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Rett trykk på rett sted
NovaLife Soft Konveks gir en
myk og fleksibel konveksitet
som sikrer et lett trykk.
Platen skyver stomien inn i
posen og gir et sikkert feste
Når er Soft Konveks nyttig?
•
•
•
•
•
•
•
•

Normal eller delvis tilbaketrukket stomi
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Stomi i en grop
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Kan brukes postoperativt
En stor andel slipper tetningsring
Lett å bruke
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Meget hudvennlig plate.
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STYRELEDER JANE HALVORSEN
E-post jane.halvorsen@norilco.no

Kjære leser!
Da er vi godt i gang med 2017, og vi i det nye styret
har endelig fått avholdt vårt første møte. Vi har hatt
en styrehelg der vi har brukt tid på å bli bedre kjent
med hverandre og med vår egen organisasjon, og vi
har diskutert hvordan vi som styre ønsker å jobbe.
Representantskapet har gitt styret vårt oppdrag
gjennom handlingsplanen, og vi er godt i gang med å
planlegge arbeidet for de to neste årene. Vi har fått
på plass et årshjul og startet den praktiske planleggingen av våre sentrale samlinger. Vi skal blant annet
ha likepersonskurs sammen med likepersonledersamlingen, 35+ samling og familiesamling. 2017 er et
mellomår der vi ikke har representantskapsmøte,
men vi skal ha et ledermøte på senhøsten. Der skal vi
samle ledelsen i distriktsavdelingene, NORILCOs ungdom og hovedstyret, og sammen får vi der mulighet
til å diskutere NORILCOs vei inn i fremtiden på et
strategisk nivå.
Spesielt vil jeg nevne 35+ samlingen i 2017, og at vi
for første gang skal samarbeide med Montebellosenteret på Mesnali. Montebellosenteret er en
stiftelse som får driftstøtte gjennom det offentlige,
og senteret gir kurstilbud rettet mot kreftpasienter.
Et opphold på Montebellosenteret får man tilgang til
gjennom en henvisning fra fastlegen på samme måte
som med et rehabiliteringsopphold. Senteret har
mange viktige og spennende kurs, blant annet diagnosekurs for mage- og tarmkreft og nevroendokrinkreft, samt temakurs om ernæring og fysisk aktivitet, oppmerksomt nærvær og yoga og avspenning.
NORILCO skal leie seg inn på senteret på samme
måte som et vi booker et hotell, og får samtidig
benyttet oss av deres faglige kompetanse. Vi får

satt sammen et program med mestringsaktiviteter
og faglig innhold, som vi nå gjennom samlingen får
tilgjengeliggjort for vår målgruppe – også de med
stomi og reservoar uten kreft, samt pårørende.
NORILCO har de siste årene deltatt på SiS – Sykepleiere i Stomiomsorg – sitt årlige fagseminar, og for
første gang har jeg deltatt der. Det har vært utrolig
inspirerende! Det var et svært spennende faglig
program, men for meg var det et høydepunkt å møte
sykepleierne og se med egne øyne hvor stort engasjement de har for vår målgruppe. Vi er heldige som
har SiS, og vi som pasientgruppe har mye å vinne på
å ha tilgang til en sterk faggruppe på stomifeltet - og
NORILCO ønsker å være en nær alliert med SiS. Vi
har etablert et samarbeid gjennom at de har oppnevnt representanter til vårt fagråd for stomi og
reservoar, og som du kan lese i denne utgaven, har vi
publisert en kronikk sammen i Dagens Medisin fordi
vi sammen ønsker oss bedre oppfølging av stomi- og
reservoaropererte.
Styret har et godt samarbeid med sekretariatet,
og i to år har Margrethe Gaassand vært ansatt som
rådgiver hos oss. Hun har fått en ny, spennende jobb.
Margrethe er svært dyktig og jeg vil takke henne for
den utrolig flotte jobben hun har gjort for NORILCO
og for vår målgruppe. Vi ønsker deg lykke til med nye
utforinger!
God lesning!

Jane Halvorsen
Styreleder
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Flere velger stomisykepleien
I høst startet det 6. kullet med studenter på stomisykepleiestudiet i
Bergen, kullet er det største siden studiet startet opp, og med rekordmange søkere kan dette være et signal om en økt interesse for stomiomsorgen.
foto/tekst: Margrethe Gaassand

Stomisykepleiegruru Torill Olsen er fagansvarlig for
studentene som startet opp i Bergen i høst, og var
selv en av initiativtakerne til at studiet i det hele tatt
startet opp. Dette var i 1999.
- I lag med uroterapeutene laget vi studiet som en
klinisk videreutdanning, sier Olsen.
Hun ble selv utdannet ved Sahlgrenska Sjukhuset,
Universitet i Gøteborg, som var det første nordiske
stomisykepleiestudiet. Nå er studiet i Bergen et av
Nordens anerkjente utdanninger innen stomisykepleie, og siden oppstart har studiet gått ved Høgskolen i Bergen, nå Høgskulen på Vestlandet.
Olsen er tydelig stolt av studentene sine, som hun
for anledningen har med seg på årets fagseminar for
stomisykepleie.
- Klart jeg er stolt, det er nesten barnene mine, smiler
Olsen.

Rekordår -med studenter også fra utlandet
Det er ikke bare her i Norge vi ser behovet for
kompetansen som dette studiet gir. Hele 2 av de 24
studentene på årets kull kommer reisende helt fra
Danmark for å delta i undervisningen.

- De har ikke et eget studium der, sier Olsen.
Årets kull hadde 45 søkere, og hun håper de som ikke
kom med i denne runden søker ved neste opptak.
Studiet har omlag et halvt års opphold mellom hver
gang det kjøres.
- Noen med lang erfaring tror det blir enkelt å ta
utdanningen, men den er krevende og mer omfattende enn mange i utgangspunktet tror, det er et
67%-studie, så det er et stort studium. De har både
litteratur, arbeidskrav og oppgaver som de skal gjennom, sier Olsen.
Det er liten tvil om at det må jobbes mye for å
komme gjennom studiet. Studentene har også en god
del praksis. Praksisen er det Olsen som organiserer,
noe som er et omfattende arbeid.
- Det er en betingelse for å finne praksisplasser at
det er nok stomipoliklinikker i Norge. Det har til tider
vært en utfordring, fordi folk pensjonerer seg eller
slutter. I år har det gått bra. Det største puslespillet handler om den utfordringen det er å få oppfylt
studentenes ønsker om hvor de vil være. Mange har
familie og barn, og de vil helst ikke så langt hjemmefra, sier hun.

Det største puslespillet handler om den
utfordringen det er å få oppfylt studentenes
ønsker om hvor de vil være.
					Torill Olsen
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Ida Furulund og Hanne Ambrose
er begge studenter ved stomisykepleiestudiet i Bergen. Begge dedikerte studenter som har stomiomsorg som øverste prioritet.

Framtidens stomisykepleiere

Sykepleiere i Stomiomsorgen (SiS) har i forkant av
dette kullet gjort en god jobb med å kontakte med
Kirurgisk forening og Legeforeningen å få de til å
engasjere seg og se at dette er nødvendig. Og kanskje i større og større grad har legene og de som er
involvert sett at det er behov, forteller Olsen.
Hun tror stomisykepleierne har et stort potensiale
når det gjelder markedsføring.
- Vi må vise fram hva vi kan. Det er ennå mange som
ikke vet at vi finnes. Men får de erfare hva vi kan og
hvilken nytte vi gjør, vet de for ettertiden at det er
bra å ha en av oss med i teamet, sier hun.
NORILCO får også mange henvendelser som kunne
ha gått direkte til stomisykepleierne, og foreningen
videreformidler ukentlig kontakt mellom pasienter
med behov for medisinsk og utstyrsteknisk hjelp til
stomisykepleierne.

Mer enn bare stomier

Skal vi tro fagfolket, så er det nå en trend at det blir
færre og færre stomiopererte som får en permanent
stomi. -I dag er det mange som får tarmen tilbakelagt; en del av disse får midlertidige eller kroniske
avføringsproblemer. Også disse har vi et tilbud til.
Foruten den stomiopererte, kan vi bistå pasienter
med alle typer reservoar, avføringsproblemer, fistler,
sonder, dren og de med ernæringssonder inn i magesekken. Det er et stort felt og vi som stomisykepleiere får flere bein å stå på. Akkurat det med
avføringsproblemer i samfunnet er litt sånn at vi ‘skal
jo hvert fall ikke ha noe stomi’, men så får pasientene
gjerne annet alternativ som ikke nødvendigvis er noe
enklere. Vi hjelpe de også, sier Olsen.
- Du kan si, noen ganger lurer vi jo på om pasientene
er godt nok informert om hva operasjonen de skal
gjennomgå innebærer, og det er de nok ikke alltid. Vi
prøver jo å fortelle de at det er en utfordring bare det
å bli operert og få fjernet litt av endetarmen. Noen
ganger tenker vi at de hadde vært mye bedre tjent
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med en stomi. Men det er utfordrende, vi lever i et
samfunn hvor kroppen helst skal være lik alle andre
sin. Enkelte blir så plaget at de til slutt velger å få
en stomi, og mange gir da uttrykk for at de egentlig
skulle tatt dette valget for lenge siden. Men det sitter
langt inne, forteller hun.
Olsen framhever det hun kanskje liker best med
jobben som stomisykepleier, nemlig det å ha god tid
sammen med pasientene.
- Vi kan gi en helhetlig omsorg hvor vi både tar oss av
det praktiske med stomien, men hvor vi også tar oss
tid til å snakke om det praktiske i hverdagen, fritiden,
jobb, seksuallivet, det psykiske, kroppsbilde... Vi
kan gå inn på alle dimensjoner med det å få en stor
endring i livssituasjonen. Det er et privilegium å få lov
til å gjøre en helhetlig og god jobb og ha kontakt med
pasientene på denne måten!

Framtidens stomisykepleiere

NORILCO-nytt fikk lov til å snakke med to av de dedikerte studentene på stomisykepleiestudiet.
Ida Furulund og Hanne Ambrose startet på studiet i
høst og er foreløpig veldig fornøyd med det de hittil
har gjennomgått på studiet.
De har begge bakgrunn som sykepleiere, noe man må
ha. -Jeg søkte fordi det er dette jeg driver med i min
daglige jobb, og jeg får aldri nok kunnskap om det,
sier Furulund. Hun jobber på Raduimhospitalet og
er stort sett på gastroavdelingen. -Jeg synes det er
spennende, og det er gøy å videreutvikle seg.
Hanne har jobbet på Rikshospitalet med barn helt
siden hun startet som sykepleier, der jobber hun med
barn med mage- og tarm- og spiserørsproblematikk.
-Jeg fikk en stilling på dagenheten, hvor vi har kontroller og oppfølging for de barna som blir operert
hos oss. Der fant jeg ut hvor givende det var å jobbe
med barn med problematikk som obstipasjon, analinkontinens og stomi, sier Ambrose.

Stomisykepleiere:
NORILCO møtte studieleder Torill Olsen (bakerst i midten) og halvparten av det siste kullet
med stomisykepleiere under årets fagseminar for stomisykepleiere.

8

NORILCO STOMISYKEPLEIESTUDIE

Plutselig blir man ikke bare en vanlig sykepleier, men
har mer kompetanse og samarbeidet med andre blir
mye mer givende, og de gidder å høre på deg
				Hanne Ambroso

Begge to har vært heldige og har støtte fra arbeidsplassen til å ta studiet, arbeidsplassene er
veldig positive til at jeg tar utdannelsen.
- Jeg ble oppfordret til dette av en kollega som jeg
jobbet med i starten. Hun pushet meg, og det er
veldig fint, sier Furulund.

Studiet som førsteprioritet

Det er ikke til å legge skjul på at det er krevende å
være i jobb og studere samtidig. Det er et studium
med høy studieproduksjon.
- Mange eksamener og veldig mye pensum og arbeidskrav, bekrefter studieleder Olsen.
- Vi har ukessamlinger i Bergen, til sammen 3-4
ukessamlinger pr semester. Vi har ikke så mye fritid,
dette året her setter vi alt annet på vent. Vi benytter
ettermiddager og helger til å gjøre oppgaver og lese.
Det er det verdt, sier Ambrose.
Men mye av grunnen til at vi tar denne utdannelsen
er at vi får plutselig en mer selvstendig rolle som
sykepleier, du får lov til å følge opp på en annen måte,
man får en kontinuitet som man ikke får på sengeposten.
Plutselig blir man ikke bare en vanlig sykepleier, men
har mer kompetanse og samarbeidet med andre blir
mye mer givende, og de gidder å høre på deg, sier
Ambrose.

Mer enn bare kunnskap

Både Ambrose og Furulund er glødende opptatt av
faget, og begge har fått anledning til å presentere
funn fra prosjekter de har jobbet med på studiet under årets fagseminar for stomisykepleie. De har vært
gjennom en rekke ulike fag allerede og har fått benyttet mye av kunnskapen i praksis. Nå kan til og med
de erfarne sykepleierne dra nytte av kompetansen
som studentene medbringer.

- Det har vært veldig spennende så langt. Det er en
del vi kanskje ikke har tenkt så mye på, som statistikk,
artikkelanalyser og sånne ting som man må pløye seg
gjennom, og etter hvert som vi kommer videre ser vi
jo betydningen av også de delene av studiet, forteller de.
Likevel er det utvilsomt mye mer enn bare lesing
av pensum, oppgaveskriving og eksamener som er
viktig. Fagansvarlig Olsen har med seg halvparten
av kullet til fagseminaret på Sola, og når de samles
i hotellobbyen for å møte NORILCO-nytt er det god
stemning blant studentene.
- Det er veldig koselig å være samlet. Vi er en veldig
fin gruppe, og vi har det veldig hyggelig sammen, sier
Furulund. Man får jo bli kjent med en gjeng som man
kommer til å ha kontakt med resten av det yrkesaktive livet, smiler hun.
De er begge i en heldig posisjon som har støtte fra
sin arbeidsgiver, de jobber begge med stomiomsorg
og har gode karriereutsikter i stomifeltet. Det blir
stomisykepleie i mange år framover, det er de begge
trygge på.

info
Oversikt over stomipoliklinikker finner man på
SiS’ hjemmesider stomisykepleier.no
Videre utdanning i stomisykepleie er i regi av
Høgskolen i Bergen.
Det er et deltidsstudie, med 60 studiepoeng
over 1,5 år.
Studiet er samlingsbasert, med 10
ukesamlinger.
SiS har et fagutviklingsstipend sykepleiere kan
søke på for å finansiere studiene.
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Garderobefosilene
og russen
- sammen mot kreft

Innsamlingen Krafttak mot kreft gir i år penger til arbeidet med mennesker
som har uhelbredelig kreft. Hovedarrangør er Kreftforeningen, men de
samler inn millioner i samarbeid med et stort antall foreninger og lag.
NORILCO møtte to.
foto: Garderobefossilene/ Margrethe Gustavsen/tekst: Margrethe Gustavsen

Voksenkorpset Garderobefosilene i full sving

Med sitt 11 år er russen som veteraner å regne med
sin årlige aksjon. Hakk i hæl, med sine ni år er Voksenkorpset Garderobefosilene, som har sitt 10-års
jubileum neste år. Metoden er ulik, men felles er at
de hvert år tar i et tak for de som har kreft.

10

Lokal forankring
			
Ungdomsskolen Engebråten summer av liv, med
barn og voksne som skal kjøpe lodd og kaker, mens vi
venter på at kalaset skal starte. Til å være en søndag
kveld er det fantastisk oppmøte, og neppe mer enn
tre-fire stoler igjen, når korpset starter opp med den

Vår kunnskap bedrer din livskvalitet!

- Det er gøy, det er mitt
hjertebarn det her. Jeg hadde
jo kreft selv for 21 år siden, det
var sånn jeg kom inn i NORILCO.
		Jorid Haavarsholm
klassiske låta «Sunday People» av the Monroes,
for å sette stemningen for kvelden.
Jorid Haavarsholm, likepersonsleder i NORILCOOslo er kveldens konferansier, og presenterer
et utvalg av bydelens barn og unge. Vi får i tur og
orden se barn fra 6 til 17 år, som synger og danser,
akrobatisk breakdans, og utdrag fra klassiske russiske balletter. Det er likevel korps det handler om.
Når vi tar en håndsopprekning, er det et 10-talls
foreldre minst, som har vært i skolekorpset på
Grefsen.
- Vi er alene om å gjøre dette i Oslo. Det var en idé
som først og fremst handlet om Krafttak mot kreft,
men en fin bieffekt er at vi får vist frem bredden av
kultur i bydelen, og løftet frem talenter. Vanligvis
spiller korps for korps, og kor synger for kor, sånn
er det ikke her, sier Haavarsholm når vi møter
henne etter konserten.

LEKKASJE, SÅR HUD,
LUKTPROBLEMATIKK?

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
HUS

Jorid Haavarsholm, likepersonsleder i NORILCOOslo. Kveldens konferansier

K!

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.

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

NORILCO KRAFTTAK MOT KREFT

Korpset startet som et foreldrekorps, men det er nå
ett par som har barn i korps fremdeles, mens de
andres unger for lengst har blitt voksne. Når
datteren til Haavarsholm kommer bort, er
det med barnebarn i skolealder. Likevel
holder det over 30 år gamle korpset koken,
og tar opp nye medlemmer, selv om de
ikke rekrutterer så aktivt.
Før vi skilles lover vi å trykke takkelista, som Haavarsholm kaller det. Et
A4-ark fylt med bedrifter og institusjoner som har donert tid og gaver.
Om ikke Jorid Haavarsholm har klart å
sette bydelen helt på hodet for denne
søndagskvelden i mars har hun i hvert
fall gjort et sabla godt forsøk. De harde
tallene viser dagen etter, at Krafttak
mot kreft har fått intet mindre enn 40 537
kroner til kreftsaken.

Russepresident
Moamel Al-Husanawi

Engasjement som smitter

- Det er gøy, det er mitt hjertebarn det her. Jeg hadde
jo kreft selv for 21 år siden, det var sånn jeg kom inn i
NORILCO. Så var jeg som representant for NORILCO
på et møte som Kreftforeningen holdt for alle
pasientforeningene, hvor det var snakk om Krafttak
mot kreft. Da jeg kom tilbake på øvelse i korpset, og
vi snakker om at vi burde ha noe å jobbe fram mot,
dette var før jul. Jeg sa «Hva om vi lager konsert, og
lar pengene gå til Krafttak?, sier hun.

Ung entusiasme

På Nydalen skole er det lite kaker og musikk, når
russen setter i gang sin innsamlingsaksjon. Det er
en passe skjerpet stemning, når russestyret går
igjennom de siste forberedelsene. Selv om russen
er veteraner, er det nye unge som fullfører videregående hvert år. Så det er ingen erfaring annet enn
de to frivillige fra Kreftforeningen som skal hjelpe til,
og hente tilbake bøssene.
Snart myldrer det av lett forvirrede jenter og en
gutt, som skal få bøsser og utstyr, i tillegg til å få vite
hvilken rute de skal gå. Et medlem av styret går for å
ringe og pent minne de andre påmeldte av hannkjønn
på at de burde innfinne seg med én gang.

NORILCO-Nytt får treffe Haavarsholm i det nedriggingen starter. Hun fortsetter å organisere den mens
vi sitter sammen, med en imponerende effektivitet.
Mens vi sitter der, verver hun en mann til et utvalg,
og gratulerer noen med lotterigevinst. Det er ikke
vanskelig å skjønne at dette engasjementet har fått
Garderobefosilene til å stille opp de siste 9 årene.
De er heller ikke de eneste. De siste åtte årene har
Oslolaget av NORILCO bidratt med praktiske oppgaver og salg, i tillegg til bøssebæring.
- Første året gjorde vi alt aleine, og så innså vi at det
nytta ikke. Det ble litt kronglete å både spille og stå
i kafeteria. Så utfordret jeg NORILCO. Siden jeg er
leder for likepersonstjenesten her i Oslo, så var det
noen jeg kunne utfordre. Så vi har vært en god gjeng,
forteller hun.
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Gustav Rørmark var en av vinnerne av Nordre
Akers talentpris 2016.

NORILCO KRAFTTAK MOT KREFT

Russepresident Moamel Al-Husanawi er likevel
fornøyd med oppmøtet. Han kan fortelle at det har
vært en dobling av antall påmeldte fra i fjor, fra 30 til
60, og at de fleste allerede har kommet for å hente
bøsser. Han innrømmer at han ikke la noe imellom da
han skulle rekruttere. Det er noe forfriskende med de
unge som ikke eufemiserer døden.
- Jeg vet ikke, men vi har spilt litt på følelser kanskje, i
statuser vi legger ut. Det er jo ikke noe sleipt ved det,
det handler jo bare om at de må identifisere seg med
de vi samler inn penger til, sier han.
Når NORILCO prater med de som er på vei ut for å gå,
er det tydelig at Al-Husanawi har fått ut budskapet
om hva årets aksjon handler om.

Slotten og Bagermo er enige i at dette også er viktig
for skolen, og berømmer den ekstraordinære innsatsen som er lagt inn av årets russestyre for å gjøre
Krafttak mot kreft til en suksess.
- Jeg visste egentlig ikke om dette arrangementet før
russestyret informerte oss om at dette er noe russen
gjør hvert år. Da tenkte jeg jo at det er jo en kjempegod sak, så det må man jo stille opp på. Men jeg
hadde nok ikke kommet på det hvis ikke russestyret
hadde fortalt om det, sier Slotten.
Resultatet av to timers organisert bøssebæring
får vi senere vite er rundt 30 000 kroner. Dugnadsinnsatsen har betalt seg, også i dag.

- Det er jo for at de skal få det beste ut av livet de har
igjen. Man tenker jo ellers at man skal helbrede, men
det er jo også viktig å hjelpe dem å få de beste siste
månedene, sier Dina Slotten og Jon Bagermo.

Egen russeknute for innsatsen

I tillegg til å være en viktig jobb, så er det litt ære å
hente for de som er med. Deltakelse gir en russeknute, som henger høyt, ifølge russepresidenten.
Det vil de også formidle til de som får besøk av en
bøssebærer. Nydalen skole er bare fem år, og det
føles viktig å representere skolen godt i nærmiljøet
sier han.
- Det står på lappene de har fått, at det er den viktigste russeknuten, så alle skal forstå at dette er russens egen aksjon selv om det er en del av krafttak
mot kreft, sier Husawani.

Dina Slotten og Jon Bagermo studerer
bøssebærerruta.

Takk
Styret i NORILCO Oslo, Garderobefosilene Grefsen-Kjelsås og Nordre Aker Musikk- og Kulturutvalg vil
takke alle som har bidratt til at også årets Krafttak mot kreft-aksjon i Nordre Aker var mulig å gjennomføre helt uten utlegg:
Engebråten skole
Kjelsås Basket
Rema 1000, Stillatorget
Strikkeriet, Stillatorget
Refleksolog Siri Brøndelsbo
Joker, Kjelsås
Krogsveen avd. Grefsen
Kakeriet

Dansere fra Den norske
Ballettskole
Gustav Rørmark
Guro Eliassen Kverndokk
Kjelsås skoles musikkorps
Bergersen Flis
Egon, Storo
Kozmos leker, Storo
Kusmi Tea, Storo

Olivenlunden, Storo
Bandagist1, Storo
Boots Homecare
Mediq Norge
Coloplast Norge
ConvaTec Norge AS
Dansac & Hollister Norway
KvinTo AS
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VELKOMMEN TIL MEDIQ
STOMI

Mediq leverer alt innen stomiutstyr.

VI DEKKER OGSÅ DISSE FAGOMRÅDENE:
Ernæring - Kateter - Inkontinens - Sårprodukter

KUNDESERVICE

Norges beste! Vi besvarer over 80% av samtalene
innen 20 sekunder.

Hvordan bestille varer:

Ring kundeservice på tlf. 67 02 44 40
E-post: kundeservice.no@mediq.com

NYHET! Vi har åpnet klinikk i

Medicus Plesner apotek, Pilestredet 7, Oslo
VI HJELPER DEG MED:

• Tilpasning av utstyr til stomi, inkontinens, kateter og sår
• Rask og fraktfri levering av stomiutstyr hjem på døren
• Du kan bestille og hente dine varer på apoteket
• Vi har taushetsplikt
• Tilpasning av kompresjonstøy
• Tilpasning av brokkbelter
• Timebestilling

Klinikken ligger i apoteket vårt. Du kan hente både sykepleieartikler,
legemidler og apotekvarer på ett sted. Hos oss møter du klinisk
erfarne sykepleiere, farmasøyter og apotekteknikere.

www.mediqnorge.no
Over 100 år med pasienten i fokus

NORILCO SiS

Stomisykepleierne
samlet på Sola
Over 160 deltakere var samlet, da Sykepleiere i Stomiomsorgen (SiS)
samlet troppene under årets fagseminar for stomisykepleiere og sykepleiere som jobber med stomi- og reservoarpasienter. Som tilskuer er
det ikke vanskelig å forstå at dette er en arena med stor betydning.
foto/tekst: Margrethe Gaassand

fagpersoner som jobber med det samme, det
er viktig at de med erfaring formidler det de
kan, sier Astrid Austrheim.
Astrid er leder av faggruppen for
stomisykepleiere i Norsk Sykepleierforbund og er ofte innom scenen for å
skryte av jobben stomisykepleierne
gjør i norske sykehus og poliklinikker.
Det er mange grunner til at sykepleierne har behov for å møtes, og dette
handler om mer enn faglig utbytte.
Her formes livslange bekjentskaper
nettverk som de fagsterke sykepleierne benytter seg av med stor nytte
gjennom sine karrierer i stomipleie.

Astrid Austrheim,
leder av Sykepleiere
i Stomiomsorgen

Tilhørerne i salen er mange når faglige innlegg og
foredrag presenteres, det er en dedikert gjeng som
ser opp mot scenen under årets store happening i
stomiomsorgen. Det er utvilsomt en viktig arena å
delta på for de mange sykepleierne som jobber med
stomipasienter i sin arbeidshverdag.
- Vi jobber jo ganske sært og smalt, og det er en gang
i året at vi kan møtes og ha fokus på disse temaene.
Det er viktig med fagutveksling, viktig å møte andre

- Det er så viktig at unge som bare så vidt
er på vei inn i faget får møte de som kan litt
mer. Det å utveksle fag er viktig ansikt til ansikt,
ikke bare skriftlig og på mail. Det er mange gode
samtaler her. Det er nesten som å komme på slektsstevne, smiler Austrheim.

Viktige nettverk også for NORILCO

Ikke minst er det viktig å få etablert og vedlikeholdt
kontakt med de ulike aktørene som er tilstede her,
både for sykepleiere, leverandører, bandasjister og
andre, som NORILCO.
- Stomisykepleierne i seg selv har en avgjørende
rolle for mange av NORILCOs medlemmer, og ved
å være tilstede her kan vi få vist fram NORILCO til
de sykepleierne som ikke kjenner til oss, sier Simen
Brændehaugen, daglig leder i NORILCO.
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NORILCO SiS

Styreleder Jane Halvorsen og daglig leder Simen Brændhaugen fra NORILCO
deltok begge på fagseminaret i mars.

Mange av sykepleierne jobber ved ulike sykehusavdelinger, og ikke alle er utdannet stomisykepleiere. Likevel er dette godt kvalifisert helsepersonell som har god kompetanse på stomifeltet, det
er de som møter pasientene der hvor de er.
- Jeg tror at sykepleierne er en av de viktigste
nøklene vi har for at pasientene skal få tilgang til
likepersontjenesten, sier styreleder Jane Halvorsen
i NORILCO, som også deltok på seminaret. Hun er
takknemlig for at vi har etablert så god kontakt med
SiS som det vi har i dag.
Selv om sykepleierne var i flertall, var det mange
andre deltakere på seminaret, og SiS hadde samlet
hele 23 utstillere som i løpet av dagene viste fram
produktnyheter fra bransjen. Det at SiS klarer å dra
inn så mange leverandører er utvilsomt viktig; det
bidrar til bredden i sortimentet og til at sykepleierne
både kan utøve produktkjennskap- og nøytralitet.
- Vi er ganske imponerte over hva SiS har klart å
få til her, sier Brændhaugen. Vi vet ikke hva som er
framtiden innen produkter, men økt konkurranse kan
stimulere til innovasjon og dermed komme brukerne
til gode i framtiden, mener han.
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Faglig styrke og påfyll

Gjennom dagene på Sola får vi mulighet til å se hva
som rører seg inne på sykestuer og klinikker, mange
av problemstillingene som sykepleierne møter i sin
arbeidshverdag blir tatt opp, og for flere er dette god
kunnskap å ta med seg tilbake på jobb. Blant annet
ble deltakerne kjent med en nordisk standard for
stomipleie og seksualitet, som mange av deltakerne,
inkludert NORILCO var nokså ukjent med fra før.
Denne standarden gir gode retningslinjer for sykepleiere og kan bidra til trygghet og kvalitet i seksualveiledning til pasienter.
Halvorsen har fulgt nøye med på de faglige innleggene i salen, og har fått styrket tillit til at kunnskapsnivået hos sykepleierne er i toppsjiktet.
- Det er flott at SiS velger å fokusere på temaer som
graviditet, seksualitet og kroppsbilde, og det er stor
faglig styrke i det som blir lagt fram her. Mange av
disse temaene møter vi også i likepersontjenesten,
og det er ikke alt vi skal svare på. Da er det veldig
greit å vite at sykepleierne er oppdaterte og tør å
snakke om de vanskelige temaene som pasientene
kan ha vanskelig for å ta opp selv. Det er kjempeviktig!

Nyvalgt styre i SIS

Stomisykepleierne gjennomførte også sin generalforsamling, hvor valg av nytt styre stod på agendaen.
Styreleder Astrid Ingeborg Austrheim ble gjenvalgt
og tar sin tredje periode som styreleder i SiS -med
stor støtte fra faggruppen.
- Kontinuitet er viktig, det er kanskje en av hovedgrunnene til at jeg stiller til gjenvalg, at jeg ser
betydningen av kontinuitet. Det tar tid å komme inn i
ting, og hvordan NSF tenker i forhold til faggrupper.
Det er viktig, ett år går veldig fort, så da tar jeg gjerne
ett til, sier Astrid.
Når vi spør Astrid hva hun vil jobbe med i den kommende perioden som styreleder, er det ikke manko
på svar. Likevel viser det mest fremtredende en
helhetlig leder som ønsker å løfte fram de mer problematiske sidene av dagens stomisykepleie:
- Jeg vil jobbe spesielt for å synliggjøre behovet for
flere stomisykepleiere i Norge. Jeg vil jobbe for å øke
stillingsprosentene for de som jobber i små stillingsprosenter hvor det er behov for høyere stillingsprosent, slik at brukerne møter kompetanse, og at
det ikke trenger å bli slik at man kun så vidt får litt
opplæring før pasientene reiser hjem, det synes jeg
er kjempeviktig! sier Astrid med stort alvor.
NORILCO har gjennom de siste årene etablert et
svært konstruktivt samarbeid med stomisykepleierne, og sammen ønsker foreningene å sette lys
på betydningen av god oppfølging og opplæring for
stomiopererte.

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.

NORILCOs tropper i aksjon

NORILCOs egne tillitsvalgte i Sør-Rogaland var
også tilstede under seminaret og gjorde en aktiv
innsats på stand for NORILCO og fikk snakket med
både leverandører og sykepleiere. Leder Marianne
Reve og likepersonsleder Halvor Hebnes er opptatt
av at likepersonstjenesten i NORILCO blir kjent for
så mange som mulig, slik at de kan nå ut til alle som
trenger det.
-Vi har jo sett en økning i aktivitet de siste årene, og
det handler mye om at vi har god kontakt og dialog
med helsepersonell på sykehusene, sier Marianne
Reve. Selv om de har god kontakt med sykehusene
lokalt, bidrar de to til at sykepleiere i resten av landet
får kjennskap til tjenesten når de møter entusiastene
på Sola. -Sammen kan vi nå ut til enda flere, sier
Reve.

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

NORILCO TARMKREFT

Tarmkreftscreening må
også hjelpe kvinner
Det går mot innføring av en nasjonal forebyggende masseundersøkelse
mot tarmkreft, et helsetilbud som vil komme den norske befolkningen til
gode. Nå jobber NORILCO for at tilbudet som kommer må bli like godt for
kvinner og menn, og at det må være tilgjengelig over hele landet.
tekst: Margrethe Gustavsen/ Margrethe Gaassand foto: Margrethe Gaassand/Margrethe Gustavsen

- Norge ligger dessverre blant
topp 10 nasjoner når det
gjelder forekomst av
tarmkreft. Selv om norske
kvinner topper listen
med høyeste risiko blant
verdens kvinner, så har
norske menn allikevel
høyere forekomst av
tarmkreft. Mange land
har innført nasjonale
eller regionale screeningprogrammer og Norge
er på vei, sier forsker ved
Kreftregistret, Geir Hoff.
Screeningprogrammet skal rulles
ut om to år, skal vi tro de siste signalene
fra helsemyndighetene. Det som gjenstår for å få på
plass et nasjonalt program, i tillegg til finansiering,
er metodiske valg og praktiske gjennomføringsmuligheter. Det praktiske programmet blir i disse dager
diskutert og kartlagt av en prosjektgruppe nedsatt
av Helsedirektoratet som skal framlegge sine anbefalinger til Helse- og omsorgsdepartementet i juli.
NORILCO deltar i prosjektgruppen som brukerrepresentant, og har her mulighet til å påvirke hvordan
programmet skal se ut fra brukerens perspektiv.
- Vi er glade for at vi har blitt pekt ut til å bidra i dette
utvalget, her får vi blant annet sagt tydelig ifra om
hva vi ser som viktige brukerhensyn i et screeningprogram, sier rådgiver i NORILCO Margrethe Gaassand.
Hun har fulgt prosessen tett i nærmere to år, og er nå
deltaker i gruppen på vegne av foreningen.
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- For oss har det vært spesielt
viktig å vektlegge likeverdighet, både mellom kjønn,
men også med tanke på
geografi; alle deler av
landet må få like god
tilgang til det som skal
bli et nasjonalt helsetilbud, sier hun.

Kvinner og menn må
få like godt tilbud

Prosjektgruppen i helsedirektoratet sitter nå med
den vanskelige diskusjonen
rundt valg av metoder, og det
er ikke et enkelt valg de nå står ovenfor. Mange hensyn skal tas, og statistikk
og forskning som omhandler de ulike metodene
peker i retning av at det kan være hensiktsmessig
å gjøre ulike valg for kvinner og menn. Uansett valg
av screeningmetode, er effekten av screening på
forekomst og død grunnet tarmkreft bedre for menn
enn for kvinner.

En studie ledet av Øyvind Holme ved Sørlandet sykehus viser at tarmkreftscreening har ulike resultater
for kvinner og menn, og at kvinner over 60 ikke har
nytte av undersøkelser med sigmoidoskopi. Sigmoidoskop er et endoskop som undersøker nederste
del av tykktarmen. En av forklaringene på kjønnsforskjellene ved undersøkelseseffekt kan ha sammenheng med lokalisering av svulster og polypper, forekomst av kreft innerst i tarmen øker med alder, og
dette er ifølge forskerne spesielt uttalt hos kvinner.

NORILCO TARMKREFT

Kvinner gikk i tog 8 mars i år for å få et likeverdig helsetilbud.

Ikke bare bare å gå for full koloskopering

En av grunnene til at valget likevel ikke er åpenbart,
er at man vet at jo mer invasiv screeningen er, jo
større er andelen som kommer til å si nei til prøven.
Dersom man skulle gå for koloskopering framfor for
eksempel et valg mellom å ta en avføringsprøve eller
en skopiundersøkelse vil det kunne være en medvirkende faktor for at enkelte vil velge å frastå fra en
screeningundersøkelse.
Det er likevel knyttet usikkerhet til hvor mange som
vil avstå fra en slik undersøkelse. Da NORILCO i 2016
spurte brukerne hvilke metoder de ville foretrekke
å selv gjennomgå var de aller fleste positive til å ta
en avføringsprøve. Hovedtyngden av respondentene
ville likevel gjennomgå en mer invasiv undersøkelse
som innbefatter endoskopi, dersom det er dette som
viser seg å være mest effektivt.
- Det viser at brukerne har tillit til at helsemyndighetene velger det som er i deres beste interesser, vi
stoler på at det vi tilbys er det som er det beste, sier
Gaassand.
Screeningprogrammet er nybrottsarbeid i den
forstand at kjønnsforskjellene ikke tidligere har blitt
adressert.

- Foreløpig er det ingen land som har forsøkt å ta
hensyn til denne kjønnsforskjellen. Det er dessuten
vanskelig, siden kjønnsforskjellene syns å slå inn uansett screeningmetode. Vi må bare erkjenne at vi ikke
har den ideelle screeningmetoden foreløpig som gir
et helt likeverdig tilbud. Derfor må vi legge forholdene til rette for hele tiden å utvikle og forbedre et
screeningtilbud, sier Hoff.

Fakta
• Kreft i tykk- og endetarm er den nest hyppigste
forekommende kreftform i Norge for menn og
kvinner sett under ett.
• Prioriteringsrådet sa i september 2016 ja til å
innføre et screeningtilbud for tarmkreft til den
norske befolkningen.
• I januar la Kreftregistret fram kreftstatistikken fra 2015 som viser at tarmkreftinsidens
blant kvinner i Norge øker, og norske kvinner
rammes hyppigst i verden.

Kilde: Kreftregistret, Dagens Medisin,
Sykehuset Sørlandet.
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NORILCO NORILCO UNGDOM

Vinterleir og ekstraordinær
ungdomskonferanse
9.-12. februar var det igjen tid for vinterleiren til
NORILCOs Ungdom. I år som i fjor ble turen lagt til
Sjusjøen ved Lillehammer, i en nydelig storhytte med
god standard og fin beliggenhet. Vinterleiren har fokus
på at deltakerne skal få tøye egne grenser og oppleve
mestring i trygge omgivelser sammen med andre unge i
samme situasjon.
32 deltakere i et aldersspenn fra 17 til 35 år deltok, de
fleste hadde vært med før, mens noen var med for aller
første gang. Med på leiren er det alltid likepersoner
tilstede som kan ha fortrolige samtaler med de som
har behov for det. Gjennom helgen hadde deltakerne
mulighet til å boltre seg i skianlegget i Hafjell, eller ake
og skyte på blink med luftgevær rundt hytta. Turens
høydepunkt var kanskje likevel for å kjøre bobraft i Lillehammers Olympiske Bob- og Akebane. Med 3G gjennom
kroppen og en fart på nesten 100km/t var det mange av
deltakerne som ikke bare hadde utlagt tarm, men også
hjertet i halsen.

I løpet av helgen ble det også gjennomført en ekstraordinær ungdomskonferanse, som er det høyeste
beslutningsorganet i NORILCOs, Ungdom. Der
diskuterte man tidspunktet for den ordinære ungdomskonferansen. Diskusjonen endte med at ungdomskonferansen skal avholdes før NORILCOs representantskapsmøte, men det er ikke spesifisert hvor
lenge før.
- Jeg synes vi hadde en god og saklig diskusjon, og vedtaket vi endte opp med synes jeg at var bedre enn det
endringsforslaget vi opprinnelig foreslo. Nå har vi en
veldig fleksibel ordning der vi kan arrangere Ungdomskonferansen tidligere samme helg som moderorganisasjonen, eller vi arrangere den et halvt år i forveien,
dersom vi mener at det er mer hensiktsmessig. Så jeg
er veldig fornøyd, sier styreleder i NORILCOs Ungdom
Thomas Rikardsen.

S P E S I AL I S T EN PÅ S T OMIP RO UK T ER
NÅR O MSOR G OG E R FARIN G T E LLE R!

H J E M ME BE S Ø K
Våre sykepleiere kan komme
på hjemmebesøk for å
tilpasse og veilede i bruk av
sykepleieartikler.

G R AT I S
HJEMLEVERING
Vi tilbyr gratis hjemlevering
av sykepleieartikler over hele
landet.

RING OG BESTILL
For de som av praktiske
årsaker ikke selv kan besøke
et Boots apotek, er det enkelt å
bestille sykepleieartikler fra oss
per telefon.

S P E S I AL U T VAL G

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.

V Å R E S P E S I A L U T VA L G H A R E R FA R N E S Y K E P L E I E R E
OG UTVIDET STOMISORTIMENT
Vårt ønske er at brukeren selv skal kunne velge det produktet som fungerer best. Vi har et nært
samarbeid med helsepersonell for å kunne gi våre kunder service på et høyt faglig nivå.

BOOTS APOTEK MED SPESIALUTVALG:
Boots apotek Arendal 37 00 4200 • Boots apotek Fredrikstad 69 39 65 10 • Boots apotek Kristiansand 38 17 18 00 • Boots apotek
Kvaløysletta (Tromsø) 77 75 89 90 • Boots apotek Lade Torget (Trondheim) 73 50 39 50 • Boots apotek Lande (Sarpsborg) 69 10 25 70
• Boots apotek Larvik 33 13 24 40 • Medicus Skien 35 50 28 80 • Boots apotek Molde 71 25 92 00 • Boots apotek Moss 69 20 46 20
• Boots apotek Samarit 51 60 97 60 • Boots apotek Spelhaugen (Bergen) 55 17 60 10 • Boots apotek Ørnen (Haugesund) 52 70 35 80
• Boots sykepleieartikler, Trondheim 73 53 37 20 • Boots apotek Askim 69 81 72 00 • Boots apotek Moa Ålesund 70 17 80 50
• Boots apotek Lilleeng Helsepark 69 27 86 80 • Boots Homecare (Oslo/ Akershus) 64 85 03 00
Dersom du ikke har et spesialutvalg i ditt nærområde, ta kontakt med vårt kundesenter: Boots spesialutvalg Home Care*: 800 30 411 - vi kan levere i hele landet!
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Hollister lanserer CeraPlus 1-dels!
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Hollister utvider CeraPlus serien med 1-dels stomiposer.
Tømbare poser kommer i størrelsene Midi og Maxi med Flat,
Konveks og Soft Konveks hudplate. Lukkende poser finnes i
Midi størrelse med Flat og Konveks plate.

Fordelen med Ceramid
Ceramid er et fettstoff som finnes naturlig i huden. Dette fettstoffet er med på å binde sammen
hudcellene i det ytterste hudlaget slik at de opptrer som en tett barriere. Fettstoffet forhindrer
dermed uttørring og sprekkdannelser, og motvirker i neste omgang at irritanter og fukt trenger
ned i disse sprekkene.
I tillegg til Ceramid, gir CeraPlus 1-dels
stomiposer deg selvsagt alle fordelene
du forventer fra et Hollister produkt.

Du kan tenke på frisk hud som en murvegg

Hudceller tilsvarer murstein

Ceramid tilsvarer mørtel

Uten mørtel vil murveggen rase sammen

Kontakt oss gjerne for mer informasjon eller en vareprøve
66 77 66 55 • kundeservice.norge@hollister.com

NORILCO NORILCO UNGDOM

Først kjæresten min, så meg
ulcerøs kolitt. I løpet av et år gikk Trond gjennom tre operasjoner, og han har nå hatt
bekkenreservoar siden september.
- Jeg hører om folk her på leiren
som har vært så lenge syk! Selv
ble jeg jo veldig akutt syk, jeg
fikk stilt diagnosen i løpet av
en uke, og det tok bare et halvt
år før de opererte meg. Andre
her snakker om at det har
gått år før de får diagnosen,
og enda flere år før de får
en operasjon, så jeg har nok
vært veldig heldig.

Deltar på vinterleir både
som pasient og pårørende

Trond Are Stensås
med kjæresten Christel Nåmdal

I 2014 var Trond Are Stensås (22) en aktiv ung mann
fra Ler i Sør-Trøndelag, som drev med langdistanseløping og ganske røff herrehåndball på fritiden. Han
hadde akkurat blitt kjæreste med Christel Nåmdal,
som hadde hatt stomi hele livet og var aktiv i NORILCO.
Så ble plutselig hverdagen forandret over natten, og
han fikk langt mer innsikt i hva hun har gått igjennom
enn han kunne forestilt seg.
Trond hadde akkurat begynt i forsvaret, og begynte
gradvis å utvikle større og større magesmerter. Han
måtte gå på do 14-15 ganger i døgnet, og til slutt ble
plagene så store at han ble satt opp på en legetime.
Etter en uke på isolat ble det konstatert at han hadde
ulcerøs kolitt, en betennelsessykdom som oftest
rammer endetarmen og nedre del av tykktarmen.
Legene mente at han var flere år unna en operasjon,
men det skulle ikke gå mer enn et halvt år før han ble
operert med en permanent ileostomi. Kort tid etter
operasjonen ble også broren hans diagnostisert med
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Trond var i år med på NORILCOs
Ungdom sin vinterleir for andre
gang. Han har stort utbytte av leiren,
både som operert selv, og som kjæresten
til en med stomi. Kjæresten Christel fikk
stomi kort tid etter fødselen. På leiren har de
fleste stomi eller reservoar på grunn av Chrons
sykdom eller ulcerøs kolitt, men det finnes også noen
deltakere som er operert på grunn av medfødte misdannelser eller som følge av tarmkreft. Mange har
med seg sine søsken eller kjærester som pårørende.
- Vinterleiren er en trygg arena for unge med stomi,
og det tror jeg også at jeg ville syntes hvis jeg bare
var her som kjæresten til Christel. Hun har jo vært
aktiv i NORILCO siden hun var liten, og var veldig
spent på hvordan jeg ville trives her. Jeg lærer mye
fra de andre om hvordan jeg som pårørende kan
støtte opp og forstå, legge til rette og være en god
kjæreste for henne, forteller Trond.
Siden Christel har hatt stomi hele livet har hun
naturlig nok hjulpet Trond mye gjennom sykdommen,
men han ønsker å understreke at det er veldig nyttig
å få snakke med andre deltakere på leiren i tillegg.
- Det er mange her som har mer lik situasjon som meg
når det kommer til endring av livssituasjon, som Christel
ikke nødvendigvis klarer å forstå på samme måte.

NORILCO NORILCO UNGDOM

Vinterleiren er en trygg arena for unge med stomi, og
det tror jeg også at jeg ville syntes hvis jeg bare var
her som kjæresten til Christel.
				Trond Are Stensås

Hun smittet meg med en sykdom
hun ikke hadde

- Trond vedkjenner at han nok hadde et fortrinn ved
å kjenne til livet med stomi og NORILCO før han ble
syk selv. Hans eneste referanse til stomi fra før var
skrekkhistorier om oldefaren med colostomi på
grunn av endetarmskreft, og hans kamp med utstyr
fra den gamle skolen som var et mareritt av lekkasjer,
lyd- og luktplager. Hvis jeg ikke hadde kjent til flere
personer med stomi og reservoar på forhånd, hadde
det vært mye mer skummelt å gå inn i det, og la
dem få «gå løs på meg». Jeg ville hatt mange flere
spørsmål. Før jeg møtte Christel visste jeg jo ikke
hva NORILCO var. Jeg visste ikke en gang at det het

stomi. Det ufarliggjorde jo sykdommen veldig for
meg når jeg plutselig sto i det selv. På en måte kan
det nesten virke som om hun smittet meg med en
sykdom hun ikke hadde, det pleier vi å spøke litt med,
sier han med et lurt smil.

The same shit

- Trond var en av de deltakerne som allerede den
første kvelden på leir spurte de andre deltakerne
rundt bordet om hvilke erfaringer de hadde med ulike
alternative operasjonstyper. Han er blant dem som
ikke bare er på leir for å få nye venner og ha det gøy,
men også høre om noen har tips eller erfaringer som
han kan dra nytte av selv. Jeg er gjerne interessert i
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Dropp saksen!
Modeller deg til
en bedre tetning...
Ring Anette
på telefon 21096793
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å høre hva andre tenker om praktiske årsaker til å gå
tilbake til å ha utlagt tarm i stedet for reservoar, det
har jeg tenkt mye på selv. Hva er det jeg savner med
å ha stomi? Det finnes mye som er både praktisk og
upraktisk.
Med bekkenreservoar slipper han å ha noe eksternt
på kroppen, og mindre utstyr gir økt mobilitet. Faren
for lekkasje er også mye mindre.
- Rett etter den siste operasjonen måtte jeg bruke
inkontinensbleier som de satte bak, på en måte, det
var egentlig utstyr for urin. Med alle plagene i starten
angret jeg litt på at jeg hadde lagt tarmen tilbake, og
jeg savnet hverdagen med stomi. Men når indre og
ytre lukkemuskler får tilpasset seg og trent seg opp
til å jobbe sammen er det blitt mye bedre, så nå har
jeg minimalt med plager og er veldig fornøyd.
Jonas er en annen deltaker på leiren som også har
ulcerøs kolitt, og som har gått fra ileostomi til bekkenreservoar. Han ble operert litt før Trond, og de to
guttene har vært viktige støttespillere for hverandre
gjennom sykdommen.

- eg har på en måte fulgt i fotsporene til Jonas, så det
er ekstra spennende å prate med ham. Vi har «the
same shit» kan du si, og han har hele veien prøvd de
ulike operasjonstypene rett før meg. Så da har jeg
tenkt at hvis det har gått bra med ham, så går det
kanskje bra for meg også.

Stomi er ikke en sykdom

Jeg vet ikke om det er riktig å si at jeg har ulcerøs
kolitt, eller at jeg hadde det. Jeg liker ikke egentlig å
kalle stomi for en sykdom, jeg ser snarere på det som
en tilstand. Når jeg hadde ulcerøs kolitt var jeg jo syk.
Men etter at jeg fjernet den syke delen av tarmen er
jeg jo egentlig frisk, per definisjon, sier Trond.

Jeg liker ikke egentlig å kalle
stomi for en sykdom, jeg ser
snarere på det som en tilstand.
		Trond Are Stensås

Posedeodorant
Posebytte
I hjemmet
På tekstiler
På toget

I posen
På jobben
På huden
I flyet

Før tømming

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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Lev livet uten lekkasjer
UTSTYRSLØSNINGER FOR ALLE STOMIOPERERTE

Formbare Ringer
✔ SecuPlast® formbare ringer er en enkel og sikker måte å
forhindre lekkasje rundt stomien
✔ Tilpass dem til eksakt form og stomistørrelse, de vil forme
seg etter de abdominale konturer
✔ Kan brukes med alle typer stomier og stomiprodukter
✔ Enkle å dele opp i mindre deler hvis nødvendig
✔ Hudvennlige, vil ikke svi, selv på sår hud

✔ Det kan oppstå tilfeller hvor et stomiprodukt ikke sitter
som det skal. For å føle seg sikker er den enkle og effektive
løsningen SecuPlast® Hydro Aloe Vera
✔ Tynne og svært hudvennlige halvmåneformede remser som
er enkle å sette på plass
✔ Smidig form og størrelse gir beste passform og ekstra sikkerhet
✔ Kan brukes til alle typer hudplater og stomibandasjer
✔ Enkel å bruke – en størrelse passer alle

Spray med kleberfjerner som ikke svir
✔ Fjerner kleber og lukt, to ønskede egenskaper i ett og
samme produkt
✔ Bag-on-valve teknologi innebærer at man kan sprayefra alle
vinkler, også opp-ned, samt at beholderen tømmes 100 %
✔ No-sting formulering
✔ Frisk peppermynteduft

FOR VAREPRØVER ELLER MER INFORMASJON:
VIGDIS HANNESTAD – MOBILTELEFON: +47 958 342 60
E - POST: VIGDIS.HANNESTAD@SALTS.CO.UK
Besøk vår NYE
nettside
www.salts.co.no
www.salts.co.no
Excellence
in stoma care

NORILCO DETTE SKJER

Dette skjer
SENTRALT
Trenger du noen å snakke med?

NORILCO OPPLAND

RING 02013 og tast 2

Medlemsmøte

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

LOKALT
NORILCO AUST-AGDER

Vårtur

Tid: 22. mai kl. 18:00
Sted: Grimstad, Sjøfartsmuseum i Aust-Agder
Mer informasjon sendes ut

Grillmøte

Tid: 12. juni kl. 18:00
Sted: Grimstad
Mer informasjon sendes ut
NORILCO BERGEN

Tradisjonsrikt vårmøte

Tid: 4. mai 2017 kl. 18.30-21.30
Sted: Grand Hotel Terminus, bak jernbanestasjonen
Bindende påmelding innen 28. april til til Eli Øvretvedt:
tlf. 924 55 439, eller e-post elima@live.no

Vestlandstreff

Tid: 9. juni - 11. juni 2017 kl. 18:00
Sted: Jæren/Bryne.

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.

Tid: 29 April kl. 12.00
Sted: Gjøvik
Mer informasjon kommer senere

Medlemsmøte

Tid: 17 Juni kl.12.00
Sted: Peer Gynt hotel og spiseri, Vinstra

NORILCO OSLO

“Midt i livet”-samling/35+

Tid: 2. mai 17:00
Sted: Peppes Pizza på Aker Brygge. Målet er å samles
for en hyggelig samtale i godt selskap.
Ved innbetaling av egenandel på kr 100,- betaler
NORILCO Oslo all maten + én enhet drikke.
Påmelding registreres ved innbetaling av egenandel til bankkontonr: 9235 26 93431 - Husk å
skrive ditt navn på innbetalingen. Påmeldingsfrist:
21. april 2017 Kontaktperson: Ronald Robertsen, tlf.
916 10 362, har du spørsmål kontakt ham på sms/
tekstmelding.

Medlemsmøte

Tid: 23. mai kl. 18:30
Mer informasjon kommer senere

Sommertur

Tid: 10. juni kl. 09:30
Mer informasjon kommer senere

NORILCO SØR-ROGALAND

Turgruppe med piknik
Tid: 19. april 2017 kl.18.00-20.00
Sted: Orrestranda i Klepp

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 god tur på
stranda mot Revtangen, ca 50- 60 minutter + piknik.
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)

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

Dette skjer
LOKALT
Medlemsmøte

Vestlandstreffet 2017

Turgruppe med piknikk

Vertskapet i år er Sør-Rogaland.
Påmeldingsfrist 10.april. Påmelding til 94828053
eller på epost: sor-rogaland@norilco.no

Vi går en tur langs sjøen i Tananger - på flott
turløype, ca 50- 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
Halvor som er ansvarlig likeperson, han kan nås på
tlf. 918 75 043

Turgruppe til Steinkjerringa

Tid: 25. april 2017 kl. 19.00-21.00
Sted: Bryne mølle kafé, på Bryne

Tid: 3. mai 2017 kl. 18.00-20.00
Sted: Tananger - Sjøbadet

Turgruppe / familieaktivitet

Tid: 13. mai 2017 kl. 14.00-16.00
Sted: Rogaland arboretet. NB Lørdag på dagtid!
Vi går en løype i arboretet og løser samtidig noen
oppgaver langs veien. Ta med det du ønsker å
spise, så har vi piknikk i det grønne og koser oss.
Ingen påmelding - bare møt opp! Vi møtes ved den
nederste bommen på parkeringsplassen. Ansvarlig
for denne dagen er Marianne som kan nås på
tlf. 94828053

Tid: 9. juni - 11. juni 2017
Sted: Bryne på Jæren

Tid: 21. juni 2017 kl. 17.30-20.30

Vi går fra Holmavatn til Mor Norge (Steinkjerringa)
NB! Merk oppmøtetid.
Dette er en tur som krever litt mer enn de andre
turene vi har gått på, men om du er i ok fysisk form
og våger å bli litt våt på beina, er dette en super tur.
Anbefaler vindtett bekledning da det ofte blåser
litt kaldt på høgjæren og gode sko som tåler litt
myrlendt terreng. Ta med egen niste og drikke, samt
sitteunderlag. Oppmøte ved Holmavatn parkering

NORILCO VEST-AGDER

Medlemstur
Tid: 24. mai 2017
Sted: Evje

Tur med Bjoren, besøk på Forsvarsmuseet og
Hannåsvollen Gård

Turgruppe + grilling

Vestlandstreffet 2017

Tid: 7. juni 2017 kl.18.00-20.00
Sted: Melsvatnet i Time

Tid: 9. juni - 11. juni 2017
Sted: Bryne på Jæren

Vi går stien/løypa rundt Melsvatnet 45-50 minutt,
deretter slår vi oss ned ved en bålplass og griller
pølser og pinnebrød og nyter den forhåpentligvis
flotte forsommerkvelden. Ta med sitteunderlag
og ønsket drikke. NB! Påmelding på grunn av mat.
Ansvarlig likeperson er Marianne på tlf. 948 28 053

Vi skal til Bryne på Jæren og treffe NORILCOvenner fra Bergen, Nord-Rogaland og Sør-Rogaland!
Kort sagt, vi skal på VESTLANDSTREFF!
Påmeldingsfristen er 3. april, og betaling for turen
MÅ være gjort til konto 3000.63.02323 innen
denne datoen.

Mer informasjon om de ulike arrangementene finner du på våre nettsider, www.norilco.no
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KoloBa Soft® Black Edition
endelt kolostomipose med
innebygget nytt filter!

Ny nettside
Pårørendesenteret.no

Åpning for inspeksjon

Pårørendesenteret.no er et nettsted for alle
voksne pårørende uansett hvor de befinner seg
i landet eller hvor nær de står den som har funksjonsnedsettelse 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 erfaringer om å være pårørende.

Non-woven forog bakside

Pårørendesenteret.no tilbyr følgende:

Midi

Filter

Mini

Nytt og nyttig

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.

• Kvalitetssikret informasjon om ivaretakelse av
egen helse, familiens og barnas situasjon samt
informasjon 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
nasjonale hjelpetiltak.
• Pårørendes erfaringer og historier om pårørenderollen. Andre som har vært i samme situasjon
formidler håp, muligheter og erfaringer.
• Aktuelt nyhetsstoff for pårørende.
• Kontakt med Pårørendelinjen for veiledning.

Egen Pårørendelinje

Pårørendesenteret har en egen pårørendelinje
på nettsiden som du kan kontakte via chat, mail
og telefon. Her får du sosialfaglig veiledning av
veiledere med taushetsplikt.
Pårørendelinjens telefonnummer er 90 90 48 48,
der veilederne er tilgjengelige på telefon alle virkedager mellom kl. 09:00 - 11:30 unntatt på tirsdager.
Veilederne er også tilgjengelige på mandager
mellom kl. 16:00 og 19:00.
Pårørendesenteret.no er utviklet og driftes av
Stiftelsen Pårørendesenteret.
Kilde: www.parorendesenteret.no

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

Hefte om Kocks reservoar
NORILCO har satt sammen en informasjonsbrosjyre
som gir en kort innsikt i hva det vil si å leve med
Kocks reservoar. Kocks reservoar, også omtalt
som kontinent ileostomi, er en sjelden type reservoar som er bygget opp av tynntarmen og festet til
innsiden av bukveggen. Vi har samlet informasjon
og råd som kan være nyttig før og etter eventuell
Kocks reservoarkirurgi for pasienter, pårørende og
for helsepersonell, og for andre som kan trenge å
vite om hva det vil si å leve med et Kocks reservoar.

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

Om brosjyren

Til grunn for materialet ligger blant annet informasjon utarbeidet av den engelske organisasjonen
IA Support Group i tillegg til informasjon utarbeidet
av Helge. E. Myrvold, Inger Paserlius og Nils G.
Kock. Fagutviklingssykepleier ved gastrokirurgisk
avdeling på Akershus Universitetssykehus har
bidratt med oppdatert medisinsk kunnskap og
pasientinformasjon. Kocksgruppa i NORILCO SørRogaland har bidratt med sine erfaringer, og har
også veiledet utformingen av heftet i stor grad.
Heftet kan bestilles på NORILCOS hjemmeside,
www.norilco.no

Festeplate
Yttervegg
Beskytter stomien
Beskytter filteret
Tilbakeslagsventil

Et kommunalt sår- og stomiteam kan se dagens lys
i Alta. Saken skulle opp til politisk behandling siste
uken i mars. Klarer man å skrape sammen ekstern
finansiering, får flere pasientgrupper et viktig tilbud i Alta i en prøveperiode på tre år. Egenandelen
for kommunen er fastsatt til 150.000 kroner per år.
Prosjektet er døpt «Kommunalt sår- og stomiteam
i Alta». Aktuelle tilskuddsordninger er tilbakeholdte prosjektskjønnsmidler og kompetanse- og
innovasjonstilskuddet, som forvaltes av Fylkesmannen.
– Dette er et spennende prosjekt initiert av to av
våre sykepleiere med spesialutdanning innen sår
og stomi. Organiseringen som primærhelseteam
er i tråd med nasjonale føringer. Det samme
gjelder det regionale perspektivet i prosjektet
med kunnskapsoverføring til andre, heter det i
innstillingen fra administrasjonen.

Non-woven, mykt posetrekk

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.

NORILCO vil følge med på utviklingen.
Kilde: Altaposten, 13.03.17.

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

LA´LY Walldesign

Kommunalt sår og
stomi-team i Alta?

Yttervegg

190 x 133,5 mm

Hjelpemidler
STOMIPOSE
I BRUK

til stomiposen
1783

STOMIPOSE I BRUK

Stomi
posedeodorant

Hjelpemiddel
i posen
Non
toxic konsistens
i gelputer
Hjelpemiddel i posen

Non toxic konsistens
i gel puter

Vnr 902658 Ref. Stomilisten

Vnr 900538

Non toxic konsistens

Kr 12500

Når idet
geloppstår:
puter
– luftNårplager
det oppstår:
– lekkasje
plager
– luftplager
Når
det oppstår:
– lyd– lekkasjeplager
plager

Naturlige antioksidanter
fra sitron og lime,
samt antiseptikum,
motvirker dannelsen
av ubehagelig lukt.

–– lydplager
luft plager
– lekkasje plager
Ref. stomilisten
– lyd plager

Veil. pris inkl. mva. (50 ml / 900 doser á 14 øre pr dose.)

www.farmatek.no

Ref. stomilisten

www.farmatek.no

www.fa rmatek .no

Det er mange som nå bruker

Flair Active Xtra

– stomiposen som kan
slippes i toalettet
• Trygg og enkel i bruk
• Diskret og komfortabel
• Økt bevegelsesfrihet
• Lett å dra av
• Fingertippgrepet - se bilde
• Biologisk nedbrytbar

Midi str. ref.nr.
922483

www.farmatek.no

1926-Dagbladet

Large str. ref.nr.
903250

DU
HAR TIL
LYST VE?
Å PRØ

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
Per Ole Bjørn, 900 32 937
perorek@gmail.com
Anita Holmstrøm, 958 32 544
anita.holmstroem@dbschenker.com
VEST-AGDER
Arne Hallvard Holte • 975 01 323
vest-agder@norilco.no
Arne Håland • 913 15 398
arnehaal@gmail.com
VESTFOLD
Mette Elisabeth Pedersen • 975 36 808
mepsor@gmail.com
Christer Kolseth • 950 85 055
chrkol77@gmail.com
ØSTFOLD
Bjørg Tandberg
41193221
bjoetand@online.no
Liv Skjelfoss• 900 66 220
liv-skjelfoss@hotmail.com

* Kontakt distriktsleder der likepersonsleder ikke står spesifisert

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

02013 / 240 22 224
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Assistanse

Reis bekymringsfritt og trygt

Vi hjelper deg å se
frem mot reisen

Nyt reisen ved hjelp av god planlegging og våre tips

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

Skal du utMinå reisepakke
reise inneholder
snart?
Min reisepakke inneholder
Min reiseguide med tips for en bekymringsfri reise
og informasjon om hvilke muligheter som er ved kjøp
Smarte tips før og under reisen.
av produkter i utlandet

Min reiseguide:

Min trygghetsguide: En guide med kontaktinformasjon til Coloplast
Mitt reisesertifikat med informasjon til de som jobber
i utlandet. Her kan du få informasjon om hvor
på flyplasser ved innsjekking og sikkerhetskontroll
dine produkter kan kjøpes på din feriedestinasjon.
Mitt reisesertifikat:

Min trygghetsguide med kontaktinformasjon til
Informasjonen i denne folderen
Coloplast kontor i utlandet.

er tenkt til de
som jobber på flyplasser ved innsjekking og
sikkerhetskontroll. Informasjonen forklarer ditt
behov for å kunne ta med hjelpemidler
og at
er ønskelig.
Assistanse
- et diskresjon
blad som kan leses
på reisen

Assistanse

Nye

e
Sammen med „Min reisepakke“ sender vi også bladet
Assistans
Assistanse som du kan lese før eller under reisen. Bladet utgis
gratis 2Assistanse
ganger i året og inneholder
artikler
som er aktuelle for hverdag
- for en
enklere/bedre
deg i din hverdag. Artiklene er skrevet av helsepersonell eller
• som
Er er
eti samme
gratis magasin
som
av andre
situasjon som
deg.utgis to ganger i året H Et nytt design for en
SenSura® Mio

For en bedre hverdag

Reduserer tilfeller av
oppblåst pose med
inntil 61%*
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god natts søvn

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

Bestill gratis vareprøver
Bestill gratis vareprøver på www.coloplast.no
eller på telefon 22 57 50 00.
*Coloplast clinical study 2010

l
l
l

Fyll ut din kontaktinformasjon og send svarkortet
til Coloplast. Kortet er ferdig frankert.
Besøk vår webside www.coloplast.no
Ring kundeservice 22 57 50 00

Bestill reisepakken i dag og motta
samtidig Assistanse-bladet og
en fin liten toalettmappe til reisen.
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Coloplast er et registrert varemerke eid av Coloplast A/S. © 2015-01 Alle rettigheter er forbeholdt Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark.

Bestill via

SMS
send

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