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Likepersonskurs

Mat og Ernæring

Enkel fjerning av
kleberester fra
alle vinkler.

360º

Adapt Medisinsk Klebefjernerspray
Hollister Adapt medisinsk klebefjernerspray er silikonbasert
og alkoholfri. Den fjerner effektivt kleberester uten å svi.
Sprayflaske med trykkpose
gjør det mulig å spraye fra alle
mulige vinkler

Innovatiov teknologi gjør at du kan spraye i 360º vinkel og
tømme flasken helt. Det skal kun et lett fingertrykk til slik at
sprayen også kan brukes av personer med nedsatt
håndfunksjon. Produktet er stille i bruk og har et munnstykke
som gir pålitelig, jevn og kontrollert påføring. Etterlater ingen
rester på huden som kan påvirke stomiutstyrets klebeevne.

Uten alkohol. Uten å svi. Uten svinn.

Ta kontakt for mer informasjon eller en vareprøve:
Hollister • 66 77 66 50 • www.hollister.no
kundeservice.norge@hollister.com
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Til alle
livets kurver.

Nova

Life

NovaLife
Soft Convex
til deg og huden din
Du vet selv hvor viktig det er å ha en pålitelig hudplate rundt stomien.
NovaLife Soft Convex er utviklet for å gi rett trykk på rett sted og
optimalt feste, uten at det går utover komforten og huden.
+ En fleksibel og støttende myk konveksitet følger kroppens naturlige

hudfolder og gir bedre feste.
+ GX-hydrokolloid platen er hudvennlig og laget av naturlige og absorberende

materialer.
+ Beige poser med EasiView™ løsning som gjør innsyn til stomien enkelt og sikrer

korrekt plassering av posen.

Ønsker du mer informasjon eller en vareprøve? Ta kontakt:
E-post: kundeservice.norge@dansac.com
Tlf: 66 77 66 50 WEB: www.dansac.no

Leder

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

Kjære NORILCO-venner!
Nå holder du årets siste utgave av NORILCO-nytt i
hånden. Vi er i desember og det føles naturlig å gjøre
opp status for året. Jeg synes NORILCO har hatt et
godt år! Vi har ennå ikke telt opp, men inntrykket mitt
er at det har vært høy aktivitet i våre distriktsavdelinger og at likepersonstjenesten blir brukt mye.
I tillegg har vi i sentralleddet fått gjennomført de
arrangementene vi fikk i oppdrag av representantskapsmøte å gjennomføre. Jeg håper at dere som er
medlemmer føler at vi jobber for dere og at vi gjør en
god jobb!
Men, vi jobber jo ikke bare for våre medlemmer. Når
vi jobber politisk eller når vår likepersonstjeneste er
ute på oppdrag, jobber vi for alle i vår målgruppe. Vi
forsøker å ivareta de interessepolitiske områdene
som er viktig for alle i vår målgruppe, og likepersonstjenesten skiller ikke på om man har medlemskap
eller ei. Vi forsøker å hjelpe alle som ønsker hjelp fra
oss. Og i adventstiden vil jeg si at det er en julegave.
Alle dere som er medlemmer er med på å sette
NORILCO i stand til å hjelpe også de som ikke er
medlemmer, men som likevel trenger oss. Uten dere
medlemmer hadde vi ikke eksistert. Å være medlem
i NORILCO gir deg et medlemstilbud, men du gir også
tilbake. Å være medlem i NORILCO er å vise solidaritet med de som kommer etter deg - de som kommer
til å bli rammet av sykdom på samme måte som deg
en gang i fremtiden. Og det er å vise solidaritet til de
som er i vår målgruppe, men som ennå ikke har hørt
om oss eller de som tenker at å være medlem i en
pasientforening ikke passer dem. Derfor vil jeg si til
deg som leser dette: takk for at du er medlem!

Mitt håp for 2018 er at flere vil være med i vårt
felleskap. Jo større medlemsmasse vi har, jo mer får
vi gjort – og ikke minst, jo mer blir vi lyttet til. Vi som
er tillitsvalgte i NORILCO og vi som er likepersoner,
skal fortsette med den jobben vi gjør, og jeg håper
at det viser pasienter, pårørende, helsepersonell og
alle andre verdien av den innsatsen vi legger ned.
Jeg tror at jobben vi gjør i seg selv gjør at flere vi bli
medlem, men vi må nok hjelpe til litt med andre tiltak
for å rekruttere flere medlemmer – og det blir et av
fokusområdene i 2018.
Jeg vet det er mange som sliter med å komme på
gode gaver til de som har alt. Årets julegavetips fra
oss er derfor medlemskap i NORILCO! Gi det til en
god venn som vil være med å støtte oss og som vil
låne stemmen sin til oss, slik at vi blir enda sterkere
og som gjøre at vi kan gjøre en enda bedre jobb for
de som er stomi- eller reservoaropererte eller som
har blitt rammet av mage- eller tarmkreft, og deres
pårørende.

God jul og godt nytt år!
Juleklem fra Jane
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HVA BØR JEG SPISE?
MÅ JEG LEGGE OM
LIVSSTILEN MIN?
tekst: Malin Svinndal foto: OSRM

Dette er spørsmål mange stiller legen sin etter de har
fått diagnosen kreft. Samtidig kan både venting på
kreftbehandling og bivirkninger påvirke matlysten,
smaken og fordøyelsen. Det florerer av kostholdsråd
og de fleste er klar over at det er viktig å spise sunt
og variert og være i fysisk aktivitet, men hva som er
bra å spise ved sykdom er ikke like kjent. Hvis man er
syk under behandling er det noen ekstra hensyn å ta.
- Det som er sunt å spise avhenger av situasjonen
du befinner deg i. Dersom du, til tross for at du har
kreft, klarer å spise som du alltid har gjort og ikke går
ned i vekt, da er sunn mat for deg akkurat som for alle
andre, sier klinisk ernæringsfysiolog i kreftforeningen,
Mari Arnøy Slåttholm.

Å holde vekten er viktigere enn du tror

Hvis du har dårlig matlyst eller utfordringer med å
spise like mye som før og opplever at du ufrivillig går
ned i vekt kan det være sunt å gjøre noen endringer slik
at du ikke går mer ned i vekt.
- Nok energi og næring kan bidra til at du føler deg
bedre og opprettholder styrke og energi. Det kan
også bidra til at du tåler behandlingen bedre og til at
du kommer deg raskere etter behandlingen.
Rådet til klinisk ernæringsfysiolog Slåttholm får
støtte i forskningen til den italienske legen Alessandro
Laviano har gjort på ernæring og kreft. Laviano har
forsket seg frem til at kostholdet til pasienter med
kreft kan påvirke hvordan kroppen responderer på
kreftbehandlingen. Man kan ikke kurere kreft med
kalorier, men når kroppen ikke får nok næring går det
utover hjerne og muskler. Det er spesielt muskelmassen Laviano mener det er vanskeligst å erstatte medisinsk da det tar lang tid å bygge muskler. For å opprettholde vekten anbefaler Laviano energi, proteiner og
omega 3. Alt dette kan man få i seg gjennom kosten.
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Når det å spise er et strev

- Det er sjelden et problem å dekke kroppens behov
for næring når du er frisk, men når du er syk kan det
være vanskelig. Sykdom og behandling, men også
bekymringer, angst eller depresjon kan påvirke matlyst og evnen til å spise som vanlig. Noen ganger kan
sykdommen i seg selv også gjøre at du trenger mer
mat enn normalt.
Mange opplever å gå ufrivillig ned i vekt, men enkle
omlegginger i kostholdet tidlig i kreftbehandlingen
kan bidra til å forebygge eller bremse et uønsket
vekttap.
- Selv om du ikke føler for å spise, er det viktig at du
gjør hva du kan for å få i deg nok energi, protein og
væske. Det gjelder også for deg som i utgangspunktet
har et ønske om å gå ned i vekt. Dette er ikke tiden
for å slanke seg. Det er lettere å holde vekten enn å
prøve å gå opp igjen når man først har gått mye ned,
er et godt råd fra Slåttholm.

Les også flere råd fra
ernæringsfysiolog:

Noen tips til hvordan
holde vekten:
• Er du sjelden sulten? Se på klokken og
prøv å få i deg noe omtrent hver tredje time.
Da «minner» du kroppen på at den trenger å spise.
• Blir du fort mett? Da kan det være lurt å spise lite og
ofte. Små mellommåltider gir viktig påfyll. Husk at litt
mat er bedre enn ingen mat. Juice, melk og annen drikke
med energi kan også bidra til at du får i deg litt mer.
• Spis mer når du er sulten.
• Frister ikke favorittmaten? Det er lurt å unngå favorittretten om du er kvalm og uvel, slik at den fortsatt
frister når du blir frisk igjen.
• Spis noe rett før du legger deg og så fort du har stått
opp om morgenen. Slik unngår du at kroppen er uten
mat i altfor lang tid.
• Ha snacks/småretter lett tilgjengelig slik at du kan
spise når du føler for det. Ost, iskrem, tørket frukt,
nøtter, peanøttsmør, kjeks, muffins, cottage cheese og
sjokolademelk er gode alternativer. Ikke vær bekymret
for mye fett og sukker. Når matlysten er tilbake kan du
vende tilbake til vanlig sunn mat.
• Frister kald mat? Kald eller romtemperert mat kan
virke mer appetittvekkende i perioder, særlig om matlukt oppleves plagsomt.
• Skap en hyggelig atmosfære rundt måltidet. Behagelig
musikk, frisk luft, et hyggelig dekket bord kan være
med på å skjerpe appetitten. Om du har mulighet, så
spis sammen med noen. Maten smaker ofte bedre i
selskap med andre.
• Gå en tur. Fysisk aktivitet kan hjelpe til med å
stimulere matlysten.
Tekst: Mari Arnøy Slåttholm,
klinisk ernæringsfysiolog i Kreftforeningen
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Nok energi og næring kan bidra til at du føler deg
bedre og opprettholder styrke og energi.

Energi- og næringstett mat er viktig
for å holde vekten

Orker du lite eller går ned i vekt, er det lurt å velge
matvarer som er naturlig rike på energi og protein.
Slåttholms råd om matvarer med høyt innhold av
energi er: Avocado, planteoljer, mandler, nøtter,
frø og tørket frukt, fet fisk, helfete meieriprodukter, sjokolade, marsipan, kaloririke desserter og
peanøttsmør. Energitett mat er altså mat som i
små porsjoner inneholder kalorier som er viktige
for å holde vekten. Protein er også viktig både for å
bevare muskler og opprettholde et godt immunforsvar. Noen råd til matvarer med høyt proteininnhold
kan være: Egg, meieriprodukter, fisk og skalldyr, ost,
fjærkre og kjøtt, nøtter, belgvekster

Legg til det lille ekstra

Det er enkelt å berike den maten du allerede spiser
for å gi den mer næring. Det betyr at du øker energiog proteinmengden uten at du trenger å spise mer,
eller at maten endrer smak.
- Olje er et eksempel på en matvare du kan tilsette
maten for å få i deg mer energi og næring. Et smart
tips er derfor å berike de fleste av måltidene du
spiser i løpet av dagen. Da får du i deg mye mer energi og næring – uten å måtte spise mer. Du kan også
bruke fløte. En del fløte tilsvarer en liten middag i
energimengde og inneholder flere næringsstoffer
enn oljen.
Hvis man sliter med å få i seg nok næring
gjennom normalt kosthold og matvarer, kan
næringsdrikker fra apoteket være en god
erstatning sier Slåttholm.
- Næringsdrikker og berikningspulver finnes
i mange forskjellige smaker og varianter.
Enkelte inneholder vitaminer, mineraler og
andre næringsstoffer slik at de fungerer som
et fullverdig måltid alene, mens andre er ment
som et tillegg til måltidet. Næringsdrikker kan
nytes som de er rett fra flasken, eller som ingrediens i din daglige matlaging.
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TIPS
Her er noen tips til hvordan du enkelt kan
tilsette maten mer næring:
- Ved å tilsette 1 spiseskje nøytral olje i en
yoghurt, tilfører du kroppen dobbelt så mye
energi. Dette kalles berikning av mat. Yoghurten smaker det samme, men verdien for
kroppen din er dobbelt så stor.
- I en oppskrift kan du bytte ut halvparten av
vannet eller melken med fløte.
- Supper er enkelt å berike med fløte eller olje.
- Mos de kokte grønnsakene og tilsett fløte.
- Alternativer til fløte og olje kan være smør,
egg creme fraiche, rømme og cottage cheese.
- Bruk gjerne malte nøtter eller mandler i maten.
- Det er mye energi i drikke. Unngå lettvarianter og bytt ut vannet med energirike drikker
som smoothie, juice, drikkeyoughurt og melk.
Tekst: Mari Arnøy Slåttholm, klinisk ernæringsfysiolog i Kreftforeningen

Ny unik stomipose
• integrert luftingsluke for å tømme
ut luft og fjerne vakuum
Snakk alltid med lege
før du endrer kostholdet

Har du spørsmål eller bekymringer, eller opplever
plager som gjør det vanskelig å spise, er det viktig
at du snakker med legen din. Det kan være andre
årsaker til at du har gått ned i vekt på kort tid. Mange
sliter med kvalme, diaré, forstoppelse, sår munn
eller smaksforandringer. Her kan lege og klinisk
ernæringsfysiolog være til hjelp. De rådene du får
fra helsepersonell skal alltid være tilpasset deg, din
helse og dine ønsker. Hvis det er behov for ernæringsprodukter eller medisiner for å stanse diaré kan
legen veilede deg rundt dette. Det er dessuten mulig
å søke Helfo om støtte til å få refundert utgifter til
næringsmidler. Det er viktig å finne årsaken til at du
har dårlig matlyst slik at det kan behandles.

• aktivt kullﬁlter gjør at store gassvolum
kan ﬁltreres ut av posen
• bekvemt vannavvisende non woven stoff
• selvheftende, ﬂeksibel og hudvennlig
plate laget av hydrokolloider

På Kreftforeningens nettsider finner du også gode råd for hva
du kan gjøre selv i det daglige og du kan bestille brosjyre med
oppskrifter og praktiske råd. På de fleste Vardesenterne arrangeres det også ulike mat- og kostholdskurs og mulighet til
samtale med klinisk ernæringsfysiolog. For mer informasjon,
se vardesenteret.no

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

Personer som lever med stomi, slik som Doreen,
fortalte oss nøyaktig hva de forventer av den ideelle
posen, og vi lyttet. Våre designere brukte deres
tilbakemeldinger til å utvikle vårt hittil mest innovative
produkt. Leveres i 3 farger – svart, hvit og sand.
CONFIDENCE® BE har en rekke spesielle egenskaper,
inkludert et markedsledende filtersystem som gjør
deg mer diskret, komfortabel, aktiv, trygg og sikker
som aldri før.
CONFIDENCE ® BE. For alt du vil bli.

JEG VIL BLI HØRT

Salts Healthcare Limited Telefon: +47 22 09 94 41
E-post: vigdis.hannestad@salts.co.uk anita.odegard@salts.co.uk
mette.hammer@salts.co.uk www.salts.co.no
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MONTEBELLOSENTERET
TILBYR KURS I ERNÆRING
tekst: Malin Svinndal foto: Montebellosenteret

Ernæring introduseres som tema på det
første trinnet i grunnkurset på Montebellosenteret. Her treffer deltakerne andre med
samme kreftdiagnose som dem selv. Alle er
i noenlunde lik situasjon. Temaet ernæring
kan bli trukket frem enten som foredrag
med fagansvarlig for ernæring eller matprat
med kokk og en fagansvarlig for ernæring.
Det andre trinnet i grunnkurset har temakurs slik som «Energibalanse i hverdagen
– ernæring og fysisk aktivitet».
- Et balansert kosthold og regelmessig
fysisk aktivitet kan ha gunstig effekt
både under og etter kreftbehandling,
samt forebygge sekundær kreft og andre
sykdommer. Målet med kurset er å oppnå
økt kunnskap, trygghet og motivasjon til å
kunne velge regelmessig fysisk aktivitet
og et mer balansert kosthold for å oppnå
best mulig helse. Kursprogrammet veksler
mellom gruppesamtaler, foredrag, fysisk
aktivitet og økter på matverksted, sier fagansvarlig for ernæring ved Montebellosenteret, Camilla Aasen Mæland.
Eksempler på aktiviteter ved Montebellosenteret kan være bevegelsesglede,
avspenning, kondisjonstrening, styrketrening, stavgang og bassengtrening.
Alle aktivitetene vil være tilpasset fysisk
funksjonsnivå.
- På matverkstedet settes kostrådene
ut i praksis. Det lages enkle, næringsrike og smakfulle retter. I gruppesamtalene tar vi opp temaer som motivasjon, det å sette seg hensiktsmessige
mål og hva det er som gir og tar energi
hos den enkelte. Utover dette, er det
også ernæringsfaglig formidling på
flere av de andre temakursene våre.
Camilla Aasen Mæland
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Eksempler på aktiviteter ved
Montebellosenteret kan være
bevegelsesglede, avspenning,
kondisjonstrening, styrketrening,
stavgang og bassengtrening.

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

Kanskje må tallerkenen deles inn litt annerledes
dersom man ikke får i seg nok mat, med større andel
av det som bidrar mest med kalorier og proteiner slik
som kjøtt, fisk, egg, meieriprodukter og noe mindre
andel av det grønne og det grove.
- Det er ikke ønskelig med noen planlagt vektreduksjon i en intensiv behandlingsfase, men får man i
seg nok mat, er rådet også for kreftpasienter under
behandling å tenke forebyggende, med å ha fokus på
plantekost, grove kornprodukter, gode proteinkilder,
magre meieriprodukter og balanse mellom ulike fetttyper i kosten.

Festeplate
Yttervegg

Finn din fiber-terskel

Beskytter stomien

Første prioritet rett før og under behandling er å få
i seg nok mat. Flere mindre måltider i stedet for få
store måltider gir mindre belastning for mage- og
tarmsystemet. Samtidig gjør det det enklere å ta opp
næringsstoffene i måltidene. Hele korn kan av og til
bli en utfordring for tarmen, men sammalt mel som
er finmalt eller ekstra finmalt (Fibra) kan fungere.
- Her må man rett og slett finne sin egen terskel for
dette. Man må også være forsiktig med store fibermengder til en nyoperert tarm og dersom man har
en innsnevring. Rådet ved stomi er at man i utgangspunktet kan spise alle typer mat, men at man må
være forsiktig med konsistensen, sier Mæland.
Mat som kan moses med gaffel er lettere fordøyelig
for tarmsystemet.

Beskytter filteret
Tilbakeslagsventil
Yttervegg
Non-woven, mykt posetrekk

Festeplaten er oppbygd av to forskjellige
hydrokolloider med ulike egenskaper.
Nærmest stomien er det en hydrokolloid
med høy absorbsjon som ekspanderer når
den kommer i kontakt med væske. Dette
gir ekstra tetting rundt stomien.
Produktene fås på blå resept!

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

LA´LY Walldesign

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

- Mindre måltider i stedet for få og store. Er det
utfordringer med diare/tynt stomiinnhold, anbefales
det å hvile etter måltidet samt å være forsiktig med
veldig kald eller veldig varm mat eller drikke for ikke
å stimulere tarmbevegelsene unødvendig.

Man kan bli mer ømfintlig mot
noen matvarer

Rå grønnsaker er eksempel på matvarer man kan bli
mer ømfintlig mot. Fett og laktose kan være kostkomponenter som man tåler dårligere enn før. I stedet for å kutte ut grønnsakene er et råd fra Mæland å
forsøke å varmebehandle de.

NORILCO MAT/ERNÆRING

- For noen kan det hjelpe med en rask woking eller
forvelling, mens andre trenger at grønnsakene er
godt dampet, kokt og kanskje også most.
Drikke er også viktig, men dersom man strever med å
få i seg nok mat, bør man begrense inntaket av drikke
før og under måltidet, og heller drikke mer etterpå,
for at drikken ikke skal ta plassen til maten i magen.

Nøtter og tørket frukt er også noe som mange
forbinder med jula, men som også kan lage knip og
stopp.

Gode råd til ernæring i jula

I jula blir det ofte færre og større måltider. Mye av
julematen er mye fetere enn den maten vi vanligvis
spiser. Det er gjerne mindre andel av det grønne på
tallerkenen også.

- Tygg godt, vær forsiktig med store mengder, og lag
heller kompotter eller grøt av den tørkede frukten.

- Mitt råd er å kose seg med julematen, men forsøke
å holde fast ved anbefalt måltidsrytme, og å sørge
for at det også er en god andel med grønt og grove
kornprodukter på tallerkenen, sier Mæland.
Store mengder fett i ett måltid kan ofte gi flere
plager for mage- og tarm enn om man fordeler det
utover flere måltider. Er man ømfintlig mot laktose
finnes det et godt utvalg i laktosefrie meieriprodukter på markedet, som fint kan erstatte ordinære
meieriprodukter.
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Før tømming

- Sitrusfrukter, som det ofte spises mye av rundt
juletider, har hvite frukthinner som kan balle seg
sammen og lage trøbbel der som man har stomi eller
trange partier i tarmen. Da kan det være lurt å skjære
ut fileter av appelsiner og klementiner, eller dele
båtene i to og suge ut saften. Smoothies er også et
godt alternativ.

Mitt råd er å kose seg med julematen, men forsøke å holde fast
ved anbefalt måltidsrytme
Camilla Aasen Mæland

Ynolens - Parfymefri Luktfjerner
Posedeodorant - Stomi

2

I ny pose

Brukerområder:
3

Ferdig

I luften

I posen

I hjemmet

På klær

Posebytte

På jobben

På huden

Ved lekkasje

På reise

- bidrar til livskvalitet i hverdagen
Brukerstøtte: 95 22 21 58 - www.ynolens.com - stomi@ynolens.no
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ikke vente
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fungerer for deg.
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Hel hud
• Med riktig hudplate tilpasset din stomi skal du slippe lekkasje.
• Høy kvalitet på hudplaten som skal være motstandsdyktig mot innholdet fra stomien.
• Huden din skal være hel og fin uten sår.
Enkel i bruk
Riktig hudplate skal minimere behovet for tilleggsutstyr.
• Du skal finne den hudplaten som fungerer for deg og gjør
hverdagen din så enkel som mulig.
•

For oss er målet å skape sikre produkter som gir deg
trygghet og muligheter til å gjøre det du vil i livet.

er
Alle vi i ConvaTec ønsk
deg en rikti g god jul
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™
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Tlf.: 800 30 995
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lavFODMAP
– hva er det?
Mange sliter med symptomer fra tarmen som sterke mage-smerter, gass
eller å føle seg veldig oppblåst etter et måltid. Diaré, forstoppelse, eller
vekslende løs og hard avføring er også svært vanlig, men ofte vet man
ikke hva plagene kommer av. Hvilke symptomer de ulike FODMAP gir er
ofte individuelle og varierer fra person til person. For mange kan det å
starte på en lavFODMAP diett virke lindrende, men hva er lavFODMAP
egentlig?
tekst: Jacqueline B. Mikula foto: Brita Haugum

Det forskes på FODMAPs, en type tungt
fordøyelige karbohydrater, og en rekke
studier har vist at mange med irritabel
tarm opplever symptomlindring ved
redusert inntak av disse. Det finnes
færre data på pasienter med sykdommer som Crohns sykdom eller
Ulcerøs kolitt, likevel er det flere og
flere med disse sykdommene som
også prøver denne dietten.
LavFODMAP-diett har som mål å
finne ut hvilke matvarer som trigger
plager, og finne frem til et kosthold
som letter symptomene ved irritabel
tarm eller perioden mellom betennelsesanfall som man kan leve med, og som
dekker alle næringsbehov uten for mange
restriksjoner.

Hva er FODMAP?

FODMAP er en betegnelse for ulike karbohydrater
som tynntarmen kan ha vansker med å fordøye og
ta opp. (Se faktaboks.) Ufordøyde karbohydrater
går over i tykktarmen hvor de trekker til seg væske
og blir brutt ned av bakterier i en gjæringsprosess
(fermentering) hvor det dannes gasser og fettsyrer.
Stor tilførsel av FODMAP til tykktarmen kan da gi
mer væske, gass og fettsyrer i tarmen, noe som gjør
at tykktarmen utvider seg.

Brita Haugum, klinisk ernæringsfysiolog

- FODMAPs absorberes dårlig hos alle mennesker.
Mat med slike tungt fordøyelige næringsstoffer kan
blant annet forårsake utskillelse av væske i tynntarmen som påvirker tarmbevegelsen og dannelse av
gass i tykktarmen. Mennesker med irritabel tarmsyndrom opplever i større grad enn andre smerter,
ubehag og plager som følge av dette. Et kosthold
med lavere innhold av FODMAP er vist å kunne
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- Det er veldig individuelt hvilke matvarer og mengder
de enkelte opplever å reagere på, så det er vanskelig å gi
noen generelle råd.
lindre slike symptomer hos en andel av mennesker
med Irritabel tarm syndrom (IBS). En høy andel av
de med inflammatorisk tarmsykdom (Morbus Crohn
og Ulcerøs kolitt) har også IBS liknende plager.
Kunnskapsgrunnlaget er likevel fortsatt for tynt til
å slå fast med sikkerhet at lav FODMAP er gunstig.
Det er nødvendig å finne ut mer, om både positive og
ikke minst eventuelle negative effekter av å følge et
lav FODMAP kosthold over tid, sier Brita Haugum,
klinisk ernæringsfysiolog.
Matvarer med høyt innhold av FODMAP er vist å
kunne gi økte symptomer hos personer med irritabel eller betent tarm, og en rekke studier har vist
at mange med irritabel tarm opplever symptomlindring ved redusert inntak av disse karbohydratene.
Dietten har blitt publisert i flere anerkjente medisinske tidsskrifter og er nå akseptert og anbefalt
som svært effektiv for IBS, og kan også lette symptomene i perioden mellom betennelsesanfall hos
pasienter med Morbus Chrons og Ulcerøs kolitt, da
pasienter med IBD kan reagere på FODMAPs på
samme måte som IBS pasienter. Om lavFODMAP
kan være gunstig også for ileostomiopererte, er
ikke umulig, da bioaktiviteten i en del næringstoffer
påvirker avføringsfrekvensen.
- Det foreligger ikke kunnskap som slår fast at
et kosthold med lav FODMAP forebygger betennelse i tarm. Som nevnt, er det flere med inflammatorisk tarmsykdom som også har liknende
fordøyelsessymptomer som de med irritabel
tarmsyndrom og som vil kunne oppleve en lindring av
symptomer med et slikt kosthold.
Blant annet fordi tungt fordøyelige kortkjedede karbohydrater er små molekyler som påvirker
væskefluktuasjon og bevegelse også i tynntarmen,
så vil ileostomiopererte også kunne erfare lindring
av fordøyelsesplager ved å endre inntak av FODMAP,
forklarer Brita Haugum.

Hva skjer når vi spiser FODMAP?

FODMAPs trekker til seg væske som fordøyes og
absorberes i ulik og begrenset grad. Noen karbohydrater blir ikke fordøyd i det hele tatt. Det ekstra vannet
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utvider tarmen, utskillelsen av væske i tynntarmen påvirker tarmbevegelsen og kan føre til diaré.
Overskudd av FODMAP brytes ned av tykktarmsbakteriene og det dannes gasser av hydrogen, co2 og
metan som i likhet med vannet, utvider tarmen. Hos
noen resulterer dette i forstoppelse.
Under elimineringsfasen er det viktig å unngå alle
FODMAPs til man får nullstilt tarmen slik at man
kan reintrodusere ulike matvarer. Det kan i denne
perioden være krevende å handle inn og lage mat når
man skal begrense mengden FODMAPs.
- Det er veldig individuelt hvilke matvarer og
mengder de enkelte opplever å reagere på, så det er
vanskelig å gi noen generelle råd. Det finnes en rekke
ulike hjelpemidler f.eks. mobilapper, som sorterer
og kategoriserer matvarer med hensyn til om de har
lavt, moderat eller høyt innhold av FODMAP. Slike
verktøy kan være funksjonelle dersom man vet hvilke
FODMAP man reagerer på, men vil innebære en
risiko for unødvendig og uheldig restriksjon i kostholdet, for de som ikke har funnet ut dette ordentlig,
sier Brita Haugum.

FODMAP er ikke allergi

Det er ingen grunn til å ikke spise den samme maten
eller ta hensyn til hverandre når man inviterer til
selskap, da lavFODMAP ikke handler om allergi.
Mange tror de er glutenintolerante når det oppstår magesmerter, men det kan hende de egentlig
reagerer på fruktaner; oligosakkarider som blant
annet finnes i hvitløk, løk og i kornsortene hvete, rug
og bygg, viser en fersk studie. Fruktaner og gluten
finnes ofte i de samme matvarene, som i frukt, grønnsaker, eller korn.
- Allergi innebære at kroppens immunforsvar reagerer på naturlige og i utgangspunktet ufarlige stoffer,
eller allergener. Kroppen reagerer med å produsere
antistoffer. Enkelte studier har sett at lav FODMAP
kost kan påvirke immunsystemet, men man reagerer
ikke allergisk på FODMAPs, sier Brita Haugum.
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Det er ikke vanskelig å ta hensyn til et annerledes
kosthold, når det skal inviteres til festlig lag eller
julebord.
- Det beste er å forhøre seg med de det gjelder om
hvilke matvarer de begrenser inntaket av. Det er
også hensynsfullt å unngå de matvarene vi typisk vet
at gir fordøyelsesplager slik som løk, bønner, kål osv.
og kanskje å servere litt ulike alternativer? foreslår
ernæringsfysiologen.
Når det gjelder den nært forestående julefeiringen,
der man gjerne løsner litt på begrensningene og en
bukseknapp eller to, er det kanskje vanskelig å tenke
seg at å være på diett vil bli enkelt. Brita Haugum
anbefaler å følge generelle råd under julehøytiden
for å sikre minst mulig magebesvær.
- Generelle råd til alle med fordøyelsesplager gjelder
ikke minst i julen. Det er lurt å forsøke å ha noenlunde
regelmessig og passe store måltider. Ta det med ro
rundt måltidene og pass på å tygge maten godt. Litt
aktivitet som f.eks. å gå seg en tur, er vanligvis også
godt for fordøyelsen.
Noe man ofte ikke tenker på er at også ulike typer
drikke som juleøl, vin, gløgg og lignende i julen og ellers kan forårsake en mage til besvær.
- Alkohol er ikke karbohydrat eller FODMAP. Alkohol
kan likevel påvirke væskefluktuasjon og tarmbevegelse
og slik sett forårsake IBS-liknende symptomer. Lavt
eller moderat inntak og gjerne sammen med mat, kan
være lurt. Siden flere alkoholholdige drikker – i hvert
fall de som er søte, også inneholder ulike FODMAPS,
er det også grunn til måtehold og til å forsøke seg
forsiktig frem i forhold til egen toleransegrense for
ulike FODMAPs, forteller Brita Haugum.

Hva lavFODMAP ikke er

Er ikke en universaldiett. Det er heller ikke en
slankekur, selv om et restriktivt kosthold ofte kan
medføre vekttap. Fordi lavFODMAP innebærer en
periode med restriksjoner på en del næringsstoffer,
kompenseres det gjerne med næringsmidler som
ikke nødvendigvis er kjent som sunne i seg selv. En
lavFODMAP diett er heller ikke det samme som et
lavkarbo-kosthold, eller nødvendigvis sukkerfritt. Så
hva er viktig når man gjennomfører en slik diett og
hvilke hensyn bør man ta?
Hvordan sikrer man nok næringsopptak når man i en
periode utelukker mange næringsmidler fra kosten?
- FODMAP redusert kosthold er ikke ment og skal
ikke være et permanent kosthold. Det anbefales at
man søker profesjonell hjelp, hvor det initialt gjøres
en kartlegging og gjennomgang av kostholdet, og at
en får opplæring i FODMAP redusert kosthold. Et
slikt eliminasjonskosthold bør gjennomføres i ca. 4
uker, før det systematisk reintroduseres matvarer
som inneholder FODMAP, en og en FODMAP av
gangen. Slik vil man kunne finne ut hvilke typer og
mengder en tolererer. Reintroduksjon er viktig, fordi
det er gunstig med en viss mengde FODMAP i kostholdet, og det er et viktig mål å minimere restriksjon
i kostholdet – altså å ha et så normalt kosthold som
mulig, avslutter Brita Haugum.
Faren for at en diett med strenge restriksjoner gir
økt risiko for undervekt eller feilernæring er alltid
til stede, så det er viktig å snakke med en lege eller
klinisk ernæringsfysiolog før man ønsker å starte
opp med en lavFODMAP eller annen type diett.

FODMAP handler oftest om mengde

Alle reagerer forskjellig: Noen reagerer ikke, noen
reagerer på noe, og noen reagerer kraftig.
Det handler om å finne sin egen tålegrense når man
reintroduserer matvarer, da lavFODMAP inneholder
«mat» for de gode tarmbakteriene. De matvarene
som er kjent for å gi gass for de aller fleste, er den
samme maten som er rik på FODMAPs. Noen tåler
det bare bedre.
- Mange av matvarene som typisk er kjent for å gi
gass, slik som f.eks. løk, bønner, kål og sukkeralkoholer, inneholder slike tungt fordøyelige kortkjedede
karbohydrater som fermenteres av tarmbakteriene,
sier Brita Haugum.

- FODMAP redusert kosthold
er ikke ment og skal ikke
være et permanent kosthold.
Det anbefales at man søker
profesjonell hjelp.
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FAKTA OM FODMAP
FODMAP er en forkortelse for fermenterbare oligo-, di-, og
monosakkarider og (and) polyoler. Dette er en betegnelse
for ulike tungt fordøyelige karbohydrater som tynntarmen
kan ha vansker med å bryte ned og ta opp. Det er vanskelig
å vite hvilke av disse sukkerarter man reagerer på, man
kan reagere på noen, alle, eller en kombinasjon. I første
rekke er det derfor nødvendig å kutte ut alle sukkerartene
som kan være problematiske for magen. Dietten bør
følges strikt i 6-8 uker slik at tarmen får tid til å normalisere seg, før man begynner å reintrodusere i små mengder.
Eliminasjonsfasen
Alle matvarer med høyt innhold av FODMAP utelates
fra kostholdet i 2-6 uker.
Målet med denne fasen er å finne ut om du merker
færre symptomer. Hvis du ikke merker bedring innen
2-6 uker, har det ingen hensikt å fortsette med dietten.
De som merker bedring i løpet av eliminasjonsfasen, går
over til andre fase.
Reintroduksjonsfasen
Her skal man finne ut hvilke typer og mengder FODMAP
som trigger symptomer ved systematisk å teste ulike
FODMAP ved hjelp av egnede testmatvarer. Målet er å
ha et mest mulig variert og FODMAP-redusert kosthold
som gir færrest mulig symptomer. Det anbefales en
bestemt rekkefølge og mengde av karbohydrater og
matvarer i denne fasen, med en uke på hver gruppe.
Er det matvarer man blir nødt for å utelate fra kostholdet
er det viktig at man finner egnede alternativer. En
ernæringsfysiolog kan hjelpe deg med gjennomføring av
dietten slik at du ikke får ernæringsmessige mangler på
grunn av et lite variert kosthold.
De ulike sukkerartene:
FRUKTOSE: Monosakkaridet fruktose kalles også fruktsukker. Denne sukkerarten finnes blant annet i frukt og
honning.
LAKTOSE: Disakkaridet laktose, melkesukker, består
av ett glukosemolekyl og et galaktosemolekyl. Laktose
finnes blant annet i melk, iskrem, fløte, yoghurt og brunost.
FRUKTANER: Består av flere fruktosemolekyler bundet
sammen i en kjede. Fruktaner er oligosakkarider som
blant annet finnes i hvitløk og løk og i kornsortene
hvete, rug og bygg.

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

GALAKTANER: Består av flere galaktosemolekyler
bundet sammen i en kjede. Disse oligosakkaridene
finnes i belgvekster som bønner, linser og erter.
POLYOLER: Sukkeralkoholer. Alle sukkeralkoholene
ender på -ol. Eks.: Xylitol, Maltitol, Sorbitol. Finnes i
sukkerfri tyggegummi, pastiller, drops o.l., men også i
sopp, blomkål samt flere frukter og bær, blant annet
avocado, epler og bjørnebær.
APP: Monash University sitt forskerteam har laget en
app for matvarer som er testet, en for iPhone og en for
android som kan lastes ned her:
https://www.monashfodmap.com/

Brobekkveien 107 • 0582 Oslo • Tlf. 22 72 03 00 • Fax 22 72 03 01
post@kvinto.no • www.kvinto.no
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Ny hverdag med
medisinsk gjennombrudd
Hanne Fjellheim hadde mindre enn ti prosents sjanse til å oppleve sin
egen 30-årsdag. Som første norske pasient på medisinen Revestive
kommer hun ikke bare til å overleve. Hun er tilbake som deltidsstudent i
molekylærbiologi, og til å nyte livet igjen.
tekst: Margrethe Gustavsen foto: privat

- Jeg har jo hatt veldig mange operasjoner
og vært livstruende syk store deler av
tjueårene mine på grunn av Crohns sykdom, sier Hanne Fjellheim.
Hun er full av lovord om både legene
på Ahus og i København, og medisinen
hun har fått, for tilstanden korttarmsyndrom, eller tarmsvikt, som ble
følgen av sykdommen hennes.
- Den har gjort at jeg har gått fra å
være inneliggende på sykehus til å
være student igjen.

Var koblet på 16 timer i døgnet

I en av flere operasjoner i 2011 fjernet man
flere meter av tynntarmen til Fjellheim. Det
var ikke meningen opprinnelig, å fjerne så mye,
men da de åpnet opp så de at det var nødvendig.
Hun endte opp med å ligge i koma i tre uker.
- Jeg gikk glipp av hele VM i Holmenkollen. Etterpå lå
jeg på intensiven i mange måneder, forteller hun.
På grunn av sykdommen og operasjonene satt hun
igjen med for lite igjen av tarmen. Mat og drikke
gikk derfor nesten rett igjennom tynntarmen, og ut i
stomien. Noen netter måtte hun opp så mye som syvåtte ganger for å tømme, og bytte pose. Det største
problemet var imidlertid at tarmen ikke tok opp den
næringen hun trengte. Hun var derfor avhengig av
intravenøs næring og væske for å overleve.

Hanne Fjellheim

- Jeg brukte 12 til 14 timer på å få i meg innholdet i en
pose. Jeg lå med den om natta, men det blir fire til
seks timer i tillegg.
Opptaket av væske var et enda større problem for
Fjellheim.
- Kroppen min tok ikke opp væske, og jeg måtte
gjerne ha to liter. Det tar også fort to timer per stykk.
Så da var jeg plutselig koblet til pumpe 16-18 timer i
døgnet. Du blir jo veldig fastlåst. Jeg kunne jo ikke gå
noe sted uten å være koblet til det, forteller hun.
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Et uvanlig studentliv

På grunn av sykdommen, tarmsvikten og alle operasjonene har hun i lengre perioder måttet bo på sykehuset. Også når hun har vært friskere, og kunnet
administrere næringen selv, har det preget hverdagen. Likevel ønsket hun å fortsette studiene på
deltid, og delta i studentmiljøet hun ble en del av før
operasjonen. Det ble et ganske annerledes studentliv.
- I 2013 bodde jeg hjemme og tok et fag på Blindern
så da gikk jeg med en sekk med pumpe og næring
i. Det var jo ikke noe plass til bøker da, så det var jo
ikke så praktisk. Slangen hadde jeg under skjorta
eller genseren, så det var ingen bortsett fra vennene
mine som visste at jeg hadde det. Bortsett fra når det
pep da, da lurte de nok litt, forteller Fjellheim.
Det ble stadig mer tydelig at dette ikke var en måte
hun orket å leve livet sitt på.
- Jeg tenkte at “det her kan jeg klare en periode”, men
å skulle jobbe eller studere med dette resten av livet
var ikke akkurat noen fristende tanke.
Det er mye å tenke på, og praktiske utfordringer, men
for et ungt menneske er ikke det det eneste som
betyr noe. Fjellheim mener at man må kunne snakke
om også de følelsesmessige utfordringene ved å se
annerledes ut i offentligheten.
- Det er mye anheng. Jeg har en stomi jeg er veldig
glad i, men når det begynte å bli veldig mye kateter
og ledninger, og de syntes ofte også, for det var jo
på halsen. Jeg var jo 25-26 år. Du føler deg jo ikke
kjempefin. Det er jo sånne overfladiske grunner, som
legene mine sier for spøk, men da kjefter jeg på dem.
Når ting stort sett er livstruende er det små ting, men
når du skal prøve å ha en hverdag er det ikke småting,
sier hun.
Etter operasjonen i 2011 tok man av huden og dyttet
til side magemusklene, og gjorde at de indre organene lå åpent tilgjengelig slik var de nesten et og et
halvt år. Men selv det hindret henne ikke helt fra å
være med på moroa. Fjellheim ler når hun tenker på det.
- De bare holdt den åpen, for vi måtte kunne se tarmen.
Jeg har vært på fest på RF-kjelleren[studentpub på
UiO] med åpen buk, forteller hun.

Sendt til København

Det er dessverre ikke bare upraktisk å få næringen
sin intravenøst. Det er også stor fare for blodforgiftning, eller sepsis.
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- Jeg tenkte at “det her kan jeg klare en periode”, men å
skulle jobbe eller studere med dette resten av livet var
ikke akkurat noen fristende tanke.
			Hanne Fjellheim

- Det kan være en farlig tilstand å være avhengig av
intravenøs tilgang via et permanent kateter grunnet
økt infeksjonsrisiko, som kan føre til at bakterier går
inn i blodbanen. Dette kan få et ganske dramatisk
forløp og i verste fall være livstruende, forteller Petr
Ricanek.
Ricanek er spesialist i gastromedisin, og leder teamet
som følger opp Fjellheim. Akkurat dette skjedde
henne flere ganger, og på det aller verste, ble sjansene
hennes til å leve i fem år til, satt til syv prosent.
- Nå bor jeg nesten ved siden av Ahus, men selv for
meg er det ganger jeg har blitt kjempesyk. Når det
skjer så mange ganger over så mange år, er det veldig
deilig å slippe å ha den konstante bekymringen, sier
hun.
Da den nye medisinen kom på markedet bestemte
Ricanek og resten av teamet på Ahus seg for å sende
henne til Rigshospitalet i København. Der har de et
senter med ekspertise på området ledet av Palle
Bekker Jeppesen, som kunne vurdere om hun var
en god kandidat for medisinen. Hun fikk blant annet
målt nøyaktig kaloriinntak og forbruk, noe som ikke
gjøres i Norge.
- Så vi sendte henne dit for å få kartlagt hennes
tarmsvikt. Hun var lagt inn der i flere dager, og fikk en
grundig utredning og vurdering. Det var med tanke
på å få en vurdering av henne, og vi hadde jo hørt om
medikamentet i forkant. Hun kom hjem med en anbefaling forsøke det medikamentet, forteller Ricanek.
Slik ble Fjellheim den første norske pasienten til å
få medisinen.

Øker tarmoverflaten

Medisinen Revestive gjør tarmen mer effektiv til å
ta opp næring, og gjør dermed at korte tarmer kan ta
opp det samme som lengre tarmer gjør. Tarmen vil
av seg selv bli mer effektiv over tid hvis du har kort
tarm, men medisinene gjør det raskere, og i enda
større grad.
- Arealet på tynntarmen er omtrent på 200 kvm,
omtrent det samme som en internasjonal tennisbane. De med kort tarm har en mindre overflate.
Revestive kan så mye som doble den gjenværende
overflaten, ved at tarmtottene vokser i høyden, sier
Ricanek.
Han var imponert over de raske resultatene han så
hos Fjellheim.
- Før måtte hun få veldig mye intravenøs væske, og
måtte tømme stomien 20 ganger i døgnet. Hun var
oppe om natten 7-8 ganger, var alltid litt dehydrert,
og hadde forstyrrelser i elektrolyttene. Hun var
avhengig av 20 liter væske utenfra i uka. Vi så endringen ganske umiddelbart, med mindre behov for
væsketilførsel og fastere innhold i tarmen. Etter kort
tid hadde hun halvert behovet for væsketilførsel, og
måtte ofte ikke opp om natten i det hele tatt. Livskvaliteten ble betydelig høyere, sier Ricanek.

Ny hverdag

Konsekvensene av en drastisk bedret helse, og at
hun ble kvitt intravenøs næring, og har en helt annen
frihet og et annet overskudd til å bruke tida til det
hun har lyst til.

Jeg skal ikke drikke så mye kaffe, selv om jeg elsker kaffe.
Men jeg unner meg én om dagen. Man må kunne leve litt og.
				Hanne Fjellheim
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Vår kunnskap bedrer din livskvalitet!

Man må kunne snakke om også de
følelsesmessige utfordringene ved
å se annerledes ut i offentligheten.
			Hanne Fjellheim

LEKKASJE, SÅR HUD,
LUKTPROBLEMATIKK?

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

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

- For meg så kan jeg nesten ikke beskrive forskjellen. Jeg kan trene, jeg kan reise, jeg kan være
sammen med venner og sitte barnevakt. Det er
forskjellen på å være i live, men ikke kunne leve,
til det å faktisk ha et liv. Du kan faktisk stå opp
og velge hva du skal bruke dagen til. Jeg håper at
jeg en dag vil kunne jobbe, kanskje til og med 100
prosent, sier Fjellheim.
Hun er veldig glad i mat, og etter mange år der
måltider var et hyppig nødvendig onde som gav
intense smerter, er hun også glad for at det kan
være fint å spise igjen.
- Det er også godt å kunne ha glede av et godt
måltid, og spise en hyggelig middag med venner.
Jeg skal ikke drikke så mye kaffe, selv om jeg
elsker kaffe. Men jeg unner meg én om dagen.
Man må kunne leve litt og.
I hele to år etter man begynner på medikamentet
skal tarmen øke i overflate, og situasjonen bli
bedre. Det har også skjedd Fjellheim, som nå har
gått på medisinen i to år.
- Den har vært i stadig utvikling til nå, og jeg syns
at jeg har vært veldig heldig som har fått lov til
å gå på det, og jeg håper det også blir mulig for
andre å gå på det. Jeg tror vi kan spare penger
som samfunn og, om dette kan gjøre at de kan
være uavhengige, og delta i samfunnet på lik linje
med andre, avslutter hun.

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:
•
•
•
•

Ernæring
Kateter
Inkontinens
Sår

Vi hjelper deg med din bestilling:
Ring kundeservice på tlf. 67 02 44 40
E-post: kundeservice.no@mediq.com

Du er også velkommen til våre klinikker:
Oslo:
Bergen:
Tønsberg:

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

N

Vi ha B!
syke r stomipleie
re

Elisabeth Nomerstad

Irene Kyrkjebø

elisabeth.nomerstad@mediq.com

irene.kyrkjebo@mediq.com

Stomisykepleier
Tlf. 926 67 644

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

Stomisykepleier
Tlf. 941 34 547

NORILCO LIKEPERSONSKURS

Likepersonskurs
Likepersonskurs I november ble årets likepersonskurs avholdt på Gardermoen, og neste kurs avholdes allerede i mars. Har du lyst til å bruke din
erfaring som pasient eller pårørende til å hjelpe de som kommer etter
deg? Da er kanskje dette kurset noe for deg!
tekst: Ina Merkesdal foto: Ina Merkesdal

Alle deltakerne på Likepersonskurset

En likeperson er et medmenneske som har vært
igjennom og bearbeidet en vanskelig situasjon, og
som bruker denne erfaringen til å hjelpe andre som
står i en lignende situasjon nå. NORILCO har over 200
godkjente likepersoner som går besøksrunder på
sykehus, eller som du kan avtale en prat med dersom
du har behov for å snakke med noen som forstår deg
på en annen måte enn venner, familie og helsepersonell.
Linn-Karina Bjørkmo (48) er med på sitt første likepersonskurs, og har de siste årene i det lokale styret
innsett hvor viktig det er at NORILCOs likepersoner
er skikket til rollen sin.
- Jeg sitter i styret i Finnmark. Jeg hadde ikke lest
meg så mye opp, og hadde få forventninger til hva
som ville møte meg her. Jeg vil si at dette kurset ble
helt fantastisk, og at det var særlig fint med historier
fra de som har hatt besøk selv.
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Linn-Karina bor i Lillesand og fikk ikke selv besøk av
en likeperson da hun lå nyoperert på sykehuset for
22 år siden. Så ble hun kjent med en annen som hadde
blitt operert på samme sykehus to år tidligere, men
som hadde fått besøk.
- Det gjorde noe med engasjementet mitt for å bli
likeperson selv, alle burde jo få dette tilbudet. Jeg var
passivt medlem av NORILCO i 10 år, men så fikk jeg
en knalltøff periode. Jeg fikk en brokk, og da blusset
alt av følelser opp, og jeg fikk en psykisk knekk med
senreaksjoner. Da fikk jeg plutselig et stort behov for
å treffe andre selv. Etter det har det vært viktig for
meg å være i NORILCO-miljøet.
Vi spør Linn-Karina om hun vil si noe til de som vurderer å bli likepersoner i NORILCO, men som ikke er
sikre på om dette er noe for dem.

NORILCO LIKEPERSONSKURS

Marit Thoresen Moi

- Jeg har jo levd med stomi i 22 år, og først nå gjør jeg
dette. Jeg gikk i meg selv og spurte «Er dette noe
jeg kan bidra inn i? Er jeg brukanes?» For meg som
har sittet i styret i Finnmark i mange år, og nå også i
Aust-Agder ser jeg jo at likepersonsarbeidet er det
viktigste vi gjør, så som styremedlem bør man kjenne
til hva det er. Det burde stå øverst på arbeidslisten
vår! Derfor er jeg veldig glad for at jeg endelig har
tatt dette kurset, og jeg gleder meg til å se mer!
På årets kurs deltok 42 medlemmer på likepersonskurs, i tillegg til 15 likepersonsledere som hadde erfaringsutveksling seg imellom i et parallelt program.
Likepersonskurset gir deltakerne innblikk i hvordan
likepersonstjenesten i NORILCO er organisert, og gir
deltakerne kommunikasjonsteknikker som de kan
bruke i møte med mennesker i krise.
For å bli likeperson i NORILCO må man oppfylle 4
kriterier:
1. Man må ha erfaring som pasient eller pårørende i
vår målgruppe
2. Man må ha bearbeidet egen erfaring, og ikke ha
store uløste problemer
3. Man må kjenne godt til NORILCO sine tilbud, og
være en god representant for foreningen
4. Man må ha gode medmenneskelige egenskaper,
og kunne møte sårbare personer på en god måte

Linn-Karina Bjørkmored

Kurset er et innføringskurs, og etter fullført kurs blir
deltakeren og den lokale likepersonslederen enige
om veien videre. Vanligvis får deltakeren prøve seg i
1-4 opplæringsbesøk, før man eventuelt blir godkjent
som likeperson, signerer en taushetserklæring i
NORILCO og kan gå på egne besøk alene.
Ved hjelp av diskusjonsoppgaver i grupper og
rollespilloppgaver får deltakerne praktisk øvelse i
hvordan man kan håndtere ulike problemstillinger i
rollen - der det er stor takhøyde for å gjøre feil.
Marit Thoresen Moi (64) har meldt seg på med et
ønske om å bli likeperson, for å få egen erfaring til å
bety noe for andre.
- Jeg er veldig fornøyd med kurset. Jeg har hatt besøk
selv, men jeg husker jo ikke detaljene om hvordan det
ble gjort, ikke hvordan de begynte, hvordan det egentlig var. Nå har jeg fått det med meg, hvordan man liksom går fram for å starte samtalen. Jeg syntes også
at det var god hjelp i å få tilsendt den lille håndboken
med det mest grunnleggende som vi kunne lese før
vi kom. Det har vært spennende og lærerikt, men jeg
tør ikke å si om dette er noe for meg før jeg har fått
vært med på noen besøk selv og ser hvordan det går.

- Det gjorde noe med engasjementet mitt for å bli likeperson
selv, alle burde jo få dette tilbudet
				Linn-Karina
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NORILCO LIKEPERSONSKURS

NESTE
LIKEPERSONSKURS
Når: 16.-18. mars
Påmeldingsfrist:
18. januar
Hvor: Gardermoen
Påmelding: norilco.no
Den ene likepersonen som Marit fikk besøk av som
nyoperert, er i dag også med på kurset som likepersonsleder. Hun fikk også et oppfølgingsbesøk litt
senere av to damer, og den ene av disse møtte henne
personlig på hennes første medlemsmøte, slik at hun
ble tatt godt imot, og følte at hun kjente noen.
- Det første besøket var inngangsporten min til
NORILCO, jeg tror ikke jeg hadde meldt meg inn hvis

det ikke hadde vært for det. I dag er jeg veldig glad
for at det gikk som det gikk, forteller Marit.
Hva vil du si til de som vurdere å melde seg på dette
kurset?
- Ikke tenk deg om, dere må bare søke! Sier Marit
med glimt i øyet.

Hittil har vi utviklet
ni legemidler til
behandling av
sjeldne diagnoser

Mer enn 70 prosent av
våre utviklingsprogram
handler om
legemiddler mot
sjeldne sykdommer

Mer enn 20 nye
legemidler testes nå
på pasienter

Dersom én person
per tusen mennesker
har sykdommen, så
regnes det som en
sjelden sykdom.

Et godt liv med sjeldne sykdommer
Vi arbeider med å synliggjøre sjeldne sykdommer, og finne løsninger for dem som lever med dette.
Medisinsk behandling kan være avgjørende for hverdagslivet og for fremtiden til disse personene
og deres pårørende.Vi ønsker å utgjøre en forskjell.

Shire Nordic Regional Office
www.shirenorge.no

NO/C-APROM/TED/16/0014
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Invitasjon til
temakveld i Oslo
«Sjef i eget liv»

- Hvordan kan man ta ansvar for
egne holdninger, følelser og adferd?
Coloplast har gleden av å invitere deg som bruker av stomi-og
kontinensutstyr til temakveld med den kjente foredragsholderen
Ingvard Wilhelmsen, Professor Emeritus ved Universitetet i Bergen.
Wilhelmsen holder engasjerende og humoristiske foredrag om
helseutfordringer. Han er spesialist i indremedisin, psykiatri og
fordøyelsessykdommer, driver Norges eneste hypokonderklinikk i
Bergen og er forfatter.
Sted og dato:
14. februar kl. 18.00-20.30 Radisson Blu Scandinavia Hotell i Oslo.
Temakvelden er gratis og det er begrenset med plasser.
Enkel servering.
Påmeldingsfrist 1. februar ved å bruke følgende link:
www.coloplast.to/pamelding

Velkommen!
Coloplast Norge AS
Telefon 22 57 50 00
assistanse@coloplast.com

NORILCO blir
alliansepartner

JEG VIL BLI
TILPASSET
James, 44, utsetter posen for mange påkjenninger –
han løper, sykler og går på treningsstudio. For første
gang i livet gir CONFIDENCE ® BE ham valget mellom
tre farger – svart, hvit og sand. Den glir diskret inn i
ethvert antrekk og ser ikke ut som medisinsk utstyr.
Derfor har James den selvtilliten han trenger til å gå
med hva han vil og nyte de tingene som er viktige i livet.

NORILCO har startet prosessen
med innmelding i Pårørendealliansen.
NORILCO har i sine vedtekter presisert at vi er en forening også for de
pårørende til personer med stomi,
reservoar eller mage- og tarmkreft.
Hensikten med innmeldingen er
å gi støtte, solidaritet og styrke
en allianse som jobber for å løfte
pårørendeperspektivet og anerkjenne pårørendes rolle.
Pårørendealliansen ble stiftet 31. oktober 2014, og er en
frittstående paraplyorganisasjon som skal synliggjøre
pårørende og arbeid for å forbedre deres vilkår og rettigheter, uavhengig av hvem man er pårørende til. I løpet
av den relative korte tiden paraplyorganisa- sjonen
har eksistert har Pårørendealliansen markert seg
som en aktiv pådriver i utformingen av en pårørendepolitikk. Blant annet så har alliansen gjennomført en
stor pårørendeundersøkelse, som har bidratt til å vise
omfanget av den innsatsen pårørende gjør i Norge
Som en frittstående paraplyorganisasjon, som skal
ivareta pårørendes interesser og rettigheter uavhengig av hvem man er pårørende til, opptas alliansepartnere fra:

Tømbart utløp brettes automatisk inn under trekket og
gir en nett og diskret profil, akkurat som en lukket pose!

CONFIDENCE BE
®

For alt du vil bli
Salts Healthcare Limited Telefon: +47 22 09 94 41
E-post: vigdis.hannestad@salts.co.uk
anita.odegard@salts.co.uk mette.hammer@salts.co.uk
www.salts.co.no

- frivillige og ideelle pasient-, bruker- og pårørendeorganisasjoner
- norske universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner
- arbeidstager- og arbeidsgiverorganisasjoner
- offentlige instanser og etater
- private bedrifter og stiftelser
Pårørendealliansen sin visjon er «et samfunn der
pårørendes innsats som uformelle omsorgsgivere
synliggjøres, verdsettes og inkluderes» - og det er en
visjon NORILCO kan gi sin tilslutning til.

alitetsreg
Nasjonalt kv

ister for

skreft

tykk- og endetarm

Årsrapport 2016
ngsti
r og forbedri
med resultate

ltak

Årsrapport
fra Nasjonalt
kvalitetsregister
for tykk- og endetarmskreft
- Tykk- og endetarmskreft er blant de hyppige
kreftformene i Norge, og forekomsten er økende.
Den viktigste behandlingen er kirurgi, men en stor
andel av pasientene får også kjemoterapi og/eller
strålebehandling. De siste 20 år er andelen som får
lokalt tilbakefall etter endetarmskreft blitt kraftig
redusert, mens andelen som får spredning til andre
organer (fjernmetastaser) har vært uendret. Overlevelsen etter tykk- og endetarmskreft har blitt noe
bedre, skriver Marianne Grønlie Guren og Giske
Ursin i forordet til den årlige rapporten fra Nasjonalt
kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft.
I 2016 var det 3034 nye tilfeller av tykktarmskreft og
det var 1080 nye tilfeller av endetarmskreft. Til sammen er kreft i tykk- og endetarm den hyppigste kreftformen som ramme begge kjønn, og etter lungekreft
er det den kreftformen som tar flest liv i Norge.
Formålet med kvalitetsregistrene på kreftområdet
er å bidra til å styrke kvaliteten på helsehjelpen som
gis til pasientgruppene. Årsrapporten omhandler
tradisjonelle register data som forekomst, dødelighet og prevalens fordelt på sykehus, kjønn, alder
og så videre, men kvalitetsregistrene skal også innhente pasientrapporterte data. Disse dataene skal
belyse pasientenes egen opplevelse av resultat og
prosess. Dette har man foreløpig ikke kommet i gang
med på tykk- og endretarmskreft.

JEG VIL BLI
DISKRET
Dawn, 53, er hele tiden på vakt overfor lukt og
ballooning, og selv etter 10 år blir hun flau over luften
i posen. CONFIDENCE ® BE er med på å eliminere
ballooning, pancaking og lukt med sitt unike intelligente
filtersystem og det aktive kammeret. Det er bedre
luktfjerning enn med tidligere design, derfor kan Dawn
fortsette med sitt uten å bekymre seg.

Tømbart utløp brettes automatisk inn under trekket og
gir en nett og diskret profil, akkurat som en lukket pose!

CONFIDENCE BE
®

For alt du vil bli
Salts Healthcare Limited Telefon: +47 22 09 94 41
E-post: vigdis.hannestad@salts.co.uk
anita.odegard@salts.co.uk mette.hammer@salts.co.uk
www.salts.co.no

“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 SIDEN SIST/DETTE SKJER

Siden sist
OSLO

Oslo-avdelingens temakveld
om stomi og reservoar
Like sikkert som at høstmørket begynner å gjøre seg gjeldende,
arrangerer NORILCO Oslo sin årlige temakveld. I år handlet det
om "Stomi og reservoar" og rundt 40 personer hadde tatt turen
til Håndverkeren for blant annet å høre Vidar Løfshus fortelle
om hvordan han taklet kreftbehandlingen og det å leve med
stomi. Synd ikke flere benyttet sjansen, de gikk glipp av en fin
kveld med gode foredragsholdere.
Temakvelden arrangeres i samarbeid med en av bandasjistene og det startet med at Jorid Haavardsholm ønsket velkommen på vegne av NORILCO Oslo. Stomisykepleier Mette Hammer tok så over med "Informasjon og tips til deg med stomi/
reservoar". Sporty som alltid hadde hun på kort varsel tatt på
seg oppgaven. De som kjenner Mette vet at hun ikke er vond å be
om en prat, som hun selv sa, kan det være vanskeligere stoppe
henne! I dag gjorde hun det i tide, men ikke før hun med sin lune
humor oppe i alvoret hadde gitt oss en god innføring i de ulike
typer stomi og reservoar, og ikke minst, hvordan vi skal stelle
disse. Er det noen som kjenner håndverket, så er det Mette.
Etter dette var det en times pause slik at vi fikk god tid til å
snakke med representantene for de ulike leverandørene som
hadde stands i lokalet. Det var flott at så mange stilte opp, og
spesielt hyggelig var det å treffe nye aktører på markedet.

For oss kunder er dette en unik mulighet til å bli kjent med nye
produkter.
Siste mann ut i sporet var Vidar Løfshus. De fleste kjenner
ham nok best som sjef for verdens beste langrennslandslag,
men selv om dette var kveldens høydepunkt, handlet det ikke
om høydetrening, ei heller om forberedelser til Tour de ski eller
OL. Tvert imot, denne kvelden skulle han snakke om det som
ingen er forberedt på, nemlig det plutselig å bli kreftpasient
og stomist. Han ga en usminket og ærlig beretning om "Da
motbakken aldri tok slutt". Selv for en topptrent person med et
sterkt konkurranseinstinkt kan den monsterbakken en kreftbehandling representerer bli vel tøff, både fysisk og psykisk.
Det ble noen glipptak, men med god drahjelp kom han seg over
kneika. Nå kan han, med smilet på lur, blant annet fortelle om
hvordan han takler å reise rundt til alle verdens avkroker med
de utfordringer det er for et følsomt tarmsystem. Med en
grunnholdning om at dette ikke skal endre hans karakter som
menneske, og med optimistens tro på seier, har han lært seg
å leve et godt liv med stomi, både i en ansvarsfull jobb og ikke
minst i familielivet. Som Per Hammer så riktig påpekte i en takk
og sluttkommentar; det er beundringsverdig og viktig at en
person, som så til de grader må tåle å være i medienes søkelys,
er villig til å stå fram og prate om egne problemer og om situasjoner som mange opplever som svært intime og vanskelige.
Helt til slutt ble vinneren av dagens quiz trukket og Janne
kunne reise hjem med en sekk full av, om ikke skismøring, så
mye annet og mer personlig smøre- og rubbeutstyr.
Tekst: Espen Stang

Dette skjer
LOKALT

SENTRALT
Trenger du noen å snakke med?
RING 24 02 22 24 / 02013 og tast 2
Likepersonstelefonen er åpen mellom kl. 10 og 22
alle hverdager. Våre likepersoner/kontaktpersoner
har taushetsplikt og har gjennomgått opplæring
og faglig veiledning. Vi har likepersoner av begge
kjønn, i alle aldere, med ulike diagnoser og operasjonstyper.

NORILCO NORDLAND

Læring-og mestringskurs ved
Nordlandssykehuset i Bodø

For deg som har stomi eller bekkenreservoar
og en av dine pårørende.
Tid:

Tirsdag 6.02.2018 kl 10.00 - 15.00 og onsdag
7.02.2018 kl 08.45 - 15.30.

Sted: Lærings-og mestringssenteret ved
Nordlandssykehuset i Bodø.

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.

Alle med stomi/bekkenreservoar kan søke, men
de som er operert i løpet av det siste året vil bli
prioritert. .

Har du forslag til forbedring av vår likepersonstelefon?
Gi oss din tilbakemelding til post@norilco.no

Tid:

Årsmøte

16. mars kl. 17:00-20:00
Sted: Thon Nordlys hotell i Bodø
Innkalling sendes ut

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

Nyttig
Tilpasning og energiberikning av kosten ved redusert matlyst
Kostholdet ditt er viktig både som forebyggende tiltak
når du er frisk, og også under behandling ved sykdom.
Nok energi er viktig for å orke mer og holde immunforsvaret ved like, spesielt hvis du er under behandling for
kreft.
Redusert matlyst og næringsopptak kan bli en utfordring,
Kreftforeningen har laget tre fine filmer med ulike råd
til hvordan du med enkle grep kan tilpasse kostholdet
slik at du orker mer og får i deg det kroppen trenger av
proteiner, karbohydrater og fett.

Filmene ligger ute på Kreftforeningens hjemmesider
under www.kreftforeningen.no/mat, i et rammeverk av
informasjon om kosthold, mat og berikning.
Filmene ligger også ute på Youtube.
Film 1 (energiberikning med vanlig mat):
http://youtu.be/l1rLuYBhoEE
Film 2 (energiberikning med næringsdrikker osv. fra
apotek): http://youtu.be/uFotyouK95U
Film 3 (tilpasning av matens konsistens):
http://youtu.be/o787ITrJxII

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 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 telefonnummer 21 49 49 21 eller på e-post:
rettigheter@kreftforeningen.no.
Du kan også chatte direkte med tjenesten på
www.kreftforeningen.no om du har internett-tilgang.

Medisinsk sertifikat
Flere av våre lesere har av ulike årsaker operert i magesekken, slik at de ikke lenger kan spise like store porsjoner
med mat som før. Derfor har NORILCO nå laget et medisinsk
sertifikat som du kan fremvise ved restaurantbesøk, slik
at det skal bli lettere for deg å bestille enten vanlig mat
i mindre porsjoner, eller mat fra barnemenyen selv om
du er voksen. Du får sertifikatet gjennom medlemskap i
NORILCO, og det kan bestilles kostnadsfritt gjennom våre
nettsider dersom du er medlem.
Vi håper dette er noe du kan ha glede av!
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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.

NORILCO NYTTIG

Nyttig
Noen har andre utveier – en kokebok for stomiopererte
er veldig enkel å lage. Panna cotta som betyr "kokt
fløte" på italiensk, er en dessert som består av en lett
søtet fløteblanding laget med en liten mengde gelatin.
Gelatin gjør at kremen tykner uten å måtte bruke egg
eller stivelse slik vaniljesaus vanligvis gjør. Det brukes
kun en liten mengde gelatin, akkurat nok til å holde
kremen sammen uten å gi den en hard eller gele-aktig
konsistens. Resultatet er en dessert som gir en herlig
lett og silkeaktig følelse i munnen. Panna cotta kan
smaksettes med en hel rekke forskjellige ingredienser,
fra rom og kaffe, til vanilje og bær. Bare fantasien din
setter grenser.
Panna cotta av hvit sjokolade med bær

Boken er en lystfylt kokebok med tilrettelagte måltider for deg som er ny-operert og lurer på hva du skal
spise. Den prisbelønte boken er laget i samarbeid med
kokker og kreative hoder på kjøkkenet, der de har tatt
magefølelsen på alvor. Boken inneholder også tips til
deg som i hverdagen arbeider med stomiopererte, for
eksempel i et sykehjems-kjøkken med begrensede
ressurser. Boken beskriver hva og hvordan man kan
tilberede enkle og gode småretter som ikke gir plager.
Boken er hittils oversatt fra svensk til tysk, finsk, dansk,
spansk, engelsk og norsk.
- Kokeboken er en inspirasjonsbok for stomi- opererte,
med tips fra andre mennesker i samme situasjon og
matretter for alle situasjoner, sier Maria Gylfe, Sjefssykepleier og prosjektleder for boken ved Danderyds
Sjukhus AB, Sverige.
Hele boken med mange gode oppskrifter på supper,
middager og kaker kan fritt lastes ned og skrives ut på
våre nettsider www.norilco.no.
Boken fins kun på engelsk eller svensk, men om du
ønsker å skaffe deg et bokeksemplar, kan du bestille
den hos ILCO i Sverige på e-post: info@ilco.nu.
De sender deg boken gratis mot at du betaler frakt
og ekspedisjonsomkostninger. Boken er tollfri.
I boken finner du en lettvint oppskrift på panna cotta
med blandede bær, som er et perfekt alternativ til
julehøytiden, nyttårsaften, eller bare hvis du har lyst på
noe godt.
Panna cotta er en deilig og luftig italiensk dessert de
fleste kjenner igjen fra restaurantmenyer, men som
ikke ofte serveres i de norske hjem til tross for at den

Du trenger:
• 1 ark gelatin
• 1 ts vaniljesukker
• 100 g hvit sjokolade, hakket
• 2 dl kremfløte
• 2 ss melk
• 4 dl blandede bær
• Melis
Slik gjør du:
Bløtlegg gelatinarket i kaldt vann. La kremfløte, melk
og sukker koke opp. Klem vannet ut av gelatinarket og
la det løses opp i den varme kremen. Rør inn sjokoladen,
hell kremen i serveringsglass som tåler temperaturforskjeller og la dette stå kaldt i fire timer. Pynt med bær
og dryss litt melis over før servering.
Du kan med hell varme opp bærene og helle over, rett
før du serverer panna cottaen. Om du ønsker det, kan
du tilsette bærene noen dråper likør, konjakk, portvin
eller hvitvin mens du varmer de opp for en ekstra snert.
Tips:
Erstatt sjokolade, fløte og smør med laktosefrie alternativer. Vaniljesukkeret kan erstattes med vaniljepulver,
sukkeret kan erstattes med sukrinmelis, tagatesse,
eller splenda. Husk å sjekke mengdebruk, da disse alternativene brukes i mindre mengder enn vanlig sukker.
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Bli grasrotgiver
for ditt lokallag
Grasrotandelen er et viktig tilskudd til lokallagenes
økonomi, og har bidratt til at de kan opprettholde aktiviteten
på et høyere nivå enn på lenge. Mange gir allerede, men det
er alltid plass til flere!
Hvis du spiller pengespill gjennom Norsk Tipping, kan du
bli grasrotgiver gå inn på https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen, og søke opp lokallaget ditt med organisasjonsnummeret, som står nedenfor.
994 105 272
996 013 405
991 298 959
983 923 151
991 288 627
994 754 009
890 432 832
819 480 842
993 790 079
993 639 966
996 761 657

Akershus
Aust-Agder
Bergen
Buskerud
Finnmark
Hedmark
Nordland
Nordmøre
Nord-Rogaland
Nord-Trøndelag
Oppland

992 608 897
888 890 912
989 466 798
989 506 900
989 889 095
998 240 484
984 363 826
984 112 971
994 110 772
889 905 522

Oslo
Romsdal
Sunnmøre
Sør-Rogaland
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold

www.norsk-tipping.no/grasrotandelen

Informasjon
StyreLeder

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

NULeder

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

Lokale Ungdomslag
LUL
LUL
LUL
LUL

KONTAKTINFO

Distriktsleder

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
wenche.th.ronningen@outlook.com

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

Likepersonleder
NORDLAND
Else Lindvig • 908 68 536
else.lindvig@hotmail.com
Ninny Jensen • 902 27 265
ninny-j@online.no

SØR-ROGALAND
Leiv Halvor Hebnes-Fungerende leder
halvor@genialt.no • 918 75 043
Leiv Halvor Hebnes • 918 75 043
halvor@genialt.no

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

SØR-TRØNDELAG
Bente Løkaas, 900 67 251
bentelokaas@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
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

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
Aurum-seriene fra Welland Norge inneholder Manuka
Honning fra New Zealand. Honningen er antibakteriell
og virker forebyggende og behandlende på sår hud.

Godkjent fra 1. januar!

Aurum®Xtra «Rett i do»
«Rett i do»-posen er revolusjonerende for stomiopererte.
Den har en innerpose som kan kastes rett i do. Posen er også
perfekt når du er på reise, da den kan kastes i fly- og togtoaletter.
Den er miljøvennlig, og brytes ned i naturen på under en uke.
Super for den som går mye turer i naturen.

Aurum 2®
Lukket pose

Tømbar pose

Uro pose

Hydroframe®
Plateforlengere med
Manuka Honning

Hyperseal®
Tetningsringer med
Manuka Honning

Plater flat

KONTAKT:
post@welland.no

Plater convex

Plater uro

Bestilles via din bandagist
eller apotek fra Validus Engros

