres erfar-
inger om å være pårørende. 

Pårørendesenteret.no tilbyr følgende:

• Kvalitetssikret informasjon om ivaretakelse av 
egen helse, familiens og barnas situasjon samt 
informa-sjon om rettigheter og muligheter du/ 
dere har i møte med helsetjenesten.

• Tips til god kommunikasjon og samhandling, gode 
verktøy samt spørsmålslister du kan ta med deg i 
møtet med helsepersonell.

• En digital oversikt over lokale, regionale og nasjo-
nale hjelpetiltak. 

• Pårørendes erfaringer og historier om pårørende-
rollen. Andre som har vært i samme situasjon 
formidler håp, muligheter og erfaringer.

• Aktuelt nyhetsstoff for pårørende.
• Kontakt med Pårørendelinjen for veiledning
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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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Ny rapport om
seneffekter etter kreft

I Nasjonal kreftstrategi 2013-2017 «Sammen – mot 
kreft» er et av delmålene at de nasjonale handling-
sprogrammene for kreft skal videreutvikles til å 
omfatte seneffekter etter kreft-behandling. Som 
en oppfølging av dette har 
Helsedirektoratet publisert en rapport med fa-
glige råd og anbefalinger knyttet til seneffekter. 

Det er særlig viktig at fastleger, som skal følge 
opp pasienter som er skrevet ut av spesialis-
thelsetjenesten, er oppmerksomme på risikoen 
for seneffekter, og at disse kan oppstå lenge 
etter avsluttet behandling. Vi syns at rapporten 
dessverre mangler noen viktige temaer, som for 
eksempel lymfødem og seneffekter knyttet til 
mage og tarm. Samtidig gleder vi oss over at rap-
porten inneholder konkrete tips om hvordan man 
kan både forebygge og behandle seneffekter, og 
oversikt over aktuelle rehabiliterings-institusjoner 
som har tilbud til kreftoverlevere med blant annet 
fatigue.

Les mer på Helsedirektoratet sine nettsider.

Kilde: Nytt om kreftomsorg fra Kreftforeningen. 

Ny veileder om pårørende

En ny veileder om pårørende i helse- og omsorgs- 
tjenesten beskriver pårørendes rettigheter, helse- 
og omsorgstjenestens plikter og gir anbefalinger 
om god praksis. 

Kreftforeningen har vært en del av arbeidsgruppen 
som har utformet veilederen. Pårørende ønsker 
som regel å være en ressurs for sine nærmeste, 
men kan være utsatt for isolasjon, stress, belast-
ning og egen helsesvikt. 

Den nye veilederen skal stimulere helse- og omsorgs- 
tjenesten til å utvikle støttetiltak til pårørende 
som opplæring, veiledning, og fleksible avlastnings- 
tjenester. Veilederen understreker at helseperso-
nell har plikt til å bidra til at barn av syke eller 
skadede foreldre får informasjon og nødvendig 
oppfølging. Ledelsen i helse- og omsorgstjenestene 
i kommuner og helseforetak har ansvar for at 
anbefalingene i veilederen følges opp.
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NORILCO Grasrotandelen

Formålet med grasrotandelen er å fremme frivillig, 
allmennyttig virksomhet på lokalt eller regionalt 
nivå, og ordningen kom i stand i 2009. Tjue NORILCO-
lokallag er i dag registrert som mottakere av gras-
rotmidler fra Norsk Tipping, og i fjor tjente de til 
sammen 178 467 kroner. Best av alle er lokallaget 
NORILCO Østfold, som sto for over 23 500 kroner. 

Leder Lisbeth Yven Andersen spiller ikke selv, men 
er svært fornøyd med å være best i klassen. Hennes 
erfaring er at liten innsats gir stor uttelling. Derfor 
gir de informasjon om muligheten til å bli giver til alle 
nye medlemmer

Spiller for NORILCO
Spiller du lotto? Vedder du kanskje på hesteløp eller britiske seriekamper 
I fotball? Da kan du gi penger til ditt lokallag i NORILCO gjennom gras-
rotandelen til Norsk Tipping. Ordningen gir små lag og organisasjoner 
penger med en liten dugnadsinnsats.

tekst: Margrethe Gustavsen foto: Ronny Karlsen
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NORILCO Grasrotandelen

- Vi sender ut til alle nye medlemmer vi får velkomst-
brev med over møtene og hva vi har på møtene, og i 
det brevet sender vi samtidig ut et brev som forteller 
at vi er med i grasrotandelen og oppgir nummeret der, 
forteller hun.

Mer penger enn de klarer å bruke
NORILCO Østfold er et aktivt lokallag, med både 
turer og møter, og 40 aktive medlemmer. Likevel har 
de ennå ikke klart å bruke alle pengene de har fått inn 
fra grasrotandelen.

- Pengene går til den daglige driften. Vi øremerker 
det ikke. Det er jo det som gjør at vi har god økonomi 
og kan sponse på turer og sånt da. Vi er jo veldig 
aktive her. Men likevel sparer vi jo penger, 
vi klarer ikke å bruke opp pengene vi får inn, 
sier Andersen. 

Når Andersen går av i februar håper hun 
likevel at det nye styret har nye ideer for pros-
jekter de kan bruke pengene på.  

- I fjor hadde vi et stormøte vi arrangerte, vi 
gjør så mye. Samtidig er det jo mange med 
på møter vi arrangerer som også er med på å 
betale. Vi sponser på turer. Det kan hende nye 
koster klarer å finne opp noe annet enn det vi 
har gjort, sier hun. 

Lite krav fra Norsk Tipping
Vanligvis er det ganske krevende å tjene penger 
for frivillige organisasjoner. Det er ofte omfatt-
ende søkeprosesser, med strenge krav til rap-
portering. Hovedgrunnen til at Grasrotandelen er 
et godt alternativ for lokallag og små foreninger 
er at det er nok å være medlem i frivillighetsregis-
teret, og registrere seg på siden.

- Det eneste vi gjør er å sende ut brevet til alle nye 
medlemmer. Og så snakker vi av og til om det på 
medlemsmøtene, kanskje et par ganger i året. Mer 
enn det gjør vi ikke. Ikke skrive søknad engang, og 
ikke rapportere, sier Andersen. 

Slik gjør du:
Hvis du er kunde hos Norsk Tipping kan du bli giver, 
enten ved å melde deg hos kommisjonæren din,  
registrere det på hjemmesidene til Norsk Tipping, 
eller sende en SMS med Grasrotandelen «org.nr» til 
2020 (tjenesten er gratis). 

Hvis du ønsker å verve flere til å bli givere for ditt 
lokallag kan du generere vervemateriell på hjemme-
sidene. Der ligger det i tillegg videoer som kan 
legges ut på facebooksidene til laget.

Pengene går til den daglige driften. Vi øremerker det 
ikke. Det er jo det som gjør at vi har god økonomi og 
kan sponse på turer og sånt da.
    Lisbeth Yven Andersen



HJEMMEBESØK
Våre sykepleiere kan komme 

på hjemmebesøk for å 
tilpasse og veilede i bruk av 

sykepleieartikler.

GRATIS 
HJEMLEVERING

Vi tilbyr gratis hjemlevering  
av sykepleieartikler over hele 

landet.

R ING OG BEST ILL
For de som av praktiske 

årsaker ikke selv kan besøke 
et Boots apotek, er det enkelt å 
bestille sykepleieartikler fra oss 

per telefon.

KLIKK & HENT
Gå til eresept.boots.no 

Fyll inn ditt mobilnummer, 
navn, hvilken vare du ønsker å 

bestille og hvilket apotek du 
ønsker å hente varen i. 

SPESIALUTVALG

SPESIALISTEN PÅ STOMIPROUKTER
NÅR OMSORG OG ERFARING TELLER!

V Å R E  S P E S I A L U T V A L G  H A R  E R F A R N E  S Y K E P L E I E R E 
O G  U T V I D E T  S T O M I S O R T I M E N T 

Vårt ønske er at brukeren selv skal kunne velge det produktet som fungerer best. Vi har et nært 
samarbeid med helsepersonell for å kunne gi våre kunder service på et høyt faglig nivå. 

BOOTS APOTEK MED SPESIALUTVALG: 
Boots apotek Arendal 37 00 4200 • Boots apotek Fredrikstad 69 39 65 10 • Boots apotek Kristiansand 38 17 18 00 • Boots apotek 
Kvaløysletta (Tromsø) 77 75 89 90 • Boots apotek Lade Torget (Trondheim) 73 50 39 50 • Boots apotek Lande (Sarpsborg) 69 10 25 70 
• Boots apotek Larvik 33 13 24 40 • Medicus Skien 35 50 28 80 • Boots apotek Molde 71 25 92 00 • Boots apotek Moss 69 20 46 20 
• Boots apotek Samarit 51 60 97 60 • Boots apotek Spelhaugen (Bergen) 55 17 60 10 • Boots apotek Ørnen (Haugesund) 52 70 35 80 
• Boots sykepleieartikler, Trondheim 73 53 37 20 • Boots apotek Askim 69 81 72 00 • Boots apotek Moa Ålesund 70 17 80 50                       
• Boots apotek Lilleeng Helsepark 69 27 86 80 • Boots Homecare (Oslo/ Akershus) 64 85 03 00

Dersom du ikke har et spesialutvalg i ditt nærområde, ta kontakt med vårt kundesenter: Boots spesialutvalg Home Care*: 800 30 411 - vi kan levere i hele landet!



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
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

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
/*

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
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•	 	Den	myke	konveksiteten	i	platen	bidrar	til	optimal	passform	ved	å	gi	

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

ujevne	konturer.

•	 	Inspeksjonsluken	gir	mulighet	for	observasjon	av	stomien.

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

foretrekker.

•	 	Tømbare	poser	med	FlexWear	hudplate	og	tapekant	-	gir	høy	

motstandsdyktighet	overfor	fuktighet	og	enzymrikt	innhold.		

Tapekanten	følger	huden	optimalt	og	bidrar	til	maksimal	fleksibilitet.

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

	 stomityper.	Den	konvekse	kleberen	er	kjennetegnet	ved	ekstrem		 	

					hudvennlighet	hvor	den	hvite	toppingen	av	platen	sørger	for	forsinket		

					belastning	av	kleberen.		

Moderma Flex Soft Konveks
Utviklet for trygghet og fleksibilitet.

Moderma Flex soft konveks lukket og tømbar pose

Hudvennlig,	trygg	og	fleksibel	-	uansett	form	og	fasong.

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

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

Hollister	Moderma	Flex	Soft	Konveks	er	et	endels	posesystem	som	gir	både	konveks																					

støtte	og	fleksibilitet.	

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

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

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

1 år i N
orge!


