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Brukermedvirkning Sommerleir Samvalg Distriktsnytt



Å opprettholde 
hudens naturlige 
fuktighetsbalanse 
utgjør hele 
forskjellen

Vi bistår deg gjerne med utfyllende informasjon og vareprøver

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

• Ceramid bidrar til å binde sammen hudcellene i det ytterste 
hudlaget slik at de lettere opptrer som en vanntett, beskyttende 
barriere
• Ceramid bidrar til hel hud og kan motvirke tørrhet og kløe
• Produktene oppleves om svært fleksible og 
behagelige
• CeraPlus finnes i endels, todelt og som tetningsringer
• Et bredt utvalg av plater, både oppklippbare og
ferdig stansende, sikrer individuell tilpasning.

Har du ennå ikke prøvd Hollister CeraPlus stomiutstyr? 
Her er noen av fordelene du kan oppnå ved å gjøre nettopp det.
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NovaLife 1 Soft Convex

NovaLife GX+

Tilbehør

• Myk og fleksibel konveksitet gir rett trykk på 
rett sted
• Platen skyver stomien inn i posen og gir 
sikkert feste
• Meget hudvennlig
• Finnes som endels lukkede og tømbare poser, 
oppklippbare og i et stort utvalg ferdig stansede 
størrelser

Dansac • 66 77 66 50 • www.dansac.no
         kundeservice@dansac.com

• Spesielt utviklet for å tåle og beskytte mot urin 
og flytende og enzymrik avføring
• Særdeles god klebeevne
• Unik, oval utforming sikrer god individuell 
tilpasning. 
• Plateåpningens plassering gjør at platen til og 
med kan festes på høykant.

Et typisk førstevalg der det er flytende og store mengder avføring og urin! 

• Dansac klebefjernere gir smertefri og enkel 
fjerning av hudplaten
• Svir ikke og kan brukes selv på sår hud
• Plateforsterkere med 3-delt design fester godt 
selv på ujevn hud.

Dansac viser deg veien til sunn hud!

Kontakt oss gjerne for mer informasjon eller en vareprøve!
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STYRELEDER JANE HALVORSEN

E-post jane.halvorsen@norilco.no

Kjære NORILCO-venn!

Jeg håper alle har hatt en fin sommer og er klare for 
høsten. Vi i NORILCO er i alle fall klare! Høsten er en 
hektisk tid for vår forening. I distriktsavdelingene 
våre planlegges det mange spennende møter og 
arrangementer vi håper du vil delta på, og sentralt er 
det samlinger på rekke og rad utover høsten. Vi har 
faktisk tjuvstartet litt, for NORILCOs Ungdom har 
allerede gjennomført sin sommerleir. På leiren ble 
ungdommene utfordret til å lære mer om friluftsliv 
med stomi, du kan lese mer om den litt uvanlige som-
merleiren senere i bladet. Det er også akkurat blitt 
arrangert en familiesamling, for familier der barnas 
hverdag er preget av sykdom. Familiesamlingen ble 
avholdt i Kristiansand, der store og små fikk en ufor-
glemmelig opplevelse i dyreparken og badelandet, 
samtidig som de fikk muligheten til å utveksle erfar-
inger med andre i samme situasjon. Det er viktig!

I år er det ikke Representantskapsmøte, men det er 
Ledermøte. På årets møte treffes lederne i 
distriktsavdelingene, representanter fra NORILCOs 
Ungdom og hovedstyret for å bli inspirert og lære av 
hverandres gode arbeid. Sammen skal vi diskutere 
og jobbe med å løse foreningens utfordringer, med 
særlig fokus på brukermedvirkning og medlemspleie. 
Stort sett alle foreninger har som mål å vokse eller 
klare å nå flest mulig i sin målgruppe, og NORILCO 
er intet unntak. Det er rundt 2000 personer i året 
som gjennomgår en operasjon og får stomi, reser-
voar for enten tarm eller uro. NORILCO er også til 
for de med kreft i fordøyelsesorganene. Det utgjør 
årlig nærmere 8500 personer. Noen pasienter vil 
nok telle med i begge disse målingene, men vi kan 
likevel anta at omtrent 10 500 personer blir en del 

av vår målgruppe hvert år. Vår forening har hatt en 
stabil medlemsmasse på litt i underkant av 5000 
medlemmer over flere år, så vi har litt å strekke oss 
etter for å nå ut til alle som trenger oss. For å bedre 
rammevilkårene og for å få mer gjennomslagskraft 
politisk, ønsker og trenger vi flere medlemmer. Men 
viktigst av alt vi vil bli flere fordi vi ønsker å nå alle de 
som trenger oss med likepersonsarbeidet. 

I år har også 35+ samlingen vår fått et lite faglig løft, 
denne gangen skal nemlig deltakerne til Montebello-
senteret ved Lillehammer, der senterets egne 
fagfolk skal lære deltakerne om ernæring og fysisk 
aktivitet. Samlingen har vist seg å bli svært populær, 
og jeg tror dette er fagområder mange i vår mål-
gruppe tørster etter å lære mer om.

NORILCO arrangerer sitt årlige likepersonskurs i 
november, der både likepersonsledere kan lære av 
hverandres arbeid lokalt, og nye likepersoner kan 
finne ut om likepersonstjenesten er noe for dem. 
NORILCO har over 200 aktive likepersoner, og jeg vil 
gjerne gi en honnør til alle de som gi av seg selv for at 
andre skal få en litt lettere sykdomsreise. Tusen takk 
til NORILCOs flotte likepersoner!

Ha en fin høst!

Klem fra Jane

Leder
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NORILCO BRUKERMEDVIRKNING

- Jeg var veldig nervøs første gangen. Jeg hadde et 
håp om hvordan det skulle være, og det viste seg at 
det var akkurat det jeg håpet på, forteller Annlaug 
Årflot, brukerrepresentant i Pasientreiser.

Som representant fra NORILCO/Funksjonshem-
medes fellesorganisasjon, skal Årflot fremover ha 
seks møter i året med andre brukerrepresentanter 
og ansatte. Pasientreiser har ansvaret for planleg-
ging og bestilling av reiser med rekvisisjon, og for 
saksbehandling og refusjon av pasientreiser uten 
rekvisisjon.
 
Ideen med utvalget er at man skal bruke erfaringer 
fra både bruker og tilbyder for å gjøre tjenestene 
bedre, på demokratisk vis. Hun er relativt ny i utval-
get, men har allerede opplevd at hennes og andres 
innspill skaper endring i tjenestene. Blant annet i 
utformingen av skjemaene pasientene må fylle ut. 
De var tidligere klønete satt opp, men har blitt mer 
brukervennlige.

- Vi får være med å forbedre tjenestene til pasientene, 
og vi som kjenner det på kroppen hvordan det er når 
det ikke fungerer, får lov til å være med å bestemme. 
Vi blir hørt, sier hun. 

Inkluderende metode
En viktig årsak til at Årflot kan delta på lik linje med 
de som har sitt daglige virke på sykehusene og med 

saksbehandling er at det kommer fagpersoner og 
informerer på møtene. Dette har hun opplevd som et 
viktig tilskudd til egne og andres erfaringer.

- Det kommer fagpersoner som informerer om ulike 
ting som er på gang, og hvordan de jobber i Pasient-
reiser. Så er det gruppearbeid og idémyldring fortel-
ler hun. 

Årflot mener at det er mye kunnskap og erfaring å 
tilegne seg som brukerrepresentant. Hun har fått et 
helhetsbilde andre pasienter ikke har, som hun har 
hatt glede av.

- Jeg får innblikk i hva slags utfordringer andre 
pasientgrupper har. Det er nyttig både personlig og i 
arbeidet med brukerutvalget.

Ikke fornøyd med status quo
Utgangspunktet til Årflots engasjement i Pasient- 
reiser er imidlertid ikke utelukkende en solskinns-
historie. Hun har tidligere sendt inn klage på Pasient-
reiser til Helse Midt-Norge, på bakgrunn av egne 
erfaringer og tilbakemeldinger fra andre. Forsiden av 
medaljen er at klagen resulterte i endring.

- At det brukerutvalget tok saken, og tok opp behand- 
lingen folk hadde fått, var en av grunnene til at jeg ble 
interessert sier hun. 

Profesjonell pasient
Annlaug Årflot har tatt valget om å engasjere seg i pasientpolitikken.
Hun har faktisk innflytelse og medvirkning, der hun sitter i utvalget til 
Pasientreiser med medisinsk og administrativ ekspertise.

tekst: Margrethe Gustavsen foto: Privat

Vi som kjenner det på kroppen hvordan 
det er når det ikke fungerer, får lov til å 
være med å bestemme. Vi blir hørt.
  Annlaug Årflot
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NORILCO BRUKERMEDVIRKNING

Det er heller ikke sånn at hun er 100 prosent fornøyd 
bare fordi hun nå er «på innsiden». Det er stadig ting 
å ta tak i.

- Som leder i NORILCO-Romsdal hender det jeg 
får henvendelser om folk som får problemer med 
Pasientreiser, og ikke får den hjelpen de trenger, 
forteller hun. 

Sviktende rekruttering
For en organisasjon som NORILCO er det mange 
fordeler med å ha representanter i brukerutvalg. Det 
tilfører organisasjonen kunnskap og kompetanse, og 
gir innflytelse. Dessverre er det ikke bare enkelt å 
rekruttere medlemmer. Mye av grunnen er at mange 
rett og slett ikke vet om muligheten, mener Årflot.

Jeg har vært leder i NORILCO- Romsdal i mange år. 
Første gangen jeg hørte om brukerutvalg, fra en i 
hovedstyret som var med i brukerutvalget i helse-
foretaket der han bodde. Han var veldig entusiastisk, 
og ville gjerne rekruttere flere til brukerutvalg. Hvis 
ikke jeg hadde hatt de vervene jeg har hatt hadde jeg 
ikke hørt om det, forteller hun. 

Årflot mener at det må en innsats til, dersom man 
skal klare å få flere til å engasjere seg i brukerutvalg. 
For de med barn og jobb er det en liten utfordring i 
at møtene er på dagtid, og at det i noen tilfeller er 
reisevei, men man blir kompensert for begge deler. 
Folk må bare få beskjed om det.

- Vi må få flere yngre med, det kan ikke bare være 
pensjonister. Man må markedsføre det bedre. 
Pasientforeningene må være flinkere til å fortelle 
hvor viktig det er, sier hun.

I tillegg til at hun vil ha flere til å bli representanter, er 
det viktig for Årflot å si at dette ikke er eneste måte 
å få innflytelse på. Privatpersoner kan nemlig foreslå 
temaer som brukerutvalgene skal ta opp.

- Jeg vil oppfordre folk til å engasjere seg, og til å 
sende inn saker til brukerutvalget, for du blir hørt.

Brukerutvalg

Representanter til brukerutvalg foreslås av NORILCO som foreslår en kandidat til enten FFO eller Kreft-
foreningen som innstiller på kandidater til det organet som representanten skal oppnevnes i. Hoved-
sakelig er det NAV lokalt og fylke og i helseforetak man finner de fleste brukerutvalg, da de er lovpålagt 
å ha brukermedvirkning. I tillegg finnes det forskjellige institusjoner, prosjekter og arbeidsgrupper samt i 
forskningsprosjekter. Hvem man henvender seg til er avhengig av hvilket nivå man ønsker å sitte. 

Ønsker man å sitte i et utvalg lokalt eller regionalt henvender man seg til Distriktsavdelingen og om det 
er noe sentralt eller institusjoner med nasjonale funksjoner henvender man seg til NORILCO sentralt. I 
sistnevnte utvalg, plasserer man gjerne sentrale tillitsvalgte eller ansatte da det ofte er nødvendig å ha 
inngående kjennskap til NORILCOs politikk og holdninger innen spesielle saker. Da er det gjerne direkte 
oppnevning utenom FFO og Kreftforeningen. 

- Som leder i NORILCO-Romsdal hender det jeg 
får henvendelser om folk som får problemer med 
Pasientreiser, og ikke får den hjelpen de trenger,
   Annlaug Årflot
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NORILCO BRUKERMEDVIRKNING

- Dette med brukermedvirkning er ikke noe 
nytt, det har en lang historie. Jeg tror 
mange har opplevd det sånn at det har 
vært mye målsettinger og festtaler 
på dette området, men at det er 
først nå de to tre siste åra at det 
har tatt fart, sier Truls Grøteig i 
Helsedirektoratet.

Grøteig har jobbet med bruke-
rmedvirkning siden tidlig nitti-
tall i ulike offentlige tjenester. 
Han har sett initiativ komme 
og gå, og sier at det har vært 
mange fallgruver på vei mot 
reell brukermedvirkning. 

- Man har gjort mange gode 
forsøk, og man har sikkert mange 
gode eksempler på brukermedvirkn-
ing, men man har like mange eksem-
pler på prosesser hvor de som har deltatt 
fra brukersida vil si at «ja jeg har deltatt, 
men det har ikke hatt noen virkning», sier han.

Mer offisiell enn reell påvirkning
Nina Adolfsen fra Kreftforeningen deler 
Grøteigs bekymring om hvor stor innflytelse bruke-
rne egentlig har. Hun mener at det er store forskjeller 
på hvordan det er å være bruker-representant, og at 
det kan variere veldig, avhengig av hvor man sitter. 

- Det handler om holdninger og at man må se at 
denne type kunnskap faktisk er viktig, og hva man 
skal bruke den til. Det skal ikke være sånn at «det 
er lovpålagt, derfor skal vi ha det». Da gir det ingen 
mening, sier hun.

Adolfsen mener det er et stykke vei igjen å gå før 
man klarer å bruke brukernes erfaringer og innsats 
på den beste måten. Da er det viktig at man ikke 
bare lener seg på at det er nedfelt i lov, men at det 
skal følges opp skikkelig i praksis også. Når man ser 
på det på den måten er det slett ikke sånn at Norge 
nødvendigvis er noe foregangsland.

- Vi er best i klassen i å systematisere brukermed-
virkning, å gjøre det lovpålagt og så videre. Men i 
praksisen er det andre land som er bedre enn oss, 
sier hun.

Bruker med virkning?
Brukermedvirkning har vært et viktig ord i offentlige tjenester og bruker-
organisasjoner i flere tiår.  Det er også nedfelt i flere lover. Ennå er det 
svært varierende hvor mye reell innflytelse man har.

tekst: Margrethe Gustavsen foto: Privat

Truls Grøteig



Hvorfor er det viktig med 
brukermedvirkning?
Selv om det ikke fungerer optimalt, er det ingen tvil 
om at de, på hver sin side av bordet, er enige om at 
framtida ligger i større brukerdeltakelse i utform-
ingen av offentlige tjenester. Brukerne sitter med 
kompetanse som er nødvendig.

- Brukerrepresentantens kunnskap er likeverdig med 
fagpersonellets erfaringskunnskap og forskning, og 
den erfaringen man har hatt som pasient er viktig å 
bidra med for å kunne hjelpe andre, sier Adolfsen, 
på spørsmålet om det er noe vits i å fortsette det 
omfattende arbeidet med å implementere reell 
brukermedvirkning.

Grøteigs erfaring i Helsedirektoratet er også sikker 
på at det ligger en verdi for alle, i å involvere pasient-
er i direktoratets arbeid.

- Fordelene er at jeg tror vi kan få til bedre kvalitet på 
våre produkter. Den informasjonen vi sender ut kan 
få inn noen nye perspektiver eller nyanseringer fordi 
brukerstemmen kommer inn.

Nina Adolfsen

Det handler om holdninger og 
at man må se at denne type 
kunnskap faktisk er viktig, og 
hva man skal bruke den til.
  Nina Adolfsen

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
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NORILCO PORTRETTET

- Alt funker, bortsett fra klokken som 
teller ned-over i stedet for oppover 
inne i kroppen min, sier Kjell 
Keiserud.

Etter at cellegiftbehandling 
ikke lenger fungerte, er det 
ikke lenger noe legene kan 
gjøre for å stoppe kreften 
i kroppen hans. Nå, uten 
behandling, er han i mye 
bedre form og legger til 
og med på seg. Samtidig 
har han en ganske stram 
tidsplan for resten av 
livet. Den harde sannheten 
er at Keiserud neppe vil 
overleve høsten. Han prøver 
å beskytte familie og venner 
på den beste måten han kan 
ved å prøve og ikke knekke 
sammen. 

- Det er jo klart jeg tenker på det, men 
jeg holder ryggen rak. Jeg prøver å være 
litt høy og mørk, som jeg sier. Jeg tror det er 
viktig for familien min også. Hvis jeg hadde gått 
rundt og surra og grini, så går jo det ut over familien. 
Men ikke minst hadde det gått utover meg selv, sier 
han.

Og Keiserud ser litt «høy og mørk» ut. Han har bar-
bert av seg håret og har en kropp og holdning som 
viser at han har vært en fysisk aktiv og sterk mann 
mesteparten av livet. Selv om han kan føle frustra-
sjon og håpløshet og alle de andre følelsene som 
kommer med en uhelbredelig sykdom, vil han ikke 
at det skal ta overhånd av hensyn til sine nærmeste. 
Det gjelder spesielt de tre barna.

Sammen til det siste
Keiserud har tre barn mellom 17 og 34, en samboer 
og stesønn, og en mor som etter alle solemerker vil 
overleve sin sønn. Tankene går fort til de han etter-
later seg, og hvordan de skal komme seg gjennom 
resten av livet hans og tida etterpå.

- Moren min tar det tyngst. Hun er 83 år. Hun tenker 
mest på det, forteller han. 

Dør ikke alene
Kjell Brede Keiserud skal dø, men han syns ikke det er noe vits i å trekke 
seg tilbake som en skadeskutt bjørn for å vente på døden. Han vil dø som 
han lever, i full åpenhet, sammen med venner og kjente. Og han vil dø når 
han dør. Ikke et minutt tidligere.
tekst: Margrethe Gustavsen foto: Privat

Kjell Brede Keiserud
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NORILCO PORTRETTET

Barna har insistert på å være med til alle legetimer. 
Både for sin egen del og for å støtte og hjelpe faren. 

- Det hender jeg ikke får med meg alt som blir sagt. 
Når du får sånne beskjeder kobler du litt ut. Da er det 
fint å ha med dem så jeg kan spørre dem etterpå om 
hva som ble sagt, forteller Keiserud.

Det er imidlertid ikke bare enkelt å ta imot hjelp for 
en hønefar, som fremdeles føler at hans fremste 
oppgave er å beskytte barna de månedene han igjen. 
Likevel er han svært takknemlig for at han ikke er 
alene om den tunge tida som venter.

- Ungene er veldig oppofrende og har veldig empati 
for meg. De stiller opp for meg hele tiden hvis jeg 
ønsker det, men jeg har det sånn at jeg vil gjøre det 
sjøl. Å beskytte dem ville ligge til grunn hele livet for 
meg, selv om jeg var 90 og de var 70, så er de jo unga 
mine, sier han.

Godtar ikke at døden skal bli tabu
Han snakker utvunget om et tema som de fleste går 
inn i med en viss ærefrykt, men det er ikke alle som 
har vært like glade for Keiseruds åpenhet. I en tid 
hvor vi kanskje holder døden på større avstand enn 
før deler hans bekjente seg i to. De fleste ønsker å ta 
del i det, men noen har tatt avstand, og det er skum-
melt å forholde seg til for en del.

- Mange tror jo nesten det er smittsomt. Nå er det 
folk som rygger to steg tilbake. Man må stå og skrike 
til dem, forteller han. 

Det er likevel viktig for ham å fortelle de som er i 
hans omgangskrets hva som faktisk skjer, så han 
slipper misforståelser.

- Jeg jobber i Unibuss, og på arbeidsplassen ville jo 
kanskje ryktene gått, istedenfor at de vet hvordan 
det faktisk er. Så jeg er åpen om det i overalt. Det 
syns jeg er viktig. Nå slipper jeg arbeidskollegaer 
som tror at kanskje jeg er sprø.

Keiserud deler også mye detaljer om livet med 
sykdommen på Facebook. Det har han også opplevd 
noen negative reaksjoner på.

- Jeg fikk kritikk og beskjed om at jeg ikke skulle 
legge ut noe om stomien. Da sa jeg bare at da får du 
bare klikke sånn at du ikke får se det. Det er viktig for 
meg å kunne dele det. Men det er 2-3 som har sletta 
meg på Facebook siden jeg fikk kreft, forteller han.

Noen få kritikere er slett ikke nok til at han syns det 
er noe vits i å revurdere den holdningen. Hvis de ikke 
liker det, så får det være deres eget problem.

- Fra skolealder vet de jo hva jeg har stått for, ærlig 
og åpen. Jeg er positiv og alltid hatt en fleipete tone. 
Jeg har alltid vært sånn, sier han.

Deler sykdommen
Keiserud mener at åpenhet er viktig for å minske 
frykten for døden. Det er en av grunnene til at han 
skriver mye om sykdommen og tanker rundt situa-
sjonen han er i på sosiale media. Først og fremst er 
det likevel for egen del han gjør det. Facebook har 
blitt et sted der han kan få støtte og innspill, og hvor 
han kan dele både følelser og praktisk kunnskap 
rundt det å ha kreft, og å ha stomi.

- Jeg tror at de vennene mine på Facebook har innsett 
hva jeg står for. Det er utrolig mange som følger meg 
tett hele tiden, i hvert fall en 50-60 stykker. Hvis jeg 
ikke har vært på noen dager, spør de hvordan det går 
på melding, sier han. 

Det er mange som er takknemlige for å få ta del i 
hans siste tid, og følelser og erfaringer han gjør seg. 
Det er mange flere som gir positive tilbakemeldinger 
enn de få som har reagert negativt. Dessuten har 
Keiserud flere venner som har gått gjennom kreft- 
behandling den siste tiden, som har hatt nytte og 
glede av hans åpenhet.

- Alle Facebook-vennene som følger meg -den 
samtalen vi har på Facebook, er en utrolig støtte for 
meg. Jeg skriver alt der, om stomien min og brokken. Og 
nå som jeg var inne med tre blodpropper, og de pill-
ene jeg tar nå, som en del av et forskningsprosjekt. 
Jeg har hele tiden vært åpen. Jeg har tre Facebook-
venner som også sliter med kreft. De har ikke vært 
åpne om sin sykdom, men én av dem har nå begynt 
å åpne opp etter at jeg begynte å legge ut om dette, 
forteller Keiserud.

En slags bucketlist
Kjell Keiserud er døende, men ikke spesielt syk. Ett 
eller to år er på den ene side lite, men for mye til at 
man kan leve i en slags permanent unntakstilstand. 
Han gjør mest mulig av det han har gjort tidligere, 
men Keiserud passer på å bruke tida på det som 
betyr mest for ham og de rundt, nå som han vet det 
snart blir borte. 
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- Jeg er hobbyfotograf, jeg er mye ute og tar bilder. 
Det er samboeren min også. Det er en ting vi kan 
gjøre sammen, forteller han.

Han lager også mat, gjerne med eksotiske ingredi-
enser som alligator eller struts. Keiserud er en uredd 
mann på kjøkkenet også. Bussjåføren forteller stolt 
om den gangen en tur med 50 pensjonister ble til to 
retters middag og fancy drinker med oppskrift på en 
serviett. Når kokken er sjuk, danser bussjåføren på 
bordet. I tillegg til å gjøre det meste ut av hverdagen 
har det blitt tur til Kiel med barn, svigerbarn, stebarn 
og samboer. Anfield for å se Liverpool-Arsenal har 
det også blitt, etter at Facebookvennene har spleisa 
på tur. 

Vil se datteren få lappen
Den aller viktigste interessen de deler i Familien 
Keiserud er likevel kanskje for bil og motor. Og det er 
noe han er stolt over å ha overført til barna. 

- Jeg har en hobby, jeg hadde en -62 Amazon, og 
eldstedattera mi har alltid mast om å få den bilen. Så 
hun fikk den nå. Jeg skal møte henne til helga. 

Vi skal gå gjennom den og finne ut hva hun må gjøre 
for å få skikk på den. Den har jo stått rolig ute i 15 år. 
Hun ringte for noen dager siden, og da sa hun at “Nå 
har jeg kjørt Amazonen” og da hadde hun fått den opp 
å gå. Den går som en klokke. Jeg ble veldig overraska 
for hun er jo 22, men alle ungene er veldig teknisk 
anlagt, forteller Keiserud. 

Sønnen driver et dekkfirma, og sammen vil de tre 
barna nok ha glede av sin egen og sin fars hobby 
lenge etter at han er borte. Men Keiserud vil gjerne 
være med på litt til.

- Det er noen ting jeg hadde tenkt å få oppleve da, 
på den begrensa tida jeg har igjen. Det er at hun får 
skilter på den bilen, og at den minste får førerkortet. 
Hun har kjøpt seg bil allerede, sier Keiserud.

Han kommer heller ikke til å slutte å dele av livet 
sitt med omverdenen, og glede seg over varmen han 
møter hos omgivelsene.

- Det hjelper meg veldig og, å få si det, og selvfølgelig 
de støttende tilbakemeldingene, sier Keiserud.

For ytterligere informasjon:
www.minstomi.no
eller kontakt kundeservice 
på 800 30 995 

ConvaTec Norway AS Postboks 6464 Etterstad  •  0605 Oslo  •   www.convatec.no
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Til deg med stomi - vi har ideelle løsninger til daglig bruk

Når du skal 
� erne stomiutstyr 
enkelt og skånsomt

Niltac™
klebefjerner

• Spray og våtservietter

• Enkelt å løsne stomiplater

• Tørker hurtig. Ingen innvirkning på  
 klebeevnen til nye bandasjer 

Når du vil unngå 
luktproblemer og 
ønsker en fastere form 
på innholdet i posen

Diamonds™
geldannende poser

• Geldannende poser 
 med luktkontroll

• Reduserer eller eliminerer 
 uønsket lukt 

• Unngå å tømme pose så ofte

• Reduserer risikoen for 
 oppblåst pose

Når du skal 
beskytte huden og 
ønsker en lindrende 
hudbarriere

Silesse™ 
hudbeskyttelse

• Våtservietter, spray og 
 skumapplikator 

• Beskytter, fukter og lindrer. 

• Tørker hurtig. Nytt stomiutstyr  
 kan settes på etter sekunder

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

MEDIQ 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 klinikkene våre
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• Tilpasning av kompresjonstøy
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Årets sommerleir tok ungdommen til Valdres og 
Brennabu leirsenter for å oppleve klassiske leirak-
tiviteter og lange kvelder rundt bålet. Temaet var 
tradisjonelt friluftsliv med fisking, kanopadling og 
matlaging på primus. 

Med på turen var både trofaste gamle travere og nye 
fjes. Målet var som alltid å samles for å oppleve noe 
utenom det hverdagslige. Henry Jakobsen har vært 
borte fra NORILCO-samlinger noen år på grunn av 
sykdom og er glad for å være tilbake igjen. 

- Hadde det ikke vært for NORILCO hadde jeg ikke 
kjent noen i samme situasjon. Det å møte andre i 
samme situasjon er jo veldig bra. Å se at man ikke er 
aleine, sier han.

Etter en formiddag i kano som virkelig fikk fram 
konkurranseinstinktet til mange av deltakerne, ble 
det smågodt og småprat i sofaen på Jakobsen, mens 
de ivrigste fremdeles var på vannet. For Jakobsen er 
det mest interessant å møte andre og gjøre noe fint 
sammen, det er ikke nødvendig med kurs og inter-
essepolitikk. 

- Jeg hadde gjerne vært med på mer av denne typen 
arrangementer, oftere enn bare sommerleir og 
vinterleir. Jeg har mer utbytte av det. Jeg er så vant til 
å leve med stomi at jeg trenger egentlig ikke så mye 
faglig. Vekt på vanlig moro er vel så bra for meg, sier 
han.

www.mediqnorge.no

Over 100 år med pasienten i fokus

VELKOMMEN TIL MEDIQ

STOMI
Mediq leverer alt innen stomiutstyr.
 

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

MEDIQ 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 klinikkene våre
• Vi har taushetsplikt
• Tilpasning av kompresjonstøy
• Tilpasning av brokkbelter

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

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

KLINIKKER:
Oslo - Pilestredet 7, 0180 Oslo 
Bergen - Solheimsgaten 15, 5058 Bergen 
Tønsberg - Kammegaten 4, 3110 Tønsberg

Nye og gamle venner i Valdres
Med støtte fra ExtraStiftelsen har NORILCOs Ungdom arrangert
sin første sommerleir siden 2014.

tekst: Margrethe Gustavsen foto: Ina Merkesdal



Samværet er viktigst
Jakobsen er blant likesinnede når han tenker at det 
viktigste med disse samlingene er å møte andre 
som også har stomi. For Benjamin Sandal, som først 
og fremst var med som foredragsholder, var det 
en overraskende erkjennelse. Han hadde hørt om 
NORILCO før, men aldri hatt så mye fokus på han har 
stomi eller sett noe behov for å møte andre. Etter 
turen kjenner han på at det å møte andre med samme 
utfordringer og sykdommer har en verdi for ham, og 
mer enn han tenkte på forhånd.

- Min diagnose og stomitype er veldig sjelden, men 
på leiren var jeg en av tre som hadde akkurat det 
samme, det tror jeg ingen av oss hadde opplevd før! 

Han forteller at han før har snakket med andre om 
at han har stomi. Det var likevel noe helt spesielt 
å kunne snakke med andre på sin egen alder som 
hadde akkurat det samme som ham. 

- Det var fint å se hvordan alle kan bruke og forstå 
selvironi rundt det å ha stomi. Vi har mye å lære av 
hverandre, sier Sandal. 

NATURA
 CONVATEC PRODUKTER

TM

ConvaTec Norway AS  
Postboks 6464  • Etterstad  • 0605 Oslo  • Tlf.: 800 30 995  

www.convatec.no

ESTEEM  
 CONVATEC PRODUKTER

TM

 
+

 CONVATEC PRODUKTER

 
Meld deg inn 

i me+på 
www.convatec.no 

™
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GRATIS vareprøve 
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Bruk tiden på 
det som er 
viktig for deg...

©
 2

01
7 

Co
nv

aT
ec

 In
c.

® 
/ 

TM
 V

ar
em

æ
rk

er
 ti

lh
ør

en
de

 C
on

va
Te

c 
In

c.
 

Med ConvaTecs modellerbare 
hudplater, så kan du det
Du trenger bare å forme ut hullet med 
fi ngrene til stomiens størrelse og form,  
så gjør materialet jobben for deg:

• Former seg inntil stomien
• Sveller og bidrar aktivt til sikker tetning



En stor vennegjeng
For en som er ny, og i tillegg hadde en litt spesiell 
rolle, er det lett å føle at man er litt på utsiden, men 
NORILCOs Ungdom har et sterkt ønske om å være en 
inkluderende arena. Det mener Sandal at de virkelig 
har fått til dette med sommerleiren.

- Jeg trodde det skulle være en helt vanlig leir, men 
dette virket jo som en eneste stor vennegjeng på tur. 
Samholdet var fint å se, både blant de som kjente 
hverandre godt fra før, og de som var med for første 
gang. 
Han synes også leirdeltakerne var gode til å ikke 
gjøre forskjell på noen.

- Jeg likte at man ikke så forskjell på de som satt i 
styret og de andre deltakerne, de møttes som jevn-
byrdige. Alle var opptatt av å inkludere hverandre. 
Det er jo med på å sette riktig perspektiv på formålet 
med leiren, sier han.

Utfordring i trygge rammer
Sommerleiren har lang tradisjon for program med 
utfordrende og spennende aktiviteter i trygge og 

www.kv in to .no

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 
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tilpassede rammer. Det gjør at alle kan bli med og få 
et utbytte av aktivitetene. 

Jakobsen har valgt å ta det litt rolig i år med mer 
sofatid enntidligere sommerleirer. Nå som han er 
i ferd med å bli frisk igjen har han tatt opp igjen en 
hobby han oppdaget på sommerleir med NORILCOs 
Ungdom, fallskjermhopping.

- Jeg ble bitt av basillen etter det og bestemte meg 
vel allerede nede på bakken for å begynne med det. 
Jeg tok fallskjermkurs i 2011 og ble ordentlig dårlig i 
2013. De åra har jeg hele tiden hatt det målet at jeg 
skal tilbake i lufta. Så det er deilig å være tilbake der, 
forteller han. 

Mange av deltakerne har mindre friluftserfaringer 
og kanskje store helseutfordringer. Derfor har alltid 
sommerleiren budt på alternative aktiviteter. Ve-
ronica Judin har en skade i beinet og fibromyalgi, men 
fant en brygge hvor hun kunne dyrke fiskeinteressen 
med panoramautsikt til ville deltakere i kano-sisten. 
Hun håper også at leiren vil inspirere henne til å ta 
opp igjen mer friluftsaktivitet hjemme. 

- Jeg må prøve å presse meg sjøl mer og bli litt 
flinkere til å komme meg ut, for å komme tilbake dit 
jeg var. Jeg drev aktivt med skihopp til jeg ble 20 år, 
men jeg ble feilmedisinert og svært overvektig av 

dem. Etter det har det vært lite fysisk aktivitet på 
grunn av helseplagene mine, forteller hun.

Kokkekamp på primus
Ingenting sementerer et nytt vennskap som å dele 
naturopplevelser og mat sammen. Som avslutning 
på det organiserte programmet, fikk deltakerne på 
sommerleiren gjøre begge deler. Som selverklært 
villmarksnybegynner, tok Silvia Grotle ansvar og 
laget en nydelig jegergryte på egenhånd. 

- Jeg er typisk byjente egentlig, men det jeg ønsker 
med å være her, er å lære om hvordan jeg kan ha mer 
glede av naturen og bruke den mer, sier hun.

Andre improviserte pytt i panne og imponerte 
arrangør Ina Merkesdal i NORILCOs sekretariat. 
Hun sier at det var gøy å få til en leir hvor nesten alt 
foregikk utendørs, og anser årets leir som en ubet-
inget suksess. 

- Mange nye ansikter var med, og alle ble utfordret på 
et eller annet nivå- og da er målet med leiren oppnådd.
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Benjamin var med på sommerleir som foredrags-
holder, for å lære deltakerne om hvordan friluftsliv 
kan kombineres med å ha stomi. I foredraget sitt på 
leiren nevnte Benjamin at stomi noen ganger kunne 
være en fordel på tur i villmarken. 

- Når du først har stomi kan du bruke det for det det 
er verdt, særlig på tur, sier han med et stort glis. 

I dag er Benjamin student ved Høyskolen på Vest-
landet hvor han nettopp er ferdig med sitt første år 
på sykepleierstudiet, samtidig som han jobber i et 
bofellesskap for psykisk utviklingshemmede. I tillegg 
til sin interesse for helsefag kan han også vise til et 
imponerende utvalg erfaringer fra friluftslivet, blant 
annet fra tre år på Voss jordbruksskole der han fikk 
pleie interessen for jakt og fiske. 

Villmarksopplevelser til inspirasjon
Villmarkslinja på Voss bød på ulike utfordringer og 
opplevelser som virkelig har gjort inntrykk, både på 
Benjamin, og for tilhørerne, som ble inspirert til å dra 
på egne turer. Særlig nevner han øyeblikket da han 
som 17-åring ble valgt ut sammen med en medelev 
som de to heldige som skulle få reise til Østerrike i 
fem uker, for å jobbe som rafteguider. 

- Jeg syntes det virket skummelt å skulle være rafting- 
guide i starten pga. stomien, det virket jo veldig røft 
og brutalt og jeg så for meg lekkasjer og våtdrakter 
i skjønn forening! Jeg var faktisk veldig overrasket 
over at de i det hele tatt turte å sende meg, når de 
visste om stomien min. Men jeg er glad for at de ga 
meg muligheten, og vi gjorde såpass gode forbered-
elser at det aldri ble noe problem

Drømmer om nye naturopplevelser 
Turen til Østerrike er ikke den eneste turen han har 
vært på som virker ekstrem for de fleste. På skolen. De 
dro også til Svalbard, hvor de gikk på lange skiturer i 
beinkaldt og forblåst åpent vinterlandskap. Stomien 
viste seg å være veldig praktisk på disse vinterturene.

- Det var 20 minus ute, og vi hadde lagt oss i teltet 
og akkurat fått varmen i soveposen. Vanligvis lager 
vi til en utedo utenfor, for eksempel at vi graver en 
grop der man kan sitte litt lunt. Men når soveposen 
var god og varm er jeg ikke særlig misunnelig på mine 
klassekamerater som må ut av teltet, og fram med 
den bare rumpa i sur vind for å gjøre sitt fornødne. 

Benjamin er langt ifra ferdig med friluftsliv, selv om 
han nå ikke har det som hovedgeskjeft. Han har flere 
drømmer om turer han ønsker å gjøre.

- Da jeg var liten fantaserte jeg om å bo ute i naturen 
i et helt år, og nå drømmer jeg om å tørre å dra på en 
skikkelig lang tur, det hadde vært veldig gøy å få til, 
sier han.

Villmark i både pose og sekk
Benjamin Reidar Storhaug Sandal (21) er født med analatresi. Han har 
hatt colostomi hele livet, og blindtarmstomi siden 2006. I år ble han med 
på sommerleir med NORILCOs Ungdom, for å fortelle om hvordan han 
kombinerer livet med stomi sammen med villmark og friluftsliv.

tekst: Ina Merkesdal foto: Privat
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Tips og triks fra Benjamin
Benjamin har delt noen tips som kan gjøre turopp-
levelsen med stomi litt enklere:

- Har man blindtarmstomi som meg, kan man gjøre 
en gjennomskylling før turen, så kan man gå opptil 3 
dager uten at det kommer avfall ut av tarmen. Man 
kan bruke plugger eller en miniatyrpose som man 
setter på i stedet for vanlig pose: det vil ideelt for 
korte turer, så slipper man å ta med seg så mye 
utstyr, forteller han.

Ellers påpeker Benjamin at det kan være lurt å tenke 
gjennom hvordan man pakker sekken dersom uhellet 
skulle være ute. 

- Når jeg er på tur har jeg alltid et sett lett tilgjengelig 
utstyr med en ferdig klipt plate, kompresser og 
en ny pose i topplokket, mens resten av utstyret 
ligger i bunnen. På den måten har jeg utstyret klart 
umiddelbart dersom jeg skulle trenge å skifte fort, 
mens resten av utstyret ikke trenger å være like lett 
tilgjengelig. Denne måten pakker jeg uansett hvor jeg 
skal reise, det er også praktisk på flyreiser.

Jeg pakker heller aldri utstyr i originalpakken, men så 
kompakt som mulig i brødposer eller zip-poser for å 
spare plass i sekken. Jeg beregner antall poser nøye 
etter eget avføringsmønster, slik at jeg bare har med 
meg akkurat det jeg trenger. Skulle jeg beregne feil 
og gå tom for poser en gang måtte jeg ha kokt vann 
og skylt en brukt pose for å bruke den om igjen som 
en reserveløsning.

Da han raftet krevde det spesielle forholdsregler, 
som kan være greie å prøve ut hvis man driver med 
intensive aktiviteter hvor man beveger seg hurtig.

Ina og Benjamins primus-lunsj

Utstyr
Ta med utstyr som tar liten plass, og har minst 
mulig vekt. 

Huskeliste: 
- Stormkjøkken/rødspritapparat/multifuel-

brenner er smart, her får du kjeler, steke-
panne og kaffekjele i ett. 

- Skarp kniv og skjærebrett
- En kopp som inneholder dl-mål
- Krus, tallerkener og bestikk (unngå tunge og 

knuselige)
- Nødvendig mat og drikke -selvfølgelig! 
- en liten flaske med Zalo og oppvaskbørste/

svamp

TIPS! 
Flytt innholdet fra evt. store flasker over i min-
dre beholdere for å spare rom i sekken.

Kaffe
1. Kok opp en kaffekjele med vann

2. Ha i kokekaffe-pulver, nok til at pulveret blir 
liggende med en god «topp» på toppen av 
vannet. 

3. Løft kjelen raskt opp ca. 1 m, og rolig  ned 
igjen. Gjenta 7 ganger. 

4. La kaffen stå rolig og trekke i 3-4  minutter, 
slik at gruff samles i bunnen. 

5. Kaffen er klar! Det vil som regel  komme med 
litt gruff i den første  koppen. 

- Når jeg er på tur har jeg 
alltid et sett lett tilgjengelig 
utstyr med en ferdig klipt 
plate, kompresser og en 
ny pose i topplokket, mens 
resten av utstyret ligger i 
bunnen
  Benjamin
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Ina og Benjamins primus-lunsj

- jeg brukte et heldekkende magebelte for å holde 
stomien på plass, og brukte en tørr topp som holdt 
overkroppen stort sett tørr, slik at utstyret mitt aldri 
løsnet. Det funket kjempebra, forteller Benjamin.

Alltid når han er på tur bruker han en todelt pose for 
å gjøre skift mindre omfattende.

- Jeg bare bytter den ytterste posen med innhold 
og putter den i en liten tett pose, så klikker jeg bare 
på en ny, ren pose på plata som sitter igjen rundt 
stomien. Hvis jeg er effektiv kan hele skiftet bare ta 
20 sekunder. Jeg kan til og med gjøre det i soveposen 
hvis den er bred nok!

jeg brukte et heldekkende 
magebelte for å holde 
stomien på plass
 Benjamin

Stekt ørret i fløtesaus 

Slik gjør du: 
1. Sløy fisken og kutt av hodet. Del fisken i to 

dersom fisken er for lang for panna. 
2. Gni inn mel utenpå hele fisken, også på 

innsiden av buken. Dette gir fisken en sprø 
skorpe hvis den får steke lenge nok. 

3. Krydre fisken med fiskekrydder, salt og 
pepper. 

4. Ha smør i panna, og stek fisken til skinnet er 
sprøtt og bena løsner lett fra kjøttet. 

5. Ta ut bena og skjær av finner og hale, og del 
fisken opp i små biter.

6. Ha i rikelig med fløte, og smak til med mer 
pepper og fiskekrydder. 

Serveres med brød og smør.

Handleliste: 
Smør • Fløte • Mel • Fiskekrydder • Salt •
Pepper • Brød  • Smør

Skitt fiske!

Oppvask
Gå til et sted der du har tilgang på kaldt vann, 
helst en bekk eller elv det er rennende. 

1. Bruk kjelen du har laget mat i, skyll den lett, 
og ha i vann som du koker opp

2. Begynn med de reneste tingene og vask med 
følgende prosedyre: 

a. Skyll godt i kaldt vann
b. Dypp i varmt vann
c. Ha på fettløselig såpe hvis du har
d. Skrubb med børste/svamp eller evt. mose
e. Skyll i kaldtvann
f. La tørke
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Sommertur til Fjällbacka

I juni dro 31 forventningsfulle medlemmer på årets 
sommertur til Fjällbacka, et tettsted i Tanum kom-
mune i Västra Götaland i landskapet Bohuslän i 
Sverige. Etter en rast ved Marché Solli rett utenfor 
Fredrikstad kjørte bussjåføren raskeste veien til 
en kystperle jeg bare hadde hørt om og lest litt om i 
Camilla Läckbergs kriminalromaner.

Dårlig vær i Oslo ble snudd til kjempeflott vær i 
Sverige. En flink guide loset oss rundt i sommerlige 
Fjällbacka. Det var flotte bygninger å se, en staselig 
kirke på toppen av byen og veldig interessant å høre 
om fiske og fangst på 1600 og 1700-tallet. 

Her bor det fast om lag 1000 innbyggere, men 
sommerstid tre-firedobles dette tallet. Byen lå 
vakkert til i randen mellom fjell og hav. 

På det lille torvet i byen står en statue av Ingrid Berg-
man. Hun hadde bodd i Fjällbacka om sommeren i 
mange år. Etter omvisningen spiste vi en god middag 
på stedets fiskerestaurant Bryggan. Etter middagen 
var flere av oss nysgjerrige nok til å ta en utfart opp 
i Kungsklyften, en bergsprekk og med en fantastisk 
utsikt over byen og skjærgården. 

Vi fikk også fikk oppleve den svenske skjærgården 
på sitt beste da vi kjørte via Grebbestad og Tanum-
strand på hjemveien, og hadde en minnerik tur.

Tekst: Ronald Robertsen
Foto: Fridtjof Eilertsen og Ronald Robertsen

Distriktsnytt
OSLO

OSLO

Siste medlemsmøte
før sommeren
Siv Mirjam Farstad Skaget, NORILCO Oslos leder, 
ønsket både nye og «gamle» medlemmer velkommen 
til kveldens tema: «Å leve med kronisk sykdom» - om 
aksept, kursendring og mulighetsfokusering.

Den som skulle snakke om kveldens tema var 
Brita Scheid Bjørnstad. Hun fikk ulcerøs colitt som 
14-åring, og har opplevd både nedturer og oppturer 
som følge av dette. Hun lurer fortsatt på om hun noen 
gang fullt ut vil akseptere at hun er kronisk syk. Selv 
om ting kanskje ikke har blitt helt som hun hadde sett 
for seg, evner hun samtidig å se etter nye muligheter 
når noen dører lukker seg. I dag er hun utøvende 
billedkunstner, mye takket være sykdommen, og 
kveldens foredrag ble illustrert med et utvalg av 
Britas egne bilder.

- Selv om ting kanskje ikke har blitt helt som jeg 
hadde sett for meg, evner jeg samtidig å se etter nye 
muligheter når noen dører lukker seg. 
  Brita Scheid Bjørnstad

Janne Skuterud

VEST-AGDER

Fullklaff med det meste

Det ble fullklaff med både vær og mer til da NORILCOs 
sørligste distriktsavdeling dro på tur mot slutten av 
mai. Turen gikk med buss fra Palmekystens hoved-
stad til Byglandsfjord der den 150 år gamle damp-
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båten, Bjoren, hadde fått nok trykk på kjelen da vi 
ankom. Der bar det ut på fjorden som la dammande 
bleig - som det heter i ei eller annen sørlandsvise. 
Med andre ord, de 37 medlemmene av NORILCO 
Vest-Agder fikk seg et par timers tøff-tøff tur i sol og 
stille vær.

Vel tilbake på kaia gikk det med bussen ned til Evje - 
dette gamle garnisonsstedet der mange godt voksne 
gutter har avtjent verneplikten.

På Evje ligger restauranten Pernille der det vanket 
f.eks svinesteik som det sto i programmet - og det 
var akkurat det det vanket, svinesteik! Etter steika 
tok vi turen til Evjemoens militærmuseum som 
fremdeles sliter litt med systematisering osv - men 
de fleste av hankjønnene nikket gjenkjennende til 
Garandgeværet, US-karabinen og den velkjente 
mauseren i flere utgaver. Noen ble omtrent blanke i 
øynene da de gjenkjente felttelefonen med sveiv - og 
ikke minst permuniformene fra den gang vi spradet 
rundt og håpet vi gjorde inntrykk på jentene.

Mens de fleste guttene tok seg god til på museet, dro 
jenteflokken til Hannåsvollen gård der driverne fristet 
med all verdens pyntegjenstander, vaser, skilter, 
puter osv. For damene var nok dette turens høyde-
punkt selv om det var fare for at det ble et dypt hull i 
lommeboka.

Personlig hadde jeg vel mest sans for gratis sveler 
og kaffe. Forresten syntes jeg skiltet med følgende 
tekst var ok: det vet at du er middelaldrende når den 
smale midjen har byttet plass med den brede hukom-
melsen…

Godt utpå ettermiddagen var vi tilbake i Kristiansand 
- og da var nok alle klare til å nyde sørlandssommeren. 

Tekst: Arne Holte. 
Foto: Ole Geir Handeland og privat

VESTLANDET

Vestlandstreff på Jæren
NORILCO Sør-Rogaland arrangerte årets Vestland-
streff for medlemmer fra Bergen/Hordaland, Nord-
Rogaland, Sør-Rogaland og Vest-Agder på Jæren. 
Vi var til sammen 56 deltakere i alderen 25 til langt 
over pensjonsalder som sammen skapte en minnerik 
juni-helg.

Vi møttes i salongen og startet friskt med å dele 
kjente og ukjente inn i grupper, på tvers av til-
hørighet, alder og kjønn. Vi kjørte gjennom en quiz, 
og på dette viset fikk alle hilse på nye mennesker og 
praten kom godt på glid. Det anslo tonen for resten 
av helgen.

Om kvelden fikk vi besøk av Jærkyst og skipsvrak 
entusiasten Jan Wiig, som holdt et interessant og 
lærerikt innslag om Jærkysten og forlis opp gjen-
nom tidene. Etterpå ble det middag med dessert og 
selvfølgelig avsløring av hvilket lag som vant quizen, 
med påhørende medaljeutdeling. Både prat og latter 
satt løst og nye bekjentskaper ble gjort.

Lørdag var avsatt til en liten rundtur med buss i 
Jærkommunene Klepp, Time og Hå.
Vi ble fraktet trygt og godt gjennom det Jærske land-
skapet mens dagens guide, Marianne Reve, fortalte 
om smått og stort langs veien.
Første stopp ble gjort i Sele havn, hvor de fleste av 
oss gikk av bussen for en vandring langs stranda 
bort til Figgjoelva og Bore strand. Da vi hadde forsert 
hengebrua over Figgjoelva, ble vi møtt av bussen på 
andre siden.

Glade og fornøyde fortsatte vi turen videre langs 
Nordsjøvegen, forbi Jæren Rev og ut til neste stopp, 
som var Hå gamle prestegard. Her fikk vi se to 
forskjellige kunstutstillinger, og vi fikk tatt gården i 
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øyesyn. Utstillingene var av Per Inge Bjørlo; “Velkom-
men heim” og sommerutstillingen 2017 hadde det 
internasjonale utstillingsprosjektet POWER TO THE 
BEES som handler om bier, natur, kunst og samfunn. 

De som ønsket det kunne også ta seg en liten tur 
og se starten av Nordsjørittet, et 90 km langt sykkel-
ritt mellom Egersund og Sandnes.

Neste stopp var Vitengarden på Nærbø. Vi ble guidet 
rundt på området der vi fikk et innblikk i Jærbon-
dens historie frem til i dag. Vi prøvde oss i praktiske 
oppgaver der muskelkraft måtte tas i bruk og menn 
ble som gutter, ja, til og med damene lot seg friste 
ut i leken. Fulle av inntrykk forlot vi Jærmuseet og 
vendte nesa mot Bryne og Jæren Kro og Hotell for en 
liten siesta før festmiddag og dans.

Toastmaster Marit Brattbakken fremkalte både 
lave knis og latterbrøl med sine anekdoter, vitser og 
sanger under middagen.  Det ble holdt fine taler, og 
muntre ord ble utvekslet både fra talere og mellom 
bordkamerater. Musikerne fikk endelig slippe til, og 
for de som holdt ut til de sene timer ble det både 
allsang og svingom på dansegulvet.

Da vi tok farvel på søndag formiddag dro fornøyde 
deltakere med nye bekjentskap hver til sitt, med op-
plevelser som etter hvert vil bli gode minner. Vest-
landstreffet er et arrangement der vi sammen skaper 
samhørighet og glede på tvers av fylkesgrenser og 
regioner.

Marianne Reve

NORDLAND

Temamøte om stomi i 
Mosjøen

NORILCO Nordland arrangerte temamøte for 
helse-personell og brukere i slutten av mai der både 
brukere, helsepersonell og bandasjister fra hele 
Helgeland var invitert.

28 deltakere fra Brønnøysund i sør og til Mo i Rana 
i nord møtte opp på Fru Haugans hotell i Mosjøen. 
Flere av deltakerne hadde kjørt i 2- 2 1/2 time for å 
være tilstede. 

Temaene var utfordringer med stomi, og nye produkter. 
Besøksleder Ninny Jensen og distriktsleder Else 
Lindvig snakket om hva som skjer i NORILCO, både 
sentralt og lokalt. 

Det var en engasjert forsamling hvor både brukere 
og helsepersonell hadde mange kommentarer og 
spørsmål. Brukerne er blant annet opptatt av at den 
oppfølgingen de får når de er nyoperert skal sette 
dem i stand til fungere best mulig i hverdagen. Flere 
av brukerne gav utrykk for at de får mangelfull infor-
masjon og opplæring. 

Tradisjonen tro var det satt av tid til flere pauser, 
og det ble derfor god tid til å prate med hverandre. 
Kvelden ble avsluttet med et varmt måltid før hjem-
reisen. 

Tekst/Foto: Else Lindvig
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Alle sykehus skal ha en sosionom som du kan snakke 
med. En del sykehus bistår også utskrevne pasienter 
med å skaffe time med sosionomen på sykehuset. 
Pasientombudet kan også hjelpe pasienter med 
rettigheter, og rettighetssentrene hos Kreftforenin-
gen og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon kan 
kontaktes på alle hverdager.

FFOs rettighetssenter gjør følgende: 
• Besvare og registrere henvendelser fra funksjons-

hemmede og kronisk syke, pårørende og andre på 
telefon eller e-post. 

• Utarbeide dokumentasjon om brukernes rettstil-
stand i praksis.

For nærmere informasjon kan du kontakte Rettig-
hetssenteret på telefon 23 90 51 55/ 966 22 760 
innenfor åpningstiden mellom kl. 10 – 14 på hverdager. 
Du kan også sende en e-post på:
rettighetssenteret@ffo.no

Kreftforeningens rettighetstjeneste kan kontaktes 
på Kreftlinjens telefon 800 57 338 (800 KREFT) 
gratis fra fasttelefon, eller på e-post: rettigheter@

kreftforeningen.no. Du kan også chatte direkte med 
tjenesten på www.kreftforeningen.no om du har 
internetttilgang.

Recognising Salts research 
into healthy peristomal skin

Utstyrsløsninger for alle stomiopererte

Lev livet uten lekkasjer

SecuPlast® formbare ringer er med på 

å forebygge sår hud da de reduserer 

lekkasjer som jo er den viktigste årsaken 

til sår hud. Du skal ganske enkelt forme 

SecuPlast® formbare ringer slik at de får 

nøyaktig samme størrelse og form som 

stomien din og passer til fasongen på 

magen din. På denne måten får du en 

forsegling som er skreddersydd, behagelig, 

og den lekker ikke.

SecuPlast® Hydro Aloe sikkerhetsstrips 

er den ideelle løsningen for alle som har 

problemer med feste av posen, særlig 

rundt kanten av hudplaten. I tusenvis 

av år har Aloe Vera vært brukt på grunn 

av dets lindrende, mykgjørende og 

fuktighetsbevarende egenskaper.

SecuPlast® Hydro Aloe sikkerhetsstrips er 

tynne, hudvennlige og enkle å sette på. 

De kan også brukes under hudplaten for 

å beskytte eller tilhele irriterte områder.

Dermacol® er en unik stomikrage som er 

med på å gi en lekkasjefri barriere rundt 

roten av stomien.

I motsetning til alle andre produkter 

danner Dermacol® stomikrage en fysisk 

barriere som forhindrer at avføring eller 

urin kommer i kontakt 

med den sarte 

huden rundt 

stomien din.

Formbare Ringer

med den sarte 

For vareprøver eller ytterligere informasjon, ta kontakt med: 

Salts Healthcare Limited  Telefon: 22 09 94 41

E-post: vigdis.hannestad@salts.co.uk  www.salts.co.no

17177 Norway Leakage A5 Ad rebrand.indd   1 29/08/2017   16:02

Disse vil gjerne hjelpe deg!

Kreftlinjens Rettighetssenter kan gi råd 
og veiledning innenfor følgende temaer:

• Trygderettigheter
• Arbeidsrett
• Forsikring
• Økonomiske støtteordninger
• Praktiske hjelpeordninger
• Pasientrettigheter
• Pasientskade
• Klagesaker
• Testamente, arv og skifte (kun generell
 veiledning om disse temaene)
• Andre juridiske spørsmål

Noen ganger kan rettighetstjenesten ta inn 
saker til juridisk vurdering, men kan ikke love 
hvor langt de kan gå i den enkelte sak.
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Posedeodorant

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

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

Kan tas med inn på flyet.

Før tømming I ny pose Ferdig
1 2 3

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!
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Vi ønsker i økende grad å involveres i beslutninger 
rundt egen helse.  Ofte finnes det flere ulike behan-
dlingsalternativer som igjen har ulike fordeler og 
ulemper for den enkelte pasient. Det rette behan-
dlingsvalget er avhengig av pasientens preferanser 
rundt disse fordelene og ulempene. Samvalg, eller 
shared decision-making, er beslutningsprosesser 
der pasienten selv aktivt er med på å ta informerte 
valg rundt egen situasjon. God kommunikasjon mel-
lom helsepersonell, pasient og pårørende skal bidra 
til å styrke pasientens helse og livskvalitet gjennom 
behandlingsforløpet.  

Samvalg er en metodikk som man må læres opp i og 
trene på. Derfor utvikles dedt også samvalgsverktøy 
for ulike diagnoser fortløpende.

Fra sykdomsfokus til bevissthet
om egen helse

Legen er eksperten på sykdom og kan gi deg kvali-
fisert informasjon om dette, behandlingene 

og konsekvensene – mens du er eksperten 
på ditt eget liv og kan ta informerte valg 

basert på den kunnskapen som formidles 
til deg. Sammen skal lege og pasient ta 
individuelle beslutninger for videre be-
handlingsprosess, ut fra de muligheter og 
konsekvenser som gjelder.

- Pasienten får en økt forståelse for risiko. 
“Hvilken risiko innebærer behandling 

a eller b?” Man har også mer realistiske 
forventninger til behandlingsalternativene. 

Hvis man nå velger å operere bort deler 
av tykktarmen for eksempel, hva kan man 

forvente at livet blir etterpå? forteller Simone 
Kienlin.

Simone Kienlin er sykepleier og stipendiat med 
doktorgradsprosjekt om samvalg. Kienlin har selv 
hatt kreft og ville være involvert i beslutningene 
sammen med legen sin. I dag sprer hun budskapet 
om samvalg.

- Ut fra de studiene som allerede finnes på dokumen-
terte effekter, så bidrar det til at flere pasienter får 
bedre informasjon, flere foretar valg i tråd med sine 
egne preferanser og de tar mer informerte valg, sier 
hun.

Vanligvis går man til fastlegen sin med et symptom, 
og får en henvisning videre. Deretter følger det 
en diagnose, og legen forteller deg om det beste 
alternativet – kanskje uten å opplyse om at det 
finnes andre alternativer som kan fungere godt for 
den enkelte pasient. Man sparrer kanskje litt frem og 
tilbake, men hører ofte til slutt på ekspertisen. Noen 
ganger med en følelse av at beslutningene ble tatt 

Å velge sammen
Helseminister Bent Høie snakker varmt om å skape pasientens helsetje-
neste der pasienter, brukere og pårørende skal være like viktige som 
fagfolk og politikere. Et av virkemidlene er brukermedvirkning på ulike 
nivåer. På individuelt nivå er samvalg rundt beslutninger en del av dette.

tekst: Jacqueline B. Mikula foto: Privat/faksimile

Simone Kienlin, sykepleier og stipendiat
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over hodet ditt. Mange pasienter har opplevd å ikke 
ha fått medvirke, eller har først blitt klar over at det 
fantes andre alternativer senere.

- Jeg sa at jeg føler at jeg trenger mer utredning, og 
da sier de bare «Nei, det gjør vi ikke». Jeg har jo flere 
ganger fått avslag på både røntgen og crp og alt fordi 
de mener at de ikke vil gi stråling til en så ung jente. Jeg 
har til og med hatt pasient- og brukerutvalg med meg, 
som sier at de ikke har opplevd så dårlig behandling 
som jeg har fått, sier Veronica Judin, som først ble diag-
nostisert med ulcerøs kolitt, deretter irritabel tarm.

Veronica har forsøkt og forventet å delta aktivt i 
beslutningsprosessene rundt egen helse, men opp-
levde det motsatte.. Hun føler at hun ikke ble hørt. 

Kontroll over egen behandling
Pasienten har en lovbestemt rett til å ta egne beslut-
ninger sammen med helsepersonell når det gjelder å 
velge fornuftig mellom de alternative undersøkelses- 
og behandlingsmetoder som finnes. Dette innebærer 
også retten til å be legen om å ta avgjørelser.
Om vi har et medisinsk problem som krever et valg 
mellom ulike alternativer, innebærer dette ulike 
fordeler og ulemper som har betydning for pasien-
tens livskvalitet. I slike tilfeller vil et samvalg gjøres 
mellom helsepersonell og pasient.
Valgene er avhengige av pasientens preferanser 
og forventninger av de ulike alternativene. Det skal 
være avklart hvilket valg som ble tatt samt hvorfor, 
og pasienten skal ha forstått dette. 

Samarbeidet mellom helsepersonell og pasient øker 
graden av trygghet og tillit, og har positiv effekt på 
egen oppfølging, livskvalitet og følelsen av mestring 
når pasienten er godt informert og tar aktive valg, 
sier Kienlin.

- Det har også vist seg å ha positiv effekt på relas-
jonen mellom behandler og pasient, økt oppfølging 
fra pasienten i etterkant om det de er blitt enige om. 
Det sier seg jo egentlig selv. Hvis du får beskjed om 
å gjøre noe, men du vet ikke helt hvorfor, så følger du 
det kanskje ikke opp. Hvis du vet mer om årsaken tar 
du det mer på alvor. Bedre livskvalitet og mestring-
sevne er også dokumentert, sier hun.

For mye informasjon?
En del av det å være syk er å finne informasjon. Enten 
det er hos sykepleier eller lege, eller på annet vis. For 
de aller fleste er innhenting av kunnskap om egen 
sykdom viktig for å komme videre med hverdagen. 

Det er lett å vende seg til internett der ikke all infor-
masjon nødvendigvis er korrekt. 

- Det ligger mye informasjon ute på internett, og 
det bidrar til at pasienten kommer mer opplyst og 
informert, og kanskje også “empowered” til legen. 
Det har nok vært endel av grunnen til at behovet 
blir tydeligere. Det er dessverre fortsatt slik at 
mange henter informasjonen fra kilder som ikke 
er kvalitetssikret. Det er derfor vi utvikler disse 
nettbaserte samvalgsverktøyene som inneholder 
kvalitetssikret informasjon hvor pasientene får ak-
kurat den informasjonen de trenger for å være med 
på beslutningen, forteller Arne Schatten.

Arne Schatten, generalsekretær i Landsforeningen 
mot fordøyelsessykdommer antyder at det lig-
ger så mye informasjonen på internett som ikke er 
kvalitetssikret, at dette kan medføre feilinformasjon.

- Folk henvender seg til oss og har blitt feilinformert. 
Hvis du Googler Crohns og ulcerøs kolitt får du 3.2 
millioner treff av veldig forskjellig kvalitet. Å disku-
tere med legen, og at legen deler av sin kunnskap er 
det viktige. De kan godt komme med en anbefaling. Å 
følge legens anbefaling er jo også et valg.

Samvalgsverktøy
Det er utviklet nye elektroniske verktøy som skal 
gjøre det lettere for pasient og behandler å ta gode 
beslutninger sammen. På denne måten kan pasienten 
ta egne valg basert på verdier og prioriteringer, og 
få støtte til å følge opp. Det finnes allerede noen 
godkjente samvalgsverktøy for ulike diagnoser. Flere 
godkjennes fortløpende. Helsedirektoratet har ut-
arbeidet kvalitetskrav som bygger på internasjonale 
standarder.

- Det finnes verktøy som ligger tilgjengelig på 
helsenorge.no, åpent for alle. Så finnes det mer 
avansert verktøy, hvor du kan logge deg inn og legge 
inn personlig informasjon, for å monitorere effekt og 
bivirkninger. Den informasjonen vil selvsagt ikke bli 
åpent tilgjengelig. 
I det verktøyet vi har utviklet i Helse Sør-Øst for 
kroniske lidelser har man mulighet til å legge inn 
data om bivirkninger og bruk, som er tilgjengelig for 
både pasienten og legen. Så blir man enige om hva og 
hvor mye man ønsker å monitorere i fellesskap. Det 
blir til pasientens egen forskningsdatabase. Vi vet 
at alle er ulike, og med informasjonen om individet, 
kan man skreddersy behandlingen på en annen måte, 
forklarer Kienlin.
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Kroniske sykdommer og behandling
Spesielt når det gjelder behandling av Chrons og 
Ulcerøs kolitt er det flere ulike medisinske alterna-
tiver der lege og pasient kan samarbeide om å finne 
den behandlingen som passer enkeltpasienten best. 
Dette innebærer at pasienten er godt nok informert 
til å kunne delta i beslutningsprosessen.

- Vi er i dialog med Landsforeningen mot 
fordøyelsessykdommer, og de ønsker å samarbeide 
om et samvalgsverktøy for fordøyelsessykdommer. 
Vi ønsker også å få NORILCO inn i prosessen, sier 
Kienlin.

Det kan se ut til at nettopp sykdommer i fordøyelse-
sorganene kan ha stor nytte av samvalgsverktøy, da 
det finnes svært mange ulike symptomer og grader 
av dem, diagnoser og behandlingsalternativer. Utred-
ning tar lang tid.  Veronica Judin føler at hun ikke har 
fått være med på å bestemme videre utredning når 
hun har ligget på sykehus med sterke magesmerter. 
Hun har allerede blitt feildiagnostisert to ganger, og 
har i dag en justert IBS-diagnose.

- Jeg har hatt ulcerøs kolitt, spørsmålet er om det 
var feil også da. Jeg har hatt to positive koloskopier 
og hatt veldig fin effekt av kortisonbehandling, og 
dette er ikke noe som gir effekt hvis du har irritabel 
tarm. Nå sier de at jeg har en IBS-diagnose. Men jeg 
fikk vite hos LMF Norge at ulcerøs kolitt, det blir man 
ikke kvitt. 

Ifølge Schatten er Judins opplevelser av manglende 
medbestemmelse dessverre en del av normalen der 
manglende informasjon er et av hovedproblemene i 
helsevesenet i dag.
Schatten mener at kvalitetssikring av tilgjengelig 
informasjon er viktig, og retter et stort ansvar til 
pasientforeningene om oppdatert og korrekt infor-
masjon til pasientgruppene.

- Samvalg er etter mitt syn ikke noe vi har i dag. I 
følge Cochrane(et medisinsk forskningsnettverk 
red.anm) oppgir kun én av seks at legen diskuterer 
behandlingen med dem. Det er et behov for det. Det 
viktigste er jo at man vet at man får riktig behandling, 
men det er også viktig å vite at det er alternativer. Jo 
mindre du vet, jo mindre spør du. En helt nye spør-
reundersøkelse utført av Kantar TNS for PEF,NRF og 
LMF nå i mai-juni viser at 3 av 10 opplever å ta del i 
avgjørelser runde egen medisinsk behandling.

FAKTA
Hvorfor kreves det en beslutning? 
• Identifiser beslutningen • Beskriv pasientens 

individuelle tilstand (inkl. basis risiko)
• Beskriv mekanismer som et mulig tiltak ville 

påvirke • Angi aspekter som kan påvirke av-
veiingen 

Hvorfor skal pasienten være med?
• Det finnes mer enn én måte å håndtere pro-

blemet • Fra et medisinsk perspektiv finnes 
det ikke (kun) et riktig valg • Derfor er det opp 
til pasienten å vurdere konsekvensene 

Hvilke valgalternativer finnes?
• List opp alternativene (evt. inkludert valget 

„ikke gjøre noe“) • Beskriv og forklar valg-
alternativene • Presenter fordeler og ulemper

• Angi hvor ofte fordeler (nytteeffekt) og ulem-
per forekommer ved de ulike alternativene • 
Angi kilder til informasjonen 6 steg til samvalg 

Hva synes du om dette?
• Utforsk & diskuter pasientens forventninger 

og bekymringer • Støtt pasienten i beslutningen 

Hva blir vi enig om?
• Evt. sammenfatning av valg alternativene
• Ta et valg (evt. utsette beslutningen)
 Oppfølgingsavtaler

Hvordan går det videre?
• Avtaler for videre fremdrift • Avtaler for 

hvordan beslutningen skal evalueres

Kilde: Jürgen Kasper & Simone Kienlin

Arne Schatten
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Dette skjer
SENTRALT

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

Trenger du noen å snakke med?

RING 02013 og tast 2 

Likepersonstelefonen er åpen mellom kl. 10 og 
22 alle hverdager. Våre likepersoner/kontakt-
personer 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 likepersonste-
lefon? Gi oss din tilbakemelding til post@norilco.no

Ledermøte 2017
Tid:  20.-22. oktober   
Sted:  Thon Hotel Oslo Airport

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

Temamøte 
Tid:  30. oktober kl.18.00 – 21.00
Sted:  Strand Hotell 
Foredragsholder Psykolog Stian Tobiassen 
Tema 1. Hvordan leve med alvorlig/kronisk sykdom. 
Tema 2. Hvordan bruke egne ressurser i dette 
mestringsarbeidet.
Påmelding til Stian Mørland, tlf. 91612862 
E-post: stianmorland@hotmail.com 

Julebord 
Tid:  24. november kl. 18:00   
Mer informasjon kommer

NORILCO BERGEN
Mestringskurs - Å leve med stomi 
Tid:  06. november kl. 09:00 - 16:15    
Kontakt fastlege for henvisning
Kontakt NORILCO Bergen for mer informasjon

NORILCO NORD-ROGALAND
Medlemsmøte
Tid:  24 oktober kl. 19:00    
Sted:  Havnaberg Seniorsenter

Julemøte
Tid:  05. desember kl. 18:30   
Mer informasjon kommer

NORILCO NORDLAND

Julemøte m/middag i Bodø 
Tid:  29. november kl. 18:00
Sted:  Café Gidsken, Norsk Luftfartsmuseum
Invitasjon og mer informasjon sendes til medlemmer

NORILCO OPPLAND
Julemøte 
Tid:  25. november kl. 12.00     
Sted:  Hadeland Glassverk

NORILCO OSLO
Medlemsmøte/fagkveld
Tid:  17. oktober kl. 17:30   
Sted:  Stand ved Nationaltheatret stasjon

LOKALT

NORILCO AKERSHUS
Høsttur til København 
Tid:  5-7. oktober
Her er en faglig del og bedriftsbesøk til Coloplast, og 
en tur hvor alle kan hygge seg sammen.

Medlemsmøte/ fagkveld
Tid:  7. november kl. 18:30 
Sted:  Ski, Servicesenteret
Det faglige bestemmes av brukerne i Ski

NORILCO AUST-AGDER 
Medlemsmøte 
Tid:  16. oktober kl. 19:00 
Mer informasjon kommer
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NORILCO OSLO
Medlemsmøte
Tid:  14. november kl. 18:30  

Julebordtur til København
Tid:  24 – 26. november kl. 16:30 – 09:45  
Mer informasjon kommer

NORILCO SØR-ROGALAND
Mestringskurs ved lærings -og 
mesringssenteret Sus. 
Tid:  Tirsdag 28.11.17 og torsdag 30.11.17 

NORILCO Sør-Rogaland vil sammen med Lærings- 
og mestringssenteret, til høsten, arrangere kurs for 
deg som har fått stomi og dine pårørende.

NORILCO VEST-AGDER
Stormøte 
Tid:  11. oktober
Sted:  Scandic Bystranda.
Mer informasjon kommer

Julemøte
Tid:  29. novemberr
Sted:  Hotel Norge
Mer informasjon kommer

Onsdagsturer
Tid:  kl. 11
Oppmøtested: Parkeringsplassen ved
Svarttjønn i Baneheia/Eg i Kristiansand

NORILCO ØSTFOLD
Medlemsmøte 
Tid:  31. oktober kl. 18:30
Sted:  Odd Fellow, Fredrikstad
Mage-/tarmkreft ved overlege Andreas Stensvold
Aktuelle foreningssaker

Julebord
Tid:  08. desember 
Mer informasjon og invitasjon kommer

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.
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For Merete Erga betyr avgjørelsen at hun fortsatt vil 
bruke fritiden sin på å utøve spesialiseringen sin, når 
desperate finnmarkinger ringer. Målet med å få til 
prøveprosjektet var at denne hjelpen i ordnede 
former. Erga og medinitiativtaker og sårsyke-
pleier May Liss Berg ønsket å starte opp et 
tverrfaglig samarbeid, sammen med en lege, 
for et bedre tilbud.

- Det er ikke noen andre stillinger heller i Finn-
mark, med vår spesialisering, så det er ikke 
noe tilbud. Sånn det er nå er det ikke pasient-
grunnlag for mer enn en til to dager i uka. Vi 
ønsker oss et fast tilholdssted hvor pasienter 
kan komme med disse problemstillingene, fortel-
ler Erga.

Liten oppfølging og kompetanse
Noe hjelp har pasientene fått på sykehus, men prob-
lemet der er at ingen følger kroniske pasienter over 
tid.

- Innenfor stomi er det for dårlig. Det kan jeg si fordi 
de pasientene som har ringt har hatt alvorlige hud-
problemer fordi de ikke har fått den oppfølgingen 
som de skulle hatt. Det er jo fordi kompetansen ikke 
er tilgjengelig, forteller Erga.

Som med det meste i Finnmark, er det også et prob-
lem at det er så lange avstander, og vanskelig for 
pasientene å komme seg til sykehuset.

- Det er jo den lange avstanden til sykehus. Fra Alta 
til Hammerfest, som er det nærmeste er det jo 150 
kilometer. Og 550 kilometer til Kirkenes. Hvis de 
pasientene kan få hjelp i Alta så slipper de å dra den 
lange veien. Det blir litt tilfeldig her, hvem de får hjelp 
hos. Hvis jeg og Merete kan fange dem opp blir det 
de samme som kan følge med og se forandringer i 
tilstanden, sier Berg. 

Avslag i flere instanser
Den prekære situasjonen har imidlertid ikke vært 
god nok grunn for Fylkesmannen til å bevilge de 750 
000 kronene Alta kommune hadde søkt om til et 
prøveprosjekt. Det er konklusjonen selv om de selv 
påpeker at prosjektet har i seg satsningsområdene 
og målsetningene noen av de viktigste helsesatsin-
gene de seneste årene.

«Fylkesmannen har ikke funnet midler til å prioritere 
denne søknaden i år. Prosjektet har i seg satsning-
sområdene og målsetningene for både samhandling-
sreformen og primærhelsetjenestemeldingen. Vi 
anbefaler kommunen å søke om midler til prosjektet 
i 2018», står det i avslagsbrevet.

Får ikke stomiteam
i Finnmark
Før sommeren gav Fylkesmannen i Finnmark tommelen ned for støtte til 
et prøveprosjekt med et lite sår- og stomiteam i Alta. Antakelig blir det 
enda et år uten en eneste stomisykepleier i fylket. 

tekst: Margrethe Gustavsen foto: Privat

Merete Erga
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Alta kommune fikk også avslag på midler fra pengene 
som fulgte med opptrappingsplanen for habilitering 
og rehabilitering, med begrunnelsen at tilbudet ikke 
faller innunder ordningen, uten at Erga forstår helt 
hvorfor.

Reagerer sterkt
Mangeårig mentor i stomisykepleie Torill Olsen mener 
at avslagene bare er et symptom på at myndighetene 
ikke tar stomi på alvor.

- Mantraet om likt helsetilbud til all uansett bosted, 
gjelder ikke for stomiopererte i den nordlige del av 
Norge. Det finnes ikke utdannete stomisykepleiere 
som ivaretar stomiopererte i det offentlige helse-
vesen hverken i Nordland, Troms eller Finnmark. 
Dette til tross for at det i standardisert pasientfor-
løp for både blærekreft og tykk-og endetarmskreft 
anbefales at stomiopererte følges opp på stomi-
klinikk og/eller av stomisykepleier/stomikyndig. 

Hun reagerer spesielt på at det her var ildsjeler som 
ikke blir tatt vare på, og konsekvensene det har for 
faget på sikt.

- Når det så finnes entusiaster i Finnmark som vil 
få etablert et tilbud for stomiopererte betjent av 
utdannet stomisykepleier så er det jo utrolig trist 
at ingen offentlige instanser finner å kunne bevilge 
penger til dette. Tiltaket ville vært et viktig steg på 
veien for å bedre livskvaliteten til noen av de stomi-
opererte i Finnmark. Tiltaket kunne også bidratt til å 
forhindre at det nordligste fylket nok en gang står i 
fare for å bli tappe for ekspertise de så sårt trenger. 

Daglig leder i NORILCO, Simen Brændhaugen reager-
er også på historien fra Finnmark. Han er bekymret 
over den lave dekningen av stomisykepleiere, og 
spesielt i Nord-Norge. Han påpeker at det er svært 
viktig for NORILCO at det skal være likeverdige helse- 
tjenester uavhengig av hvor du bor i landet. Dette er 
et prioritert arbeidsområde for organisasjonen.

- Jeg mener at slike gode initiativ bør belønnes, og jeg 
er glad for at det finnes fagpersoner med engasje-
ment for at pasienter i vår målgruppe skal få gode 
tilbud. Det er åpenbart at fylkesmannen ikke har 
oversikt over hvor dårlig dekning det i vårt øverste 
fylke og jeg synes det er synd at fylkesmannen ikke 
kunne prioritere dette tiltaket. Jeg håper Alta kom-
mune søker igjen ved neste anledning, og om de gjør 
det vil NORILCO gjerne bidra hvis det er noe vi kan 
gjøre for å styrke søknaden, sier han.
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Onsdag 10 mai 2017 var det storslått åpning av Pasient- 
og pårørendetorget ved Nordlandssykehuset i Bodø. 
Både helsepersonell og Nordlandssykehusets ledelse 
var tilstede sammen med mange representanter fra 
brukerorganisasjonene. Det er Lærings-og mestrings-
senteret ved Nordlandssykehuset som har tatt initia-
tivet til etableringen, sammen med totalt 20 ulike 
brukerorganisasjoner. 

Torget skal være åpent fra kl. 10.00 - 14.00 onsdag 
og torsdag, og skal betjenes av ca 40 verter fra de ulike 
brukerorganisasjonene. 

Torget skal være en åpen møteplass der pasienter, 
pårørende og helsepersonell skal få informasjon om de 
ulike brukerorganisasjonene. Vertene har tilgang til et 
lite kontor hvor de kan ha samtaler med personer som 
ønsker det. De har også tilgang til PC hvor pasienter og 
pårørende kan få hjelp til å finne kvalitetssikret helse-
informasjon via internett. Hver dag skriver vertene logg 

med opplysninger om type henvendelser. 
I sin åpningstale sa direktør ved Nordlandssykehuset 
Paul Martin Strand blant annet følgende: 

« Brukerorganisasjonene har en kompetanse som 
mange har bruk for, og dere vil være et viktig supple-
ment til fagmiljøene på sykehuset. Å bli møtt med et 
smil og en kopp kaffe vil for mange gjøre ventetiden på 
behandling mye lettere». 

Fra NORILCO Nordland er det fire personer som har 
gjennomgått kurs og skal ta jevnlige vakter på Pasient- 
og pårørendetorget.  Vi er spente på erfaringene etter 
noe tid, men vi tror at ved å være synlig i Nordlands-
sykehusets travleste område så når vi pasienter og 
pårørende på en ny måte. Vi vil også knytte kontakter 
til andre brukerorganisasjoner, og lære av hverandres 
erfaringer. 

Etablering av Pasient- og pårørende-
torg ved Nordlandssykehuset i Bodø

tekst: Else Lindvig foto: Børre Arntzen, Nordlandssykehuset.

NORILCO Nordland er en av totalt 20 brukerorganisasjoner
som inngår i dette samarbeidet.

Her et lite knippe av de 40 vertene som har gjennomgått opplæringskurs og som treffes på det nye Pasient- og pårørendetorget 
ved Nordlandssykehuset i Bodø. Fra venstre: Anniken Evjen, rådgiver LMS, Ninny Jensen, NORILCO, Lene Pedersen, leder LMS, 
Per Dalhaug, PROFO, Tone Bentzen, rådgiver LMS, Viviann Aira, BURG Nordland, Ann- Ragnhild Krogh, Stoffskifteforbundet, Liv 
Jensen, Fibromyalgiforeningen, Else Lindvig, NORILCO, Anette Gullhav, ADHD Norge, Sarah Dahl, NAAF, Liv Broback Arntsen, 
Osteoporoseforeningen, Susann Helen Leithe, ADHD Norge, Rolf Hansen, Diabetesforbundet, Nina Nordheim, Landsforeningen 
for nakkeskadde, Harriet Henriksen, Osteoporoseforeningen, Elisabeth Jakobsen, Diabetesforbundet, Marit Hansen, Morbus 
Addison forening, Elisabeth Jensen, Bipolarforeningen, Tove Leirvik, LHL, Lisbeth Fjell Leithe, ADHD Norge og Tove Anita Jensen, 
Foreningen for søvnsykdommer.



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



Avsender: NORILCO, Pb. 78 Sentrum, 0101 OSLO
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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. 

 
 

               
tysk

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

Side 12for en enklere hverdag 2/2016

Hvordan ivareta 

urinveiene best mulig? 

Side 7

Nyhet! SpeediCath® 

Compact Set

Side 9

Assistanse

-Ingenting
å frykte

Reise med stomi

Mat og stomi

Side 14

Informasjon, råd, tips og erfaringer 2/2016

Reise med stomi

Side 4

Endringer i 

blåreseptlisten

Side 11

Assistanse

spiller kjelkehockey med gutta

Lena Schrøder,

Sykelig trøtt  
- fatigue

Side 16

Informasjon, råd, tips og erfaringer 1/2017

Opptur Down Under

Side 4

Brava beskyttende 
tetningsring

Side 6

Assistanse

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


