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Har du ennå ikke prøvd Hollister CeraPlus stomiutstyr?
Her er noen av fordelene du kan oppnå ved å gjøre nettopp det.
• Ceramid bidrar til å binde sammen hudcellene i det ytterste
hudlaget slik at de lettere opptrer som en vanntett, beskyttende
barriere
• Ceramid bidrar til hel hud og kan motvirke tørrhet og kløe
• Produktene oppleves som svært fleksible og
behagelige
• CeraPlus finnes i endels, todelt og som tetningsringer
• Et bredt utvalg av plater, både oppklippbare og
ferdig stansende, sikrer individuell tilpasning
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Dansac
X-tra Strips
For ekstra trygghet.

Dansac X-tra Strips plateforsterkere er laget av fleksibelt materiale som fyller
ut ujevnheter og former seg etter kroppens konturer. De danner en ekstra
beskyttelse rundt kanten på hudplaten og kan være med på å forlenge utstyrets
bæretid.

God passform
> Tre-delt design gir individuelt tilpasset beskyttelse rundt alle typer hudplater
> Passer til alle kroppsfasonger
Ekstra trygghet
> Hudvennlig, fleksibel og elastisk hydrokolloid fester godt selv på ujevn hud
> Forlenget bæretid gir ekstra trygghet
Komfortabel og praktisk
> Mykt, elastisk og vannavstøtende materiale gir bevegelsesfrihet og er enkelt i bruk - selv
selv for de med nedsatt motorikk
> Gjennomsiktig plastemballasje - praktisk og hygienisk

Dansac X-tra Strips
INNHOLD

Strips

REF

075-30/962033

SPESIFIKASJON

Eske á

30 stk

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

Leder

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

Kjære NORILCO-venner!
Da er 2018 her. Nytt år, nye muligheter. I dette nummeret kan du blant annet lese om at vi har arrangert en
lukket visning av filmen «Per Fugelli – Siste resept»
på Vika kino i Oslo. Det er artig å kunne tilby noe litt
annet enn vi vanligvis gjør. Den folkekjære mannen
fikk diagnostisert tarmkreft med spredning og det
var årsaken til han gikk bort i en alder av 73 år, etter
å ha levd med sykdommen i mange år. Det var mange
som hadde tatt turen, og i tillegg til filmen fikk vi
høre fra onkolog Marianne Guren om utviklingstrekk
og nye behandlingsmetoder på tykk- og endetarmskreft. Det skjer mye spennende på behandlingsfronten – og persontilpasset behandling har fått mye
oppmerksomhet. Vi har alle hørt om pasienter som
har respondert og blitt bedre med behandling, mens
andre med «samme» sykdom ikke har hatt nytte av
behand-lingen. Og det er dette persontilpasset behandling går ut på. Legene kan ved hjelp av nye diagnostiske hjelpemidler se på genetikk og identifisere
forskjellige undertyper av en spesiell type kreft. Et
annet uttrykk som brukes om persontilpasset behandling er presisjonsmedisin. Det vil altså si at man
velger medisin ut fra spesifikke egenskaper i kreftcellene, og sammen med eller istedenfor cellegift
bruker man biologiske medisiner som setter kroppen
i stand til å bekjempe kreftcellene ved å «skru på»
immunforsvaret. Helsedirektoratet har utarbeidet
en strategi for persontilpasset medisin – og det er
en oppgave for NORILCO som pasientforeningen å
følge med på utviklingen og påse at vår målgruppe
får best mulig tilgjengelig behandling.

Filmen om Per Fugelli gjorde inntrykk. Mannen som
alltid hadde glimt i øyet og et klokt sitat på lur hadde
en spesiell posisjon i Norge, og det var mange som
holdt han kjær på grunn av hans livsvisdom og syn på
mennesker, så vel som livet. Per Fugelli var professor
i samfunnsmedisin og var involvert i nesten 50 bokutgivelser. Mannen hadde mye på hjertet og er kjent
for mange sitater, som «En god resept på et godt liv
er å gi litt mer faen» og «Å bli født til liv i Norge, er å
vinne i historiens og geografiens lotteri». Men det begrepet som ble synonymt med Fugelli var «flokken».
«Bry deg om flokken din», sa Fugelli. Han mente at
vi mennesker hadde flere flokker. Den store flokken
var samfunnet med velferdsstaten, den lille flokken
var den nære familie og de som står oss nære – men
han omtalte også den tredje flokken. Den består av
alle menneskene i våre omgivelser, naboer, venner,
arbeidskolleger, trenere, lærere og så videre – og jeg
mener at NORILCO er en del av den tredje flokken.
Og jeg vil møte 2018 med en bevissthet om at vi er en
tredje flokk. Det betyr at vi kan bety noe for de som
ønsker at vi skal det. NORILCO er flokken for de med
stomi, reservoar, mage- og tarmkreft og for deres
pårørende – og det betyr at vi er viktige og at vi må
jobbe hardt for medlemmene i vår flokk.

Klem fra Jane
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NORILCO PER FUGELLI

Per Fugellis siste resept
til flokken
Per Fugelli (1943-2017) var en folkekjær norsk lege og professor I sosialmedisin, og en kraftfull og uredd stemme I den offentlige sfære enten det var
i kampen mot kroppspress, mot fremmedfrykt eller moralisme. For svært
mange ble han selve symbolet for å ta vare på de viktigste tingene i livet.
tekst/foto: Jacqueline B. Mikula

for at han selv var redd for å dø. Men i stedet for å
være en døende mann, valgte han å kjenne på å leve.
Sammen med Erik Poppe dokumenterte han sitt livs
siste fase. Det skulle ikke lenger handle om å bli frisk,
men i stedet om å leve så godt man kan. I filmen får vi
oppleve Poppes levende tablåer av noen av Fugellis
hjertesaker.

Folkekjær samfunnsdebattant

Helt siden Per Fugelli bestemte seg for å avslutte
kreftbehandlingen i 2015, har Erik Poppe og et lite
team fulgt en mann som lever så mye han kan mens
han dør. Han rakk å se en midlertidig versjon av Poppes dokumentarfilm «Siste resept» sammen med
sin kone før han døde. Fugelli brukte livet sitt på å
kjempe for rettighetene til de svakeste I samfunnet
og adresserte spørsmål om frihet og respekt dit det
måtte høre hjemme. I filmen får hans budskap om
nestekjærlighet og toleranse leve videre.

Offentlig kreftsyk

Mannen med tversoversløyfen som ga råd til hele
Norge, valgte å leve offentlig med sykdommen som
herjet i ham i åtte år. Han mottok flere priser for sin
evne til å snakke ærlig om døden, og samtidig inspirere til livsglede. En av disse var den høythengende
Fritt Ords pris i 2013, for å gi alvorlig syke en stemme.
Fugelli fikk diagnosen tykktarmskreft i 2009.
Da kreften stadig spredte seg og ble uhelbredelig
valgte han å takke nei til ytterligere livsforlengende
behandling i 2015. I boken «Per dør» gir han uttrykk
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Fugelli var stolt over at han sammen med Bent Høie
fikk endret loven slik at alvorlig syke har rett til en
fast kontaktlege på sykehus i stedet for å måtte
forholde seg til et utall ulike leger under sykdomsperioden. Individets helse er, etter hans syn, i utbredt
grad avhengig av sosiale relasjoner. Han utfordret
tabuene om å snakke om døden ved å skrive bøker
om oppgjøret med livet og sin egen dødelighet. Han
ville at døden skulle være like naturlig som livet. Han
valgte livskvalitet og å kjempe for andre fremfor seg
selv den tiden han hadde igjen.
Fugelli formidler åpent om sin sykdom, valgene
han tar, og begrunnelsene for dem gjennom hele
filmen. Kona Charlotte og deres mer enn 50 år gamle
kjærlighetshistorie gir filmen et vart og gripende
preg, mens Poppe skaper en visuell nytelse med
Fugellis malerier av ord. Resultatet er en uendelig
vakker og varm, alvorlig og samtidig humoristisk film
om livet, døden og det å leve. Per Fugellis siste, lune
resept på hvordan man skal leve et mest mulig godt
og anstendig liv. Med livsglede.
Filmen hadde premiere 26. januar, men NORILCOs
medlemmer fikk en sjelden mulighet til å delta på
lukket førpremiere av filmen «Per Fugelli - Siste
resept» der Siri Boren og Marianne Grønlien Guren
også holdt innledende foredrag om tarmkreft og ny
kreftbehandling.

«Å dø er den sanne personlighetstest. Sannere enn CV og
jobbintervju. Jeg består ikke. Hele mitt liv har jeg vært en
falsk profet for «godt nok»
			Per Fugelli i boken «Per dør»

NORILCO FILM

Tre på Vika kino
En film som «Per Fugelli: Siste resept» innbyr til de store funderingene.
Om mening, livslyst, og alle de andre temaene en engasjert samfunnsmedisiner kan komme innom i løpet av sitt siste halvannet år på jorden.
Så hva tok NORILCOS medlemmer med seg hjem?
tekst/foto: Margrethe Gustavsen

Kirsti Hammer, Fridtjof Eilertsen og Per Hammer mener at vi må være rause med hverandre.

-Jeg vokste opp på landet, og døden var en naturlig
del av livet. Da bestefar døde lå han på lit de parade.
Og vi sang for ham. Da var jeg fem år.
Det forteller Kirsti Hammer. Filmen har gjort sterkt
inntrykk, og satt i gang tanker om døden, og hvordan vi
burde leve. Ikke bare våre siste dager, men også dem.
- Det var en god opplevelse, og gode tanker om
hvordan avslutningen kan bli og alt som er i mellom.
Det handler om vårt forhold til naturen også, sier hun.
Hammer var nylig på øya Røst i Lofoten, med sin
mann Per Hammer, som også har vært med på film i
kveld. De er enige om at det er et veldig spesielt sted,
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og skjønner godt hvorfor Fugelli hadde det spesielle
forholdet til stedet.
- Det er et lukka samfunn, så du lever med alle rundt
deg. Kampen for å overleve på sånne små steder er
jo noe annet og måten man gjør det på er ved å hjelpe
hverandre, og akseptere hverandre, ikke minst. Der
tror jeg han hadde rett altså, sier Kirsti.
Fridtjof Eilertsen har bitt seg merke i det samme, og
er enig i at vi kunne ha godt av et større samhold og
omtanke for hverandre. Han mener at vi ofte holder
andre til en standard vi ikke klarer å oppfylle selv.

NORILCO FILM

Det var en god opplevelse, og gode tanker om hvordan
avslutningen kan bli og alt som er i mellom
			Kirsti Hammer

- Det som er interessant er at vi sier at "man må
integreres"- Men vi nordmenn holder også sammen
når vi er i utlandet. Når jeg er i Spania ser det til tider
ut som svenske kjøttbullar er det som er mest populært. Selv om det er flust med steder, spesielt etter
finanskrisa, som trenger besøk, forteller han.
Alle tre er bekymret for at vi blir mindre rause med
hverandre, og mer selvopptatte.
- "Dem og oss", det er en feil utvikling. Det er som han
sier - vi hører til samme flokken hele gjengen, sier Per.
Paret har fulgt med på Fugelli, og merker at livsfilosofien siver inn i hverdagen.

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

- Jeg bruker også mye av de utrykkene, for det er så
mye som er så fint med dem. Pengene må ikke styre
oss, vi må bry oss med hverandre. Jeg er skremt over
at alt foregår på PC og mobil, det er ingen som ser på
hverandre lenger, sier Kirsti.
Når det er på tide å gå hjem, snur Kirsti Hammer seg
og smiler lurt.
- Du kan bare si at vi er enige med ham om Listhaug!

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.
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FOR ALT
DU VIL BLI

Personer som lever med stomi, slik som Dawn, 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 filter-system som gjør deg komfortabel, diskret,
trygg og sikker som aldri før.

BLI TILPASSET i sandfarge,
sort og hvitt
BLI DISKRET med forbedret og
dokumentert filtersystem
BLI KOMFORTABEL med vår første
hudplate i forskjellig tykkelse
BLI SIKKER med forbedret utløp
og sterkere borrelåsmateriale
BLI AKTIV og tørr med et
vannavstøtende trekk
BLI TRYGG på at posen ikke vil
miste formen, sige ned eller loe
BLI I STAND TIL mer med
synlige, blå berøringspunkt
BLI STILLE med et trekk som
ikke knitrer

CONFIDENCE BE
®

For alt du vil bli

For vareprøver eller ytterligere informasjon, ta kontakt med:
Salts Healthcare Limited Telefon: +47 22 09 94 41
E-post: vigdis.hannestad@salts.co.uk www.salts.co.no

Recognising Salts research
into healthy peristomal skin

NORILCO KREFTBEHANDLING

Nasjonal strategi for persontilpasset kreftmedisin
Representanter fra legemiddelfirmaet Merck og nasjonalt kreftregister
innledet i januar førvisningen av filmen «Siste resept» med avdøde Per
Fugelli, med informasjon om nye framskritt innen kreftbehandling.
tekst: Jacqueline B. Mikula

- Dagens kreftbehandling er veldig annerledes enn
tidligere behandling da cellegift tidligere var det
mest virkningsfulle middelet mot kreft. I dag er det
kommet legemidler som muliggjør at immunforsvaret selv kan bekjempe kreft. Kunnskapen om
kreftens egenskaper gjør at man i mye større grad
enn før kan skreddersy behandlingen til hvert enkelt
individ. Denne utviklingen har medført at Helsedirektoratet har fattet en nasjonal strategi for persontilpasset medisin. Denne strategien er implementert
i helsetjenesten, og et helsevesen med fokus på hele
pasienten inkluderer også pasienter med tykk- og
endetarmskreft, sier Siri Børø, medisinsk rådgiver i
det farmasytiske selskapet Merck.

Ny nasjonal studie

Marianne Guren fra Nasjonalt kreftregister, Onkolog
ved OUS og medlem av Norsk gastrointestinal
cancer gruppe kunne også slippe nyheten om at en
nasjonal studie for «Watch and wait» etter preoperativ kjemoradioterapi for endetarmskreft nettopp er
lansert. Pasienter der svulsten går i komplett remisjon etter strålebehandling, kan inkluderes i studien
og få tett oppfølging i stedet for kirurgi.

RAS-testing

Guren nevner også RAS-testing under foredraget
om tykk- og endetarmskreft hun holdt i forkant av
filmen.

vil få. Ved kreftbehandling kan det gis en mer målrettet medisinering enn tidligere, og pasienten slipper
å gjennomgå uvirksom behandling. RAS-mutasjoner
forekommer i så å si alle kreftformer. Hver femte
pasient har denne mutasjonen, mens andelen
varierer mellom kreftformene. RAS testes i dag på
pasientgruppen som har tykktarmskreft. Det man
nå vet er at en type medikamenter virker kun på de
pasientene som ikke har denne mutasjonen.

FAKTA
Merck
Er verdens eldste legemiddelfirma med sine 350 år.
Dagens globale firma ble stiftet i et lite apotek året
1668 i Tyskland, og virksomheten er innovatører innen
holistisk forskning og teknologi på helse og naturvitenskap.
Merck støtter helsepersonell, andre aktører og pasientorganisasjoner som et ledd i virksomheten innen forskning og utvikling. Et av Mercks verdier er transparens,
og all støtte gis med utgangspunkt i et regelverk som er
tydelig og åpent.
Norsk gastrointestinal cancer gruppe
En faggruppe for colorectal cancer som består av oppnevnte gastrokirurger og onkologer fra hver helseregion,
i tillegg til en radiolog, patolog og representanter fra
Kreftregisteret. Gruppen er referansegruppe for Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft.

Kreftpasienter blir diagnostisert utfra en vevsprøve.
Ved å foreta molekylære analyser av kreftvevet
kan man i økende grad se hvilken behandling som
vil fungere best på ulike kreftpasienter. Bestemte
mutasjoner i RAS-molekylet (et gen som påvirker
celledeling) kan avgjøre hvilken behandling pasienten
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NORILCO SAMARBEID

Sammen om urostomi
NORILCO og Blærekreftforeningen samarbeider

tekst/foto: Malin Svinndal
En del av NORILCOs medlemmer har urostomi. Det
innebærer at urinen føres ut av kroppen gjennom en
stomi. Det finnes både kontinente og inkontienente
urostomier, og det finnes mange forskjellige operasjonstyper. En av de vanligste årsakene til urostomi er
blæresvulst, og nettopp derfor er Blærekreftforeningen
en naturlig samarbeidspartner for NORILCO, sier Bente
Løkås i hovedstyret til NORILCO. Sammen ønsker
foreningene å fremme mer kunnskap om urostomi og
rette blikket mot behovet for god oppfølging etter urostomioperasjonen.
- Det er behov for mye mer kunnskap innenfor urostomifeltet, spesielt blant helsepersonell, sier Bente Løkaas.
NORILCO og Blærekreftforeningen har begge medlemmer med urostomi og ønsker gjennom 2018 å samarbeide om å øke bevisstheten om urostomi. Det skal
gjøres ved å spre faglig informasjon om urostomi og
gjennomføring av en markering i 2018.

- Organisasjonene overlapper på området urostomi
og da er det veldig fint at vi kan samarbeide. Det har
ingen hensikt at vi sitter på hver vår tue. Sammen er vi
sterkere, mener Løkaas
I tillegg til markering vil det bli gjennomført et
lokalt samarbeid mellom NORILCO Sør-Trøndelag og
Blærekreftforeningen. Bente Løkaas er i tillegg distriktsleder i Sør- Trøndelag og holder i regien for det lokale
samarbeidet i distriktsavdelingen.
- Det lokale samarbeidet går ut på at vi vil arrangere
en faglig samling i Sør- Trøndelag på høsten, og kanskje
flere distriktsavdelinger følger etter, sier Bente avslutningsvis.
Informasjon om samarbeidet og markeringen vil bli
sendt ut til NORILCO sine medlemmer når rammene for
arrangementet er klare.

Mange svar på
medlemsundersøkelsen 2017
NORILCO sendte ut en undersøkelse til medlemmene
i september. Undersøkelsen fikk massiv respons
og NORILCO sitter nå på god informasjon om hva
medlemmene mener om NORILCO sine arrangementer.
- Vi er glade og takknemlige for at så mange har
valgt å svare på medlemsundersøkelsen. Det har
hjulpet oss med å skaffe bredere kunnskap om hva
medlemmene våre ønsker av medlemsaktiviteter
sier Jane Halvorsen, styreleder i NORILCO.
Arrangementer med faglig innhold er det som viser
seg å engasjere NORILCO sine medlemmer mest.
Om lag 80 prosent svarer at det er det viktigste på
medlemsmøtet. Nest viktigst er det å få prate sammen og utveksle erfaringer. Det er 70 prosent som
mener at den sosiale kontakten på medlemsmøtene
er viktigst.
- Vi har mange distriktsavdelinger over hele landet
som tilbyr et varmt fellesskap til personer som
ønsker å møte andre i lignende situasjon som en selv.
Faglige arrangementer inspirerer men fellesskapet
på arrangementene vil alltid være av stor verdi
for medlemmene våre. Vi tror at kombinasjonen
av et faglig opplegg og sosiale aktiviteter en det
medlemmene våre setter mest pris på.

De fleste tilfredse med distriktsavdelingene

På spørsmål som dreier seg om distriktsavdelingene
sier de fleste seg helt enig i at distriktsavdelingene gjør
en god jobb i forbindelse arrangering av medlemsaktiviteter og informering i forkant og inkludering
underveis.
- Jeg er ikke overrasket over de positive tilbakemeldingene som er kommet til distriktsavdelingen. Jeg
opplever at vi har et sterkt fellesskap i NORILCO.
Samtidig har vi at det er en god del nye medlemmer i
organisasjonen som det er viktig at føler seg inkludert.
Vi ba spesifikt om tips til hvordan vi kan inkludere
medlemmer på en god måte.

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

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.

Mange nyttige tips har blitt sendt til distriktsavdelingene slik at distriktsavdelingene kan benytte disse
som et verktøy i sin egen «velkomst strategi».
Brobekkveien 107 • 0582 Oslo • Tlf. 22 72 03 00 • Fax 22 72 03 01
post@kvinto.no • www.kvinto.no

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 STOMI

Fikk brått stomi: - Møtet med en som
hadde opplevd det samme var avgjørende
Da Harald Aas (54) fikk stomi, var han redd han måtte bytte jobb, slutte med trening
og kjøpe nye klær som skjulte posen på magen. Et møte med en likeperson endret alt.
tekst: Eva Hongshagen foto: Privat

- Det er så mye lettere å snakke med noen som har opplevd
og erfart det samme, istedenfor bare å lese om det. Det
finnes mye informasjon, men det er så mye at du lett blir
litt forvirret, sier han.

- Det første de ser på er magen
Aas sin opplevelse av å treffe en likeperson er ikke unik,
kan Ninny Jensen (73) fra Bodø fortelle. Gjennom nesten
40 år som likeperson i NORILCO har hun møtt mange
mennesker som gjennom samtaler og møter har fått et nytt
syn på stomi.
- Jeg pleier å si at når jeg besøker noen på sykehuset, er det
det samme hvordan jeg ser ut på håret, for det er magen
min de ser på. De ser på hva slags klær jeg bruker, og om de
skjuler posen på magen, sier hun.
Operasjonen kom brått. Etter 25 år med en kronisk tarmsykdom ble situasjonen kraftig forverret uten forvarsel.
Harald Aas (54) måtte få posen på magen.
- Jeg visste ikke hva jeg gikk til. Det var mange spørsmål og
mye usikkerhet, forteller 54-åringen.

Avkreftet fordommer
Mens tankene svirret fikk han spørsmål om han var
interessert i en besøk av en likeperson fra NORILCO, et
menneske som selv levde med stomi. Det takket Aas ja til.
- Likepersonen som besøkte meg så ut som en vanlig
person som gikk i normale klær. Bare det var viktig for meg
å se, sier han.
- Han fortalte om felles bekjente i idrettsmiljøet som
trente med stomi. Det fikk meg til å forstå at jeg kunne
fortsette med trening og fysisk arbeid. Han var med på å
avkrefte fordommene jeg hadde om livet med stomi, sier Aas.

Glad for tidlig besøk
Aas beskriver møtet med en likeperson som en avgjørende
bekreftelse på at livet fortsatt kunne leves som normalt.
- Uten er det vanskelig å vite hvordan de negative tankene
ville utviklet seg videre og påvirket meg, sier 54-åringen,
som er full av lovord om NORILCOs likepersonsarbeid.

- Det andre de lurer på, er om jeg kom tilbake i arbeid igjen.
De fleste har tanker om at livet blir ugreit og annerledes
med pose på magen. Da er det til stor hjelp å møte og se
et menneske med stomi, men som er kommet tilbake til
hverdagen og livet man hadde før, sier hun.

Erfaringsbasert hjelp
Jensen fikk stomi tidlig i 30-årene. I etterkant utdannet
hun seg til hjelpepleier. Det førte til at hun ofte ble brukt
som samtalepartner for pasienter som hadde stomi.
- Men jeg merket stor forskjell på å møte andre stomiopererte som helsepersonell i uniform og som privatperson
i likepersonsrollen. Det første gir en større avstand.
Helsepersonell kan mye og gjør en kjempejobb, men de
mangler pasienterfaringen, sier hun.
- Det å se, høre på og få råd fra en som har vært gjennom
det selv, er noe annet. Det kan være alt fra praktiske
spørsmål om stomiutstyr som ikke fungerer, til spørsmål
om hva som skjer med sexlivet og nakenhet. Likepersoner
er ikke småpsykologer, men vi har tid til å få ut tankene
som oppleves for små eller vanskelig å spørre helsepersonell om, avslutter hun.

- Likepersonen fikk meg til å forstå at jeg
kunne fortsette med trening og fysisk arbeid.
Han var med på å avkrefte fordommene jeg
hadde om livet med stomi
			

Harald Aas
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NORILCO STOMISYKEPLEIE

Stomipionérer hviler ikke
på laurbærene
Torill Olsen startet opp utdanning av stomisykepleiere i Norge fordi hun
så at stomi var en neglisjert del av sykepleien her i landet. Etter nesten 35
års arbeid politisk og faglig sier hun at stomiopererte ennå ikke har fått
sin rettmessige plass i helsevesenet. Det forsøker hun å gjøre noe med.
tekst: Margrethe Gustavsen foto: NORILCO

- Det er jo ikke et ensartet tilbud i Norge. Det er veldig forskjellig avhengig av hvor du bor. Sånn burde
det jo ikke være. Det må opprettes flere stillinger, og det må opprettes flere stomiklinikker,
sier hun.
Olsen har siden 1997 drevet en slik
poliklinikk i Bergen ved Haukeland
Universitetssykehus, og mener at dette
er en modell man burde kunne ha i hele
landet.
- I tillegg til systematisk poliklinisk
oppfølging av stomiopererte, driver vi
stomiklinikken som et lavterskeltilbud.
Da kan de stomiopererte ringe og få en
time når de har problemer. Dette tenker
vi er fornuftig for å unngå at den enkelte
har store plager, stort sykefravær og
overforbruk av utstyr, sier hun.

Startet stomiutdanningen

Torill Olsen

-Jeg har flere ganger oppfordret NORILCO til å
fremme et krav om at stomiopererte skal bli fulgt
opp av spesialutdannet sykepleier på en stomiklinikk, sier Torill Olsen
Nestoren i stomisykepleie har siden 80-tallet jobbet
for å bedre stomipleien i Norge, og utdannet seks
kull nye stomisykepleiere i Bergen. Hun sier rett ut at
det ikke tilbys tilstrekkelig pleie og rådgivning i store
deler av landet.
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På begynnelsen av 90-tallet begynte Torill Olsen
på videreutdanning i stomisykepleie på Sahlgrenska
i Sverige. Hun var allerede avdelingssykepleier på
kirurgisk mage- og tarmavdeling, men ville lære
mer. Etter å ha tatt utdanningen så hun behovet for
endring i faget, og behovet for en utdanning i Norge.
-Jeg følte at de hadde litt for dårlig sykepleieperspektiv på den utdanningen jeg gikk. Vi hadde veldig
mye sykdomslære og alt omkring det å få utlagt
tarm, men veldig begrenset om hvordan vi skulle
ivareta den stomiopererte, forteller hun.
Sammen med en kollega som tok utdannelse i
uroterapi kom Olsen fram til at de ville forsøke å få
til to videreutdanninger på Haukeland.

NORILCO STOMISYKEPLEIE

Det jobbes for å få stomisykepleierutdannelsen opp på
masternivå, for å gjøre utdanningen gratis, faglig styrket
og mer attraktiv.
			Torill Olsen

- På den tiden hadde vi en veldig driftig og faglig
engasjert oversykepleier. Sammen med henne satt vi
ned en gruppe av både sykepleiere, uroterapeuter og
stomisykepleiere. Vi jobbet frem studieplaner for to
videreutdanninger, der en av dem var i stomisykepleie.
Høgskolen i Bergen hadde i mellomtiden tatt over
etterutdanningene fra Haukeland sykehus, og etter
en tid sa de også ja til de to nye utdanningene. Der
har utdanningen holdt til siden.
- Uroterapi og stomisykepleier var de to første
kliniske videreutdanningene på høgskolen i Bergen.
Nå har sjette kull ved videreutdanningen i stomisykepleie hatt sin siste eksamen. Det har vært søkere fra
hele landet, også fra Danmark, for de har ikke egen
utdanning, sier Olsen.

Usikker yrkesvei

- Selv om det både i pakkeforløpet for tykk- og endetarmskreft og blærekreft står at pasienten burde
være i kontakt med en stomisykepleier og følges
opp på stomiklinikk, så er ikke dette kvalitetskravet
ivaretatt fra det offentlige. Det er ikke opprettet
mange nok stillinger eller stomiklinikker. Mange
har kun små deltidsstillinger som stomisykepleier
i tillegg til jobb som vanlig sykepleier, og noen går
etter hvert over i det private fordi de ikke får jobbe
med det de har utdannet seg til, sier Olsen.

Liten interesse for stomi i helsevesenet

For Torill Olsen ble det tidlig klart at det ikke var nok
å få i stand en stomisykepleierutdanning. Det måtte
også startes et arbeid for å få endret holdningen til
det å jobbe med stomipleie. I norsk helsevesen har
det vært liten interesse for feltet. Slik er det dessverre fremdeles.

Det jobbes for å få stomisykepleierutdannelsen opp
på masternivå, for å gjøre utdanningen gratis, faglig
styrket og mer attraktiv. Det største problemet er
dessverre fremdeles at det er få stillinger for de
ferdig utdannede stomisykepleierne å gå til.

- Egentlig skal jo stomistell inngå som en del av den
grunnleggende pleien alle pleiere skal kunne noe om.
Men timene de har om undervisning i stomipleie på
grunnutdanningen i sykepleie, ser ikke ut for å være
nok.

- Foreløpig har det vært en utdannelse som har vært
selvfinansiert og gir 60 studiepoeng over ett og et
halvt år. Hadde utdannelsen vært gratis hadde det
vært enklere å rekruttere flere. Men det er jo og et
problem at det er de færreste som trer rett inn i en
stilling som stomisykepleier når de er ferdigutdannet.

Konsekvensen er at mange sykepleiere er lite rustet
til å møte mennesker med stomi hvis de får dem som
pasienter.

Ifølge Olsen er en medvirkende årsak til dette, at
man har neglisjert kvalitetskravene til oppfølgingen
av de som skal ha stomi, blant annet i kreftbehandling.

- Vi har fått til mye, men nå jobber vi jo med et tema
som bl.a. omhandler det å bli kvitt kroppens avfallsstoffer, og det er jo ikke et tema som er høyt
prioritert blant helsepersonell generelt. Vi jobber
innen et lavstatusfelt, og det er vanskelig å få pleiepersonell til å synes at dette er noe man skal bruke

Vi har fått til mye, men nå jobber vi jo med et tema som bl.a. omhandler det å bli kvitt kroppens avfallsstoffer, og det er jo ikke et
tema som er høyt prioritert blant helsepersonell generelt
			Torill Olsen
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IloBa® Midi Black Edition
endelt, tømbar pose med
tilbakeslagsventil og nytt
filter!

mye tid og energi på. Vi opplever jevnlig at pleiere
som ikke jobber med dette til dagen, vegrer seg for å
ivareta slike pleieoppgaver. sier Olsen.

Mye politisk arbeid igjen

I 1990 var Olsen med på å starte organisasjonen Sykepleiere i stomiomsorg(SiS). Den driver både med
fagpolitisk arbeidet og utviklingen av selve faget. I
dag er de en del av Norsk sykepleierforbund(NSF).
- Jeg var med som kasserer første året, og ble senere
leder. Det var jeg i 12 år. Der har vi og gjort et arbeid
for å få frem viktigheten av god pleie til de med stomi, reservoar og pasienter med avføringsproblemer.
Faggruppen har også jobbet for å få opp den faglige
kvaliteten blant pleie i hele landet ved å arrangere
årlige fagseminarer, forteller hun.
Olsen mener et problem er at stomisykepleierne
er alt for flinke til å gjøre mangelen på formalisert
tilbud usynlig, ved å bidra ekstra på fritiden og i
jobben. Slik dekker de over problemet, heller enn å
sette lys på det.

Festeplate
Yttervegg

- Når utdannede stomisykepleiere jobber på sykehusavdelinger, løper de ofte beina av seg til andre
sengeposter som har stomipasienter. Vi vet hva det
betyr for dem som har stomi å bli håndtert av noen
som er kyndig. Derfor strekker vi oss altfor langt. Vi
kamuflerer ofte et behov for stomisykepleierstillinger i vår iver etter å hjelpe. Jeg innprenter i mine
studenter at de må dokumentere alt de gjør for å vise
behovet for formaliserte stillinger, sier hun.

Beskytter stomien
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.

Nettopp her mener Torill Olsen at pasientorganisasjoner som NORILCO må komme på banen. For
å bli hørt er stomisykepleierne avhengige av en
pasientgruppe som også tør å si ifra. Derfor er hun
glad for at man har fått i gang samarbeidet mellom
organisasjonene, og tror at dette kan føre til viktige
endringer.

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

- Vi har et samarbeid, og jeg tenker at dere har veldig
mye å si, for det er jo en trend i det offentlige at brukerne har gehør. Mye mer enn vi som er fagpersoner.
Så der kan vi få til noe sammen. Vi med fagkunnskap,
og dere med brukererfaringen
LA´LY Walldesign

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

NORILCO KOCKS

Historisk samling for Kocks
opererte i Gøteborg
Høsten2017 samlet den svenske stomiforeningen ILCO over 30 personer
med Kocks reservoar til informasjons - og erfaringsutvekslingsmøte i
Gøteborg. Dessverre hadde en del av teksten falt ut i NORILCO Nytt 5-17,
derfor publiserer vi artikkelen i sin helhet.
tekst: Britt Harsem foto: Privat

Faglig tyngde

Til den faglige delen stilte 3 leger og professorer fra
Sahlgrenska universitetssykehus.
Som hovedforedragsholder kom gastrokirurg
Jonas Bengtsson. Han har 15 års erfaring med Kocks
operasjoner fra Østra sjukhuset i Gøteborg, en del av
Sahlgrenska universitetssykehus.
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.

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. Kocksoperasjonene ble færre, og dermed sank interessen og
kunnskapen, så vel hos pasientene som i helse-vesenet.

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
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.
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NORILCO KOCKS

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 pasientene. 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

1

Før tømming

Ynolens - Parfymefri Luktfjerner
Posedeodorant - Stomi

2 I ny pose

3

Ferdig

Brukerområder:
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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NORILCO KOCKS

informere om Kocks. En av de andre viktige tingene
Hultén ivrer for er ID kort.

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

En ny vår for Kocks?

Den siste foredragsholderen var urolog Olof Jonsson.
Han forklarte teknikken rundt uro – Kocks, en mer
avansert kirurgi med flere komplikasjoner i ettertid.
Årsakene til dette er flere, noe handler om at tarmen
ikke er det naturlige oppholdsstedet for urin, dette
kan imidlertid overvåkes og behandles medikamentelt. Det mest sårbare punktet er tilbakeslagsventilen som skal hindre at urin går tilbake til nyrene,
denne blir ikke holdt åpen med katetertømming, og
kan derfor bli for trang. et har vært forholdsvis stort
behov for re-operasjoner med denne teknikken og
det er en av årsakene til at det utføres færre slike
inngrep nå. Til tross for dette rapporterer pasienter
som først har hatt en Bricker-blære (en vanlig
urostomi) om signifikant forbedring i livskvalitet
med Kocks reservoar. Jonsson understreker også
viktigheten av at kompetansen opprettholdes i det
medisinske miljøet.

Kocks kan øke livskvaliteten

Det har i det siste våknet en ny interesse for Kocks
og det skal snart holde kurs for kirurger i Gøteborg.
For alle oss som deltok i Gøteborg denne lørdagen
var dette en god opplevelse. Vi knyttet nye kontakter
og fikk innblikk i ulike pasienthistorier. I tillegg er det
betryggende å vite at leger med så stor kunnskap
og gjennomslagskraft forstår og engasjerer seg.
Det er også positivt at vi har to sykehus i Norge med
dyktige kirurger som tilbyr teknikken.
Den største gevinsten for alle med velfungerende
Kocks er markant økt livskvalitet.

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
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–– lydplager
luft plager
– lekkasje plager
Ref. stomilisten
– lyd plager
www.fa rmatek .no
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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.farma tek .n o
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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

B E SØ K BA N DAG I S T1. N O D ER SO M D U
VIL VITE MER.

BÆRUM
T: 67 52 58 68

OSLO
T: 21 42 47 48

MEDLEM AV BANDAKJEDEN

FREDRIKSTAD
T: 69 30 13 10

TRONDHEIM
T: 72 55 56 40

BODØ
T: 75 53 50 00

HARSTAD
T: 77 00 17 50

B A N D A G I S T 1. N O
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Med riktig utstyr
kan du nyte
øyeblikkene...

Meld deg inn
i me+ på
www.convatec.no

Esteem™+ en-dels stomiposer
Utviklet til å sitte godt og beskytte huden rundt stomien.
Vi sier velkommen til Esteem+ Flex
tilbakemeldingene vi allerede har fått.

Convex og vi takker for alle de gode

”
”Bruker du konveks i dag, sjekk ut denne da vel!
Svært god kleber som gjør at platen sitter godt, den føles sikker”
Behagelig å bruke, den er fleksibel”

ConvaTec Norway AS
Postboks 6464 • Etterstad • 0605 Oslo • Tlf.: 800 30 995
www.convatec.no
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Dobbelt så elastisk og
fleksibel sammenlignet
med andre hudplater1.
Gir bedre kroppstilpassning.
2

Coloplast, Verification Report, Bendability of convex shells and baseplates, 2017 (VV-0054174)

Alle flate og konvekse SenSura® Mio hudplater har en unik elastisk kleber. Prøv SenSura® Mio du
også! Bestill gratis vareprøver på tlf. 22 57 50 00, gå inn på www.coloplast.no eller fyll ut skjemaet:

Coloplast er et registrert varemerke eid av Coloplast A/S. © 2018-01. Alle rettigheter er forbeholdt Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Denmark.

Fyll ut skjemaet for å motta dine gratisprøver!
Fornavn

Telefon

Etternavn

Adresse

E-post

Postnummer

By/sted

Ved å fylle ut dine personlige opplysninger gir du samtykke til at Coloplast Norge AS, Ryenstubben 10, 0612 Oslo, og eventuelle tredjeparter engasjert av Coloplast kan lagre dine personalia og informasjon
relatert til din helse og bruk av medisinsk forbruksmateriell, og bruke denne informasjonen for å holde deg oppdatert om Coloplasts produkter og tjenester. Du kan bli kontaktet via telefon, sms, e-post,
brev, sosiale medier eller andre kommunikasjonsformer. Du kan når som helst ta kontakt med Coloplast for å slette personlige data, eller be om at kommunikasjonen opphører. Mer informasjon om dine
rettigheter, samt hvordan Coloplast behandler dine personlige data er tilgjengelig på våre nettsider www.coloplast.no, eller du kan ringe oss på telefon 22 57 50 00.
(Ved å fylle ut dette skjemaet bekrefter jeg at jeg er over 18 år, og at jeg har lest og forstått denne erklæringen.)

Plasser kupongen fra NORILCO-nytt i en forseglet konvolutt og send den til: Coloplast AS, Postboks 162 Manglerud, 0612 Oslo

NORILCO PÅRØRENDEALLIANSEN

De usynlige hjelperne
Pårørende er ofte de siste som får oppmerksomhet i helsevesenet og i
helsepolitikken. Deres bidrag er usynlige i statistikken. Det har Pårørendealliansen ønsket å endre på. Nå har de også fått NORILCO med på laget.
tekst/foto: Margrethe Gustavsen
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Det er 800 000 pårørende i Norge, og nesten like
mange sykdomstilstander, og erfaringer. Når man
skal samle disse under én paraply er det ikke vanskelig
å se utfordringen. Likevel viser det seg at det er en
del fellestrekk ved pårørendeopplevelsen.

Vatland har sammen med en gruppe andre startet
paraplyorganisasjonen, som skal ha oppstartsmøte
mot slutten av året, med valg av styre. Allerede er ni
organisasjoner blitt alliansepartnere, inkludert UngKreft. I år kommer det flere til, blant annet NORILCO.

- Vi prøvde med en "mystery"-pårørende på et møte
i april i fjor. Hun fortalte om hverdagen, men uten å
fortelle hva som var tilstanden til den hun var pårørende til. Det var representanter der fra 17 organisasjoner, og alle kjente seg igjen i beskrivelsene. Da
skjønte vi at dette kunne være mulig å få til, sier fungerende styreleder i nylig oppstartede Pårørendealliansen, Anita Vatland.

”Know your numbers – show your numbers”
Pårørendealliansens overordnede formål er å
synliggjøre og samle pårørendes felles utfordringer
uansett diagnose eller tilstand. Derfor var noe av
det første som ble gjort da man bestemte seg for
å starte opp en slik organisasjon, å utføre en nettundersøkelse som fikk over tre tusen respondenter.
Tallmaterialet herfra vil være viktig for å bestemme

Vi ønsker jo ikke bare å være sånne som bare peker på alt som
er galt. Vi vil også være delaktige i å komme med løsninger
			Anita Vatland
kursen for arbeidet. Ideen har de blant annet tatt fra
Storbritannia der de har hatt undersøkelsen «State
of caring» i over tjue år.
- Vi sendte ut en survey for å få en 15 minutters
"hvordan har vi det i dag" til alle pårørende? For å
finne ut hva man egentlig gjør, og hva det gjør med
dem og samfunnet. Vi fikk nesten 4000 kommentarer. De er så lærerike at vi har tenkt å gi dem ut. Det
er så mye å hente der, og det er forskere som gjerne
vil se på det også, sier Vatland.
I NORILCO er man svært positive til at det gjøres et
så grundig arbeid fra start, og er glade for at organisasjonen har fått vist seg frem.
- Det er flott at de har all denne informasjonen fra
organisasjonens spede begynnelse. Det er et veldig
godt utgangspunkt for arbeidet de skal gjøre, sier
daglig leder i NORILCO Simen Brændhaugen.

Synliggjør det usynlige

Pårørendealliansen forsøker også å kartlegge
omfanget av pårørenes bidrag. I timeantall, og hvor
mange som er pårørende i Norge. Det er lite av slik
kunnskap i Norge fra før av.
Vi har gått gjennom medlemslister i pasientorganisasjoner, dødsårsakregister, og lister over
alvorlig syke, for å finne ut hvor mange som er i en
pårørendesituasjon til enhver tid. SSB har målt
innsatsen deres til 110 000 årsverk i 2013. Det er
akkurat halvparten av antall årsverk utført av kommunen. Det er et av formålene våre å få mer formell
statistikk. Dette er jo den usynlige omsorgen. Vi
kan se noen indikasjoner i søknader om pleiepenger
og omsorgsstønad, eller så ser man jo ikke timene,
forteller Vatland.
Vatland mener at en problemstilling som angår så mange
burde få sin egen nasjonale strategi. Det arbeidet har
organisasjonen begynt med, for å få det i gang.
- Du er forpliktet opp til 18 år. Alt det andre er frivillig
innsats. Vi har en frivillighetsstrategi, men ikke en
strategi for pårørende og familieomsorg. Vi har fått
Høie til å love at det skal komme en strategi, og det
forventer vi. Men vi begynner sjøl. For dette blir ikke
gjort før vi samla trykker på, sier hun.

Brændhaugen mener at det er bra at man ser for seg
å være involvert, ikke bare for å få det i gang, men
også for å sørge for at det blir en god strategi.
- Hvis man er delaktige i arbeidet blir det mye bedre,
sier han.
De er enige om at det beste er en dugnad, med både
myndigheter, pårørende- og pasientorganisasjoner,
og partene i arbeidslivet.
- Vi ønsker jo ikke bare å være sånne som bare peker
på alt som er galt. Vi vil også være delaktige i å
komme med løsninger, sier Vatland.

Utfordrer «pleie i hjemmet» -doktrinen

Det er imidlertid ikke alle av synspunktene til Anita
Vatland som kommer til å være like lette å svelge
for politikerne. Hun sliter ikke med å kaste inn noen
brannfakler i debatten. Hennes syn på utfordringene
ved trenden om mer og mer omsorg i hjemmet er en
av disse.
- De bor ofte i samme hus, ser vi i undersøkelsen vår.
Dette er jo konsekvensen av samhandlingsreformen.
Det skal skje under samme tak, og det er flere som
er involvert når noe skjer med en. De snakker om
pasienten som skal hjem, og det er jo ofte også hjemmet til noen andre, sier hun.
Hun mener at det ikke nødvendigvis er slik at det
beste alltid er omsorg i hjemmet, verken for den syke
eller de pårørende.
- Vi skal ha hjemmebasert omsorg for enhver pris,
og det sier jo kommunene takk og amen til, men vi
mener at det er like viktig med sykehjemsplasser
som barnehageplasser framover. Det er en del av den
nye kvinnekampen mener jeg. Med støtte fra menn.
Tallene viser nemlig at det ofte er kvinnene som
ender opp i omsorgsrollen, og at dette går utover
både helse, arbeidsliv og psyke.
- Jeg tror ikke politikerne tar tak i det før en stor
gruppe sier ifra at "dette går ikke, vi står i spagaten
her, mellom jobben vår og familien vår, og alle de vi
har omsorg for. Teknologi kan gjøre mye. Men hva
hjelper det at det slår inn en alarm hos meg hvis
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mamma faller? Det må gå til hjemmesykepleien. Jeg
sitter jo på jobb.

spørsmål, og håper på minst like stor deltakelse på
denne, som på forrige undersøkelse.

Det er ikke tilfeldig at Vatland trekker frem et
teknologisk eksempel. Nettopp teknologi som skal
effektivisere vekk behovet for helsepersonell har
en tendens til å forskyve ansvar fra helsevesenet til
de pårørende mener hun. Det syns hun er en farlig
utvikling.

- Vi er nå i gang med undersøkelse nummer to, for vi
må følge opp noen resultater som var urovekkende
sist, sier Vatland.

- Jeg var i helsedirektoratet i går, der det ble vist
frem apparater for egenmåling, der man måler vitalia
og sender til fastlegen hver dag. Her er det snakk
om at ansvaret har gått fra legen til pasienten. De
skal måle på middels- til høyrisikopasienter for
innleggelse. For de som ikke klarer det selv er det
pårørende som gjør det. Plutselig sitter de igjen med
legens ansvar. Hvem har ansvaret hjemme hvis noe
går galt? Det er spørsmål vi må stille, sier Vatland.

Ny undersøkelse nå

Pårørendealliansen er allerede i gang med en ny
undersøkelse, hvor de skal følge opp de problemstillingene som ble reist av tilbakemeldingene på
surveyen fra sist. Man har også tatt med noen nye

Hun håper spesielt at mannlige pårørende tar seg
tid til å svare, fordi de var svært underrepresentert i
forrige undersøkelse.
- Det er mye vi ikke vet om menns omsorgsbyrde, og
det må vi gjøre noe med.

PÅRØRENDEALLIANSEN
• Paraplyorganisasjon stiftet i 2014, for å arbeide for
pårørendes interesser.
• NORILCO blir en medlemsorganisasjon i 2018.
• Forrige pårørendeundersøkelse ble gjennomført i
2016.
• For å svare på den pågående undersøkelsen kan du
besøke Parorendealliansen.no.

SPESIA L IS T E N PÅ S T O MI PROUK T ER
NÅR OM S O R G O G ER FARING TEL L ER!

HJE M M EBES ØK
Våre sykepleiere kan komme
på hjemmebesøk for å
tilpasse og veilede i bruk av
sykepleieartikler.

G RATIS
H JEMLEVERING
Vi tilbyr gratis hjemlevering
av sykepleieartikler over hele
landet.

R ING OG B E S T IL L
For de som av praktiske
årsaker ikke selv kan besøke
et Boots apotek, er det enkelt å
bestille sykepleieartikler fra oss
per telefon.

S P E S IA L U T VA L G

K L IK K & HE NT
Gå til eresept.boots.no
Fyll inn ditt mobilnummer,
navn, hvilken vare du ønsker å
bestille og hvilket apotek du
ønsker å hente varen i.

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

BOOTS APOTEK MED SPESIALUTVALG:
Boots apotek Arendal 37 00 4200 • Boots apotek Fredrikstad 69 39 65 10 • Boots apotek Kristiansand 38 17 18 00 • Boots apotek
Kvaløysletta (Tromsø) 77 75 89 90 • Boots apotek Lade Torget (Trondheim) 73 50 39 50 • Boots apotek Lande (Sarpsborg) 69 10 25 70
• Boots apotek Larvik 33 13 24 40 • Medicus Skien 35 50 28 80 • Boots apotek Molde 71 25 92 00 • Boots apotek Moss 69 20 46 20
• Boots apotek Samarit 51 60 97 60 • Boots apotek Spelhaugen (Bergen) 55 17 60 10 • Boots apotek Ørnen (Haugesund) 52 70 35 80
• Boots sykepleieartikler, Trondheim 73 53 37 20 • Boots apotek Askim 69 81 72 00 • Boots apotek Moa Ålesund 70 17 80 50
• Boots apotek Lilleeng Helsepark 69 27 86 80 • Boots Homecare (Oslo/ Akershus) 64 85 03 00
Dersom du ikke har et spesialutvalg i ditt nærområde, ta kontakt med vårt kundesenter: Boots spesialutvalg Home Care*: 800 30 411 - vi kan levere i hele landet!
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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
984 040 148
991 288 627
994 754 009
890 432 832
819 480 842
993 790 079
993 639 966

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

996 761 657
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

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

www.norsk-tipping.no/grasrotandelen

Dette skjer

LOKALT
NORILCO NORDLAND

Årsmøte

SENTRALT

Tid: 16. mars kl. 17:00-20:00
Sted: Thon Nordlys hotell i Bodø
For deg som har stomi eller bekkenreservoar
og en av dine pårørende. Innkalling sendes ut.

NU Vinterleir 2018
Tid: 01. - 04. februar
Sted: Hemsedal
Påmeldingsfristen er over

NORILCO NORD-ROGALAND

Medlemsmøte

Likepersonskurs

Tid: 10. april kl. 19:00
Sted: Havnaberg Seniorsenter
Mer informasjon kommer

Tid: 16.-18. mars
Sted: Gardermoen
Påmeldingsfristen er over

NORILCO OSLO

Storsamling

Tid: 06. – 09. september
Sted: Hafjell
Representantskapet vedtok i 2016 at 35+ samlingen,
Familiesamlingen og NORILCOs Ungdom sin
sommerleir i 2018 skulle slås sammen til én stor samling.
Mer informasjon kommer senere.

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
opera-sjonstyper.
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 likepersons-telefon?
Gi oss din tilbakemelding til post@norilco.no

Krafttak mot kreft konsert

Tid: 11. mars kl. 18:00 – 20:00
Sted: Engebråten skole
Aksjonen består av en innsamlingsaksjon med utlevering av
bøsser på Engebråten skole, Kapellveien 120, kl. 16.00, fulgt
av en konsert i festsalen på Engebråten skole kl. 18.00. Du
kan bidra! En hyggelig tur i nærmiljøet på ca. en og en halv
time gir i gjennomsnitt nesten. 1500 kroner per bøsse, og du
er tilbake i tide til å få med deg den flotte konserten. Meld
deg direkte til Jorid Haavardsholm:
Mobil: 913 22 174 / e-post: haavardsholm@outlook.com

Årsmøte

Tid: 22. mars kl. 18:30 – 21:00

NORILCO SØR-ROGALAND

Ut av stolen

Tid: 1. februar kl. 18.00 - 20.00
Sted: Sandvedparken
Oppmøte ved Coop Mega Bruelandsenteret. Vi går Sandvedparken retning Ganddal. Turen varer i omlag 1 time.
Kle deg for været og bli med! Vi avslutter med en kopp varm
drikke på kaféen.
Ansvarlig likeperson er Jorunn S. Movold

NORILCO VEST-AGDER

Årsmøte 2018

Tid: 21. februar
Sted: Hotel Norge, Kristiansand

NORILCO VEST-AGDER

Onsdagsturer

Tid: kl. 11:00
Oppmøtested: Parkeringsplassen ved Svarttjønn i
Baneheia/Eg i Kristiansand

For alle aktiviteter, se mer på www.norilco.no
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Siden sist
Vest-Agder

Frivillighetspris til
Arne Hallvard Holte

– De fleste av oss har erfart at vi føler oss bedre til sinns og får
bedre helse av å være i naturen, sa ordføreren, og takket også
prisvinner med en hyggelig prat over marsipankake og kaffe til
ære for prisvinner.

Ildsjel Arne Hallvard Holte ble i november hedret med Kristiansand kommunes Frivillighetspris 2017 av ordfører Harald Furre.

Et menneske som tenker på andres ve og vel, som ivrer for å få
flere til å oppleve friluftslivets gleder, som legger ned tusenvis
av dugnadstimer til beste for andre mennesker.

– Arne Hallvard Holte, du er i år tildelt frivillighetsprisen fordi
du er en ildsjel i å få kristiansandere ut på tur, og har bidratt i
årevis med dugnad i idrettslag, vedlikeholdt og lagt løypenett,
er turleder, og også forfatter av turbøker. Du er en frivillig
ildsjel i Kristiansand som betyr noe for folkehelse, friluftsglede,
turglede og sosiale felles opplevelser ute i naturen, for tusenvis
av mennesker, sa ordfører Harald Furre på en markering med
utdeling av prisen på ordførerens kontor.
– Det varmer et ordførerhjerte å ha slike ildsjeler blant byens
innbyggere. Du fikk ikke Folkets ildsjelpris, som du var nominert
til i år, men du får Kristiansand kommunes frivillighetspris for
2017, og det må jo være enda gjevere! Her har du konkurrert,
uten å vite det, blant 18 innkomne forslag til frivillighetsprisen i
kommunen, sa Furre.

Og prisvinnerkaffepraten ble avsluttet med egen sang fra juryleder og ordfører, til melodien «Vi vandrer med freidig mot».

Vi vandrer med freidig mot, i flott natur i Kristiansand.
I gode løyper, vi sikkert vandrer, med blåe prikker er turen sikker.
Ref:
La veien gå hvor Holte vil, da blir det blåtur med et smil.
La veien gå hvor Holte går, da alle bedre helse får.
NORILCO gratulerer Arne Holte med vel fortjent Frivillighetspris for sitt engasjement.

Ragna Marie Henden.

Prispengene gis videre

– Tusen takk, dette satte jeg veldig pris på, kvitterte Holte, og
benyttet også sjansen til å gi ordføreren sin nyeste bok med
32 turforslag i byens nærområde. – De 25.000 kronene jeg får
her med prisen skal jeg dele på NORILCO og Oddersjaa. For
NORILCO skal pengene gå til besøkstjenesten, fortalte prisvinneren som også ble hedret av juryformann Lisbeth Andersen.
– Juryen har valgt deg blant 18 innkomne forslag, og du er en
meget verdig vinner vi er stolt over å få gi utmerkelsen til.

Frivillighetsprisen

Kristiansand kommunes Frivillighetspris skal ifølge statuttene
gis til en person og organisasjon i Kristiansand, som har utmerket seg med frivillig engasjement og pågangsmot til beste for
den enkelte innbygger og lokalsamfunnet. Prisen består av et
diplom og et pengebeløp på 25 000 kroner.

Arne Hallvard Holte

Prisvinneren er en aktiv mann som bruker sin pensjonisttilværelse på mange tiltak for andre. Han har i mange år vært
leder av NORILCO, Norsk forening for stomi, reservoar og
mage- og tarmkreft, og har vært president for den europeiske
organisasjonen i en årrekke. Han er også frivillig turleder for en
turgruppe fra kreftforeningen. De får komme sammen, gå tur i
Baneheia, med innlagt nistepause.
I tillegg har han engasjert seg i Oddersjaa i 40 år, og tatt på seg
ulike verv, og blant annet vært formann i mange år, og gjennomfører dugnader for å merke turløyper og forbedre tilgjengeligheten i områdene rundt Kristiansand. Her skal ikke turgåere
gå seg vill. Nylig har han også gitt ut sin andre bok med gode
turforslag i nærområdet rundt byen. Her tenker han på alle, og
har løyper og turer for folk som kan gå både langt og kort.
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Vår kunnskap bedrer din livskvalitet!

Nyttig
NORILCO Oslo oppfordrer til å ta et
Krafttak mot Kreft!

Vær bøssebærer for
Krafttak mot kreft i mars!
For mange av de som overlever sin kreftsykdom,
gjenstår kampen om å bli frisk. Derfor er temaet
for Krafttak mot kreft i 2018 «Senskader av kreftbehandling» og inntektene fra årets aksjon går
uavkortet til dette.

HOS BANDA FINNER DU
OVER 80 SYKEPLEIERE

VI HAR TID TIL DEG
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

Vi i Oslo har som mål å sette ny rekord i år, og
utfordrer derfor også deg til å Gå for livet, gå med
bøsse for Krafttak mot kreft! Som bøssebærer er
din tid og innsats med på å redde liv.
Aksjonsperioden i 2018 er fra 1. til 16. mars.
Det er mange måter å aksjonere på, og vi pleier å
gjøre det slik at vi går en hyggelig tur i nærmiljøet
på halvannen time som i snitt genererer nesten
1500,- per bøsse, og vi er tilbake i tide til å få med
oss den flotte konserten som Korpset Garderobefossilene inviterer til i år for 9. gang i år.
Vi er så heldige å ha samarbeidspartnere som
Nordre Aker Musikk- og Kulturutvalg med på
laget, dette muliggjør en større innsamlingsaksjon med bøssene, etterfulgt av en konsert på
samme sted der vi i NORILCO Oslo har påtatt oss
ansvaret for kafeteriaen, og vi hjelper til med å
selge lodd. Konserten har alltid et variert program
med deltakere fra bydelen.
Vi har alltid et håp om at alle støtter aksjonen
ved å handle i kafeteriaen, kjøpe lodd og legger
penger på bøssene.
Vi i Oslo har fått vårt eget VIPPS-nummer:
431080.
Vil du støtte Kreftforeningen direkte, er VIPPSnummeret 2277, da gir du 200,-.

Støtt Krafttak mot kreft!

Hilsen Garderobefosilene, Nordre Aker Musikkog Kulturutvalg og NORILCO Oslo

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
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www.norilco.no
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Banebrytende bioteknologisk
forskning gir viktige legemidler

For mer informasjon se www.amgen.no
eller kontakt oss på telefon 23 30 80 00

Hos Amgen utvikler og utnytter vi vår viten og kunnskap om molekylærgenetikken til å framskaffe nye innovative behandlinger
til alvorlige sykdommer. Siden etableringen i 1980 har Amgen forsket fram og utviklet legemidler som har hjulpet millioner av
mennesker på verdensbasis, både i behandlingen av kardiovaskulære sykdommer, kreft, nyresykdom, revmatoid artritt, osteoporose
og andre alvorlige sykdommer. Amgen investerer i å utvikle fremtidige nyvinninger innen bioteknologisk forskning, og det er
vår ambisjon å forene vitenskap og bioteknologi til behandlinger som kan helbrede, redde liv eller gi forbedret livskvalitet.

