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Nytt ungdomslag etablert i Nordland En liten utfordring Ninny Jensen med kongens fortjenestemedalje 
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Ønsker du en GRATIS vareprøve 
eller har bruk for å få råd og tips 
i forbindelse med ferie.

Ring Anette på ✆ 21 09 67 93
eller kontakt oss på 
kundeservice@convatec.com

” Vi har utviklet en serie hudvennlige
 produkter som tar godt vare 

på huden rundt stomien din”
 Les mer om våre tilleggsprodukter på:
 www.minstomi.no

Meld deg inn på 
www.convatec.no

 

™

me+
• Kostholdsråd, 
 fysisk aktivitet, 
 reisetips og intimitet 
• Stomipleie – før, under
 og etter operasjonen
• Tips om hudpleie
• Våre produkter

Lev livet med 

Det siste tilskuddet til vår portefølje av en-dels stomiprodukter, EsteemTM 
Flex Convex, kombinerer komfort, frihet og fl eksibilitet med konveksitet.

Frihet- Den hydrokolloide platen gjør at det sitter godt, minimerer faren 
for lekkasje og ivaretar samtidig frisk hud. Produktene gir deg frihet og 
trygghet til å leve livet på egne vilkår.

Fleksibilitet- Med 3 forskjellige størrelser hjelper det deg til å fi nne det 
produktet som passer akkurat ditt behov. Enten du trenger å få stomien 
bedre frem, få jevnet ut hudfolder eller få trykket fordelt over en større fl ate.

 Komfort-EsteemTM Flex Convex 
 tilpasser seg kroppens konturer 
 og følger kroppens bevegelser
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Dansac • Olav Brunborgs vei 4 • 1396 Billingstad
66 77 66 50 • kundeservice.norge@dansac.no

GOD SOMMER!

Visste du at Dansac Skin Lotion* gir 
effektiv og skånsom rengjøring av 
huden rundt stomien i tilfeller der du 
ikke har tilgang på rent vann? 

Dansac X-tra Strips oppleves særdeles 
hudvennlige og gir ekstra beskyttelse rundt 
hudplaten. 3-delt design som passer til alle 
typer stomiutstyr.

Tilsett Dansac Nodor S i posen 
for å nøytralisere lukten av urin 
og avføring.

Vi gir deg gjerne råd om stomi og stomistell på reise. 
Dersom du skal fly i ferien - spør oss om reisesertifikat.

Vi i Dansac ønsker deg en riktig

NB! Ikke på refusjon
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STYRELEDER JANE HALVORSEN

E-post jane.halvorsen@norilco.no

Kjære NORILCO-venn!

Endelig nærmer sommeren seg, og vi går forhåpentlig-
vis en deilig tid i møte. Sommeren er tid for reiser, 
badestrender og forelskelser, noe de aller fleste 
forbinder med gode ting. Jeg smiler bare jeg tenker 
på det! Likevel skal vi også huske på at for noen så kan 
reiser, badestrender og forelskelser også være litt 
vanskelig. Noen bekymrer seg litt, for plutselig kan 
man befinne seg i sårbare og eksponerte situasjoner. 
I NORILCO merker vi stor pågang fra de som trenger 
NORILCOs reisekort eller legeattest-mal på flere språk 
nå som det nærmer seg sommer. Besøker du nettsiden 
vår finner du mange gode tips til reising, og du kan også 
laste ned legeattesten og bestille reisekort om du 
skulle trenge et nytt. 

Forelskelse og det å møte noen, om det er på stran-
da eller ellers i livet, kan være skummelt og godt på en 
gang. I et nytt forhold kan det være spesielt skummelt 
med en pose på magen, både engstelse for lekkasje og 
hva partneren tenker om stomien. I dette nummeret av 
NORILCO-nytt har vi valgt å ta opp kroppsbilde og sek-
sualitet -nettopp fordi det kan være et vanskelig tema. 
Dette gjør vi fordi vi ønsker og trenger mer åpenhet. 
Vi har møtt noen fantastisk flotte og åpne mennesker, 
som bidrar med sine historier for å bryte ned tabuer og 
skape mer åpenhet.

Åpenhet om stomi har også mediene bidratt til i den 
senere tid. Flere dokumentarer med stomi som tema 
har blitt vist på TV i beste sendetid i løpet av våren. 
Menneskene som står frem gjennom tv-dokumentarene 
bidrar til økt kunnskap om stomi og til å bygge ned 
tabuer. TV2 sendte nylig dokumentaren «Crohnprinses-
sen» om Ingrid Anette Hoff Melkersen. Hun er kronisk 
syk og har utlagt tarm, men følger likevel drømmene 
sine til det fulle. Barnekanalen NRK Super viste i 
forbindelse med den internasjonale dagen for kroniske 
tarmsykdommer 19. mai, et innslag om Henrik på 10 år 

med tittelen «Ikke flaut med pose på magen». På TV3 
noen uker tidligere kunne vi i «En dag i livet» følge 24 år 
gamle Elisabeth Østberg gjennom en tarmfisteloperasjon. 

Noe av det som berører meg når jeg ser på disse 
dokumentarene, er de pårørende. Det var så rørende og 
fantastisk å se hvordan Elisabeth sin kjæreste, Anders, 
støttet henne. Han fremsto som en klippe for henne, 
men han klarte også å se og formidle hennes styrke og 
kraft. Anders bidro til humor, hverdagslighet og trygg-
het. Professor Peter F. Hjorth definerte helse slik: «God 
helse har den som har evne og kapasitet til å mestre og 
tilpasse seg livets uunngåelige vanskeligheter og hver-
dagens krav». Anders viser at pårørende er ressurs for 
helsevesenet og hans tilstedeværelse bidrar til bedre 
helse for Elisabeth. Han gjør det lettere for Elisabeth 
å mestre sin egen situasjon gjennom hans trygghet, og 
med hans perspektiv og kjærlighet. Men vi skal heller 
ikke glemme Anders sine behov. Han skal også ha en 
god helse, og har sine behov for ivaretakelse. Jeg er 
derfor svært glad for at Helsedirektoratet har utar-
beidet en veileder om pårørende i helse- og omsorgs-
tjenesten. Veilederen peker blant annet på pliktene 
helsetjenesten har ovenfor pårørende, om pårørende-
rollen i seg selv, og om sentrale etiske problemstillinger 
rundt involvering av pårørende. Veilederen slår fast at 
pårørende til pasienter og brukere skal bli sett, hørt og 
fulgt opp av helsepersonell som involverer og støtter 
dem. Jeg heier på pårørende!

En annen jeg heier på og som jeg hjerteligst vil gra-
tulere, er Ninny Jensen. Hun fikk nylig tildelt Kongens 
fortjenstmedalje for sitt frivillige arbeid i NORILCO. 
Tildelingen er svært fortjent og vi er enormt stolte av 
Ninny. Du kan lese mer om Ninny i denne utgaven.

Jeg ønsker dere er flott sommer – forhåpentligvis fylt 
med reiser, badestrender og forelskelser!

Sommerhilsen fra Jane

Leder
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NORILCO PORTRETTET

Ninny Jensen er født 12 april 1944, og bor i Bodø.  
Hun ble operert og fikk stomi i 1978, og har siden 
1980 hatt flere tillitsverv i foreningen. Hun har vært 
leder og likepersonleder i NORILCO Nordland, 
medlem av likepersongruppen, både i Nordland og i 
NORILCO sentralt. Det er nok likevel hennes mange-
årige verv som likeperson og kursleder som har gjort 
størst inntrykk blant stomiopererte personer og 
helsepersonell.  

På 1980-tallet var hun med i likepersongruppen i 
NORILCO Nordland. De reiste rundt i vårt langstrakte 
fylke og arrangerte informasjonsmøter, og var på 

hjemmebesøk til nyopererte personer og deres familier, 
som ønsket hjelp. Dette var et viktig nybrottsarbeid 
som ble satt stor pris på. 

Ninny Jensen var sentral i utviklingen av egne kurs for 
nyopererte med stomi. NORILCO Nordland var først 
ute med å utvikle disse kursene, som ble brukt som 
modell i andre fylker. Hun har vært kursleder på disse 
kursene fra oppstarten på 1980-tallet, og er fortsatt 
med som kursleder når Lærings-og mestringssenteret 
ved Nordlandssykehuset arrangerer kurs for stomi-
opererte og deres pårørende. 

NORILCO gratulerer
Ninny Jensen med kongens
fortjenestmedalje!

Torsdag 27 april 2017 ble Ninny Jensen hedret av ordfører i Bodø Ida 
Maria Pinnerød, som delte ut Kongens fortjenestmedalje.
tekst: Else Lindvig foto: Privat

På bildet foran fra venstre: Ordfører Ida Pinnerød med oldebarnet til Ninny på armen Lilly Oline Jensen, Ninny Jensen.
Bakerst fra venstre står Hildegunn Jensen, Tiril Johnsplass, Torstein Jensen, Hårek Jensen, Frida Hammer og Lena Hammer.
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NORILCO PORTRETTET

Ninny Jensen er i dag like-personleder i 
NORILCO Nordland. Hun har gjennom nesten 
40 års frivillig arbeid vært en «nybygger» i å 
utvikle likepersontjenesten i NORILCO. 
Hun utmerker seg som en kunnskaps- 
rik person, som evner å omsette 
sine erfaringer til god veiledning 
av nyopererte med stomi. Hun er 
fortsatt like aktiv og engasjert i 
foreningsarbeid, og er en viktig 
ressursperson for NORILCO. 

Ninny Jensens innsats gjennom 
nesten 40 år var bakgrunnen 
for at NORILCO Nordland v/
leder Else Lindvig sendte brev 
til fylkesmannen i Nordland og til 
Hans Majestet Kongen, med et 
ønske om tildeling av Kongens fortjen-
estemedalje til Ninny Jensen. Vedlagt 
brevet til Hans Majestet Kongen var det 
svært positive uttalelser både fra Helse 
Nord, Nordlandssykehuset, FFO Nordland og 
fra styreleder i NORILCO Jane Halvorsen. 

Svaret fra Hans Majestet Kongen ble mottatt like før 
påske om at Ninny Jensen er tildelt Kongens fortjen-
estemedalje. Ved utdelingen av Kongens fortjeneste-
medalje holdt ordfører Ida Pinnerøds tale, hvor hun 
blant annet sa følgende: 

«Gjennom nesten 40 år har du lagt ned en enorm 
personlig innsats for mennesker rammet av en 
alvorlig sykdom, og måten du har brukt dine egne 
erfaringer til å opplyse, opplære, og oppløfte andre 
er ingenting annet enn bemerkelsesverdig.

Nordlandssykehuset nevner at du har vært en god 
initiativtaker, og en viktig samarbeidspartner gjennom 
flere år. Gjennom kursene dine hvor du går gjennom 
praktisk stomibehandling i forhold til utstyr og 
rutiner har du økt kvaliteten på opplæringen de tilbyr 
til pasienter og deres pårørende. Både Elsa Hamre 
fra Helse Nord og Lene Pedersen fra Nordlands-
sykehuset anbefalte på det varmeste at du skulle få 
fortjenstemedalje, begrunnelsen deres var kort og 
konsis; « Fordi hun fortjener det». 

Styreleder i NORILCO, Jane Halvorsen, nevner 
spesielt den livsendringen og usikkerheten som 
oppstår hos personer som nylig har gjennomgått en 
stomioperasjon. Det er viktig at utstyret fungerer, og 
at man vet hvordan man skal bruke det – dette krever 
grundig og god opplæring. Vi vet at om det er 

personer som sliter med utstyret så fører det ofte til 
lavere samfunnsdeltagelse, isolering fra arbeidsliv, 
studier, fritidsaktiviteter, og annen sosial deltagelse 
og det er nettopp derfor innsatsen din er så verdifull. 
Som likeperson og kursholder har du bidratt til at 
mange flere nå mestrer sin nye livssituasjon, og kan 
fortsette livet som før.
 
Ditt ustoppelige engasjement og din erfarings-
kunnskap har du delt både med pasienter, pårørende, 
og tverrfaglig helsepersonell.

At du i 2015 ble æresmedlem i NORILCO, og at du nå 
får Kongens fortjenstmedalje forteller at din frivillige 
innsats og selvoppofrende natur er noe for oss alle å 
strebe etter.

Det er med stor glede og ære at jeg får overrekke 
Hans Majestet Kongens fortjenstmedalje til deg 
på kongens vegne. Du får denne medaljen for din 
mange-årige innsats som frivillig i NORILCO.

Jeg gratulerer! ».

Ida Pinnerød og Ninny Jensen
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NORILCO MEDIA

Vi ønsker og trenger mer åpenhet om stomi, og 
mediene har bidratt til dette i den senere tid. I gjen-
nomsnitt består et liv av 29000 dager, dager som 
vi ønsker å gjøre mest mulig gode. Den siste tidens 
medieoppslag beskriver hvordan tre stomiopererte 
gjør nettopp dette. 

Tøff hverdag
2. mai på TV3 kunne vi i episode 8 av serien «En dag i 
livet» følge 24 år gamle Elisabeth Østberg fra Løten 
gjennom en tarmfisteloperasjon.  Hun fikk diagnosen 
Morbus Chron da hun var 15 år gammel og har siden 
vært inn og ut av sykehus. Hun har ileostomi, og har 
over lengre tid også hatt en stor fistelpose med utal-
lige lekkasjer med påfølgende narkose flere ganger 
ukentlig som konsekvens. Mot alle odds har hun 
overlevd med åpen buk i 3 år. 

Elisabeth har hatt god støtte i forloveden Anders 
gjennom 5 år, og de har bygget et sterkt og godt 
forhold på tross av alle komplikasjonene som følge 
av sykdommen og åpne fistler på magen. Da hun ble 
lagt i kunstig koma i tre dager for å overleve, var han 
den som ikke forlot henne alene på sykehuset. To 
unge mennesker som begge ble rammet av langt mer 
enn en enkel forelskelse og satte livet på vent, kan i 
dag endelig ta fatt på en enklere hverdag. 

Elisabeth ble operert av den erfarne kirurgen Tom 
Øresland på Ahus. Sammen med kirurgen Ylva Sälihn 
leter de etter et hull som skal syes sammen, i en tarm 
som er sammenvokst og som må splittes med den 
største forsiktighet. Elisabeth skal også gjennom en 
transplantasjon for å dekke det åpne såret på magen. 
Pågangsmotet, den rørende omsorgen mellom de to 
unge og kirurgenes trygghet gjør denne dokumentar-
en vel verdt å se. Dokumentaren kan sees gjennom 
www.viafree.no

Fitnessdronningen
TV2 sendte nylig dokumentaren «Crohnprinsessen» 
om Ingrid Anette Hoff Melkersen. Hun er kronisk 
syk og har utlagt tarm, og når smertene er som verst 
tar hun tiden til hjelp på baderomsgulvet for ikke å 
forstyrre de tre barna sine. Hun har to meter igjen av 
tarmen, og vet at operasjon nummer 35 vil komme 
en eller annen gang. Dette har ikke hindret henne i å 
ukuelig utfordre seg selv og vise at alle kan, pose på 
magen eller ei. Ingenting skal stanse henne i å leve 
ut drømmene sine. Hun har valgt å filme den tøffe 
hverdagen sin og vise den uten filter når ord ikke 
strekker til, for å forklare hvordan det er å leve med 
sykdommen. 

I dokumentaren får vi følge henne i opptakten til 
NM i bikinifitness, da hun i 2015 trente og stilte i en 
konkurranse der tung styrketrening som er tøft nok 
for en vanlig person, ble hverdagen for en kronisk syk 
med 34 operasjoner bak seg og stomi. Ikke for å se 
fin ut i bikini på en scene, men for å bevise at men-
nesker med kronisk sykdom og store utfordringer 
ikke har noen grunn til ikke å følge drømmene sine. 
Ingrid ligger 5 dager i kunstig koma etter komplika-
sjoner etter operasjon nummer 35, og overlever. 
Ingrid syns det er bra at ingen er like, og hun velger å 
lære seg å leve med det fremfor å gi opp. Hun kjemper 
for at verken stomi eller fordommer skal være et 
problem for noen i fremtiden gjennom åpenhet og 
ærlighet. Dokumentaren er viktig, da Ingrid minner 
oss på hvor viktig det er å ikke gi opp i hverdagen 
eller slutte å følge drømmene sine. Dokumentaren 
kan sees på Tv2 Sumo hvis du har brukernavn og 
passord.

Gode historier
om livet med stomi
Flere dokumentarer med stomi som tema har blitt vist på TV hittil i 2017. 
Menneskene vi har møtt i disse dokumentarene har åpent delt av hver-
dagen sin, og bidratt til økt kunnskap om stomi og konsekvensene av å 
leve med en skjult, kronisk sykdom.

tekst: Jacqueline B. Mikula  foto: Privat
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NORILCO MEDIA

En gutt med en spesiell hverdag
Barnekanalen NRK Super viste et innslag med tittelen 
«Ikke flaut med pose på magen» om tiåringen Henrik 
som har Chrons, på den internasjonale dagen for 
kroniske tarmsykdommer 19. mai. Henrik er ikke 
flau over å snakke om posen på magen, for han 
lever jo med den og syns det er viktig at folk vet om 
sykdommen hans og de konsekvenser som følger 
med. Han er en av over 40 000 personer i Norge som 
lever med en kronisk tarmsykdom, og allerede som 
to-åring måtte han fjerne tykktarmen. Han forteller 
om viktigheten av åpenhet rundt sykdommen for å 
skape forståelse rundt utfordringer som fravær på 
skolen og hensyn til et stramt kosthold. Henrik har i 
tillegg også følgesykdommen fatigue, og trenger rom 
for seg selv når han opplever for mye stress. Henrik 
forklarer på en liketil måte hvordan stomi er helt 
normalt og ufarlig i hverdagen. Innslaget kan sees på 
www.nrksuper.no/supernytt

Sykdom og funksjonshemming
rammer også pårørende

Å ha stomi er ikke flaut. Henrik, Ingrid, og Elisabeth 
bidrar til å bygge ned fordommer og tabuer ved å 
dele av sin hverdag med opp- og nedturer. Men å leve 
med sykdom rammer også de nærmeste. Det kan 
være krevende å leve med noen som er mye syk. Vi 
blir gjennom disse innslagene også vist hvilken be-
tydning de pårørende har og hvordan hverdagslivet 
tilpasses slik at den sykes hverdag blir lettere. 

Pårørende er ressurser som gir trygghet, støtte og
oppmuntring, og de hjelper til med oppfølging. 

Få pårørende er opptatt av egne behov men også de 
trenger god helse og ivaretakelse. Belastninger og 
følelsesmessige reaksjoner er individuelle i ulike sit-
uasjoner. Likevel skal man forsøke å opprettholde et 
godt hverdagsliv sammen på tross av både mestring 
og konfliktfylte perioder, tilfriskninger og tilbakefall, 
sorg og glede. Sykdom medfører endringer i relas-
joner og dagligdagse oppgaver, og denne endringen 
kan være opprivende både for den som er syk og 
omgivelsene rundt. Både den syke og de pårørende 
kan slite med dårlig samvittighet for ikke å strekke 
til, selv om sannsynligheten er størst for at man gjør 
for mye når man skal ta vare på den syke, på familien, 
og også seg selv. Tidligere ble gjerne pårørendes 
behov underkommunisert, men i dag er det hjelp å få, 
også for pårørende.

Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder 
om pårørende i helse- og omsorgstjenesten for 
både pårørende og fagfolk. Veilederen beskriver 
pårørendes rettigheter, helse- og omsorgstjenestens 
plikter og gir anbefalinger om god praksis. Man får 
også en oversikt over praktiske og nyttige verktøy, 
metoder og publikasjoner. Veilederen inkluderer 
voksne, eldre, og barn som pårørende, uavhengig av 
diagnose.

Nettstedet Pårørendesenteret er en portal der alle 
voksne pårørende kan lese om andre pårørendes 
erfaringer, få veiledning og råd rundt hverdagen 
som pårørende uansett hvor de befinner seg i landet 
eller hvor nær de står den syke. Her finner man også 
kontaktinformasjon til lokal hjelp samt oversikt over 
rettigheter.

Henrik er ikke flau over å snakke om posen på magen, 
for han lever jo med den og syns det er viktig at folk 
vet om sykdommen hans og de konsekvenser som 
følger med.

Pårørende er en ressurs og gir trygghet, 
støtte og oppmuntring, og hjelper til 
med oppfølging. 



GOD SOMMER!
Har du husket det du trenger til ferien?

Hollister har en rekke produkter som er smarte å ha med seg 
på reise. Kontakt oss gjerne for produktspørsmål eller dersom 
du lurer på noe i forbindelse med stomi og reiser. 
Vi hjelper deg gjerne!

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

Adapt klebefjernerspray

Adapt CeraRing

Adapt smørende deodorant

NB! Vi har reisesertifikat dersom du skal reise med fly.
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NORILCO KURS

Har du lyst til å bruke din egen erfaring med sykdom 
(enten som pasient eller pårørende) til å hjelpe andre 
som står midt oppi utfordringene du selv har kjent 
på? Som likeperson i NORILCO kan du gå vakter på 
sykehus, eller bli tilkalt når noen har behov for en 
samtale med noen som har vært i samme situasjon. 
Hjelp oss å gjøre en forskjell! 

Lokale likepersonsledere og du som har lyst til å bli 
likeperson inviteres nå til likepersonskurs på Thon 
hotel Oslo Airport den 17.-19. november. Dersom det 
er ledige plasser vil også erfarne likepersoner få plass. 

For å søke om plass på kurset må du være medlem i 
NORILCO og kjenne organisasjonen godt, du må ha et 
avklart forhold til egen sykdomshistorie, og du må ha 
gode medmenneskelige egenskaper. 

Egenandelen betales av hver enkelt deltaker sin 
distriktsavdeling, og er på 1000 kr per person. 

Kontakt Ina Merkesdal (ina@norilco.no / 454 37 830) 
dersom du har spørsmål til kurset eller påmelding. 
Les mer og meld deg på innen 31. august gjennom 
påmeldingsskjemaet på våre nettsider. 

Likepersonskurs
- bruk din erfaring til å hjelpe andre!

Kurset
På kurset vil følgende tema bli tatt opp:

• presentasjon av foreningen og relevante 
 institusjoner
• vanlige problemstillinger hos
 pasientene våre
• å møte mennesker i krise
• samtaleteknikk
• å håndtere vanskelige samtaleemner
• å sette egne grenser
• taushetsplikt
• veien videre: godkjenningsprosessen, 
 oppfølging og veiledning



www.mediqnorge.no

Over 100 år med pasienten i fokus

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.

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.

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



NORILCO SEKSUALITET

Når underlivet svikter
Seksualitet har ofte stor betydning for velvære, nye relasjoner og bevare 
eksisterende forhold. Men hva skjer når det ikke lenger fungerer som 
tidligere? Sykdom og behandling kan påvirke seksualdriften og evnen til 
å ha sex. I følge sexolog Trude Langhelle bør pasienter bli forberedt før 
operasjon på hva et inngrep kan medføre.

tekst: Jacqueline B. Mikula  foto: Privat

Sex og samliv er et sentralt område for alle i vår 
moderne tid. Seksualitetens rolle innebærer å styrke 
parforhold, skape følelsesmessig intimitet med 
partneren og er en form for rekreasjon. 

Ved en operasjon i bekkenet er det risiko for 
skader på autonome nervetråder. Det er størst 
risiko ved større svulster, men også ved kirurgisk 
behandling av kronisk inflammatorisk sykdom er 
det risiko for nerveskader. Det typiske er at det kan 
gå flere måneder etter en operasjon før man vet 
hvordan man vil fungere igjen når det gjelder funks-
jon i underlivet, spesielt ved nerveskade. Dette kan 
være en ekstra påkjenning under og etter helbredel-
sestiden, rett og slett fordi man ikke vet noe sikkert. 
Helsepersonell har et forbedringspotensiale i å 
inkludere seksualfunksjon og seksuell helse i den 
preoperative orienteringen til pasientene. Mange 
syns fortsatt at seksuelle spørsmål er vanskelige å 
ta opp med partner, venner, og helsepersonell.
De vanligste seksuelle problemene uavhengig av 
funksjonsnedsettelse er ereksjonsproblemer hos 
menn og lubrikasjonsproblemer hos kvinner. 

Utfordringer hos menn
Både sykdommer og behandling kan påvirke den 
seksuelle funksjonen hos menn. De fysiske, sek-
suelle problemene er som oftest relatert til sykdom 
eller skade. Menn kan oppleve problemer med erek-
sjon, lyst, utløsning eller orgasme, og de kan oppleve 
smerte under seksuell aktivitet.
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Retrograd ejakulasjon
Hvis man som mann har blitt operert i bekkenet og 
har fått en nerveskade, kan man oppleve å få såkalt 
tørre orgasmer, retrograd ejakulasjon. I stedet for at 
sædvesken går ut av urinrøret, går væsken opp i urin-
blæren. Dette kan innebære et fertilitetsproblem, 
men ellers fungerer man seksuelt. Retrograd ejaku-
lasjon er ikke en typisk konsekvens av operasjoner i 
bekkenet, men kan forekomme.

Ereksjonssvikt
Det som er vanligere er at man kan få reisnings-
svikt fordi en ereksjon er avhengig av et fungerende 
sirkulatorisk system og nervesystem, sammen med 
nervene i lokalområdet.

Seksuell legning
Hos homofile menn som har penetrativ sex vil det 
å operere vekk endetarmen gjøre at de mister en 
seksuell funksjon. Dette er viktig for helsepersonell 
å vite da dette kan bli en ekstra belastning. Det å 

Mange syns fortsatt at seksuelle
spørsmål er vanskelige å ta opp med
partner, venner, og helsepersonell.
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våkne opp uten endetarm uten å ha fått beskjed, må 
jo være ekstra vanskelig.

Utfordringer hos kvinner
Hos kvinner kan man av og til se nedsatt lubrikasjon, 
at den fuktigheten som oppstår i skjeden naturlig 
ikke inntreffer. Dette er avhengig av den enkelte 
operasjon man går gjennom.

Samleiesmerter
Noen kvinner opplever samleiesmerter etter opera-
sjon. Spesielt hvis man må operere vekk endetarmen. 
Da får man en anatomisk endring i bekkenet som kan 
medføre at skjeden tipper bakover fordi det oppstår 
et tomrom i buken der tarmen skulle ha vært. Dette 
kan gjøre vondt ved samleie.

Tørre slimhinner
Mindre radikalt er at slimhinnene kan bli tynne og 
tørre hvis kvinnen har fått behandling som har gått 
utover eggstokkene og produksjonen av østrogen, 
som for eksempel strålebehandling. For noen, hvis de 
har fått omfattende nerveskade, kan man også se at 
kvinnen kan få endret orgasmefølelse og orgasme-
evne. 

Selvbilde 
Hvis man fra før man ble operert har et nega-

tivt kroppsbilde, og allerede er nokså kritisk 
til at kroppen sin ikke samsvarer med den 

dagens idealkropp, vil en stomi eller 
en annen kroppslig endring kunne gi 

opphav til større utfordringer med 
selvbildet, særlig hvis kroppsbildet 
er en stor del av selvbildet. Hvis 
man har slitt med et dårlig selvbilde 
fra før, kan en fysisk endring bli en 
tilleggsbelastning.

Om man har det forholdsvis greit 
med seg selv og har klart å involvere 

partneren sin i det man har vært gjen-
nom, er man to om å gi hverandre tid 

til å venne seg til situasjonen, og man 
kan bruke tid på å prate om følelser og 

bekymringer sammen.

- Da kan jeg jo se for meg at det kan være en 
tilleggsbelastning å være alene, og også skulle 

bekymre seg for hvordan det skal bli å date med 
stomi. Men jeg kan ikke være bombastisk der, det er 
bare høyttenking, sier er er Trude Langhelle.

Dating og seksualitet
Trude forteller at hun har gitt veldig lite råd om dat-
ing, men skulle hun skulle snakket med noen om det, 
ville hun stilt spørsmål rundt i hvilken grad har man 
klart å akseptere seg selv, og om man opplever at 
tilværelsen er normalisert. Hun mener det er greit 
å tenke igjennom en del ting først, kanskje øve litt. 
Felles for alle som er på partnerjakt, funksjonsned-
settelse eller ei, er frykten for avisning.

- Hvis man byr på seg selv, og det appellerer til den 
andre og oppstår en viss tillit og trygghet, så bør 
jo ikke stomien stå i veien for det. Man er jo ikke 
stomien sin, man er jo veldig mye mer. Jeg ville jobbet 
med selvtillit og selvbilde, så takler man også en av-
visning lettere, forteller Trude Langhelle.

Trude mener at det er fint om begge parter får til 
å skape åpenhet, og at begge parter gir hverandre 
rom for spørsmål som: «Er du redd for at du kan bli 
skadet?» «Gjør det vondt?» Er man litt famlende 
eller ting halter, så kan man starte med nærhet og 
intimitet, og kjenne litt på det før man har sex. Stille 
spørsmål og være åpen og interessert, og invitere 
til at man kan snakke om følelsene sine rundt det, 
og trygge dem på at det ikke har betydning for din 
attraksjon. Det er like mangefasetterte problemstill-
inger med spørsmål direkte om seksuell funksjon til 

Trude Langhelle



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.

tanker og følelser rundt egen kropp som er endret. 
«Hvordan skal jeg vise meg for partneren min?

- Hvis du er litt bluferdig og ikke har så lyst til å ha 
sex med lyset på og uten dyne og sånn, så kan det jo 
være greit å dekke den til med et sjal eller noe annet, 
eller du kan velge en mindre pose. Hvis det er et for-
styrrende element når du har sex, kan du jo se om det 
hjelper. Det finnes mye å velge i, forklarer Trude.

Veiledning rundt seksualitet
Sex er viktig for folk flest, og det å ha en partner er 
av avgjørende betydning for sexlivet. Utfordringer 
rundt seksualitet og samliv etter operasjoner kan 
medføre en opplevelse av redusert livskvalitet. 
Ofte kan disse utfordringene begrense opplevelsen 
av å ha et fullverdig liv. For å kunne forvalte seksu-
aliteten og utvide repertoaret, må man se på hva 
annet som kan gi sterk grad av nytelse når funk-
sjonen eventuelt forsvinner. 

Trude forklarer at på hennes sykehus er det inte-resse 
blant stomisykepleiere for denne problemstillingen, 
og hun håper at seksualitet vil få litt plass i veiled-
ningen selv om det ikke er sikkert det er så lett å 
prioritere i en travel hverdag. Hun mener at vi gradvis 
beveger oss i riktig retning, men at man trenger mer 
kunnskap for de som trenger hjelp. Det er heldigvis en 
stadig større del av helsearbeidere som tar utdanning 
og skaffer seg kompetanse innen sexologi.

- De siste årene har jeg hatt undervisning for andre 
profesjoner på sykehuset, for å skape bevissthet 
om ulike seksuelle utfordringer ved forskjellige 
sykdommer og operasjoner, og for å minne dem på 
at vi finnes, sier hun.

På sikt kommer man forhåpentligvis frem til at 
«dette her var nødvendig, og alternativet var verre». 
Man trenger kanskje hjelp til eller klarer selv å 
komme til en slags aksept, og finne ut hvordan man 
skal forvalte seksualiteten videre. De fleste har 
nytte av å lære hvordan seksualiteten kan fungere 
bedre både i forhold til en selv og i forhold til andre 
på nye måter. Man trenger heller ikke henvisning, 
noe som er godt hvis man syns det er vanskelig å 
legge frem problemet.

- Det finnes ikke sexologer på enhver haug, men jeg 
ville anbefale å ta kontakt med pasientorganisa-
sjoner. Jeg tror at det er uvurderlig å få prate med 
noen i samme situasjon, avslutter Trude Langhelle.

Er man godt forberedt, kan det bidra til en bedre 
rekonvalesens og bedre relasjoner til eksisterende 
eller nye partnere.
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Åpen om stomien
Andreas syns ikke han er så veldig flink 
til det å finne damer på byen, men 
mener han er flink til å gi blaffen 
og ha det gøy. Han blir vanligvis 
kjent med noen via sosiale medier 
og chat. Når det blir naturlig å 
møtes, pleier Andreas å være 
åpen om stomien.

- Da jeg var liten og fikk stomien 
var det noen som synes det var 
veldig ekkelt og som ikke ville 
være venn med meg lenger, frøs 
meg ut og ville ikke ha noe mer med 
meg å gjøre. Derfor tenker jeg det er 
en grei ting å si, det er bedre å la dem 
få vite om det før det blir noe. Hvis jeg 
snakker med en jente, vi har god kjemi når 
vi møtes, og så sier de “æsj, du har pose på 
magen” liksom. Da er det bedre at jeg er ærlig 
før vi møtes. 

Andreas sier det alltid før han møter noen. Han syns 
det er kjipere å få en avvisning ansikt til ansikt. Så 
han gir dem først rom for å tenke, så de kan velge 
selv.

Kroppspress
Da Andreas fikk stomi det første året på videre-
gående etter lang tids sykdom, kjente han på endrin-
gene og måtte lære å kjenne seg selv på nytt.

Han synes det var ekkelt selv de første par 
gangene på sykehuset. Han var aktiv svømmer og 
svømte 7 dager i uken før han ble syk. Så var han ikke 
i vann på to år. 

-  Når jeg er hos venner går jeg åpent rundt, men når 
jeg går på stranden har jeg på meg en t-skjorte. Det 
føler jeg er mer behagelig. Jeg går sjelden med bar 
overkropp på stranden. 

Andreas tror at presset er større for jenter enn for 
gutter. 

- Jenter er sånn at hvis de liker en person så betyr 
det ikke så mye om personen mangler en storetå 
eller har pose på magen. Gutta kan være litt sånn, 
liker jenta og finner ut at hun har pose på magen. Da 
tenker de “oj, da tror jeg kanskje ikke det”. 

Stomi er ikke skummelt!
Andreas er en aktiv 21-åring som bor i Vesterålen i Nord-Norge. Han har 
ileostomi, og dater både utenom og via app. For ham har stomi og dating 
aldri vært et problem, men han har registrert at han ender opp med jenter 
som på ulike måter har kjennskap til en stomi fra før.

tekst: Jacquelien B. Mikula  foto: Privat

Andreas Madsen



Dating med stomi
Generelt er det kanskje sånn at folk som er i 
fasen der de må lære å kjenne seg selv på nytt 
kan ha nytte av å snakke med folk som allerede 
har gått igjennom dette. At det å ha en slags 
fadder kan være greit. Andreas sier at han ikke 
har deltatt på NORILCOs ungdomsleir, men at 
det virker som et sted hvor alle syke kan føle seg 
friske. 

Selv føler han seg mer avslappet rundt jenter 
med stomi eller andre folk med sykdommer. Da 
kan man slappe av og være seg selv. 

- Jeg kan personlig ikke se at det er problem med 
dating og stomi, men jeg kan forstå at stomi kan 
virke skummelt men det er ikke det. Kanskje 
mest når du er ung, når du går på videregående 
og sånt. Særlig ungdomsskole og videregående. 
Når du blir eldre er det ikke så farlig. Når en blir 
eldre blir folk mer trygge på seg selv, og da bør 
det ikke være et problem lenger

Andreas mener at man bare bør være ærlig. For 
ham fungerer ikke sjekkereplikker. Bare si “hei” 
og smil. Han mener at det er jo privat å ha en 
stomi, men hvis noen spør så forteller han om 
det. 

- Jeg ser ikke stomi som et problem for dating. 
Jeg kan skjønne at folk er usikre og har dårlig 
kroppsbilde, men de bør ikke ha det! Hvis en 
person liker deg så liker de deg! 

inga är lika! – www.dolema.com
Epost: hege.jessen@dolema.com 
Telefon: 92059508

Ny unik stomipose

• integrert luftingsluke for å tømme
  ut luft og fjerne vakuum 

• aktivt kullfi lter gjør at store gassvolum 
  kan fi ltreres ut av posen

• bekvemt vannavvisende non woven stoff

• selvheftende, fl eksibel og hudvennlig  
  plate laget av hydrokolloider

Jenter er sånn at hvis de 
liker en person så betyr det 
ikke så mye om personen 
mangler en storetå eller har 
pose på magen.
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For Karlsen, en utadvendt nordlending og medlem 
i NORILCO-Østfold, var det kreft, og samlivsbrudd, 
som var utgangspunktet for engasjementet for å 
snakke om egen og andres seksualitet i stomifora. 
Spørsmålet som meldte seg var «hvordan skulle 
man ut å se etter en partner, når man akkurat har fått 
stomi?»

- Til å begynne med kjenner man seg jo ikke i topp-
form akkurat, verken på den ene eller andre måten, 
sier Karlsen.

Han oppdaget at han var veldig usikker på egen 
kropp, og syns at det var vanskelig å nærme seg 
noen seksuelt. Karlsen bestemte seg for å prate med 
andre om stomi om dating, og fant ut at han slett ikke 
var alene om det.

- Jeg hadde jo hatt et sexliv før, og et datingliv før. Og 
så oppdaget jeg hvor vanskelig det var. Jeg er ikke 
egentlig den mest beskjedne sånn sett, så da tenkte 
jeg «da må jo mange andre slite med det også?», 
forteller han.

Tok grep for å skape åpenhet
Karlsen lette rundt etter steder å diskutere seksual-
itet og stomi, men alle forum og nettsteder han 
fant var enten britiske eller amerikanske. Derfor 
bestemte han seg for å lage sin egen facebook-
gruppe, «Singel med stomi». Gruppa er lukket, for at 
diskusjonen ikke må være offentlig, men det er mulig 
å be om medlemskap.  Formålet med gruppa var i 

utgangspunktet diskusjon, men det er også noen som 
har blitt kjærester, av medlemmene.

- Det er mange i gruppa, som har funnet partnere i og 
utenfor gruppa, etter at de blir medlem. Så nå har jeg 
ingen administratorer igjen. Jeg har fått kjæreste, 
men jeg er administrator ennå, fordi jeg ikke har fun-
net noen til å ta over, ler Karlsen.

Han er glad for at mange av medlemmene ikke 
lenger trenger gruppa, men for at den skal glede nye 
single er er han nå på utkikk etter noen til å ta over 
ansvaret. Karlsen ønsker også å rekruttere flere 
medlemmer. Han mener det har vært viktig for flere 
å få diskutert seksualitet med andre med stomi.

Egen usikkerhet er ødeleggende
Når han ser tilbake, etter å ha vært gjennom proses-
sen med å godta sin egen kropp, og bli kjæresten til 
noen, ser Karlsen på sitt største problem at han selv 
ikke følte seg hjemme i kroppen sin.

- Det jeg har opplevd var at det var min egen frykt 
som var hovedproblemet. Så lenge jeg så på det som 
et problem, overførte jeg det til andre. Det gikk over 
med én gang jeg sluttet å ha problemer med det, 
forteller han.

Gjennom å prate med andre, og bli kjent med kroppen 
sin på nytt har han kommet over frykten. Det tror han 
ikke han hadde fått til, hvis han ikke hadde fått prate 
med andre som delte sine erfaringer og følelser. 

Den viktige sexpraten
Da Ronny Karlsen fikk stomi, innså han at den seksuelle selvtilliten hadde 
fått seg en knekk. Han innså også at hvis noen skulle ta initiativ til å disku-
tere seksualitet og stomi, måtte han gjøre det selv.

tekst: Margrethe Gustavsen foto: Privat

Det jeg har opplevd var at det var min 
egen frykt som var hovedproblemet.
   Ronny Karlsen
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- Jeg er redd for at det er lett å gi opp, hvis man ikke 
tenker over det, og får informasjon. Derfor tror jeg at 
en sånn gruppe er viktig, sier Karlsen. 

Selv om noe av problemene stomiopererte opplever 
handler om en usikkerhet som kommer innenfra, 
er det viktig med en partner som skjønner hva det 
innebærer å ha stomi, og styrker kroppsbildet til 
partneren, mener Karlsen. 

- Jeg var jo veldig heldig som møtte en som brydde 
seg katta om stomien. Hvis hun hadde hatt proble-
mer med det, hadde jeg hatt problemer med det, sier 
han.

Mener NORILCO må komme på banen
Karlsen har tenkt mange ganger på at seksualitet 
burde vært diskutert mer i NORILCO-sammenheng. 
Hans inntrykk er at mange ønsker og trenger mer 
informasjon, og å få snakke om intimitet, men at det 
ikke er så lett å ta opp. I samtalegrupper i lokalla-
get har man kort med temaer til samtalene. Et av 
temaene er sex og samliv. Det er ifølge Karlsen 
nesten ingen som tør å ta det kortet.
- Første gang jeg var på et sånt møte trakk jeg det 
kortet. Av nesten tretti mennesker var vi tre som 
trakk det kortet. Vi tre hadde en kjempefin samtale 
da, det var første gang jeg fikk snakka ordentlig med 

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!

Ronny Karlsen
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andre om det temaet. Det er den fineste samtalen 
jeg har hatt i en sånn sammenheng, forteller han.

Karlsen har også opplevd at likepersoner har opplevd 
at mange har et behov for å snakke om sex, hvis man 
får dem til å prate. Det burde man jobbe mer med å få 
til, mener han.

- I likepersonstjenesten vet jeg at det er noen få 
ganger at de besøkende har fått spørsmål om det. 
Det de sa var at hvis de klarte å vinkle samtalen innpå 
det sjøl, så var det større sjanse for det, men hvis 
hun ikke gjorde det, var det nesten ingen som spurte. 
Folk tør ikke å spørre. Det burde vært tatt opp på 
likepersonskurset, sier han.

Nødvendig med storsatsning
Åpenhet skapes imidlertid ikke i private en til én til 
én samtaler, og i lukkede samtalegrupper. Karlsen 
har vært på et NORILCO-møte med sexolog, i Son, og 
han sier det er et av de møtene som har vært mest 
populære i ettertid, blant de han har snakket med. 

- Det var veldig noe som alle sammen syntes var 
fantastisk bra, at noen turte å snakke om kropp 

og sex. Alle ville gjerne ha mer av det. Sexologen 
snakket ikke bare om sex, men om nærkontakt og 
berøring generelt. Det trenger jo alle, sier han.

Han mener man må tenke større i informasjonsarbei-
det om seksualitet og kroppsbilde.

- Jeg tenker at NORILCO som organisasjon burde ha 
dette som tema på stormøter, med sexologer. Hvis 
lokallagene også kunne gjøre det, hadde jo det vært 
veldig fint.

Ronny Karlsen har argumentert i flere år for at 
NORILCO skulle jobbe mer aktivt med problematik-
ken rundt sex og dating, og aldri tvilt på at det var 
nødvendig. Til det har han fått for mange betroelser 
underveis. Fra mennesker som trengte å prate.

- Jeg har jo fått bekreftet mange ganger at det var 
sånn. Jeg har også fått telefon privat, av folk som 
var fortvila, og ikke så hvordan de skulle få seg en 
partner. Det ligger mer alvorlige ting begravd der enn 
vi er klar over, avslutter han.

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



Coloplast 
Idrettsstipend
Coloplast ønsker å bidra til at du kan være aktiv og leve 
livet slik du selv ønsker. Vi har de siste årene bidratt med 
økonomisk støtte til flere ulike idrettsarrangement, idrettslag 
eller enkeltpersoner som ønsker å få muligheten til å  
holde på med sin idrett. Det siste året har vi sponset Oslo 
Rullestolrugby klubb, Saint Olavs Knights – Handbike Battle, 
Anne Cathrine Krüger på vei til Rio 2016. 

For å gjøre det enklere for flere å vute om muligheten til å
få støtte fra Coloplast valgte vi å opprette et idrettsstipend.
For 2016/17 delte vi ut stipend til 7 personer/lag. Noen
av de er Lars Ivar og Einar. Vi utlyser nå nytt stipend for 
2017/18, benytt muligheten til å søke du også. Coloplast 
idrettsstipend deles ut en gang i året, og beløpet fordeles
av en jury bestående av 3 personer.

Kriterier for å søke:
•  Lag eller enkeltperson
• Enkeltarrangement eller satsing mot et mål  
 (VM, EM, Paralympics eller bidrag til kjøp av utstyr   
 som gjør at aktivitet mulig)
• Bruker av produkter - stomioperert, bruker av kateter   
 eller lignende
• Villig til å stille opp til intervju i Assistanse bladet  
 til Coloplast

Hva skal søknaden inneholde:
• Kort presentasjon av deg selv
• Hvorfor skal nettopp du få del i Coloplast idrettsstipend
•  Budsjett / kostand forbundet med idretten
• Gjerne bilde av deg når utøver din idrett

Søknaden merkes “Idrettsstipend” og sendes:
Coloplast Norge AS
Att: Lena Lyseggen Brenden
Postboks 162 Manglerud
0612 Oslo

eller du kan sende en e-post til:  
assistanse@coloplast.com

“Jeg er glad jeg kan 
være så aktiv etter 

ulykken. Nå er 
rullestolrugby 

en viktig del av 
livet mitt, sier 

Lars Ivar Eilerås.”

“Det har åpnet seg nye 
muligheter sportslig 

etter ulykken. Nå har jeg 
fokus på triathlon, og vil 
vise andre det er mulig 
å gjøre mye selv med 
rullestol, sier Einar”

Coloplast Norge AS
Postboks 162 Manglerud
0612 Oslo
Telefon 22 57 50 00
www.coloplast.no

Følg oss på Facebook 
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En liten utfordring
Da Sarah møtte Ellinor på en datingside merket hun fort at hun var sjarmert 
av den søte jenta med det litt sjenerte smilet. Da var det ikke så viktig at 
hun hadde stomi.

tekst: Margrethe Gustavsen foto: Privat

Sarah og Ellinor



- Vi begynte å skype ganske tidlig, og skypet hver dag 
i flere timer. Da klikket vi ganske bra. Og det ledet til 
at vi møttes, egentlig, forteller Ellinor

Hun og Sarah møttes på en datingside, og det tok 
noen måneder med kontakt før de møttes ansikt 
til ansikt. Sarah bodde i Fredrikstad, og det var et 
stykke å reise for å komme til Ellinor i Trondheim. 

Begivenhetsrikt første møte
Før Sarah kom på besøk, hadde Ellinor fortalte henne 
om at hun var født med ryggmargsbrokk, og hadde 
ileostomi og urostomi. Hun var bekymret for om det 
forandret noe for Sarah, slik hun har opplevd at det 
har gjort for andre før. Men det gjorde det ikke.

- Jeg visste at det kom til å ta en stund før vi møttes, 
og at hun kom til å dra hjem igjen etterpå. Det var litt 
sånn skummelt, særlig det at jeg fikk lekkasje den 
første helgen vi møttes, for da var jeg veldig usikker 
på om hun kom til å komme tilbake igjen, eller til å 
holde kontakten, sier hun.

Sarah derimot husker dette litt annerledes. Når hun 
forteller om det virker det ikke som det noen gang 
var tvil om at hun ville satse på Ellinor etter dette 
første møtet.

- Vi var jo så heldig eller uheldige at vi hadde lekkasje 
første gang vi hadde samleie. Så jeg fikk jo prøvd 
meg med en gang på akkurat hva jeg burde gjøre i 
en sånn situasjon. Jeg var veldig usikker på om jeg 
gjorde det riktig, og om hun følte seg møtt og for-
stått og sånn, men det fikk jeg jo høre etterpå at jeg 
gjorde. Men jeg sa bare at ikke det gjorde noe, at vi 
rydder opp, at det går fint, vi tar en dusj, dette ordner 
seg, ikke tenk på det. Og så sa jeg bare at vi legger 
det bak oss. Så gjør vi et nytt forsøk. Og det gjorde vi, 
og det gikk kjempefint, forteller hun. 

Dårlig selvtillit og dårlige erfaringer
Nå har Ellinor akkurat fått kjæresten opp til Trond-
heim, og startet på deres samliv der, og det ser 
lyst ut, for en jente som fremdeles er i midten av 

tjueårene. Hun har likevel hatt flere år som ungdom 
og ung voksen hvor hun strevde med selvtilliten. 
Operasjonene og stomien har satt spor på kroppen, 
som hun har måttet jobbe med å forsone seg med. 
Det var ikke heller bare gode opplevelser hun hadde 
da hun begynte å se seg om etter kjæreste.

- Jeg har jo visst om legningen min helt siden av 
begynnelsen av tenårene. Det har jo vært sånn lenge 
at jeg hadde lyst til å møte noen. Men likevel synes 
jeg at det var så ubehagelig at noen skulle komme så 
nære og se alle feilene mine, sier hun. 

Det tok tid før hun turte å nærme seg andre roman-
tisk og seksuelt, men da hun fylte tjue, bestemte 
hun seg for å prøve datingnettsider – med blandede 
resultater.

- Jeg begynte med nettdating når jeg var tjue, tror 
jeg, så jeg har jo møtt mange, men uten at det har 
blitt så seriøst. Jeg har ikke latt det gått så langt ofte, 
og mange ganger så har jeg blitt avvist når jeg har 
fortalt at jeg har stomi, forteller Ellinor. 

Hun har opplevd mye at kvinner bare sluttet å ta 
kontakt etter hun fortalte om stomien. Det var vondt, 
ødeleggende for selvfølelsen og føltes urettferdig. 
Selv om hun har hatt flere vellykkede møter, og nå 
har møtt Sarah, sitter opplevelsen av avvisning i 
henne ennå.

Det har jeg opplevd, ansikt til ansikt. Og det er veldig 
ille. Det er jo noe jeg er veldig redd for fortsatt. Jeg 
sliter fortsatt med å føle meg bra nok, å føle meg 
verdig i et forhold, sier Ellinor.

Skamfull over usikkerhet
Dårlig selvtillit, kanskje spesielt seksuelt, er ikke 
så lett å snakke om. Spesielt ikke i en tid der sex og 
attraksjon fyller en stor del av den kollektive bevisst-
heten og selvtillit er hard valuta. Urettferdig nok, var 
det ikke nok at Ellinor følte seg usikker på verdien sin 
som sexpartner, på grunn av stomien. Hun skammet 
seg også over usikkerheten. 

Det har jo vært sånn lenge at jeg hadde lyst til å møte 
noen. Men likevel synes jeg at det var så ubehagelig at 
noen skulle komme så nære og se alle feilene mine

NORILCO STOMI
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- Jeg kan skjemmes litt over når jeg føler meg veldig 
usikker, føle at jeg er dårligere enn andre på grunn av 
handicap og sånne ting. Fordi jeg synes jo egentlig 
ikke man skal gjøre det. Så det er kanskje også grunn 
til at jeg ikke snakker så mye om det, sier Ellinor.

Hun har ikke snakket om kroppsbildet sitt med 
så mange, og ikke turt å snakke om det når hun en 
sjelden gang har møtt andre med stomi. Sarah har 
derimot fått høre om alle følelsene hun har hatt om 
kroppen sin. Der har Ellinor praktisert full åpenhet. 
For Sarah hadde det stor betydning. Hun er også glad 
for at hun fikk vite om stomien på forhånd, så det 
ikke tok fokuset vekk fra det som var viktig når de 
skulle ha sex for første gang. 

- Jeg tror at hvis hun hadde fortalt det først da vi 
var intime for første gang, så ville jeg reagert veldig 
annerledes på nyheten, enn om jeg fikk tid til å tenke 
gjennom det og forstå at det er egentlig ikke meg 
som har det verst. Det er Ellinor som har den største 
utfordringen, og som har problemer med selvfølels-
en, og med det å være naken og intim. Da er det mye 
finere at jeg kan prøve å støtte opp om henne, og 

prøve å få henne til å føle seg så trygg og komfortabel 
som mulig, sier hun. 

Ikke lett å vite hva som er riktig
For Sarah er klar på at Ellinors følelser rundt stomien 
er de viktigste. Likevel innrømmer hun at stomien 
også var en kilde til usikkerhet for henne i begynn-
elsen. Da hjalp det veldig at hun fikk tydelig beskjed 
om at hun var på riktig spor. 

- Jeg fikk vel en god bekreftelse på at jeg gjorde det 
riktig. Jeg hadde heller aldri hatt samleie med en 
person med stomi før, sier hun 

Nå, etter et år som kjærester, og i begynnelsen av et 
samboerskap, er stomien en naturlig del av livet, og 
det er ikke så mye den gjør av seg for Sarah.

Jeg tenker ikke så mye på den da, at den er der. Jeg 
ser egentlig ikke at den er der, og jeg tenker veldig, 
veldig sjeldent på at hun har stomi. Og jeg vet at den 
gjør at både jeg og Ellinor har best mulig livskvalitet, 
avslutter hun. 

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



 Bli med NU på sommerleir
 17.-20. august!
Årets sommerleir legges til Brennabu leirsenter ved 
Fagernes, og har villmark og friluftsliv som tema. 40 
ungdommer får gleden av en uforglemmelig natur-
opplevelse, der deltakerne kan bli tryggere på et liv 
“med pose og sekk”. 

Du er velkommen enten du er mye i villmarken, eller 
kan tenke deg å teste ut livet utenfor sofaen på dine 
egne premisser. 

Hva skal vi gjøre på leiren? 
På leiren vil det være mye sosialt opplegg utendørs, 
og deltakerne kan velge selv hvor mye de vil delta på. 

På programmet har du valget mellom å delta på ting 
som: førstehjelpskurs, kanopadling, fisking, bading, 
bålkos, matkurs (med Primus), fjelltur, bueskyting og det 
vil bli et foredrag om stomi og friluftsliv. Forhåpent-
ligvis vil du få noen tips og triks om hvilke knep du 
kan gjøre for å få en litt mer behagelig utendørsopp-
levelse! 

Alle deltakere kan velge om de vil sove inne på inter-
natet, i lavvo, telt, eller under åpen himmel under 
leiren. Den første natten sover alle inne på internatet.
Det vil alltid være lov å ombestemme seg underveis!

Hvem kan delta?
For å delta må du være medlem i NORILCO, og mel-
lom 15 og 35 år. Ta gjerne med deg et søsken, en venn 
eller kjæreste, her er både pasienter og pårørende 
velkommen. 

Medlemmer som ikke har deltatt på sommerleir 
tidligere, og medlemmer fra steder det ikke finnes 
lokale ungdomslag vil bli prioritert. Leiren har gode 
tilretteleggingsmuligheter for fysiske behov. 

Hva koster det? 
Egenandel: 300 kr per person

Egenandelen dekker tilslutningsreise, opphold, mat 
og aktiviteter under hele leiren. 
Leiren er finansiert gjennom prosjektmidler fra 
ExtraStiftelsen. 

Leiren stenges for påmelding den 23. juni!

Les mer om arrangementet og meld deg på gjennom 
norilco.no/ungdom

Vi håper du vil være med oss på leir! 

Spørsmål til samlingen kan rettes til arrangements-
ansvarlig Jonas Fuglseth på tlf: 924 61 567 eller send 
en mail til ungdom@norilco.no

Sommerleir med
NORILCOs Ungdom
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15. februar 2017 ble ungdomsmedlemmer av NORILCO 
i alderen 15 - 34 år invitert til et oppstartsmøte på 
Sortland i Vesterålen. Hensikten med dette møtet 
var å finne ut om det var interesse for å starte et ung-
domslag i Nordland. De fire ungdommene som møtte 
brukte ikke lang tid på å bestemme seg for at de ville 
etablere ungdomslaget, og dermed ble NU Nordland 
en realitet. 

På spørsmål til ungdommene om hvorfor de ønsker å 
etablere ungdomslaget, svarer de følgende: 
«Det er viktig for at ungdom skal kunne møtes og 
dele erfaringer, og ikke minst oppleve fellesskap 
gjennom sosiale aktiviteter, med fokus på muligheter 
framfor begrensninger». 

De valgte Kristian Røsnes Hansen fra Sortland som 
leder, Lene P. Karoliussen, Andøy som nestleder, 
Audun Aanes, Sortland som styremedlem/kasserer 
og Andreas Lund Madsen, Bleik som styremedlem.  
Disse fire utgjør nå interimstyret i NU Nordland, fram 
til årsmøtet i 2018. 

Styret i NU Nordland har allerede søkt om drifts-
midler, og er godt i gang med planlegging av aktivi-

teter for ungdom i Nordland. De har også planer om 
å invitere med ungdommer fra NORILCO Troms. De 
planlegger flere spennende opplegg, så det er bare 
å følge med på www.norilco.no/ungdom for mer 
informasjon. 

Styret i NU Nordland oppfordrer ungdom i målgrup-
pen til å ta kontakt.

Start nytt ungdomslag!
I dag er det bare fem lokale lag i NORILCOs Ungdom, 
med det splitter nye i Nordland. Det hadde vært flott 
med flere lag, så flere unge kunne organisert seg 
lokalt. 

Å starte et lokallag er ganske enkelt. Det eneste 
kravet for å kunne starte opp et lokalt ungdomslag 
er at man har minst to personer til styre, og minst 5 
tellende medlemmer i det gjeldende området man 
ønsker å dekke. 

På NORILCOs hjemmeside står en detaljert beskriv-
else av hvordan man går frem, og hvis man er usikker, 
er det bare å ringe sekretariatet.

Nytt ungdomslag
etablert i Nordland
I februar 2017 ble NU Nordland etablert, som det femte lokale 
ungdomslaget i NORILCO.

tekst: Jacqueline Blum Mikula foto: NORILCO Nordland

Det er viktig for at ungdom skal kunne møtes og dele 
erfaringer, og ikke minst oppleve fellesskap gjennom 
sosiale aktiviteter, med fokus på muligheter framfor 
begrensninger



Fra venstre: Andreas Lund Madsen, Lene P. Karoliussen, Kristian Røsnes Hansen og Audun Aanes. 
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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

seg sånn omtrent «Midt i livet». Samlingen ønsker 
å sette fokus på fysisk aktivitet og ernæring for 
deltakerne. 
Påmeldingsfrist: 23. juni
Egenandel: 1000 kr per person
(+150 kr for enkeltrom) 
Les mer og meld deg på gjennom norilco.no, eller 
ta kontakt med Ina Merkesdal i sekretariatet for 
spørsmål eller påmelding: ina@norilco.no,
454 37 830.

Likepersonskurs
Tid:  17. – 19. november   
Sted:  Thon Hotel Oslo Airport
For deg som ønsker å bruke din erfaring som 
pasient eller pårørende til å bli en god samtale-
partner og støttespiller for dem som kommer 
etter deg. Likepersonsledersamlingen arrangeres 
parallelt. 
Påmeldingsfrist: 31. august
Egenandel: 1000 kr per person
(Dekkes av deltakerens distriktsavdeling) 
Les mer på side 12 og meld deg på gjennom 
norilco.no, eller ta kontakt med Ina Merkesdal i 
sekretariatet for spørsmål eller påmelding: 
ina@norilco.no, 454 37 830.

Sommerleir med NORILCOs 
Ungdom
Tid:  17. - 20. august  
Sted:  Brennabu Leirsenter ved Valdres
For pasienter og pårørende mellom 15 og 35 år 
som er interessert i friluftsliv og synes at livet er 
best utendørs! 
Påmeldingsfrist: 23. juni
Egenandel: 300 kr per person
Les mer og meld deg på gjennom norilco.no/ung-
dom, eller ta kontakt med Ina Merkesdal i sekre-
tariatet for spørsmål eller påmelding: 
ina@norilco.no, 454 37 830.

Familiesamlingen 
Tid:  8. - 10. september   
Sted:  Dyreparken hotell (Noas Ark) i Kristiansand
For familier med barn som har stomi, reservoar 
eller sykdommer som kan føre til lignende opera-
sjoner. Det blir tur til dyreparken og badeland, og 
mye moro for alle i familien! 
Påmeldingsfrist: 30. juni
Egenandel: 700 kr (per voksen), 
500 kr (per barn 4-17 år) 
Les mer og meld deg på gjennom norilco.no, eller 
ta kontakt med Ina Merkesdal i sekretariatet for 
spørsmål eller påmelding: ina@norilco.no, 
454 37 830.

35+ samling 
Tid:  29. september til 1. oktober   
Sted:  Montebellosenteret på Lillehammer
For pasienter og pårørende over 35 år, som føler 

LOKALT

NORILCO AUST-AGDER
Høsttur 1 - Dagstur til Risør 
Tid:  3. september   
Avreise:  kl. 11:00
Mer informasjon kommer

Høsttur 2 - Danmarks-tur
Tid:  15-17. september     
Vest-Agder har invitert oss med på til til 
Løgster ved Limfjorden.
Mer informasjon kommer

NORILCO OPPLAND
Sommertur med Skibladner
Tid:  19. August kl. 12.30
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NORILCO DETTE SKJER

Dette skjer
LOKALT

NORILCO OSLO
Markering av NORILCO i bybildet
Tid:  26. august kl. 12:00   
Sted:  Stand ved Nationaltheatret stasjon

Medlemsmøte
Tid:  12. september kl. 18:30    

Medlemsmøte/fagkveld
Tid:  17. oktober kl. 17:30     
Mer informasjon kommer

NORILCO ROMSDAL
Tur til Sopot i Polen
Tid:  12-16. september     
NORILCO Romsdal inviterer deg med eventuelt følge 
til å bli med på tur til Sopot. Se mer på www.norilco.no

NORILCO SØR-ROGALAND
Mestringskurs ved lærings -og 
mesringssenteret Sus. 
Tid:  Tirsdag 29.08.17 og torsdag 31.08.17    
NORILCO Sør-Rogaland vil sammen med Lærings- 
og mestringssenteret, til høsten, arrangere kurs for 
deg som har fått stomi og dine pårørende

NORILCO TROMS
Vårmøte
Tid:  9-11. Juni    
Sted:  Pasienthotellet UNN Tromsø
Mer informasjon sendes ut.

Høsttreff
Tid:  22-24. september 2017    
Sted:  Lyngskroa
Nærmere om program sendes per post/e-post. 
Vi trenger flere likepersoner blant våre medlem-
mer. Har du som medlem tilpasset deg en hverdag 
som stomi/mage-tarmkreft person og gjort deg 
erfaringer som kan være til hjelp for andre i liknende 
situasjon. Da vil vi gjerne at du søker på årets 

Likepersonskurs
Tid:  17-19. november    
Sted:  Thon Hotel Oslo Airport.

Søknadsfrist 30 august. Se mere om kurset og 
påmelding på: norilco.no /likepersonstjenesten /
likepersonskurs

Epostadresse for medlemmer
Vi mangler epostadresse til over halvparten av vår 
ca 250 medlemmer, og mangler dermed 
muligheter enklere/billigere å sende informasjon 
og invitasjon om aktiviteter i regi av oss/aktuelle 
samarbeidsparter. Har du ikke mottatt e-post om 
aktiviteter denne våren fra oss mangler vi trolig 
din epostadresse. Fint om du da kan sende, navn/
adresse og epostadresse både til norilco.troms@
gmail.com og sentralt til Norilco ved å gå inn på 
norilco.no /min side og endre din profil.

NORILCO VEST-AGDER

Medlemstur
Tid:  15-17. september   
Sted:  Tur til Løgstør, Danmark

Stormøte
Tid:  11. oktober   
Sted:  Scandic Bystranda.
Se mer på www.norilco.no

NORILCO ØSTFOLD

Sommerhygge
Tid:  07. juli kl. 18:30   
Sted:  Engelsviken

Demonstrasjon
Hvordan lage enkle, fine blomsteroppsatser.
Aktuelle foreningsaker
Tid:  29. august kl. 18:30  
Sted:  Odd Fellow, Fredrikstad

Teatertur til Oslo
Tid:  29-30. September   
Egen innbydelse blir sendt

Motivasjon v/ Ronny Karlsen 
Tid:  26. september kl. 18:30  
Sted:  Saga Hotell , Sarpsborg
Aktuelle foreningsaker, Hvordan leve med «Stomi»  
v/Grete H. Huseby

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!

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
Sexologikatalogen

Nettstedet Sexologikatalogen.no gir en oversikt 
over ekspertisen med faglig kompetanse Norge 
har innen seksualitet og samliv, også for de med 
kroniske sykdommer, nedsatt funksjonsevne, 
og vanlige konsekvenser som følger av dette. 
Nettstedet er en enkel katalog der hensikten er 
å gi veiledning til hvor man kan finne svar på de 
spørsmål man har rundt seksualitet og samliv og 
komme i kontakt med fagpersoner, organisasjoner, 
firmaer og offentlige etater som arbeider med å 
fremme seksuell helse i Norge. 

 I tillegg til å vise informasjon om hver enkelt 
aktør, setter nettstedet også fokus på brobygging 
mellom samarbeid, publikasjoner, utdanninger og 
ulike autorisasjoner.

Nettstedet har også en egen blogg der ulike 
temaer blir belyst.
Kilde: www.sexologikatalogen.no

Ostomy guide
Ostomy guide er en engelskspråklig men lettfat-
telig nettressurs for personer som enten selv har 
eller kjenner noen som lever med konsekvensene 
av å ha en stomi. Nettstedet har samlet mange 
informative artiklerog videoer for å hjelpe stomi-
pasienter, pårørende og fagpersoner. Temaene 
spenner mellom sex og intimitet, reise, livsstil, 
kosthold, skadeforebygging av stomien, hvordan 
været påvirker stomien, til informasjon om ulike 
sykdommer, produkter og hjelpemidler.
Les mer og se videoer her: www.ostomyguide.com

Ostomy Bag Holder
Hos Ostomy Bag Holder i USA finner du et veldig 
bredt utvalg av stomitøy og støtteprodukter, 
enten skreddersydd eller etter standardmål. 
Nettbutikken sender til hele verden. Alle produk-
tene er laget av mykt stretch-materiale til bruk 
gjennom hele dagen uansett hvilken type stomi 
man har. Her kan man kjøpe alt fra stomibelte til 
stomipose beskyttere, stomiputer og dusjbeskyt-
telse. Produktene er ment for kvinner, menn, barn, 
spebarn. Produktene kan også brukes av de som 
bruker en-delt eller to-delt posesystem.
NB: Husktollgrensen på kr. 350,- og eventuell MVA 
og tollbehandling som kommer i tillegg
www.ostomybagholder.com
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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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Pårørendesenteret

Pårørendesenteret er et nettsted som tilbyr 
kunnskap, tips og råd for alle voksne pårørende 
uansett hvor de befinner seg i landet

Velkommen til pårørendesenteret for alle voksne 
uansett hvor de befinner deg i landet eller hvor 
nær du står den som har funksjonsnedsettelse og/ 
eller sliter med rus, psykiske lidelser eller kropp-
slige plager.  Der finnes kunnskap, tips og råd, kon-
taktinformasjon til lokal hjelp samt oversikt over 
rettigheter. Du kan også lese om andres erfaringer 
om å være pårørende.

Pårørendesenteret tilbyr følgende:
• 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 pårøren-
derollen. 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.

www.pårørendesenteret.no er utviklet og driftes 
av Stiftelsen Pårørendesenteret.

Convatec

Convatec har nettbutikk der kvinner og menn kan 
handle badetøy, midjebelter og undertøy spesialde-
signet for stomister, til en rimelig pris.
https://shop.convatec.no



Bli grasrotgiver
for ditt lokallag

Grasrotandelen er et viktig tilskudd til lokallagenes 
økonomi, og har bidratt til at de kan opprettholde aktiviteten 
på et høyere nivå enn på lenge.  Mange gir allerede, men det 
er alltid plass til flere!

Hvis du spiller pengespill gjennom Norsk Tipping, kan du 
bli grasrotgiver gå inn på https://www.norsk-tipping.no/gras-
rotandelen, og søke opp lokallaget ditt med organisasjons- 
nummeret, som står nedenfor.

994 105 272 Akershus
996 013 405 Aust-Agder
991 298 959 Bergen
983 923 151 Buskerud
991 288 627 Finnmark
994 754 009 Hedmark
890 432 832 Nordland
993 639 966 Nord-Trøndelag
996 761 657 Oppland
992 608 897 Oslo

888 890 912 Romsdal
989 466 798 Sunnmøre
989 506 900 Sør-Rogaland
989 889 095 Sør-Trøndelag
998 240 484 Telemark
984 363 826 Troms
984 112 971 Vest-Agder
994 110 772 Vestfold
889 905 522 Østfold
993 790 079 Nord-Rogaland

www.norsk-tipping.no/grasrotandelen



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
Oddvar Christoffersen • 908 46 861
oddvarc@hotmail.com 
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
Asbjørn Endresen • 993 68 088
asbjorn.endresen@helse-mr.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 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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Skal du ut å reise i sommer?
Min reisepakke inneholder:

Min reiseguide:  Smarte tips før og under reisen.

Min trygghetsguide:  En guide med kontaktinformasjon til Coloplast  
 i utlandet. Her kan du få informasjon om hvor  
 dine produkter kan kjøpes på din feriedestinasjon.

Mitt reisesertifikat:  Informasjonen i denne folderen er tenkt til de  
 som jobber på flyplasser ved innsjekking og  
 sikkerhetskontroll. Informasjonen forklarer  
 ditt behov for å kunne ta med hjelpemidler  
 og at diskresjon er ønskelig.

Assistanse

Ved å sende inn SMS gir du samtidig ditt samtykke til at Coloplast Norge AS,  
Ryenstubben 10, 0612 Oslo, og eventuelle tredjeparter engasjert av Coloplast kan lagre 
og bruke denne informasjon om deg for å holde deg oppdatert om Coloplast produkter 
og tjenester. Du kan bli kontaktet via telefon, sms, e-post, brev, sosiale medier eller andre 
kommunikasjonsformer. 

Du kan når som helst ta kontakt med Coloplast for å slette personlige data, eller be om 
at kommunikasjonen opphører. 

Mer informasjon kan du finne på www.coloplast.no

Assistanse - for en enklere/bedre hverdag
• Er et gratis magasin som utgis to ganger i året

Min reiseguide

Reis trygt med 

hjelpemidler

Vi hjelper deg å se  frem mot reisen
Kundeservice: 22 57 50 00E-post: kundeservice@coloplast.com

Webside: www.coloplast.no Følg oss på facebook 
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Coloplast er et registrert varemerke eid av Coloplast A/S © 10-2016

Alle rettigheter er forbeholdt Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark 

440N00283 Coloplast Norge ASPostboks 162 Manglerud0612 OsloTelefon 22 57 50 00www.coloplast.noFølg oss på Facebook

Min reisepakke
Reis bekymringsfritt med stomi- eller kontinensprodukter

Kontakt 
Kundeservice

E-post  se@coloplast.com
Webside 
www.coloplast.se

Telefon 
 0300 332 56 

Åpningstider Man-tors kl 08:00 - 16:30 Fre kl 08:00 - 15:00
Adresse 
Coloplast Sverige Kungsparksvägen 2 434 22 Kungsbacka

Coloplast Sverige

Kontakt 
Asiakaspalvelu (kundservice)E-post 

asiakaspalvelu@coloplast.comWebside  www.coloplast.fi
Telefon 
09 8946 750

Åpningstider Man-fre kl 8:30-16 
Adresse 
Coloplast Oy  Äyritie 12B 01510 Vantaa

Coloplast Finland

Kontakt 
Mar Durán

E-post  esme@coloplast.comWebside 
www.coloplast.es

Telefon 
900 21 04 74 (gratis)Åpningstider Man-fre kl 9-18

Adresse 
 Coloplast España   C/Condesa de Venadito  Número 5º, 4ª Planta 28027 Madrid

Coloplast Spania

Kontakt 
Coloplast Care

E-post 
info.tr@coloplast.comWebside 

www.coloplast.com.trTelefon 
216 665 80 00

Åpningstider Man-fre kl 9-17 

Adresse 
Coloplast Turkey Medikal Gereçler 
San. ve Tic. A.Ş. Bayar Caddesi Gülbahar Sokak 

Perdemsac Plaza 2 No:19 34742 Kozyatağı/İstanbul

Coloplast Tyrkia

Kontakt 
Consumer Care

E-post  info-us@coloplast.comWebside 
www.coloplast.us

Telefon 
1 888 726 7872

Åpningstider Man-fre kl 9-17
Adresse 
Coloplast US Headquarters  1601 West River Road North, 

Minneapolis, MN 55411 

Coloplast USA

Kontakt 
Customer Care

E-post  gbccare@coloplast.comWebside 
www.coloplast.co.ukTelefon 

0800 220 622 (gratis)Åpningstider Man-fre kl 9-17
Adresse 
Coloplast UK Ltd. Nene Hall Peterborough Business Park 

Peterborough PE2 6FX

Coloplast England

Min trygghetsguideReis trygt med hjelpemidler

Important notice 

The owner of this medical aid pass has 

an affliction that makes it necessary for 

him/her to use a medical product such 

as a catheter, urine collection bag or 

anal irrigation system in the case of  

incontinence or an ostomy pouch. These 

products might contain small amounts of 

fluids.  

 
These items are absolutely needed by 

the card’s owner to care for his/her  

condition and should not be taken away. 

It is possible that this person  

is carrying additional medical supplies  

in his/her luggage. Kindly show your  

understanding for this person’s  

condition, and allow the passholder  

to proceed.

 
 

         engelsk

Der Inhaber/die Inhaberin dieses Hilfs- 

mittelPasses hat ein Leiden, welches es 

erforderlich macht, dass er/sie medizin- 

ische Versorgungsartikel wie Katheter, 

Urinbeutel, Anal-Tampos zur Versorgung 

einer Harn-/Stuhlentleerungsstörung oder 

Beutel zur Versorgung eines künstlichen 

Darmausganges verwendet. Die Produkte 

sind ggf. in geringen Mengen Flüssigkeit 

gelagert.  

 
Die Artikel werden von dem Inhaber/der  

Inhaberin der Karte aufgrund seines/ihres 

Leides unbedingt zur Versorgung benötigt 

und dürfen ihm/ihr nicht weggenommen 

werden. Wahrscheinlich wird die Person 

weitere Versorgungsartikel im Hauptgepäck 

mit sich führen. Bitte zeigen Sie für die 

Krankheit Verständnis und erlauben Sie  

dem Passinhaber/in weiterzugehen. 
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Wichtiger hinweis 

Le détenteur de cette carte est atteint 

d’une maladie le contraignant à porter sur 

lui/elle des dispositifs médicaux comme les 

cathéters, les poches à urine, les étuis 

péniens, les tampons obturateurs anaux 

ou une poche de recueil de stomie artifi-

cielle. Les produits sont, dans certains cas, 

conservés dans de petites quantités de 

liquide. 

Les articles doivent impérativement être 

utilisés par le/la titulaire de la carte en 

raison de sa pathologie et ne doivent en 

aucun cas lui être retirés. Il est probable 

que la personne transporte d’autres sets 

de sondage dans son bagage principal. 

Veuillez faire preuve de compréhension 

face à la maladie et autoriser le/la titulaire 

de la carte à poursuivre son voyage.

 
 

            fr
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Remarque importante

Il possessore di questo passaporto con 

ausili soffre di una malattia che richiede 

l’utilizzo di articoli di assistenza medica 

quali cateteri, sacche per l’urina, ondom 

urinari e/o tamponi anali per i disturbi 

legati allo svuotamento vescicale e delle 

feci e/o sacche per lo svuotamento 

artificiale dell’intestino. I prodotti sono 

eventualmente conservati in ridotte 

quantità di liquido.

A causa delle condizioni di salute del  

possessore, tali prodotti sono essenziali  

e non gli devono essere sottratti. Si tenga 

presente che ulteriori attrezzature possono 

essere presenti nel bagaglio principale. Si 

prega di mostrarsi ben disposti nei  

con- fronti della persona interessata e di 

consentirle di procedere.  

 
 

 
         italiensk

Awertenza importante

gresk

thailandsk

Mitt reisesertifikat

For enklere innsjekking

Coloplast er et registrert varemerke  

eid av Coloplast A/S.© Alle rettigheter  

er forbeholdt Coloplast A/S,  

3050 Humlebæk, Danmark

Coloplast utvikler produkter og 

tjenester som gjør livet enklere 

for mennesker med personlige 

medisinke behov. Vi samarbei-

der tett med brukere av våre 

produkter og utvikler løsninger 

tilpasset deres behov. Vi kaller det 

intimsykepleie.

Våre forretningsområder

inkluderer stomi, urologi og 

kontinens, hud- og sårpleie-

produkter. Vi er et internasjonalt 

selskap med over 10 000 ansatte.

Coloplast Norge AS

Postboks 162 Manglerud

0612 Oslo

Telefon 22 57 50 00

www.coloplast.no

Følg oss på Facebook

ผู้ถือบัตรผ่านเข้ารับการรักษาทางการแพทย์  

ใบนี้มีเงื่อนไขที่มีความจำาาเป็นต้องใช้

ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เช่น สายหรือท่อที ่

สอดเข้าไปในร่างกาย ถุงปัสสาวะ ปลั๊กที่รูท 

วารหนัก หรือถุงอุจจาระ สายหรือท่อที่สอด 

เข้าไปในร่างกายอาจมีของเหลวปริมาณเล็ก 

น้อย

สิ่งเหล่านี้จำาาเป็นสำาาหรับผู้ถือบัตรในการดูแล 

รักษาอาการของตนและไม่ควรออกไป เป็น  

ไปได้ว่าบุคคลนี้พกเวชภัณฑ์เสริมในภาษา 

หลัก กรุณาแสดงความเข้าใจต่อสภาพของ 

บุคคลเหล่านี้และให้เขาหรือเธอผ่านไปก่อน

หมายเหตุสำาคัญ

Ο/Η ιδιοκτήτης/-τρια της παρούσας κάρτας 

ιατρικού εξοπλισμού πάσχει από μια 

ασθένεια, για την οποία απαιτείται να φέρει 

ιατρικά αναλώσιμα προϊόντα, όπως 

καθετήρα, ουροσυλλέκτη, ουροδοχείο ή/και 

ταμπόν για τον πρωκτό για τη φροντίδα 

ουρολογικής διαταραχής ή διαταραχής 

αφόδευσης ή/και να φέρει μαζί του σάκο 

εντεροστομίας. Τα προϊόντα ενδέχεται να 

είναι συσκευασμένα σε ελάχιστη ποσότητα 

υγρού.  

Ο/η κάτοχος χρειάζεται οπωσδήποτε αυτά 

τα προϊόντα λόγω της ασθένειάς του/της και 

δεν πρέπει να του/της αφαιρεθούν. Πιθανόν 

το άτομο αυτό να φέρει επιπρόσθετα 

ιατρικά προϊόντα στις κυρίως αποσκευές 

του/της. Παρακαλούμε δείξτε επιείκεια για 

την ασθένεια αυτή και επιτρέψτε στον/στην 

κάτοχο της κάρτας να περάσει.

Επίσημη ειδοποίηση

Bestill reisepakken i dag og motta 
samtidig Assistanse bladet.  Send sms med 

kodeord “MAPPE” til 

26112 eller send inn 

kortet for å motta en 

GRATIS reisemappe 

med tips og råd for 

deg som reiser 

med hjelpemidler

kan ha dem

i lomma
De er så hendige at du enkelt

“Mange på to bein har 

det verre enn meg” 

Sigurd Groven
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Hvordan ivareta 

urinveiene best mulig? 
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Nyhet! SpeediCath® 

Compact Set
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Assistanse

-Ingenting
å frykte

Reise med stomi

Mat og stomi
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Reise med stomi
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Endringer i 

blåreseptlisten
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Assistanse

spiller kjelkehockey med gutta

Lena Schrøder,

Sykelig trøtt  
- fatigue
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Opptur Down Under
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Brava beskyttende 
tetningsring
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Assistanse

Coloplast vil ta kontakt med deg for å få riktig 
kontaktinformasjon før vi sender deg reisemappen. 


