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Leder

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

Kjære NORILCO-venn!
Da har vi kommet et godt stykke ut i «høstsemesteret»
og det betyr at vi er inne i NORILCOs høysesong for
sentrale aktiviteter. Vi skal snart ha likepersonskurs,
og vi har gjennomført både Familiesamling, 35+ samling
på Montebellosenteret og ledermøtet 2017 har også
gått av stabelen. Disse arrangementene kan du lese
mer om i denne utgaven av NORILCO-nytt. For første
gang har vi samarbeidet med Montebellosenteret om
et arrangement der vi som forening er oppdragsgiver.
Fra mitt ståsted var 35+ samlingen en utrolig fin opplevelse. Montebellosenteret er en stiftelse som har
kurs for kreftpasienter og pårørende, og vi har nå erfart
at de har masse kompetanse på områder som er nyttig
for alle NORILCOs målgrupper. Jeg håper vi fremover
kan knytte et enda tettere samarbeid med Montebellosenteret.
Ledermøtet 2017 ble arrangert på Gardermoen, og
nesten alle distriktsavdelinger var representert på
møtet. Mye av samlingen ble brukt til organisasjonsutvikling og kursing. Det er utrolig inspirerende å
treffe våre tillitsvalgte. NORILCO er heldige som har så
mange engasjerte og kunnskapsrike tillitsvalgte – og
når vi i tillegg kan lære av hverandre, slik vi gjorde på
ledermøtet, da blir jeg veldig optimistisk på foreningens
vegne. På ledermøtet hadde vi flere kurs og vi fikk
inspirasjon fra andre organisasjoner. Vi fikk blant annet
høre om hvordan Kreftforeningen jobber med brukermedvirkning og hvordan LHL jobber for å få aktive og
levende lokallag gjennom Medlemsmodellen.
Høsten er også tid for statsbudsjettet. Forslaget som
ble lagt frem av finansminister Siv Jensen 12. oktober
innebærer ikke de helt store endringene for oss, slik
vi vurderer det. For NORILCO er det positivt at det er
foreslått 18 millioner til tramkreftscreeningprogrammet, og innenfor helse er det særskilte satsninger på å

redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelse samt at det skal være fokus på å bedre
kvalitet og pasientsikkerhet. Dette er positivt! For våre
medlemmer som har blåresept på stomiutstyr er det i
utgangspunktet ingen store endringer. Det som på sikt
kan være problematisk er at avansen som utleverere
– altså bandagister og apotek – får på stomiprodukter,
senkes. Det kan på sikt gå utover den gode servicen
som mange utleverere gir – men, budsjettet er ikke
ferdigbehandlet så det kan komme endringer. Våre
medlemmers lommebok vil merke en liten økning i
egenandelstakene. Egenandelstaket 1 på frikort er
foreslått økt med 53 kroner og egenandelstak 2 med 35
kroner.
I dette nummeret av NORILCO-nytt vil vi sette fokus
på pårørende. Pårørende er en viktig ressurs og de har
også egne behov som skal bli ivaretatt. I våre vedtekter
står det at foreningen skal jobbe for de pårørende, ikke
bare de som selv er operert eller rammet av sykdom.
Dette blir understreket av at pårørende i NORILCO
tilhører samme medlemskategori som de opererte og
sykdomsrammede. Pårørende er også hovedmedlemmer. Hovedstyret har besluttet at NORILCO skal melde
seg inn i Pårørendealliansen og vi driver et forarbeid
til søknaden nå. Innmeldingen er et signal om at vi
tar pårørendeproblematikk på alvor og at vi vil gi vår
støtte, vår stemme og vi viser solidaritet til pårørendesaken. Og i forlengelse av det, vil jeg benytte denne
lederen til å rette en ekstra takk til alle våre pårørendemedlemmer, våre tillitsvalgte som er pårørende og
våre likepersoner for pårørende. Dere er en viktig del av
NORILCO! Og til alle andre følger en liten oppfordring:
har du en pårørende som kan tenke seg å bidra til at
NORILCO får en enda sterkere stemme? Kanskje du kan
bidra med å verve en pårørende?

Klem fra Jane
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NORILCO Familiesamling

Mamma! Jeg er lekk!
NORILCOs Familiesamling ved dyreparken i Kristiansand

Når barnet ditt har stomi påvirker det hele familien. En helt vanlig hverdag kan plutselig snus på hodet og inneholde hyppige sykehusbesøk og
lange morgenstell, i tillegg til jungelen av produkter og rettigheter man
må orientere seg i. Da er det godt å sette av en helg sammen med andre
barnefamilier som går gjennom det samme!
tekst/foto: Ina Merkesdal

Jonathan er 7 år, og har vært med på familiesamling
mange år tidligere. Sammen med mamma Stine og
pappa Kennet synes de det er fint å møte andre familier som står i tøffe situasjoner på grunn av sykdom.
På årets familiesamling kom Jonathan stormende inn
i matsalen den første dagen med en klissvåt genser,
og ropte «Mamma! Jeg er lekk!» etter at han hadde
fått lekkasje i lekerommet. En av de eldre jentene
hevet knapt et øyenbryn og sa «Det der har skjedd
meg så mange ganger, det gjør ingenting».

blåste seg opp, og legene sa at det var unormalt at
det skulle gå så lang tid, men ville likevel sende den
lille familien hjem etter tre dager. Stine og Kennet var
førstegangsfødende, og ble naturlig nok bekymret.
De fikk til slutt overbevist legene om at de skulle ta
en ultralyd. Bildet på skjermen viste en tynntarm som
ikke var koplet sammen med tykktarmen, og den lille
kroppen ble umiddelbart sendt med ambulanse til
Rikshospitalet. Der fikk han en midlertidig stomi for
å avlaste tynntarmen.

- Sånt gleder et mammahjerte! Det betydde så mye
for meg at hun sa det, forteller mamma Stine varmt.

De neste månedene var den lille familien inn og ut av
Rikshospitalet, og guttens mage ble åpnet opp og
sydd igjen utallige ganger. Jonathan fikk etter 10 slitsomme måneder diagnosen Morbus Hirschsprung,
og fikk til slutt permanent ileostomi. Det nybakte
foreldreparet fikk minimalt eller ingen informasjon om hvor de kunne finne hjelp, søke rettigheter
eller takle den belastende hverdagen de hadde blitt
kastet inn i.

På familiesamlingen får barna mulighet til å se og
leke med andre barn som har pose på magen, og
foreldrene kan dele erfaringer og få hjelp til å takle
en hverdag utenom det vanlige. Denne gangen fikk de
eldste barna også lov til å bli med inn i dyreparken etter stengetid, på en privat dyreopplevelse der de fikk
holde gekkoer, og mate orangutanger og tigre!

En tøff start

Sykdomshistorien til Jonathan begynner allerede
det første døgnet etter fødselen. Han så ut som
en tilsynelatende frisk guttebaby, virket tilpass og
spiste normalt. Men han bæsjet ikke. Den lille gutten
spiste mindre og mindre, og begynte etter hvert å
kaste opp. Fremdeles kom det ingen avføring. Magen

Rettighetene de ikke visste de hadde

Først da Jonathan hadde fått diagnosen satte legen
på Rikshospitalet dem i kontakt med en sosionom.
På den tiden hadde de ingen anelse om hva en sosionom var en gang. Men sosionomen fortalte dem
hvilke støtteordninger de hadde krav på, og endelig
begynte de å få hjelpen de trengte.

Jonathan fikk sjokk da han så andre barn med
stomi i dusjen, det tror jeg han lærte mye av.
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Stine (Mamma)

NORILCO Familiesamling

Stine forteller at de først i ettertid fikk vite at de
kunne søkt om både grunnstønad, hjelpestønad og
omsorgslønn. Etter hvert har Kennet tatt ansvaret
for å finne ut hva de har rett på, og stått hardt på
for å få refundert mange av ekstrakostnadene de
har måttet legge ut for av egen lomme. De har fått
etablert en ansvarsgruppe med alle personene som
har noe med Jonathan å gjøre, slik at barnehage, kommune, fysioterapeuter og overleger kan snakke med
hverandre, i stedet for at Stine og Kennet må gjenfortelle alt til alle. I tillegg kan de nå også gi Kennets mor
omsorgslønn for å passe Jonathan slik at de også får
litt tid til å pleie parforholdet.

- Jonathan var 5 år før jeg og mannen min første gang
gikk på kino, og gjorde noe bare for å kose oss, forteller Stine.
Jobben har for de to foreldrene blitt et kjærkomment
fristed -et sted der de kan tenke på noe annet enn
sykdom. Stine begynte tidlig å ta noen arbeidstimer i
allerede i permisjonen bare for å komme seg vekk fra
den sykdomspregede hverdagen.

Ikke god nok

Jonathan har vært igjennom totalt 17 operasjoner. 12
av disse er reoperasjoner fordi stomien har trukket
seg inn. Da han var 5 år flyttet de stomien fra høyre til
venstre side og det skulle vise seg å bli den foreløpig
siste operasjonen.
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- Jonathan var 5 år før jeg og mannen min første gang
gikk på kino, og gjorde noe bare for å kose oss.
			

Stine (Mamma)

Endelig begynte familien å slappe av litt, og tok det
de hadde opplevd inn over seg. Som pårørende til
et alvorlig sykt barn er det en enorm påkjenning å
hele tiden sette egne behov til side og være omsorgsarbeider på heltid. Når situasjonen roet seg og de
gjenvant litt rutine og kontroll i hverdagen falt Stine
om på jobben, midt i kassa foran kundene sine. Da
skjønte hun at nå var det hun som trengte hjelp.
- Jeg følte meg som en dårlig mor, hadde mest lyst
til å gå fra begge to, jeg hadde jo ingenting mer å gi
likevel. Jeg var helt utslitt. Jeg fortalte det til Kennet,
og da knakk han helt sammen, sier Stine.
Kennet skal ha svart med å si «Hvis ikke du er god nok
er i alle fall ikke jeg god nok!». Det var dråpen som
fikk dem til å be om hjelp fra legen på Rikshospitalet,
og hun kontaktet BUP i Sarpsborg. Der fikk de fikk
etter mye om og men, tildelt en familiepsykolog og
familieterapeut ved en psykiatrisk klinikk i Fredrikstad, og siden da har hele familien gått. Dette er noe
Stine anbefaler på det sterkeste til andre.
- Det er jo vi som har gjort alt det vonde på ham. Vi
har tvangsholdt ham for å ta blodprøver, tvunget
ham inn steder på sykehuset som han ikke ville, det
er klart at slike minner gir traumer, både for ham og
oss. Familiepsykologen har hjulpet oss veldig for å
håndtere de tunge tankene i felleskap.

Første møte med NORILCO

Stine og Kennet fikk høre om NORILCO gjennom
apoteket, da Jonathan var 2 år. De tenkte at «Han
er for liten, enda» så de dro ikke på noe. De meldte
seg etter hvert inn kun for å få brosjyrer og informasjonsmateriell. Så hørte de om en familiesamling
som foregikk i Sarpsborg, rett i nabolaget. Påmeldingsfristen var for lengst gått ut, men siden det var
så nært ringte de bort og spurte om de bare kunne
stikke innom, og det endte med at de ble med på
samtalegruppene. Det var så givende at de har vært
med på alle samlinger etter det.
- Jonathan fikk sjokk da han så andre barn med stomi
i dusjen, det tror jeg han lærte mye av, ler Stine.

Foreldre på familiesamlingen

På årets familiesamling er det flere nye fjes, og ikke
mangel på ting å snakke om.
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- Vi sitter i oppholdsrommet på hotellet hver kveld,
og snakker oss foreldre i mellom, mens barna leker
og lærer av hverandre. Jeg kan tenke meg at som
foreldre, så synes vi sikkert alle sammen, at vi har opplevd den mest krevende situasjonen. Likevel er det
fint å høre hvordan andre takler lignende situasjoner.
Vi har vært gjennom mye, på hvert vårt sukker Stine.
Stine mener at foreldrene får minst like mye utbytte
av disse samlingene som barna. De fleste barna på
årets samling er eldre enn Jonathan. For oss med de
yngste barna lærer vi av erfaringene til foreldrene
med eldre barn.
- Jonathan er veldig direkte og åpen, han eier verken
skam eller sjenanse. Vi har vært åpne om alt med
ham, forklart hva stomi er i klassen hans og sånt.
Plutselig kan det skje noe som gjør at han vil skjule
det, og da er jeg redd han kan bli mobbet, og slutte å
være åpen når han kommer i de kritiske 11-13-årene
der alt er flaut. Det bekymrer oss, forteller Stine.

Han kommer til å måtte ta et vanskelig valg
Sykdommen Jonathan har er arvelig. Ingen i familien
hans har denne sykdommen, det er bare en dårlig
kombinasjon mellom moren og faren sine gener. Det
er mer vanlig at gutter får det enn jenter, men for
Stine og Kennet er det uaktuelt å få flere barn.

- Jeg er redd for å få et nytt sykt barn, jeg husker jo
alt vi har vært gjennom. Jeg har ikke samvittighet til å
føre det videre enda en gang.
Stine føler seg rimelig sikker på at Jonathan sine
barn uansett vil bli rammet av den samme sykdommen som ham selv. Han kommer til å måtte ta en tøff
samtale med sin utkårede en gang, og ta et vanskelig
valg.
- Vi kommer til å fortelle han alt om sykdommen, og
hjelpe han så godt vi kan, det er jo det eneste vi kan
gjøre, sier hun.
Vi spør Stine om hun har noen tips til andre nybakte
foreldre der ute, som ikke føler at de får informasjonen de trenger, og hun svarer
- Med en gang du kommer inn på sykehuset, be om et
møte med en sosionom. Stå på kravene, og be om hjelp!

“Boots Apotek HomeCare
gjør det enklere å
håndtere det å leve
med en diagnose.”
Personlig rådgivning med hjemmebesøk,
enkel bestilling og fraktfri levering.
Ring oss i dag for å høre hva vi kan
gjøre for deg.

Kundesenter
800 30 411

BootsHomeCare.no

STØRST PÅ SYKEPLEIEOG APOTEKVARER

NORILCO PÅRØRENDE

Pasientforeninger, også
for pårørende
Arild Tollefsen har vært svært aktiv i organisasjonen som distriktsleder i
Drammen og som tidlig pådriver for at pårørende skulle komme på dagsorden i organisasjonen. Som pårørende selv, kunne han heller ikke la det
ligge, da ektefellen hadde gjennomgått en operasjon med et endelig
resultat som ikke virket riktig.
tekst: Jacqueline B. Mikula foto: Privat

Distriktslederen har tung erfaring i hvordan det er å
være omsorgsperson i en hverdag der noen er avhengig av å ha den pårørende i nærheten. Ektefellen ble
stomioperert etter mange år med tarmproblematikk,
men operasjonen der tynntarmen ble lagt ut ble ingen overgang til det bedre for noen av dem med det
første, selv om de var forberedt på stomien.
- Jeg har som pårørende lært at det er veldig viktig
å hjelpe hverandre, ta vare på hverandre, og kjempe
selv om det er aldri så mørkt. Det har i hvert fall
hjulpet på vårt ståsted. Kona lærte å skifte pose på
sykehuset, men det var det. Hun fikk sperre da hun
kom hjem, så jeg skiftet jo på henne hele det første
året før hun overtok selv, forteller Tollefsen.

En kamp å bli hørt

Kona ble operert sommeren 1999, og ekteparet
meldte seg inn i NORILCO Drammen samme år.
Det var gjennom aktiviteten i foreningen at han fikk
vite at ikke alt var som det skulle være med konas
stomi. Hun hadde fått tynntarmen lagt ut som en
bøylestomi med to åpninger på magen, og legen
hadde sagt at denne stomien skulle være permanent.
Kona hadde det ikke bra, og kontakten med legen var
ikke uten konflikt.
- «Sånn skal det ikke være, det er jo en midlertidig
stomi», sa alle som var rundt meg i NORILCO. Jeg tok
det opp med overlegen som var ansvarlig, og han sa
at nei, dette var endelig.
«Nei», sa jeg – det skal ikke være sånn, og jeg ga meg
ikke, erindrer Tollefsen.
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På grunn av bøylestomien hadde kona lekkasje hele
tiden. Det kom væske fra der det ikke skulle være
noe. Kona skulle blant annet gjennom en undersøkelse som innebar kontrastvæske fra endetarmen,
men væsken kom ut gjennom stomien på magen, så
helsepersonellet fikk ikke gjort jobben sin.

Pårørende en sterk støtte

Det var først på et foredrag i regi av NORILCO
at vendepunktet kom, etter en tilfeldig prat med
nåværende professor emeritus Helge E. Myrvold.
Myrvold hadde innledet foredraget sitt med at en
«bøylestomi har du fra tre til seks måneder, punktum». Da hadde Tollefsens kone hatt den i snaut 4 år.
Tollefsen ba om en prat i en pause, og praten skulle
føre til endringer til det bedre for ekteparet.
- Hvis han hadde hatt en stol bak seg, så hadde han
satt seg ned. Han sa at hvis de ikke gjorde noe på
Ullevål, så kunne jeg kontakte ham, men det var ikke
sagt at han kunne gjøre noe han heller. Han måtte se
papirene på dette, forteller han.
Arild opplevde at han som pårørende måtte gå hardt
til verks for å få kona henvist fra Drammen til Ullevål.
Derværende lege gikk i permisjon dagen etter første
møte, så de måtte vente enda et halvår før de fikk
vite at legen ikke kunne gjøre noe. Deretter ble hun
henvist videre fra Ullevål til Trondheim. I Trondheim
ble kona endelig re-operert, fikk tykktarmen lagt ut
og med dette et helt nytt liv.

Ny unik stomipose
- Det har vært en beinhard måte å lære på. Du skal
ha noen som er friske for at du skal kunne overleve å
være sjuk i Norge. Men jeg ga meg ikke.
Jeg kjørte på til «the bitter end», og det ble bra til
slutt, sier Tollefsen.

Brukerorganisasjoner er gull verdt

NORILCO etablerte landets første og mest omfattende likepersonstjeneste tidlig på 70-tallet, og
skolering av likepersoner og helsepersonell er organisasjonens varemerke. For svært mange er det nyttig
å være med i foreninger der man kan treffe andre
som er i samme situasjon og utveksle erfaringer og
informasjon. Slikt er minst like viktig for pårørende.

• integrert luftingsluke for å tømme
ut luft og fjerne vakuum
• aktivt kullﬁlter gjør at store gassvolum
kan ﬁltreres ut av posen
• bekvemt vannavvisende non woven stoff
• selvheftende, ﬂeksibel og hudvennlig
plate laget av hydrokolloider

- Jeg har hatt veldig god nytte av NORILCO. Jeg har
fått mye ut av medlemskapet, jeg har lært noe fra
dag én. Og lærer noe enda. Blir aldri utlært, sier jeg.
Og man lærer mye av hverandre ikke minst, sier
Tollefsen.
For nye pårørende som havner i lignende situasjoner, er det godt å erfare støtte og den kunnskap
som medlemmer i brukerorganisasjonene besitter.
Pårørende som blir med på møter og aktiviteter,
betyr at kunnskapsutbyttet og forståelsen fordobles
når man er to om å dele på de samme tingene. Eventuelle forutinntatte holdninger og misforståelser
rundt sykdom og funksjonsnedsettelse avvæpnes
også.
- Ikke vær redd for å spørre folk som har stomi, eller
som har noen som kan svare. Nå har det blitt veldig
mye mer åpent enn det var, heldigvis. Det hjelper jo
for hvert år. Til å begynne med måtte jo foreningen
sende medlemsbladet i nøytral konvolutt, så det har
heldigvis blitt bedre, avslutter Tollefsen.

Jeg kjørte på til «the bitter end»,
og det ble bra til slutt.
			Arild Tollefsen

inga är lika! – www.dolema.com
Epost: hege.jessen@dolema.com
Telefon: 92059508
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Din sykdom rammer
meg også. Hardt.
Når sykdommen rammer, oppleves det som en selvfølge og dypt meningsfullt å stå tett sammen med den du er glad i. Men når sykdom blir langvarig og det røyner på, kan det ofte bli for mye for en familie, og omsorgsoppgavene kan gå utover de pårørendes relasjoner, egen helse og eget
sosiale liv.
tekst: Jacqueline B. Mikula foto: Privat

Kari Bøckmann, spesialistpsykolog med lang erfaring i
arbeid med pårørende til
langvarig syke, forteller at
pårørendeomsorg i dag
utgjør omlag 100 000 årsverk, og det er 130 000
timer fra det offentlige.
Pårørendeansvaret i
Norge i dag er derfor
betydelig. Deres innsats
er en viktig ressurs for
samfunnet og utgjør på
mange områder langt
mer enn bare en supplering av helsevesenet.
- Jeg har holdt mange kurs
for pårørende, både for
psykisk og somatisk syke, og vi
ser at pårørende utelukk-ende er
opptatt av den som er syk, og veldig
lite opptatt av sin egen situasjon og
hvordan sykdommen preger familien som
helhet. De færreste har et bevisst forhold til
dette, sier hun.
Det som gjør at en ektefelle, forelder eller voksne
barn tar på seg et slikt omfattende ansvar for en
nær person, er omsorgen for den som er syk. Som
pårørende ønsker man å påse at den syke behandles
med verdighet. De pårørende kjenner den syke best,
og det oppleves ofte at helsepersonell ikke alltid
forstår hva det handler om på det personlige plan.
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«Ha fokus på det dere får til, ikke det dere ikke rekker».
- Kari Bøckmann, spesialistpsykolog ved
Pårørendesenteret.no

Rammer hele familien

Hele familien blir påvirket når sykdom rammer én i
husholdningen. Man går fra en forutsigbar hverdag til
en livssituasjon med sykdom, usikkerhet, bekymringer, hyppige sykehusbesøk og lange opphold hjem-

NORILCO PÅRØRENDE

Den som er syk har også behov for å fortsette å være
en bidragsyter inn i familielivet og kjærestelivet
			

Kari Bøckmann

mefra. I tillegg skal pårørende sette seg inn i ukjent
kunnskap, rettigheter, og medisinske bivirkninger.
Det er derfor viktig at helsetjenestene ser pasienten
som en del av en familie.
- Det varierer veldig fra enhet til enhet hva slags
kultur man har med tanke på det å se, involvere og
støtte pårørende. Jeg ønsker meg et økt familieperspektiv i helsetjenesten både i spesialisthelsetjenesten, og i de kommunale helsetjenestene. Myndighetene er veldig tydelige på at de ønsker dette, og
det er en av grunnene til at det nå er utviklet en
ny nasjonal veileder for involvering av og støtte til
pårørende, forteller Bøckmann.

Påtar seg for mye

Mange som lever med langvarig syke og/eller med
funksjonsnedsettelser beskriver ofte møter med
NAV, hjelpeapparatet, sykehus, og andre involverte
etater som ekstremt belastende. Den pårørende
påtar seg også å være et stabilt knutepunkt på vegne
av pasienten, med oversikt over avtaler i kalenderen
til å opprettholde kommunikasjonen med og mellom
de ulike instansene. En slik rolle blir tung ved siden av
å balansere jobb og familieliv.
- Pårørende påtar seg ofte store omsorgsoppgaver
for den som er blitt alvorlig syk. Mange ganger
overtar pårørende alle oppgavene. Den ene overtar
absolutt alt av å betale regninger, bil, kjøpe inn mat
samtidig som de skal være en støtte og ha oversikt
over medisiner, rettigheter, ta vare på barn, huske
bursdager, osv. Den samlede belastningen er ofte
svært stor, forteller Bøckmann.

Skjev fordeling

- I akutte situasjoner er det som regel sånn at alt
fokus og det meste av familiens ressurser rettes mot
den som er syk. Pårørende har bare lyst til å hjelpe
til så mye som overhodet mulig. Egne behov kjennes
uvesentlige. I akutte situasjoner kan dette være helt
rett. Men pårørende bør være oppmerksomme på
om dette er omsorgsoppgaver de bør påta seg når
sykdom vedvarer over lengre tid. Man bør stoppe opp
og tenke “Er det sånn vi vil ha det?”. Pårørende bør
være oppmerksomme på at de ikke overtar oppgaver
som den som er syk kan gjøre selv. Den som er syk har
også behov for å fortsette å være en bidragsyter inn i

familielivet og kjærestelivet, forklarer Bøckmann
Det er lett å glemme eget behov for å tilbringe tid
med familiemedlemmer, og deres behov for å tilbringe tid med deg og de andre i familien.
- Hvis du bruker all din tid på å være sammen med
ektefellen, mister kanskje barna dine og barnebarna
dine tid med deg. Kanskje kan du gjøre avtaler med
barna om å være hjemme sammen med den som er
syk, så du med trygghet og god samvittighet kan
komme deg ut og få positive opplevelser sammen
med andre du er glad i, foreslår Bøckmann.

Forbudte følelser

På toppen av det hele kommer alle følelsene. Det å ikke
føle seg fri når en skal være tilgjengelig for den som er
syk, eller at fremtiden sammen ikke ble som planlagt.
- Det å kjenne på sorg for tap av funksjoner, mindre
frihet, andre fremtidsutsikter, annerledes seksualliv og tap av muligheter er også helt vanlig og helt
naturlig. Pårørende har lov til å kjenne også på slike
følelser. Mange tenker imidlertid at det at de føler
feil, og at slike følelser er noe de bare må skyve unna,
sier Bøckmann. Dersom pårørende jobber intenst
med å skyve unna følelser som er vonde kan de
imidlertid ha mindre kapasitet og ro til å kjenne på
alle de gode følelsene og glede seg over fellesskap,
kjærlighet og alt det som også er godt.
Følelsen av å ikke kunne gjøre de samme tingene som
før, eller gjøre ting sammen blir en sorg i seg selv, og
innestengte følelser som frustrasjon eller sinne kan
oppstå.
- Sinne kan være rettet mot partner, venner eller mot
den som er syk. Mange pårørende kan også være
sinte på seg selv, for at en ikke strekker til eller fordi
en ikke er tålmodig nok eller fordi en kjenner at en
rett og slett ikke burde være sint. Men akkurat det
sinnet en retter mot en selv eller den som er syk, det
er nesten ikke lov å si høyt. Mange skammer seg, og
biter det i seg. Jeg pleier å si at det er en helt naturlig
reaksjon på det å være i en krevende livssituasjon.
Og jeg tenker at mange pårørende trenger å lære seg
at de følelsene som dukker opp - de er helt greie, helt
naturlige og forventet, men også svært slitsomme,
forklarer Bøckmann.
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- Det er mange pårørende jeg har henvist videre til
egen behandling på voksenpsykiatrisk poliklinikk,
og jeg anbefaler alltid pårørende til å ta kontakt
med egen fastlege og fortelle om situasjonen. Ikke
nødvendigvis fordi det må settes inn tiltak, men fordi
det skal være noen som spør dem hvordan de har det
oppi alt, og sørge for at det er noen som kan følge
med på deres situasjon. Det å være pårørende med
alle de belastninger dette medfører kan sette seg i
nakke og rygg og er stress. Veldig mange pårørende
kjenner ikke etter, at det har skjedd noe med kroppen,
og de setter det gjerne ikke i sammenheng med det
at de er pårørende, sier Bøckmann

Det er hjelp å få

For en nedstemt og sliten pårørende er det ikke like
lett å finne ut av rettigheter eller å tenke seg til hvor
man finner hjelp. At det befinner seg en sosionom
på mange sykehus som man kan snakke med, er ikke
automatisk kunnskap. Å søke via NAV sine nettsider
er snart et eget fag – og for en person som ikke er så
nettvant kan slikt være uoverkommelig.
- Jeg har vært med å utarbeide en ny nasjonal
pårørendeveileder, som kom ut i januar. Der er det
veldig tydelige anbefalinger for hvordan helsepersonell skal møte pårørende. På mine kurs har jeg
sagt “bruk gjerne veilederen når dere er i møte med
helsepersonell og referer til konkrete anbefalinger,
for eksempel: Det står her at dere har plikt til å gi
meg som nærmeste pårørende informasjon. Hvis den
som er syk sier at det er greit, vil jeg gjerne ha det”,
opplyser Bøckmann
I veilederen har forfatterne vært opptatt av hvordan
man skal involvere de pårørende for den som er syk,
og hvordan man skal støtte pårørende for deres egen
del. Man må ha begge i tankene.

Meld deg inn
i me+på
www.convatec.no

NATURA
ESTEEM

© 2017 ConvaTec Inc.® / TM Varemærker tilhørende ConvaTec Inc.

For at den pårørende selv skal unngå å gå helt i kjelleren, er det viktig å ta vare på seg selv og egen helse.

- Det finnes flere steder en kan finne god informasjon;
helsenorge.no, helsebiblioteket.no og pårørendesenteret.no er noen slike steder. Pårørendesenteret.no
har også en telefontjeneste.
Det å møte andre mennesker som er i samme
situasjon er noe jeg vil anbefale. Mange forteller
at de opplever det svært nyttig å være i bruker- og
pårørendeorganisasjoner, avslutter Kari Bøckmann.
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Kjemper i evig motbakke
Sisyfos måtte rulle steinen opp fjellet til evig tid. Det var straffen fra
gudene for å prøve å lure døden. Nina Bakkefjord har sin egen stein, gitt
henne av norske myndigheter, fordi hun og andre foreldre til alvorlig syke
barn lurer døden hver eneste dag. Det må de gjøre for barna sine.
tekst: Jacqueline B. Mikula foto: Privat

- Man kan ikke velge å gå ut i jobb og ta
risikoen på at barnet dør. Det høres
ut som det er store ord jeg bruker,
men det er faktisk sånn for noen
av de mest alvorlig syke barna,
sier Bakkefjord. Det er nesten
umulig for kommunene
å bygge opp nødvendig
kompetanse rundt de barna
med de mest kompliserte
medisinske tilstandene.
Hun står i front for kampanjen av foreldre som har
gått hardt ut mot endringer
i pleiepengeordningen
for foreldre med barn som
har alvorlige og livstruende
sykdommer.
Med de nye reglene som trådte i
kraft fra 1. oktober i år er det flere
som får pleiepenger for pleietrengende barn, men det har nå blitt satt en
tidsbegrensning (se faktaboks). Etter bare
et år får man bare 66 prosent av beløpet, og etter fem år er man helt ute av ordningen. De med de
alvorligst syke barna blir «straffet» enda hardere i
det nye regelverket, fordi kvoten ikke tar hensyn til
om det er én eller flere foreldre som ikke kan jobbe.
Da deles kvoten på to.

Forskjellsbehandler barn

Det er gjort unntak fra kvoten for de som får livstruende sykdommer, men unntaket gjelder ikke om
den livstruende sykdommen kan karakteriseres
som varig. Det betyr at for eksempel Bakkefjords
sønn ikke vil være dekket av unntaksbestemmelsen
dersom hans sjeldne tarmsykdom kommer inn i en
livstruende fase.

- De har bestemt at barnet vårt, som har en varig
alvorlig lidelse som det ikke finnes noe behandling
for, ikke trenger foreldrene sine på sykehus like mye
som de som har en sykdom man kan bli frisk av. De
som er varig syke skal ta til takke med kommunale
ordninger etter 1300 dager, også når de er lagt inn på
sykehus. Barn fungerer ikke på den måten, sier hun.
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- Vi får jo ikke noe kveldstillegg eller helgetillegg eller
noe som helst annet. Og vi krever det heller ikke. 		
Nina Bakkefjord

Bakkefjord opplever at myndighetene ikke ser hvor
alvorlig situasjonen er for de som blir stående utenfor ordningen.
- Regjering og politikerne er ikke i stand til å ta innover
seg, at det faktiske valget de utsetter foreldre med
alvorlig syke barn for er: «Skal vi få mat på bordet
og få betalt regningene og la barnet vårt være uten
foreldrene på sykehuset? Eller skal vi være hos barnet
vårt på sykehuset nå som det trenger foreldrene
sine mer enn noen gang, men da må vi la hus og hjem
ryke?» Tryggheten til søsken, det lille som er igjen
av hverdag, huset og tingene sine skal man ikke unne
disse familiene?

Blottstillelse

I kampen for å få en fungerende ordning for alle
foreldre med alvorlig syke barn, ble til slutt verdighet
og privatliv til en luksus familien måtte kaste over
bord. Etter å ha sendt høringssvar og masse fortvilte
eposter til komiteer med personlige historier, laget
til slutt Bakkefjord en video med sønnen. Eneste
mulighet som var igjen var altså å blottstille sin fortvilelse og sårbarhet fullstendig, og håpe at det rørte
ved dem som bestemte over livet deres.
Siden har andre foreldre fulgt etter, og lagt ut videoer
av sine barn.
- Foreldre begynte å engasjere seg, og var villige til å
legge ut historiene sine, og det gjør man jo ikke med
lett hjerte. Jeg har jo to andre barn, på 10 og 15, og hun
på 15 vil egentlig ikke at jeg skal være i media i det
hele tatt. Det er jo litt sånn uetisk at man skal måtte
gå til det skrittet, men vi ser at det er det eneste som
hjelper. Det hjelper ikke å skrive brev.
Bakkefjord og de andre foreldrene fikk enorm
respons på sosiale medier. Det har utløst en stor
debatt, med flere forslag om hva som bør gjøres med
de mest problematiske endringene.
- De folkevalgte begynner ikke å høre før de skjønner
at de får hele befolkningen mot seg hvis de ikke gjør
det. Det er jo ille at det er sånn, sier hun.
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Før endringene i ordningen skulle behandles, ble
det sendt massivt med mailer direkte til Helse- og
sosialkomiteen, og mange foreldre engasjerte seg.
Det hjalp imidlertid lite.
- Det må ut i det offentlige for at de skal skjønne
at her er det ikke bare “noen sytete foreldre som
klager”, forteller Bakkefjord.

En ufrivillig kriger

Akkurat nå står kampen om endringene i pleiepengeordningen. Det er likevel på langt nær den eneste
kampen Bakkefjord har vært tvunget inn i. Noen har
hun tatt for sin egen sønn, og noen for andre alvorlig
syke barn. Hun har ikke hatt noe ønske om å ta disse
kampene, men føler ikke hun har hatt noe valg. Hver
gang hun har søkt ordningene som skal hjelpe henne
og familien så legger kommunen seg på for lavt nivå.
Alle fremskritt har vært en kamp.
- Vi har jo ikke kamper kun mot det statlige byråkratiet. Det gjelder jo alle ordningene i kommunen også.
Foreldre opplever stadig å ikke bli lytta til når vi
snakker om hva som må til for at barnet vårt skal ha
forsvarlige nok tjenester til at vi tør å dra bort når
man har avlastning , eller på jobb, forteller hun.
Bakkefjord har akkurat fått hjelp av pasient og brukerombudet til å anmode fylkesmannen om å vurdere
forsvarligheten i sønnens helsetjenester. Både spesialsykehuset og foreldrene opplever helsetjenesten
som sønnen får under avlastning som utrygge.
- Jeg blir så trist over at jeg har brukt så mye blod
svette og tårer på å skrive klager, og være i møter
uten å bli lyttet til, eller vist vilje fra kommunen til å
se løsninger. Hvorfor må det gå så langt? Hvorfor
legges det opp til at foreldre må klage for å få på
plass ordninger som er verdige?
Bakkefjord mener at det er en bevisst strategi fra
kommunen, som håper at man ikke orker å klage.
- Svært mange orker faktisk ikke det. Det er en stor
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tilleggsbelastning å måtte være klagete, man får
stemplet på seg at man aldri er fornøyd og samarbeidsklimaet blir ofte enda dårligere, sier hun.

Måtte si opp jobben

Bakkefjord har de siste årene kun hatt rett til pleiepenger i de ustabile periodene av sønnens sykdommer.
Det ble allikevel for vanskelig å være i jobb så lenge
det var massivt med oppfølging i hverdagen som
faktisk gikk på helt konkrete sykepleieroppgaver,
blant annet å gi intravenøst og overvåke sønnen hver
kveld. Han har mange diagnoser og til sammen er det
svært arbeidskrevende medisinske oppgaver hun
har ansvaret for. Bakkefjord har derfor måttet gi opp
jobben som sosionom nå midlertidig.
- Flere foreldre mister jobbene sine fordi det ikke er
trygt å dra fra barna og overlate dem til kommunalt
ansatte. Hos oss kreves det lang tid før man er ordentlig kjent med sønnen vår og problematikken hans.
Han sier ikke fra om smerte og er nærmest umulig
å tolke på hva som er galt dersom man ikke kjenner
han spesielt godt. Særlig det at han er avhengig av
intravenøst, som utgjør enorm risiko for livstruende
infeksjoner, gjør at jeg er totalt kontroll freak forteller
Bakkefjord.
Gjøres det en feil i prosedyrer kan det medføre
livsfare for gutten. Hun er fulltids omsorgsperson for
sønnen, og hun har ennå ikke på plass en helsehjelp
under avlastningsdøgnene som hun opplever som
trygg. Hun ønsker å komme tilbake i arbeidslivet,

men det er ikke mulig før sønnens tilstand og hverdagen er mer stabilisert. Til da er sønnens velferd
nødt til å være i førersetet. Nettopp derfor har
debatten mellom politikerne i pleiepengesaken vært
så sår å følge.
For Bakkefjord føles mye av retorikken som mistenkeliggjøring, og bagatellisering av den situasjonen
hun og andre er i.
- Det lages et inntrykk i befolkningen om at vi har et
valg, og egentlig bare er late eller vanskelige som
ikke vil ut i jobb. Det Høyre og Arbeiderpartiet sier
er “Det skal alltid lønne seg å jobbe”. Da kan jeg si til
motsvar at “Det er jo akkurat det vi gjør. Mange jobber
24-7 men vi jobber ikke på arbeidsplassene våre. Vi
gjør alt annet enn å sitte i sofaen og ta det med ro.”
Hun peker på at mange foreldre selv står for opp mot
tre arbeidsskift i døgnet som samfunnet måtte stilt
opp med, hvis foreldrene ikke hadde stilt opp.
- Vi får jo ikke noe kveldstillegg eller helgetillegg
eller noe som helst annet. Og vi krever det heller ikke.
Vi ønsker å gjøre det vi kan for at barna våre skal
overleve, og at de skal ha en hverdag som gir dem
livskvalitet. De skal ikke måtte være engstelige for
å bli utsatt for traumatiske opplevelser når de må
igjennom helt nødvendige medisinske prosedyrer
verken på sykehus eller i hjemmet ,uten at foreldrene
er til stede og kan være der som støtte for dem.
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Bekymret for framtida

Bakkefjord mener det er bra at pleiepengeordningen
fra 1. oktober 2017 innlemmer flere familier med syke
barn, men det hjelper allikevel kun kortsiktig, all den
tid det er laget en kvote som kan brukes opp.
- Det å kutte i andre enden i den samme ordningen for
de med de alvorligste situasjonene for å kunne ha råd
til å innlemme flere er ikke Norge en verdig politikk.
Norge har råd til en verdig pleiepengeordning for alle
som trenger det mens de har kontinuerlig pleietrengende barn, sier hun.
Hun er glad for at endringer antakelig kommer gjennom, men mener det er mye igjen. Hun er bekymret
for at politikerne ikke ser hele bildet.
- Jeg har tro på at det blir en endring, det ser jo sånn
ut, men vi kan ikke hvile på laubærene og tenke at vi
er i boks med en god endring. Jeg har tro på at noe
blir tatt opp, men det må et flertall til. Det jeg er redd
for er jo hva det nye forslaget blir, for det er jo veldig
mange fallgruver å gå i.
Hun er redd for at graderingsreglenes strenghet ikke
blir gjort noe med. Nav krever at foreldre jobber
tilsvarende tid barnet kan være i skole eller barnehage eller annen avlastningsordning noen får timer.
Det taes ikke hensyn til om de samme foreldrene må
overvåke barnet sitt på natt, eller er bundet totalt
resten av døgnet med store pleieoppgaver. Bakkefjord mener at det også må lages unntak i graderingsreglene slik at de med alvorlig syke barn, for
eksempel barn som kommer til å dø, ikke opplever
at foreldrene tvinges tilbake i jobb fordi det er helt
nødvendig av medisinske hensyn at de har en sykepleier hos seg.
Det mangler helt vern for barna med lidelser som
forverres i det nye lovverket.
- Jeg ser jo at fokuset fra politikernes side på endringer som må til handler om å bedre paragrafen
der vilkåret for tildelingen står og unntaksregelen.
Men jeg mener at det er mye annet man også må endre.
Det er så mange nyanser i disse situasjonene at
mange kommer til å falle utenfor, hvis man ikke også
lager unntak i graderingsparagrafen. Det er viktig
at det også endres tilbake dette med at foreldre til
psykisk utviklingshemmede over 18 år får pleiepengerettigheter igjen. Det er ganske alvorlig at disse etter
18 sees på som voksne. De er små barn med barns
behov.
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Kampene er nok ikke over for Nina Bakkefjord, men
hun skal ta det mer rolig med politikken framover.
Det er hun nødt til, av hensyn til familien og sin egen
helse.
- Etter jeg har vært på møte i Stortinget har jeg sagt
til meg selv at jeg må ta en pause fra dette, eller
så kommer jeg ikke til å stå på beina snart. Men da
håper jeg noen andre foreldre fortsetter, og at man
får fokus på disse andre tingene, og ikke bare vilkårsparagrafen.

SITUASJONEN I DAG
- Hvis man har barn som har et kontinuerlig
pleiebehov over lengre tid, kan man få pleiepenger i inntil 1300 dager, med permisjon fra
jobb. (Halvparten av tida om begge foreldrene
må være på pleiepenger)
- Etter ett år går man ned til 66 prosent av
inntekten. (Halvparten av tida om begge
foreldrene må være på pleiepenger, og begge
foreldres inntekt går ned til 66 %)
- Dette gjelder barn opp til 18 år.
- Unntak for grensen på 1300 dager kan gis ved
livstruende sykdom, men kun dersom den livstruende sykdommen ikke kan anses som varig
Er man omfattet av unntaket vil man kunne få
66 prosent av inntekten i en ny kvote.

Endringer foreslått i Stortinget:
- Unntak også for livstruende sykebarn med
varig tilstand.
- Ordning utover 18 år ved psykisk
utviklingshemming.
- Full inntektskompensasjon i hele pleiepengeperioden.

NORILCO LEDERMØTE

Ny giv på Ledermøtet
I salen sitter tillitsvalgte som har engasjert seg i foreningen i over 15 år,
side om side med nye tillitsvalgte. Vi er samlet for å få nye ideer og hjelpe
hverandre på tvers av avdelinger, og programmet har lagt til rette for
både faglig påfyll og erfaringsutveksling. Likevel skjer kanskje det aller
viktigste arbeidet i pausene, over en kaffekopp og rundt bordet.
tekst/foto: Ina Merkesdal og Malin Svinndal

Den som har skoen på vet også
hvor den trykker
Nina Adolfsen har ansvar for
brukermedvirkning i Kreftforeningen og startet helgen med
et foredrag om viktigheten av
brukermedvirkning. En nyhet
på området er at brukermedvirkningen har fått
sin egen portal der det er
mulig å se små introduksjoner om det å være med i
et brukerutvalg.

- Brukermedvirkning betyr
at man bruker den erfaringen man har til å forbedre
systemet. Ideen er at det er
den som har skoen på som vet
hvor den trykker, sier Nina Adolfsen som selv startet karrieren
som brukerrepresentant.
Mange pasienter sitter igjen med nyttige erfaringer om helsevesenet og helsevesenets prosesser. Med disse erfaringene
kan brukerrepresentanter løfte frem egne opplevelser for å gi råd eller påvirke et brukerutvalg.

Valg av ny kontrollkomité

Selve Ledermøtet var raskt unnagjort, der den
viktigste saken var supplering av kontrollkomiteen.
Komiteen bestod på forhånd av Villy Tjerbo og
Knut Ellingsen, og er nå blitt supplert med Jorunn S.
Movold. I tillegg må vi applaudere at vi har fått en
kontrollkomité som mestrer kunsten å legge frem
forslag til egen instruks og få latter i salen!

Nina Adolfsen og Jane Halvorsen

Hvordan kan vi bli bedre?

Det er i forkant av helgen blitt gjort en medlemsundersøkelse blant NORILCOs medlemmer, der
medlemmene har gitt oss en tilbakemelding på hva
vi gjør bra, og hva vi kan bli bedre på. De viktigste
funnene fra undersøkelsen ble lagt frem i plenum,
og distriktsavdelingene vil også få sine lokale funn
tilsendt.
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KoloBa Soft® Black Edition
endelt kolostomipose med
innebygget nytt filter!

Midi

Filter
Åpning for inspeksjon
Mini

Non-woven forog bakside
Innebygget skillevegg
gir ekstra beskyttelse

Dette vil danne et viktig grunnlag for hvordan vi skal
jobbe fremover.
Som en forlengelse av dette fikk vi også en innføring
i Medlemsmodellen dagen etter. Ragnhild Rørvik
jobber som rådgiver i Landsforeningen for Hjerte- og
Lungesyke (LHL), og ga oss innsikt Medlemsmodellen -en modell for å rekruttere, aktivisere og beholde
medlemmer. Full av engasjement formidlet hun
hvordan vi må se oss selv utenfra, og tenke gjennom
hva vi gjør, hvordan vi gjør det, og ikke minst; hvorfor
gjør vi det akkurat sånn?
Deltakerne ble delt inn i grupper, og måtte skrive ned
argumenter for hvorfor man ikke skal bli medlem
i NORILCO. I den neste øvelsen byttet gruppene
besvarelser, og skulle komme med motargumenter til
de ulike punktene. Det var interessant å se hvordan
de fleste argumentene i den første øvelsen var misforståelser, og hvor viktig det var at deltakerne fikk
argumentene i den andre øvelsen under huden, for å
kunne presentere organisasjonen vår på en god måte
i fremtiden.

Lav terskel
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.

I tillegg til fokus på medlemsrekruttering ble det
holdt faglige innlegg i parallelle kurs av sekretariatet.
På styrekurset fikk deltakerne tips til å ha et godt
styresett lokalt, og hva de ulike rollene i styret skal
innebære. Det ble også holdt et søknadsskrivekurs
for å hjelpe distriktsavdelingene med å finne nye
måter å skaffe seg inntekter på.
Styreleder, Jane Halvorsen er svært fornøyd med
helgen;
- Jeg likte spesielt godt diskusjonene under DAs
time, det er flott at det nå er lav terskel for å si
noe i plenum, og at folk tør å komme med kritiske
spørsmål. Alt som ble sagt synes jeg at var konstruktivt, relevant og lagt frem på en ordentlig og høflig
måte, og det ble delt mange tips vi kan ta med oss
videre. Da kan det vel ikke bli bedre?

det er flott at det nå er lav terskel
for å si noe i plenum, og at folk tør
å komme med kritiske spørsmål.
			Jane Halvorsen

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

NORILCO LEDERMØTE

Fire på møtet
Navn:
Odd Magne Bekkelund
Distriktsavdeling:
Akershus og
hovedstyret

Hva var det viktigste du har lært i helgen?
Medlemsmodellen og de åtte trinnene i den var
veldig interessante. Det at man ikke begynner i
feil ende når man skal nå ut til nye medlemmer.
Hva var som var mest interessant av
foredragene i helgen?
Ragnhild Rørvik sitt foredrag om medlemsmodellen var jo veldig bra. Det er helt sikkert
at vi kommer til å ta med oss de tipsene fra
henne videre. Distriktsavdelingene burde bruke
disse aktivt. Det var et kurs som skrapte litt i
overflaten. Kanskje det hadde vært aktuelt med
et kurs som går litt dypere senere? Det kunne
vært nyttig for hele NORILCO, både sentralt og
i distriktsavdelingene.
Ble du kjent med noen nye i helgen?
Absolutt, mange. Det var hyggelig.

Navn:
Alf Henrik Sauge
Distriktsavdeling:
Buskerud

Hva er det viktigste du har lært i helgen?
Jeg lærte mye av medlemsmodellen som ble
presentert. Det er på samme måte vi jobber i
dag, men modellen viste en litt mer strukturert
måte å jobbe på. Tror det er mange som har
noe å lære av det.
Hva var det som var mest interessant
av foredragene i helgen?
Mest interessant var medlemsmodellen.
Ble du kjent med noen nye i helgen?
Jeg var sammen med de samme gamle i helgen.

Navn:
Katinka Hauge
Distriktsavdeling:
NORILCOs Ungdom
Bergen
Hva var det viktigste du har lært i helgen?
Det viktigste er egentlig det å presentere organisasjonen vår, altså formålet til NORILCO.
Det å ta et lite overordnet blikk på organisasjonen. Hva er det NORILCO egentlig står for?
I tillegg vil jeg nevne at det NORILCO Nordland
presenterte om hvordan de arbeider med handlingsplanen var veldig interessant. Det var fint
å få litt input fra andre om hvordan de gjør det.
Det er virkelig noe å lære av.
Hva var som var mest interessant av
foredragene i helgen?
Den siste delen av foredraget på søndagen om
medlemsmodellen. Den given som foredragsholderen hadde. Det var fint å høre fra en som
ser på oss litt annerledes. Det var nyttig med
de konkrete oppgavene vi fikk hvor vi faktisk
måtte argumentere.
Ble du kjent med noen nye?
Ja, det ble jeg faktisk.

Navn:
Stian Mørland
Distriktsavdeling:
Aust-Agder

Hva var det viktigste du har lært i helgen?
Mest interessant var medlemsmodellen. Prøve
å ta noe hjelp av det på lokalt plan. Det så litt
voldsomt ut for en bitteliten forening som oss.
Hva var som var mest interessant av
foredragene i helgen?
Søknadsskrivekurset var veldig bra, moro å se
så engasjerte foredragsholdere.
Ble du kjent med noen nye i helgen?
Jeg fikk hilst på noen nye som jeg ikke har sett
før. Noen har jeg sett før men ikke snakket med.
Derfor var det veldig hyggelig å få snakket med
dem nå.

21

NORILCO 35+ SAMLING

35+ samling på
Montebellosenteret
I naturskjønne omgivelser på en ås like ved Lillehammer ligger Montebellosenteret. De hvite veggene huser dyktig fagkompetanse, deilig mat og en
rolig atmosfære; perfekt for personer i en sykdomspreget hverdag som
trenger å hente seg inn igjen. 32 deltakere fra NORILCO møtte forventningsfulle opp til en helg med fokus på livsmestring, fysisk aktivitet og
ernæringsråd.
tekst: Ina Merkesdal foto:Trond Gausemel/Birgithe Nilsen

Montebellosenteret skal bidra til at
kursdeltakerne henter frem nye
krefter og blir best mulig rustet til
livet videre. Med god hjelp fra
NORILCOs egne frivillige fikk
deltakerne et helgeopphold
her som uten tvil svarte til
forventningene!
Geir Osgjelten (53) og
styreleder i NORILCO, Jane
Halvorsen (58) har vært
sammen i 2 år, og i den
perioden har Geir funnet
glede i å delta på NORILCOs arrangementer, for å se
hva kjærestens engasjement
for foreningen dreier seg om.
Han møtte Jane da hun var på
sitt friskeste, og synes det gir et
interessant innblikk i hennes fortid når han møter andre pasienter
som står i de samme utfordringene
som Jane er ferdig med.
Geir er en av seks mannlige deltakere på samlingen, og den eneste pårørende.
- Det er ikke ofte jeg er med på slikt, jeg var med til
Kiel med Akershus-avdelingen for 2 år siden, også
var det dette nå da. Jeg trivdes veldig godt på denne
samlingen, og det var fint at det var fokus på ernæring og livsmestring, det kan man jo alltid ha glede
av å få litt oppfriskning om, for meg som bare er
pårørende også, sier Geir.
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Vinnerlaget av lagkonkurransen,
Bakerst f.v.: Terje Enes, Karen Tobine Faret
Løvsland og Birgithe Nilsen, Fremme f.v.:
Bente Vevik, Lisbeth Hagberg og Bente Grut

Fysisk aktivitet var et av temaene samlingen ville ha
fokus på, og en del i programmet mange kviet seg til.
Alle måtte være tilstede for å se hva det gikk ut på,
og selv om det var valgfritt å delta viste det seg at de

NORILCO 35+ SAMLING

små, finurlige lagkonkurransene tente kamplysten
nok til at alle til slutt ble med.
- Det var kaldt, men det glemte vi! Det var jo bare
moro, forteller Jane.
Lagkonkurransene var en fin måte for deltakerne å
bli godt kjent, og en morsom start på helgen. Samtidig
fikk deltakerne se at selv små øvelser og lavterskel
stafetter kan være fysisk aktivitet. Det er gøy, og noe
som alle kan delta på.
Før samlingen var det mange som gledet seg til foredraget om ernæring, det er et tema som erfaringsmessig engasjerer de som har stomi. Camilla Aasen
Mæland er fagansvarlig for ernæring på Montebellosenteret, og holdt et engasjerende foredrag, der
hun gikk inn på ulike matvarer som kan gi knip og
stopp, danne gass, eller gi fast eller løs avføring.
Flere merket seg også FODMAP-dietten som det er
dokumentert at er med på å redusere plagene hos
pasienter med irritabel tarm (IBS). Mæland fikk så
mange spørsmål, at hun så vidt klarte å komme seg
gjennom foredraget sitt på tiden.

Mellom de faglige postene på programmet var det
mye tid til prat, og som pårørende lot Geir seg imponere av noen av pasienthistoriene han fikk innblikk i.
- Mange lever et veldig aktivt liv selv om de har store
utfordringer, mye større enn det jeg ser hos Jane. Det
er imponerende. Selv om de har store smerter ser
de ikke på det som et handicap, de bare takler det,
forteller Geir.
På søndagen holdt Sigvor Ljone et innlegg om
livsmestring, som rørte mange av deltakerne. Sigvor
er psykoterapeut og synshemmet, og sto på scenen
med førerhunden sin. Få klarte å holde tårene tilbake
da hun sang «Eg ser» mens hunden stemte i!
- Det traff meg virkelig! Jeg grein som bare det,
forteller Jane.
Et av hovedbudskapene til Sigvor var at det kan være
vanskelig å være pårørende på sidelinjen, og det er
vanlig å være redd for å stille spørsmål man ikke vet
svaret på.
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- Møt opp! Det handler om å følge sin bedre halvdel i
tykt og tynt, og det er både viktig og lærerikt.
				Geir Osgjelten

Jane minnes på den gangen hun fortalte datteren,
Camilla, at hun ville engasjere seg i NORILCO, og
at en av kampsakene hennes ville være fokus på
de pårørende. Camilla svarte at «da må dere også
huske på de pårørende barna,», og slik fikk Jane
vite hvor vanskelig det hadde vært å vokse opp
med en mor som var mer på sykehuset enn hjemme.
«Kommer mamma hjem igjen?» «Hva er galt?» Disse
spørsmålene hadde dukket opp i den vesle jentas
hode, uten at Jane fikk anledning til å svare og berolige. Sønnen hennes snakker ikke like åpent om det,
men det at han nekter å sette sine ben på et sykehus
taler godt nok for seg om at han også er blitt sterkt
påvirket i oppveksten.
- Det er tungt å få vite i ettertid, og etter at hun fortalte meg dette har jeg passet på å dele alt med dem,
sier Jane.
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Etter en tårevåt avskjed med de andre deltakerne
forteller Jane om samtalen mellom henne og Geir i
bilen på vei hjem, der hun var interessert i hva Geir
syntes om å være med.
- Jeg synes det er trist at det ikke kom flere
pårørende hit. Jeg tror flere partnere kunne hatt
glede av å være her, og ikke minst tror jeg de som
er her ville hatt glede av å ha sine pårørende med,
svarte Geir.
Når vi spør Geir om han har noen tips til andre
pårørende kommer svaret raskt og bestemt;
- Møt opp! Det handler om å følge sin bedre halvdel i
tykt og tynt, og det er både viktig og lærerikt.

VELKOMMEN TIL MEDIQ
- DER DINE BEHOV ER I FOKUS
Vi hjelper deg med:
•
•
•
•

Tilpasning og veiledning av alt innen stomiutstyr
Rask og gratis levering av dine blåreseptvarer hjem på døren
Kundeservice med høy faglig kompetanse
Egne stomisykepleiere

Vi leverer også blåreseptvarer innen:
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Inkontinens
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Vi hjelper deg med din bestilling:
Ring kundeservice på tlf. 67 02 44 40
E-post: kundeservice.no@mediq.com
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Tønsberg:

Pilestredet 7, 0180 Oslo
Solheimsgaten 15, 5058 Bergen
Kammegaten 4, 3110 Tønsberg
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Elisabeth Nomerstad

Irene Kyrkjebø
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www.mediqnorge.no
Over 100 år med pasienten i fokus
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Siden sist
OSLO

På tur til Sognsvann

Per Egil Hegge er journalist, forfatter, tidligere
redaktør i Aftenposten og A-Magasinet. Han har gitt
ut en rekke bøker om norsk språk, og har fortsatt sin
egen spalte «Språket vårt» i Aftenposten.
Dette virket å være et tema som engasjerte de som
deltok på møtet, og vi ble flere ganger utfordret på
betydningen av enkelte ord. Dette var ord som etter
mange års «feil bruk» har endt opp med å stå i ordboken med to motstridende betydninger.
Etterpå fikk vi servert nysmurte rundstykker og noe
å drikke til, mens ordet ble gitt videre til Anita Ellingsen. Hun snakket om «Veien til sunn hud», og hadde
i tillegg en stand med produkter for de som ønsket
å ta en nærmere kikk og å få en prat med henne på
tomannshånd.
Da vi nærmet oss kveldens slutt var det tid for vårt
tradisjonelle loddsalg med påfølgende trekning, før
vår leder avsluttet med å informere litt om hva som
står på programmet videre denne høsten.

Vi var syv medlemmer som møttes ved bommen på
Sognsvann siste lørdag i september. Det var litt kaldt
til å begynne med, men etter hvert fikk vi både sol
og fin temperatur. To gikk den korte runden rundt
Sognsvann (3,3 km) mens vi andre gikk til Ullevålseter (5,3 km). På vei hjem ble soppsanking fryktelig
fristende for et par av oss, dermed skilte vi lag atter
en gang. Resultatet var over 1,2 kg. traktkantareller,
ikke verst. Vi tre som var igjen fikk gleden av å se en
buorm bukte seg i solen, litt eksotisk, eller hva?

Det var hyggelig å se at så mange både nye og «gamle» medlemmer hadde tatt turen denne kvelden.

VEST-AGDER

Det er deilig å være norsk i
Danmark!

Tekst: Siv Mirjam Farstad Skaget
Foto: en vennlig forbipasserende turgåer

OSLO

Siste nytt fra
Oslo-avdelingen
I september var det tid for høstens første
medlemsmøte i avdelingen.
Vi ble ønsket velkommen av Siv Mirjam Farstad
Skaget, NORILCO Oslos leder, før hun presenterte
kveldens program og ga ordet videre til Per Egil
Hegge som snakket om norsk språk, språkets finurligheter og annen språklig moro i aviser og presse.
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Muslinger kaller danskene det, vi kaller det blåskjell.
Godt er det uansett!

Et rimelig forslitt - eller kanskje et helst utslitt utsagn,
men uansett var det slik de opplevde det, de rundt 30
sørlendingene som bordet M/F Superspeed tidlig en
morgen midt i september.
De aller fleste fra Vest, men med på følget var også
tre gode venner fra Aust i Agder. Etter frokostbuffet
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på turen til Hirtshals og buss til muslingebyen Løgstør
ved Limfjorden, vanket det et par typiske høye danske
smørbrød før bussjåfør Arvid kjørte oss inntil sentrum i
Løgstør. Der gikk sånn ca halvparten av oss på handletur, men de resterende passet på å holde væskebalansen under kontroll.

AUST-AGDER

Høsttur til Risør

Før vi ble busset tilbake til hotellet, rakk vi et hyggelig
besøk i bakgården til vårt medlem Helge som bor litt
i Kristiansand og mye i Løgstør. Der var det ikke noen
som helst frykt for uttørring.
Før kveldens tre-retters middag fikk vi besøk av byens
vektere i fulle pontifikalier. De underholdt med sang, og
påpekte at de gjerne tok i mot applaus - noe det vanket
i fullt monn!
Neste formiddag inntok vi den lille byen Fjerritslev på
nordsiden av fjorden. Ny handel for noen, andre passet
godt på kredittkortene.
De aller fleste gledet seg til neste post på programmet
- nemlig besøk på muslingemuseet i Løgstør. Noen var
nok litt tvilende til denne delikatessen - kanskje fordi
leder Arne fortalte om jærbuen som var på Fiskerimesse i Paris. Der ble servert østers og Champagne
- noe jærbuen ikke synes noe særlig om fordi det mest
bare ble servert agn og brus!!
Skepsisen var ugrunnet, også hos dem som hadde
rynket ettertrykkelig på nesen på forhånd, men OBS:
det er selvsagt slik at ikke alle kan spise skalldyr. Men
de som kunne spise skalldyr, de spiste og spiste, men
selvsagt skal en ikke se bort fra at den medfølgende
drikke hadde sitt å si.
Gode og mette dro vi til Grenholm vingård der vi vandret mellom drueplanter og lærte masse om dyrking av
vindruer og også vinproduksjonen før det vanket smak
på fire forskjellige viner. Ny treretters om kvelden, og
jammen dukket den kjente sangeren Kim Larsen med
band opp. Vel, ikke den originale Kim Larsen, men en
som var både lookalike and soundalike. Dans ble det
uansett.
Neste dag satte vi kursen nordover og da kom det
faktisk en regnbyge eller to, men da var det like før vi
inntok enda en buffet.
Og da vi sa takk for turen på kaia i Kristiansand, var vi
alle enige om at osv...
Tekst: Arne Holte
Foto: Ole Geir Handeland

NORILCO Aust-Agder hadde i år sin høsttur til Risør.
24 medlemmer møtte opp på Risør torv søndag 1. sept.
Der møtte vekteren John Thomas Axelsen oss.
En fantastisk person som kan mye byhistorie og
mange historier om sjøfolk, som når de kom hjem
etter mange måneder på sjøen så var det å bygge på
husene. Det viser seg på kledningen da det er skjøter
i panelene.
Så var det historier om hvem som bodde i husene,
og i Risør var det mange kallenavn på personer, svært
få ble nevnt med etternavn. For eksempel Peder te
Jon, Marta på Bøsen (Bøsen er et sted i sentrum), Martin med beine, Evelin te Haakon osv. Denne turen varte
i snaue 2 timer, så bar det til Restaurant Kast Loss
der vi fikk servert Tomahawk av svin med urtesmør,
coleslaw salat og urtebakte poteter, krokanfromage
og kaffe.
Generalsekretær i Pensjonistforbundet Harald
Olimb Norman var der og pratet om ny teknologi
som kan brukes i hjemmet: Vannkraner med fotoceller, benker som kan heves i riktig stilling eller
høyde, og overskap som kan senkes ned. Det åpnes
et eget senter for teknologi i Risør i samarbeid med
Pensjonistforbundet. Unni Olimb Norman, leder av
Risør By, fortalte om hva Risør kunne tilby turister og
tilreisende.
Etter en meget god middag og informasjon spaserte vi 100m ut til Risør Akvarium hvor vi brukte nye 2
timer til omvisning. På akvariet ble vi vist rundt av Tore
Brastad som fortalte om de forskjellige artene vi har i
havet. Spesielt fortalte han om hummeren, de har eget
prosjekt på hummer i Risør Akvarium. Der er et variert
utvalg av de fleste kjente fiskearter, og vi fikk også
fôret noen av fiskene, blant annet havål og steinbitt.
Dette var en meget hyggelig og lærerik tur, en god
søndag med leder Stian Mørland som reiseleder.
Tekst: Lars Ole Røed, lokal kjentmann
Foto: Lars Ole Røed
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IloBa® Midi Black Edition
endelt, tømbar pose med
tilbakeslagsventil og nytt
filter!

HEDMARK

Årets medlemstur
I september satte 30 forventningsfulle medlemmer
av NORILCO Hedmark kursen mot Fredrikstad. Etter
å ha plukket opp deltakere fra store deler av Hedmark startet turen med en trivelig lunsj ute i det fri
ved Andselva. Styret hadde med nydelige påsmurte
rundstykker, kjempegod kake, kaffe og mineralvann.
Vi var heldige med at det var oppholdsvær mens vi
rastet. Etter lunsjen gikk turen direkte til Strømstad
der det var proviantering på Systembolaget. Stemningen i bussen derfra til Fredrikstad var upåklagelig.
I Fredrikstad ble vi innlosjert på Quality Hotell
Fredrikstad. Etter en liten hvil på rommene, eller en
liten tur ut på byen for de sprekeste, samlet vi oss til
middagsbuffet på hotellet. Etter middag ruslet noen
litt rundt i byen, mens mange samlet seg i baren for
hyggelig sosialt samvær.
Etter en god frokost lørdag satte bussen kurs for
Gamlebyen. Der hadde vi en fin og interessant omvisning. Kronprinsesse Mette Marit hadde bursdag den
dagen, så vi fikk med oss salutt med 21 skudd med
kanonene. Kruttrøyken lå grå over Gamlebyen.

Festeplate
Yttervegg
Beskytter stomien
Beskytter filteret
Tilbakeslagsventil
Yttervegg

Etter omvisningen var det fritt fram til klokken fem.
De fleste brukte mer tid i Gamlebyen. Det var bruktmarked på torget og mange koselige spisesteder.
Etter hvert tok vi alle gratis ferge tilbake til byen.

Non-woven, mykt posetrekk

Festeplaten er oppbygd av to forskjellige
hydrokolloider med ulike egenskaper.

Klokken fem var det samling på hotellet til sosialt
samvær med vin, salt snacks og den tradisjonelle
utlodningen. Som vanlig var folk flinke til å ta lodd.
Etter dette var det middag og hyggelig samvær
resten av kvelden. Etter frokost søndag satt vi igjen
i bussen med retning Drøbak. Derfra tok vi båt over
til Oscarsborg. Vi ble møtt av en trivelig og garvet
omviser i bestefarsalder. Han tok oss med på ca. en
times omvisning med hovedvekt på hva som skjedde
9. april 1940. Vi fikk se kanonene som hadde senket
krigsskipet Blücher, og på den måten gjorde det
mulig for konge og regjering å komme unna.

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

Leveres i oppklippbar
størrelse samt 25, 30
og 35 mm hull.

LA´LY Walldesign

Produktene fås på blå resept!

Deretter kjørte vi mot Hedmark igjen. Første stopp
var på Kløfta, der de fleste benyttet sjansen til å
spise middag. Deretter ble vi satt av på de forskjellige stedene i Hedmark.
Vi var alle enige om at vi hadde hatt en alle tiders tur.
Heldige med været var vi også.
Tekst/Foto: Kirsten Wolden

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

STOMI
I E N VA N S K E L I G T I D S K A L D E T VÆ R E L E T T Å F Å H J E L P
En stomi kan være en stor omveltning i et menneskes liv. Hos BANDAGIST.1 har vi
er faringen og kompetansen som vil føre deg tilbake til en ak tiv og sunn hverdag.
Det handler om trygghet. Når sykdom plutselig
dukker opp midt i hverdagen, dukker det samtidig
opp mange spørsmål: Hva skjer nå? Hva skal jeg
gjøre? Hvordan kommer livet mitt til å endre seg?

stomiproduktene og er formidler av stomiutstyr
– vi fører alle produktene som er tilgjengelige på
blå resept/e-resept. I tillegg gir vi deg gode råd til
ernæring og trening.

BANDAGIST.1 er klar til å guide deg gjennom hele
forløpet, slik at vi sammen kan forvandle utrygghet
til trygghet. Vi gir deg veiledning rundt de ulike
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Lev livet uten lekkasjer
Utstyrsløsninger for alle stomiopererte

Formbare Ringer

SecuPlast® formbare ringer er med på

SecuPlast® Hydro Aloe sikkerhetsstrips

Dermacol® er en unik stomikrage som er

å forebygge sår hud da de reduserer

er den ideelle løsningen for alle som har

med på å gi en lekkasjefri barriere rundt
roten av stomien.

lekkasjer som jo er den viktigste årsaken

problemer med feste av posen, særlig

til sår hud. Du skal ganske enkelt forme

rundt kanten av hudplaten. I tusenvis

SecuPlast® formbare ringer slik at de får

av år har Aloe Vera vært brukt på grunn

nøyaktig samme størrelse og form som

av dets lindrende, mykgjørende og

stomien din og passer til fasongen på

fuktighetsbevarende egenskaper.

magen din. På denne måten får du en

SecuPlast® Hydro Aloe sikkerhetsstrips er

forsegling som er skreddersydd, behagelig,
og den lekker ikke.

I motsetning til alle andre produkter
danner Dermacol® stomikrage en fysisk
barriere som forhindrer at avføring eller
urin kommer i kontakt
med den sarte

tynne, hudvennlige og enkle å sette på.

huden rundt

De kan også brukes under hudplaten for

stomien din.

å beskytte eller tilhele irriterte områder.

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
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Recognising Salts research
into healthy peristomal skin
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Hemsedal

Invitasjon til vinterleir med NORILCOs Ungdom
1.- 4. februar, 2018

Da har NORILCOs Ungdom gleden av å invitere dere på tur til fjells igjen. Denne gangen går turen
tilbake til Eventyrgården Huso i Hemsedal. Hytta inneholder blant annet badstue og utendørs
stamp. Vi ønsker å legge til rette for at leiren er et sted der alle kan trives, enten de har ski på
beina eller ikke.
Som vanlig blir det mulighet for å stå i skitrekk for de som ønsker det, der NU dekker skitrekk
eller hovedaktivitet på lørdag. Ønsker du å stå i skitrekk fredag, må skikortet dekkes selv. På
lørdag blir det en avslappende tur til en spaavdeling.
Dette blir en sosial og kjekk tur, og vi gleder oss til å reise på tur med dere igjen. Endelig program
og mer informasjon kommer etter påmeldingsfristen. Egenandel for medlemmer er kr. 1000,- og
ikke-medlemmers egenandel er kr. 2000,- i tillegg til at de må betale for reisen selv. Medlemmer
regnes de som har betalt kontingent for 2017. Påmeldingen er bindende.

Har du spørsmål ta kontakt med Glenn: glenn.nevland@lyse.net (91138113) eller
Jonas: jonas.fuglseth@gmail.com (92461567) eller på Facebookgruppen vår.
Påmelding er åpen fra 6. november til 3. desember på:
http://www.norilco.no/ungdom/arrangementer/vinterleir/vinterleir-2018
(Husk å sjekke kvitteringen du får på epost, ta kontakt med sekretariatet
hvis du ikke har tilgang til internett eller får problemer)
Med vennlig hilsen NU styret

Posedeodorant
Posebytte
I posen
Ved lekkasje
På tekstiler På huden
På klær
I hjemmet
På jobben
På reise
Kan tas med inn på flyet.

1

Før tømming

2

I ny pose

3

Ferdig

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

ALLEVYN LIFE – anatomisk
formet flerlags skumbandasje
med høyabsorberende sårpute
og diskresjonslag.

Unik firkløverform og en
bred, skånsom klebekant som
er tilpasset kroppskonturene 1,2
forsikrer pasientene om
at bandasjen vil holde
seg på plass3.

Tilgjengelig på
HELFO stomilisten
www.closertozero.com

ALLEVYN LIFE gir pasientene
tillit til bandasjen sin3.

Demper frykten for lekkasje
fra bandasjen og sørger for
en luktkontroll (in vitro)
pasienter kan stole på3.

Den unike indikatoren for skift
har vist seg å gi større intervaller
mellom bandasjeskift4.

Flerlags skumbandasje
Supporting healthcare professionals

Referanser 1. Smith & Nephew data on file report OR-DOF 020 An open, prospective, randomised, comparative volunteer trial to compare the performance of silicone adhesive dressings. MepilexTM
Border. 2. Smith & Nephew data on file report OR-DOF 041 An open, prospective, comparative volunteer trial to assess the retention qualities of ALLEVYN Life and BiatainTM Silicone. 3. Rossington, A et
al. Clinical performance and positive impact on patient wellbeing of ALLEVYN Life. Wounds UK 2013;9(4):91-5. 4. Stephen-Haynes J et al. An appraisal of the clinical performance and economic benefits
of a silicone foam in a large UK primary care organisation. Journal of Community Nursing 2013.

NORILCO KOCKS

Historisk samling for Kocks
opererte i Gøteborg
I september samlet den svenske stomiforeningen ILCO over 30 personer
med Kocks reservoar til informasjons - og erfaringsutvekslingsmøte i
Gøteborg. De har i alt 169 medlemmer med reservoartypen, og fra Norge
deltok 2 personer. Det er første gang et slikt møte arrangeres i Norden.
tekst: Britt Harsem foto: Privat

I løpet av de senere årene har det vært en økende
engstelse blant denne pasientgruppen over helsevesenets mangelfulle kunnskap om denne operasjonsmetoden. Flere av oss har opplevd innleggelser
i inn- og utland som har gjort oss utrygge. Når man
ser alderssammensetningen på møtet i Gøteborg er
denne uroen forståelig. De aller fleste er mellom 55
og 70+, og blir om noen år en del av eldrebølgen.
Forklaringen her ligger i at bekkenreservoar ble
det foretrukne tilbudet til pasienter med ulcerøs
kolitt og familiær polypose på 1980 tallet og utover.
Kocks-operasjonene ble færre, og dermed sank
interessen og kunnskapen, så vel hos pasientene som
i helsevesenet.

Jonas Bengtsson. Han har 15 års erfaring med Kocks
operasjoner fra Østra sjukhuset i Gøteborg, en del av
Sahlgrenska universitetssykehus.

Faglig tyngde

Når pasientgruppens helse sammenlignes med
normalbefolkningen er det ingen store forskjeller.
Arbeid og sosial fungering er noenlunde lik. Unntaket
er de som har et reservoar med dårlig funksjon. De

Til den faglige delen stilte 3 leger og professorer fra
Sahlgrenska universitetssykehus.
Som hovedforedragsholder kom gastrokirurg
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Etter en generell gjennomgang av operasjonsmetoder snakket han om ulike problemer som kan
oppstå. Spesielt trekker han fram nippelen som
det svake punkt der det oftest oppstår behov for
operasjoner/korrigeringer. Hos om lag 70 % holder
reservoaret seg i 30 år. Vansker kan dukke opp uten
forvarsel med et reservoar som har fungert uten
problemer i årtider, men han understreker at de aller
fleste vanskene som oppstår kan korrigeres, og det
er absolutt verdt å reparere.

NORILCO KOCKS

aller fleste som har hatt ulike komplikasjoner med
reservoar eller nippel ønsker korrigering, også de
med utsikter til total reoperasjon. Det forteller noe
om den økningen i livskvalitet mennesker med aktiv
ulcerøs kolitt eller konvensjonell ileostomi opplever
ved å få et Kocks reservoar.
Til tross for begeistringen for bekkenreservoar
utføres det fremdeles Kocks operasjoner rundt om
i verden. Ikke alle er kandidater for denne løsningen,
kontraindikasjoner er blant annet fedme, Morbus
chron og kognitive begrensninger. Det er viktig at de
som skal opereres forstår hva det innebærer og er i
stand til å administrere situasjonen.
De med MC kun i tykktarm og som har vært symptomfri i 5 år kan få tilbud. Det har vist seg at det er
færre komplikasjoner med kombinasjonen Kocks og
MC enn med bekkenreservoar og MC.

Synkende kunnskap om Kocks reservoar

Neste på programmet var professor emeritus Leif
Hultén, han er den i Europa som har den lengste og
bredeste erfaringen med Kocks, og en av de kirurgene som har forstått gevinsten dette har for pasien-

Diamonds™

Niltac™

geldannende poser

✓

klebefjerner

✓

• Geldannende poser
med luktkontroll

• Spray og våtservietter

• Reduserer eller eliminerer
uønsket lukt

• Tørker hurtig. Ingen innvirkning på
klebeevnen til nye bandasjer

• Enkelt å løsne stomiplater

• Unngå å tømme pose så ofte

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

100 %
silikonteknologi
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For ytterligere informasjon:
www.minstomi.no
eller kontakt kundeservice
på 800 30 995

Niltac™
Silesse™
Diamonds™

LØ

• Reduserer risikoen for
oppblåst pose

ERNE R

Når du skal
fjerne stomiutstyr
enkelt og skånsomt

FJ

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

© 2017 ConvaTec Inc.®/TM er varemerke tilhørende ConvaTec Inc. AP-016186-MM

Til deg med stomi - vi har ideelle løsninger til daglig bruk
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R
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Vår kunnskap bedrer din livskvalitet!

LEKKASJE, SÅR HUD,
LUKTPROBLEMATIKK?

IKKE AKSEPTER DET

Til tross for begeistringen for
bekkenreservoar utføres det
fremdeles Kocks operasjoner
rundt om i verden

tene. Han jobber fremdeles med saken, nå med å
opprettholde kunnskapen hos nye kirurger. Han
innrømmer også at de yngre kirurgene ikke har
fått den opplæringen de behøver. At yngre leger
ikke har så stor kunnskap om Kocks har mest
sannsynlig sin naturlige forklaring i forhold til
at bekkenreservoar er den anbefalte løsningen,
men det er minst like mye problemer hos de som
får denne type reservoar.
Hultén har kartlagt kirurger i europeiske land
som behersker metoden og har laget en oversikt
som viser dette. Han fortalte også om den tyske
professoren K.W Ecker som har fått midler fra
legemiddelfirma til å reise rundt til interessenter
i Europa for å informere om Kocks. En av de
andre viktige tingene Hultén ivrer for er ID kort.

Banda er en kjede med mer enn 50 butikker, over
hele landet, med høyt kvalifiserte helsearbeidere.
Vi har spesialisert kompetanse innen stomi.
• råd og veiledning i våre samtalerom, eller ved
hjemmebesøk
• tilpasning/valg av utstyr når stomien forandrer seg
• hjelp ved sår hud, lukt, brokk og lekkasje
• hjemkjøring av varer er en selvfølge for oss
HUS

K!

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

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

Den største gevinsten for alle
med velfungerende Kocks er
markant økt livskvalitet.

NORILCO DETTE SKJER

Dette skjer
SENTRALT
Trenger du noen å snakke med?

NORILCO OSLO

RING 24 02 22 24 / 02013 og tast 2

Tid: 24 – 26. november kl. 16:30 – 09:45

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

Likepersonskurs

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

LOKALT

Påmeldingsfristen er over
NORILCO ROMSDAL

Julemøte

Tid: 30. November kl. 18:00

Sted: Hotell Alexandra, Molde
Pris: 250 kr for medlem, og 575 kr for ikke
medlem. Drikke til maten må en betale selv.
Bindende påmelding innen 20. november til:
Annlaug Årflot: Tlf. 71 21 81 24 /Mobil: 994 54 022
(Mellom kl.19 og 23)
eller e-post: annlaug@norilco.no
Rigmor Malones: Tlf. 928 56 741
(Mellom kl 19 og 22)
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 AUST-AGDER

Julebord

Tid: 24. november kl. 18
Mer informasjon kommer

NORILCO NORD-ROGALAND

Julemøte

NORILCO VEST-AGDER

Julemøte

Tid: Hver onsdag kl. 11

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

Sted: Hotel Norge
Mer informasjon kommer

NORILCO NORDLAND

Julemøte m/middag i Bodø
Tid: 29. november kl. 18

Julebordtur til København

Sted: Café Gidsken, Norsk Luftfartsmuseum
Invitasjon og mer informasjon sendes til medlemmer

Onsdagsturer
Tid: kl. 11:00

Oppmøtested: Parkeringsplassen ved Svarttjønn
i Baneheia/Eg i Kristiansand
NORILCO ØSTFOLD

NORILCO OPPLAND

Julemøte

Tid: 25. november kl. 12

Julebord

Tid: 8. desember

Mer informasjon og invitasjon kommer

Sted: Hadeland Glassverk

For alle aktiviteter, se mer på www.norilco.no
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NORILCO NYTTIG

Nyttig
Disse vil gjerne hjelpe deg!
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 Kreftforeningen og
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) kan
kontaktes på alle hverdager.
FFOs rettighetssenter gjør følgende:
• Besvare og registrere henvendelser fra funksjonshemmede og kronisk syke, pårørende og andre på
telefon eller e-post.
• Utarbeide dokumentasjon om brukernes rettstilstand i praksis.
For nærmere informasjon kan du kontakte Rettighetssenteret 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.

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.

Flere får tarmsykdom, men færre trenger operasjon
En nylig studie publisert av Carl Eriksson, doktorand ved
Ørebro universitet, viser at flere får tarmsykdommen
Ulcerøs kolitt, og at flere får beholde tarmen og slipper
operasjon. Den samme studien viser også at det er 10
ganger flere som har sykdommen i dag enn på 60-tallet.
Eriksson har undersøkt hvordan det har gått med mennesker
med sykdommen i Ørebro mellom 1963 og 2010. Over 1000
pasienter deltok i studien. Mer enn hver femte pasient
som fikk sin diagnose innen 1975, måtte gjennomgå operasjon. Dette kan sammenlignes med 12% av pasientene
som ble syke mellom 1991 og 2005.

Bedre behandlinger

- Risikoen for operasjon er tydelig mindre nå. Jeg vil tro at
det har å gjøre med at behandlingene er blitt bedre, sier
Carl Eriksson.
Pasientene får i dag kraftigere behandlinger som reduserer
betennelse og symptomer. Samtidig viser studien at det
er betydelig flere som rammes av sykdommen i dag enn på
60-tallet.
Antallet personer med ulcerös kolitt i dag er ti ganger så
mange som på 60-tallet. Hvorfor tallet har økt er et interessant spørsmål. En årsak kan være at vi røyker mindre.
Forskning har vist at røyking beskytter mot ulcerös kolitt.
En annen årsak kan være at helsevesenet har blitt flinkere
til å identifisere pasienter med inflammatoriske tarmsykdommer.
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- Flere får diagnosen fordi undersøkelsesmetodene er
bedre i dag. Men selv om vi tar hensyn til dette, så har det
likevel skjedd en betydelig økning, sier Carl Eriksson.
Studien ble første gang publisert 17. August 2017. Den
vitenskapelig artikkelen «Changes in medical management
and colectomy rates: a popilation-based cohort study on
the epidemiology and natural history of ulcerative colitis
in Örebro, Sweden, 1963-2010 kan leses i Alimentary
Pharmacology and Therapeutics.
(http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/apt.14268/full)
For mer informasjon kan man kontakte Carl Eriksson: carl.
eriksson@regionorebrolan.se
Kilde: forskning.se/author/orebro-universitet/ 16. oktober 2017

Ulcerös kolitt gir diaré og magesmerter
Ulcerös kolitt er den vanligste innflammatoriske tarmsykdommen, og den rammer først og fremst tykktarmen. Sykdommen forårsakes av at immunforsvaret
reagerer mot normale tarmbakterier og slimhinnen
i tarmen blir betent og sår, og blør. Dette medføre
plager som blodig diaré og magesmerter.
Plagene lindres med medisiner, men om de ikke
fungerer kan det bli nødvendig å fjerne tykktarm og
endetarm. Pasienten går gjennom flere operasjoner, og
ofte blir løsningen en stomi.

NORILCO NYTTIG

Nyttig
Teater Fusentast: LANGLIGGER
Etter en alvorlig bilulykke ble skuespiller Coby Omvlee
langtidspasient i ett år. Hun overlevde takket være en
dyktig gastrokirurg, gode sykepleiere, legeektemannen,
egeninnsats, flere stomier, intravenøs næring og et
stort nettverk. Men utskrivningspress, feilvurderinger
og rutineglipp truet hennes liv flere ganger. Noe hun
som samfunnsengasjert teatermenneske har ønsket å
gå til bunns i.
Galgenhumoristisk dokumentarteater i undringens
tegn. Om livet i og rundt sykesengen - intenst sosialt
og kreativt - og med et underlig uslitelig godt humør
tross smerte og ubehag. Gjennom sceniske virkemidler
trekkes tråder ut til et større bilde om angår oss alle, og
gir et usminket innblikk i sykehusenes hverdag. Og håp
for framtiden.
LANGLIGGER hadde premiere mars 2017 og vil spilles
rundt omkring i Norge i fem år framover, for å nå flest
pasienter, pasientforeninger, helseansatte, pårørende,
helsefagstudenter, helsepolitikere, samt et generelt
teaterpublikum.

Anmeldelser
« … balansert, humoristisk, innsiktsfullt, og på same
tid både godt teater og eit framifrå utgangspunkt for å
diskutere helsepolitikk …»
Amund Grimstad KLASSEKAMPEN anmeldt 6.3.2017:

“Coby Omvlee … den ressurssterke samfunnsborgeren
som plutselig befinner seg som den lille kvinne – sårbar,
ubeskyttet og alene i et system der hvert enkelt individs
velferd er på vikende front overfor ambisjonen om en
velfungerende effektiv organisasjon.”
Ole Jacob Hoel ADRESSAVISA anmeldt 6.3.2017

« Quite symbolically it is the intestine system that has
suffered in the accident.
Consequently, the research is deep and aims to the
guts of the system…As I said, no one is directly accused, and all opinions have been taken into account.
The author has interviewed many (many!) doctors,
nurses, historians, journalists, hospital managers and
researchers and interviews are included in the performance. …»
Zane Datavas, The List Magazine, What’s on in Trondheim
anmeldt 5.3.2017

«Forestillingen er både skremmende, rørende og
tanke-vekkende. Coby og Fusentast tar her på seg
oppgaven med å formidle det ”lang- og ofteliggere”
kan oppleve i møtet med helsevesenet. De færreste
har imidlertid krefter og pågangsmot til å ta opp denne
problema-tikken....
Langligger bør sees av både pasienter, helsepersonell,
og pårørende. Ikke minst bør våre helsepolitikere
kjenne sin besøkelsestid!»
Tidsskriftet Fordøyelsen, LMF, Tekst: Anne Kristin Rødelv

Teater Fusentast
Riddervoldsgate 28
7052 Trondheim
fusentast.no
fusentast@fusentast.no
+ 47 90856657 Coby Omvlee
+ 47 98070466 Jaap den Hertog
+ 47 91808398 Randi Størseth

NESTE FORESTILLINGER
18. nov. 2017 kl 11:00
LANGLIGGER
Dokumentarfestivalen i Trondheim 2017/Propellen
Teater
Dokkhuset
28. nov. 2017 kl 12:30
LANGLIGGER
Scandic Ishavshotell
Samhandlingskonferanse v/Universitetssykehuset
Nord-Norge HF
10.feb. 2018 kl 10:30
LANGLIGGER
Gastrosykepleierforeningens fagmøte
Lillehammer
2018
LANGLIGGER
Høgskulen i Volda
prosjekt Kultur og Helse
2018
LANGLIGGER
Vega Scene Oslo
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Lær å leve med endringer som følge av kreft
Montebellosenteret
ligger i flotte
omgivelser like
ovenfor Lillehammer
og framstår med god
hotellstandard uten
institusjonspreg.
Montebellosenteret
legger stor vekt på
skjønnhet, kunst
og opplevelser.
Samtidig har vi et
sunt og godt kjøkken
og delikate rom.

Alle som har eller har hatt kreft kan få opphold ved Montebellosenteret. Oppmerksomheten
i kurset «Kreft – hva nå?» rettes mot hverdagens utfordringer etter kreftbehandling.
Fellesskapet er verdifullt og gir rom for erfaringsutveksling med andre i tilnærmet lik situasjon.
«Mage/tarm kreft
– hva nå?» Trinn 1

Noen av våre temakurs i trinn 2:

Kursdato i 2018:
Kurs 6
9. – 16. febr
Kurs 26a 29. juni – 6. juli
Kurs 43a 26. okt – 2. nov
Kurset inneholder en dynamisk
prosess hvor kunnskapsformidling
om kreft, endringsstrategier
og livet videre er i fokus.

Etter at du har vært på trinn
1 kurs, kan du søke på trinn 2.
Kursene har temaer som fokuserer
på ulike utfordringer videre i livet.

Familiekurs
– barn som pårørende

Energibalanse
i hverdagen

Selvbilde, kropp
og seksualitet

Kurs 2
Kurs 14a

Mer informasjon om disse og alle andre kurs, kursdato og hvordan
du søker om kursopphold fi nner du på www.montebellosenteret.no.
Kontakt oss gjerne på e-post eller telefon om du trenger veiledning.

12. – 19. jan
6. – 20. april

Kurs 8 Foreldre syke
23. febr. – 2. mars

Kurs 3b

19. – 26. jan

Kurstedvegen 5, 2610 Mesnali Tlf 62 35 11 00
post@montebello-senteret.no www.montebellosenteret.no

190 x 133,5 mm

Hjelpemidler
STOMIPOSE
I BRUK

til stomiposen
2793

STOMIPOSE I BRUK
Hjelpemiddel
i posen
Non
toxic konsistens
i gelputer
Hjelpemiddel i posen

Non toxic konsistens
i gel puter

Stomi
posedeodorant

Vnr 902658 Ref. Stomilisten

Vnr 900538

Non toxic konsistens

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

–– lydplager
luft plager
– lekkasje plager
Ref. stomilisten
– lyd plager
www.fa rma tek.n o

Ref. stomilisten

www.fa rma t ek .n o

Naturlige antioksidanter
fra sitron og lime,
samt antiseptikum,
motvirker dannelsen
av ubehagelig lukt.
Veil. pris inkl. mva. (50 ml / 900 doser á 14 øre pr dose.)

www.farmatek.no

www.dialecta.no Foto: Oda Hveem, MBS
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Informasjon
StyreLeder

Jane Halvorsen • 454 87 434 • jane@norilco.no

NULeder

Thomas Holberg Rikardsen • 917 29 100
ungdom@norilco.no

Foreldrekontakt

Siri Lauvrak • 936 26 164
siri.lauvrak@arendal.kommune.no

Ungdomskontakt

Katinka Hauge • 905 89 427
katinkahauge@gmail.com

Lokale Ungdomslag
LUL
LUL
LUL
LUL

KONTAKTINFO

Distriktsleder

OSLO nuoslo@norilco.no
BERGEN nubergen@norilco.no
SØRLANDET nusorlandet@norilco.no
SØR-TRØNDELAG nusortrondelag@norilco.no

Likepersonleder

AKERSHUS
Oddvar Christoffersen • 908 46 861
oddvarc@hotmail.com
Jane Halvorsen • 454 87 434
jane@norilco.no

NORDMØRE
Peter A. Storvik • 413 58 545
petstor@frisurf.no
Janny Elgsaas • 911 95 135
janny.elgsaas@gmail.com

AUST-AGDER
Stian Mørland • 916 12 862
stianmorland@hotmail.com
Kjersti Olaug Birkeland
Besøkstlf: 47 410 010
kobirkeland@drottningborg.vgs.no

NORD-ROGALAND
Bjørn Forthun • 959 75 381
bjorn.forthun@haugnett.no
/*

BERGEN
Wenche Bjørnarøy • 917 85 621
wenche_bj@hotmail.com
Gudbjørg Bogsnes • 951 20 619
gu-bogsn@online.no
BUSKERUD
Liv Hanna Jørgensen • 92081648
boewenche@hotmail.com
Helge Ivar Muggerud • 952 14 951
helge.ivar.muggerud@ebnett.no
DRAMMEN
Arild Tollefsen • 993 89 848
ariltol@online.no
Arnt Otto Nilsen • 992 89 997
arnt.otto.nilsen@politiet.no
FINNMARK
Arvid Pleym • 411 00 940
arvid.pleym@nesseby.kommune.no
/*
HEDMARK
Inger J. Gundersen • 951 82 661
inj-gun@online.no
Wenche Th. Rønningen
917 33 462 / 975 28 815
NORDLAND
Else Lindvig • 908 68 536
else.lindvig@hotmail.com
Ninny Jensen • 902 27 265
ninny-j@online.no

NORD-TRØNDELAG
Anne Norunn Vada • 920 21 788
anne.n.vada@ntebb.no
Laila Berre • 913 06 558
berrelaila@hotmail.com
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
992 69 815
lpt.oslo@norilco.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 likepersonsleder ikke står spesifisert

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

02013 / 240 22 224
TAST 2

www.norilco.no

post@norilco.no

Avsender: NORILCO, Pb. 78 Sentrum, 0101 OSLO

B
Dokumentert
reduksjon av
lekkasje*

Nå kan du bevege deg rundt
uten å frykte lekkasje
Integrerte flex-linjer sørger for at du kan
bevege deg med selvsikkerhet
SenSura® Mio Convex gir et nytt nivå av fleksibilitet og
komfort – uten at det går på kompromiss med sikkerheten.
De unike integrerte flex-linjene opprettholder en sikker
tilpasning over ujevn hud eller dypereliggende områder
rundt stomien, selv når du beveger deg rundt.
* Kruse T, Størling Z M (2015) Considering the benefits of a new stoma appliance:
a clinical trial. Br J Nurs Vol 24, No 22

Coloplast er et registrert varemerke eid av Coloplast A/S © 2017-09.
Alle rettigheter er forbeholdt Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark

Tilgjengelig i versjonene 6mm Soft, 6mm Light og 9mm Deep.

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

