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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 leser
I denne utgaven av NORILCO-nytt har vi valgt å
sette fokus på mestring. Mange som går gjennom
eller lever med en alvorlig sykdom opplever at ting
ikke blir helt som før igjen. Man vil gjerne være som
man var før, leve normalt – men for mange blir livet
tydelig preget av at man har vært gjennom en tøff
behandling eller at man har gjennomgått en stor operasjon, i lang tid etterpå. Det kan kanskje være vanskelig å være like sosial som man var før sykdom eller
operasjon. Kanskje virker det også uoverkommelig
å komme tilbake til jobb eller fortsette med studiene.
Samlivet med familie og partner kan endre seg.
Det kan oppleves som en utrolig håpløs situasjon å
være i – og man kan føle seg ensom og alene om sine
problemer. Mange forsøker å takle utfordringene
alene – og for noen fungerer det og for noen er det
riktig, men for mange kan det være lurt å søke hjelp
til å mestre livet etter eller med alvorlig sykdom.
Og det finnes faktisk ganske mange gode tilbud,
men mange vet dessverre ikke om hjelpen man kan
få. For oss i NORILCO er det første vi tenker på
Likepersonstjenesten. Våre likepersoner kan være
første skrittet mot å mestre en ny helsesituasjon, og
en ny hverdag med andre forutsetninger. Bare det
å se at noen mestrer livet med senskader kan være
motiverende og inspirerende, og når man samtidig
kan spørre en som har «gått samme vei» tidligere,
kan det hjelpe noen raskere gjennom rehabiliteringsprosessen. I tillegg ser vi til stadighet hvordan det å
delta på arrangementer sammen med andre i samme
situasjon ofte skaper en arena av trygge rammer, og
bidrar til den enkeltes mestring både av hverdagslige
ting, så vel som mer krevende aktiviteter.
Jeg hadde nylig gleden av å være på kurs i regi av

Selvhjelp Norge, og det åpnet mine øyne for en
metode som kan passe for alle. Selvhjelp Norge
beskriver metoden som å ta ansvar for sitt eget
liv - ved å ta (livs)problemene på alvor og gjøre noe
med situasjonen. Dette gjøres gjennom blant annet
selvhjelpsgrupper. Gruppene er et verksted for å
bearbeide problemer og man kan jobbe med å styrke
mestring av sin egen livssituasjon sammen med andre.
Rehabilitering på institusjon eller lokalt i kommunene kan også være en vei til bedre livsmestring.
Det finnes mange gode tilbud, men ofte må man
selv gå aktivt inn for å søke informasjon for å finne
riktige og relevante tilbud. Fastlegen eller legen ved
sykehuset vet ikke alltid om hvilke tilbud som finnes,
og da er et fint sted å starte koordinerende enhet i
kommunen. Kommunene er lovpålagt gjennom Helseog omsorgstjenesteloven å ha en koordinerende
enhet som skal sikre et helhetlig tilbud til pasienter
og brukere med behov for sosial, psykososial eller
medisinsk habilitering eller rehabilitering. Man finner
også regionale koordinerende enheter i spesialisthelsetjenesten. Disse skal blant annet ha oversikt
over hvilke rehabiliteringstilbud og institusjoner som
har tilbud i din helseregion.
Som leder av en pasientforening kommer jeg
ofte i kontakt med begrepet empowerment. Særlig
i forbindelse med brukermedvirkning og den rollen
pasientforeninger har. Empowerment betyr i denne
sammenheng å sette personer i stand til å ta kontroll
over egen helsesituasjon. Og for oss som er eller har
vært pasienter, så trenger vi kunnskap om hvordan
man kan ta kontroll over de faktorene som er helsefremmende, som kan gjøre oss friske. Hvordan kan vi
mestre våre utfordringer, slik at vi kan leve det livet
vi ønsker? Jo, en av de tingene vi kan gjøre er ta det
første steget. Ikke sitt alene med dine problemer
– ta i bruk de mestringstilbudene som finnes!
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NORILCO SiS

Fagseminar for sykepleiere
i stomiomsorg
Styreleder i Sykepleiere i Stomiomsorg (SiS), Astrid Austrheim, åpner
årets viktigste begivenhet med å berømme de nyutdannede stomisykepleierne. Det er 150 som har møtt på fagseminaret. Alle har de til felles at
de ønsker å utveksle erfaringer om stomi og hvordan en best kan møte
mennesker som strever med sykdom.
tekst/foto: Malin Svinndal

Vi blir introdusert for vakker fiolinmusikk etterfulgt
av et åpenhjertig foredrag fra Chiku Ali. Hun gir av
seg selv på alle måter og pirker ved uvissheten vi
alle kan kjenne på når vi møter personer fra andre
kulturer. Ali er født i Eritrea og arbeider som spesialkonsulent ved Kulturseksjonen i Bergen
kommune.
- «Vi kan i hvert fall starte med å snakke om været.
Dette er noe alle kan snakke om og det kan åpne opp
for en dypere samtale.» sier hun.
For hvordan skal vel helsepersonell klare å snakke
med pasientene sine om tabubelagte sykdommer og
alvorlige symptomer hvis de ikke klarer å bygge en
relasjon til pasienter med en annen kulturbakgrunn.
Vi kastes videre inn i helsejungelen. Nå er det Hanne
Rishovd Ambrose sin tur. Hanne er stomisykepleier
og arbeider ved Kirurgisk dagsavdeling for barn, Oslo
universitetssykehus. Hun sier hun er nervøs. Det
merkes ikke når hun snakker om Hirschprungsykdom.
For hvordan går det egentlig med pasientene etter
operasjonene? Hun forteller at mange har opplevd
store smerter og tidligere var det slik at man antok
at tarmen ville gjenoppta en normal funksjon. Det
finnes altfor liten forskning på de som får diagnosen
seint. De med Hirschprung får ofte lekkasjer men
tidligere forskning viser at alle kan bli kontinente
med den rette oppfølgingen. Stomisykepleierne
er nøye med å kontakte lokale sykehus for videre
oppfølging.

Konferansens røde tråd

«Den rette oppfølgingen» skal vise seg å være
den røde tråden gjennom hele seminaret. Snart er
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Wenche Backstrøm på scenen. Hun arbeider ved
Sørlandets Sykehus og snakker om hvordan sykepleierne kan hindre parastomal brokk. Mer enn 48
prosent av stomiopererte opplever en brokk og brokk
kan oppstå opptil 30 år etter stomioperasjonen.
Det er viktig med den rette oppfølgingen. Brokk kan
føre til redusert selvbilde, vanskeligheter med å få
tilpasset riktig stomibandasje, økt fare for lekkasje. I
tillegg smerter og ubehag. Kirurgisk kan dette forebygges ved at det dannes et mindre hull, legges inn
et nett eller flytting av stomien. Backstrøm sier det
finnes få studier på konservativ forebygging, men
at mye kan løses ved å gi pasientene bedre informasjon om paraoptimal brokk. Ved at pasienten har
informasjon om abdominale øvelser, kan det være
med å forebygge at vedkommende pådrar seg brokk.
Det finnes gode hjelpemidler slik som støttebelter.
Det som må til er dedikert stomisykepleie. Og dedikert stomisykepleie er det ikke mangel på her.
Backstrøm skal ta prosjektet videre til Youtube.
Hun ønsker å lage en video som kan vise pasienter
hvordan de kan utføre de ulike øvelsene. Skolering av
både pasienter og kollegaer er veien å gå.
Styreleder Jane Halvorsen og Eli Øvretvedt fra
NORILCO Bergen veksler mellom å følge spent med
på presentasjonene og vokte standen i pausene.
- «Dere er innom oss på sykehuset» sier en ung
stomisykepleier som besøker standen.
«Hver mandag» sier en annen.

Gode relasjoner

Mange av stomisykepleieren henviser til navngitte
likepersoner som er innom deres avdelinger på
sykehus og poliklinikker. Vi i NORILCO føler oss kry.

NORILCO SiS

Vi blir ikke mindre begeistret når avdelingsoverlege
Dr. Trond Diseth fra Barne- og ungdomsklinikken ved
Oslo Universitetssykehus henviser til NORILCO sine
likepersoner fra scenen. Hans budskap er at det det å
være innlagt på et sykehus kan påvirke det psykososiale hos en person. Det har en helsebringende effekt
at den som har gjennomgått er kirurgisk operasjon
får snakke med noen som har vært i samme situasjon
som en selv. En som kan sette seg inn i følelser slik
som tap av kontroll og følelser som skapes av stress
og smerter.

Flere studieoppgaver i programmet

Kvelden avrundes med «hattenes aften». Her samles
stomisykepleierne til en uformell middag og det
konkurreres om å ha den beste hatten. Ikke engang
her tar engasjementer for stomi en pause. Det er
hatter med sykehushansker. Ei av stomisykepleierne
har laget en elegant hatt med endelt stomiplater
som er lagt lag på lag. Den er pyntet med perler og
annen dekor. Et utvalg av de beste oppgavene er lagt
ved som vedlegg til programmet. Det blir valgt ut en
vinner blant de beste posterne. Vinneren er «Poster
104». Hun heter Caroline Moe Bedell og har skrevet
oppgave om erektil dysfunksjon etter cystectomi.
- «Hensikten med studien er å undersøke hvordan
menn opplever erektil dysfunskjon etter cystektomi
og synliggjøre hvordan stomisykepleier kan veilede
pasientgruppen. Resultatene viste et behov for ytterligere studier som tar for seg erektil dysfunskjon
som bivirkning etter cystektomi. Problematikken
er ikke fullstendig forstått og har stor betydning
for livskvaliteten til denne pasientgruppen. Både
stomisykepleieres evne til å kommunisere og veilede
pasienter gjennom pasientforløpet, og opplevelsen og
bivirkninger som erektil dysfunksjon er avgjørende
for pasientens seksuelle helse. Forskning viser at
god informasjon og tilpasset veiledning gjennom
behandlingsforløpet er essensielt for pasientens
videre helse».

SiS
NFS faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg (SiS)
ble opprettet i 1990 og er en av faggruppene i Norsk
Sykepleieforbund. Alle sykepleiere som har interesse
av dette fagområdet kan bli medlem. Via fungerer SiS
som en høringsinstans i spørsmål og utredninger som
berører faggruppens område. Alle faggruppelederne
i NFS møtes to ganger i året for å diskutere relevante
fagrelaterte saker.
Stomisykepleiernes oppgaver:
- Dele preoperativ informasjon
- Postoperativ og poliklinisk oppfølging
- Tilpasning, informasjon og veiledning om
stomiutstyr
- Veiledning i stell av huden og forebygge/behandle sår
- Veiledning om ernæring og samliv
- Veiledning og oppfølging i forbindelse med tømingsproblemer og analinkontinens
- Undervisning til pasienter, pårørende og annet
helsepersonell
Sis har som formål å påvirke den direkte og den
indirekte stomiomsorgen i Norge. De arbeider for å
øke kunnskapen blant pasienter, pårørende og helsepersonell. Dette gjøres blant annet ved å formidle
kunnskap, samarbeide med pasientforeninger og ha
kontakt med helsepolitiske myndigheter. Stomisykepleier har fullført videreutdanning i klinisk sykepleie
(60 studiepoeng) ved Høgskolen i Bergen.

Tekst: Fra brosjyre SiS

Bedell takket SiS ydmykt for stipendet og la æren på
det gode samarbeidet med de andre stomisykepleierne.

Vi kan i hvert fall starte med å snakke om været.
Dette er noe alle kan snakke om og det kan åpne opp for
en dypere samtale.
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Chiku Ali, foredragsholder

NORILCO MOTIVASJONSKURS

Motivasjonskurs for nye
likepersoner i Nordland
Den første helga i mars 2018 ble det arrangert motivasjonskurs for nye
likepersoner i Nordland.
tekst/ foto: Else Lindvig

Disse fire er nå godkjent som nye likepersoner i NORILCO Nordland. Fra venstre på bildet: Kirsti Danielsen, Narvik, Wenche Sørvik,
Dønna, Inger Laumann, Brønnøysund og Kjell Richardsen, Bø i Vesterålen.

Innhold: Forventninger til en likeperson i NORILCO,
ulike former for likepersonarbeid og organisering av
arbeidet i Nordland.
Målet med kurset var å gi kursdeltakerne faglig påfyll og trening gjennom praktiske øvelser i «den gode
samtalen», med sikte på godkjenning som likeperson.
Kurset ble avholdt på Thon Nordlys hotell i Bodø
3-4. mars 2018, med 4 kursdeltakere, som alle har
gjennomført likepersonkurset som ble arrangert på
Gardermoen i november 2017.
Vi leide inn sosionom Katariina Wiland fra Bodø,
som har bred erfaring i samtaleteknikk og kommunikasjon. Hun ledet oss kyndig gjennom åtte timer

med foredrag/samtale om å være likeperson, og
ikke minst praktiske øvelser hvor kursdeltakerne
fikk prøve seg som både pasient, likeperson og
observatør. Likepersonleder Ninny Jensen og leder i
NORILCO Nordland Else Lindvig deltok også, og var
med aktivt i de praktiske øvelsene.
Søndag fram til lunsj fikk kursdeltakerne en innføring
i ulike typer stomi og reservoar, hvordan representere NORILCO på en god måte og organisering av
likepersonarbeidet i NORILCO Nordland.
Alle kursdeltakerne som er fra ulike steder i Nordland, er nå godkjent som likepersoner, og vil etter
hvert kunne kontaktes av medlemmer i NORILCO.
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“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 FOLKEHELSE

Hjelp til å mestre
- hjelp til å leve
De senere årene har Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet gjennomført en rekke undersøkelser omkring hvordan nordmenn opplever god
psykisk helse. I denne sammenhengen viser det seg at deltakelse i arbeidslivet, sosialt samvær, familie og fritidsinteresser skårer høyest på viktighetsgraden.
tekst: Jacqueline B. Mikula foto: OSRM arkiv

Det er en stadig større del av helsevesenet som går
med til behandling av langvarige lidelser. Helsevesenet er på mange måter bygget opp for å kurere
konkrete diagnoser og akutt sykdom, og dermed ikke
fullt så gode på å følge opp pasienter etter at man
er ferdigbehandlet. Livet etter behandling kan være
utfordrende for mange.

Man kan utlede at generelle behov som hvordan personen oppfatter seg selv og andre, arbeidsevne, og
mestring av normale påkjenninger har stor betydning
for enkeltindividet.
Hvordan definerer vi hva god psykisk helse er når vi
alle er så forskjellige?
Verdens helseorganisasjon (WHO) har utformet en
definisjon som gir en forklaring uavhengig av hvor i
verden du bor:

- Senskader og kroniske lidelser kan være ting man
ikke kan helbrede, noe som man på et eller annet
vis må lære seg å leve med. Det betyr at man som
pasient må lære seg å mestre sykdommen, å leve i
hverdagen med sykdom. Det er en stor utfordring
for både pasient og helsevesen, sier Helge Skirbekk,
førsteamanuensis ved avdeling for helseledelse og
helseøkonomi ved UiO.
Steder som Vardesentrene, Montebellosenteret på
Lillehammer og likepersonstjenester bidrar til å skape et tredje rom, utenfor sykehuset og utenfor hjemmet, der man kan prate med folk som forstår dem og
fokusere på å lære seg å mestre ettervirkninger og
langtidseffekter av langvarig sykdom, funksjonsnedsettelser eller seneffekter av behandling.

”En tilstand av velvære der individet kan realisere sine muligheter, kan håndtere normale
stressituasjoner i livet, kan arbeide på en fruktbar og produktiv måte og har mulighet til å bidra
overfor andre og i samfunnet.”

11

NORILCO FOLKEHELSE

Det tredje rommet
Den gjensidige tilliten mellom pasient og helsepersonell blir spesielt
viktig med én gang diagnoser og behandlingsforløp er usikre og uavklarte.
Å bli tatt på alvor og å bli møtt med respekt, bidrar til å skape et tillitsforhold som er viktig for behandlingsresultatet.
tekst: Jacqueline B. Mikula foto: Helge Skirbekk

god mellom pasient og helsepersonell, øker den
diagnostiske presisjonen, behandlingen blir bedre
og pasientene friskere. Tillitsmandater beskriver
hvordan og i hvilken grad pasienter gir leger og
helsepersonell fullmakt til å utøve sitt skjønn
overfor pasienten. Gjennom tillitsmandatene gis helsepersonell en grad av åpenhet i
tillitsforholdet der pasienten har forventninger til at helsepersonellet kan gjøre
noe for dem.

Helge Skirbekk

Tilliten kan blant annet bygges gjennom at pasienten
opplever å ha tid til å fortelle om sin situasjon, og
medmenneskelighet fra helsepersonellet, i tillegg
til å kunne bruke medisinsk kunnskap korrekt for
pasienten. I denne settingen kan helsepersonellet få
et tillitsmandat fra pasienten, et begrep som Helge
Skirbekk lanserte i undersøkelsen «Mandates of
trust in the doctor-patient relationship» fra 2011.

Tillitsmandat

Som pasient ønsker man gode råd som må være
tilpasset den enkelte. Når kommunikasjonen er
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- Legen må få et tillitsmandat for å
kunne hjelpe pasienten. Gjennom et
åpent tillitsmandat kan pasienten
stole på hva legen sier og omvendt, og
pasienten vil kunne snakke om vanskeligere problemer enn de helt åpenbare.
Pasienter vurderer sine leger gjennom
kommunikasjonen, blant annet for å
vurdere graden av åpenhet i tillitsmandatet.
Da må legen dels vise at man kjenner til og er
interessert i pasientens side av historien, man
må kunne faget sitt, og kunne det kliniske behandlingsforløpet, sier Helge Skirbekk. også for at
pasienten tror at rådene og behandlingsforslagene
som kommer faktisk er til pasientens beste. Hvis
legen ikke har dette tilitsmandatet, så risikerer legen
å grave i ting som pasienten opplever som personlig,
legen vil gjerne få tak i noe underliggende og spør om
ting som pasienten ikke syns er riktig å spørre om.

Mestring

Livet er fullt av hendelser som kommer overraskende
på oss, fra hverdagslige endringer som flytting og
samlivsbrudd, til sykdom og død. Vi driver mestring
hver dag for å kunne leve livet vårt og skape verdighet i hverdagen. Mestring gjelder like fullt også når
vi blir syke, får nedsatt funksjonsevne, eller bare blir
svakere og eldre. Men mestring betyr noe helt annet
for en som er syk, enn for en som er frisk.

Nyhet

Nå lanserer
vi vår egen
Vi gjør din hverdag enklere
produktvelger!

Psyke og soma henger sammen. Psyken påvirkes
ikke bare av miljøet man er i, men også av blant annet
kroppslige funksjoner.
Ved for eksempel en depresjon er kroppslige mekanismer som endringer i signaloverføringene i hjernen
sentrale. Som et annet eksempel påvirker psykisk
stress kroppens immunforsvar, og kan medføre både
synlige og usynlige symptomer, fra høyt blodtrykk
til utslett. Kroppen vår kan bli en fiende når den ikke
lenger fungerer som tidligere.
Psyken er arnested for følelser som gir oss verdifull
informasjon og signaler som ikke nødvendigvis oppleves behagelige. Vi må være bevisste på at kroppen
er en del av oss selv, så alt det kroppen gjør er viktig
informasjon vi må lytte til.
- Det å finne et rom der man har noen å snakke med,
som forstår hva man vil eller opplever, er kjempeviktig.
Som kan hjelpe til med å rydde i et kanskje emosjonelt kaos. Du opplever jo utrolig mye når du er i en
sånn situasjon, og så føler du kanskje at ingen forstår
deg, at det er ingen i helsevesenet som forstår deg,
forteller Helge Skirbekk.

Likepersonsarbeid

Selvbildet fungerer som tolk og veivisere når vi vil
forstå det som skjer med oss.
En definisjon på selvbilde kan være summen av de
oppfatninger vi har av oss selv, og hva vi tenker og
tror om oss selv. Selvfølelse omfatter de følelsene vi
har i forhold til vårt selvbilde og hvordan vi verdsetter
dette, både sterke og svake sider. En operasjon som
medfører at kroppen ikke fungerer som den gjorde
før, kan forandre vårt selvbilde.

Se mer på
www.minstomi.no

Ofte tror vi at vår egen og andre menneskers oppfatning av oss endres, og at man ikke bare er et
annerledes selv, men også blir sin egen diagnose:
"Hvem er jeg med diagnosen?».
ConvaTec Norway AS
Postboks 6464 • Etterstad • 0605 Oslo • Tlf.: 800 30 995
www.convatec.no
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Det er noe med det å skjønne når det er en god anledning til
å tie stille, og når man skal prate om frykt og vanskeligheter.
Likepersonene forstår dette
			Helge Skirbekk
Når funksjonsevnen forandres går noe tapt. Et tap
gir liv til naturlig og sunn sorg. Men måten å sørge på
er individuell, selv med den samme diagnosen. Mye
spiller inn, som blant annet alder, livsholdning, hvor
lenge man faktisk har vært syk, hva slags hjelp og
behandling man har fått, og om det er kompliserende
faktorer. Å møte andre som har gått gjennom det
samme som deg gir deg derfor svært viktig bevissthet og kompetanse rundt egen kropp og diagnose.
- Likepersonsarbeid er kjempeviktig. Det har vært
flere Cochrane-oversikter om brukermedvirkning, og
de aller viktigste funnene er at pasientene får bedre
informasjon, mer korrekt og relevant informasjon
om helsetilstanden, hvis brukerne involveres. Vi
har også sett på måter helseinformasjon gis på i en
kommende systematisk oversikt. Der hvor pasient
og helsepersonell snakker om det samme temaet,
og pasienten får anledning til å gi informasjon eller
tilbakemeldinger om hvordan de har det, så øker det
faktisk sannsynligheten for at helsepersonell følger
anbefalte kliniske retningslinjer, sier Helge Skirbekk.

Det tredje rommet

På Varde-sentrene er en del av mestringen å gjøre
hverdagslige ting. Det flere sier er at den dagligdagse
atmosfæren var utrolig viktig for at dette skulle
fungere, ifølge Skirbekk. Det gjorde at pasientene
senket skuldrene. Å ha et tredje sted, som ikke er
hjemmet og ikke er sykehuset, var ikke bare en
kjærkommen avveksling for brukerne, men ofte
helt nødvendig. Vardesenteret er et sted hvor du
er velkommen, en slags dagligstue. Nå var de ikke
lenger på sykehuset samtidig som de heller ikke var
hjemme. Det tredje rommet er viktig for mange av
pasientene som kanskje ikke har hatt et enkelt og
ukomplisert behandlingsforløp. Der møter man andre
som har gått gjennom lignende behandlingsforløp
og som har kommet seg gjennom det. Både andre
pasienter og likepersoner.

- Da trengs det et mer åpent tillitsmandat, og det
betyr at man må kunne snakke mer åpent om sine
problemer og utfordringer. Det man snakker om da
kan være vanskelig å skjønne at nødvendigvis har noe
med sykdommen å gjøre i utgangspunktet, sier Helge
Skirbekk

- Det er noe med det å skjønne når det er en god anledning til å tie stille, og når man skal prate om frykt
og vanskeligheter. Likepersonene forstår dette. Det
er noen som faktisk forstår brukernes situasjon, som
har kjent det på kroppen og levd med de utfordringene
brukerne har i hverdagen, og som også har tid til å
snakke med deg. Og det er dette som er viktig med
det tredje rommet. Mange synes det er vanskelig å
snakke med familien om vonde tanker og vanskelige
gjøremål. Og helsepersonell vil jo ofte ikke ha tid til å
ha en sånn lang samtale. De er nettopp giret inn mot
mer å kunne sette i gang en behandling, sier Helge
Skirbekk.

Hvis man har en lidelse med uklar årsak, uklare symptomer, skambelagte symptomer, tidligere feilbehandling, eller uklar prognose, så kan det være vanskelig
å gi klare råd til pasienten. La oss si at pasienten lurer
på om hun har kreft, men har tidligere blitt feilbehandlet grovt. Da må helsepersonellet kunne snakke
med pasienten om muligheter, diskutere fordeler og
ulemper ved ulike behandlingsforløp. Men samtidig
vil forhistorien gjøre at samtalen kanskje lukkes
til rent biomedisinske spørsmål som ikke berører
pasientens bekymringer, preferanser og bakgrunnen

Han avslutter med at man i dette tredje rommet
går fra dette lukkede tillitsmandatet som man ofte
møter i helsevesenet, til et mer åpent tillitsmandat
der man kan snakke om nær sagt hva som helst. Å
snakke med likepersonene ga håp. Pasientene ser
overlevere, folk som har hatt kreft, og som ikke har
det lenger, og som har gått gjennom ulike behandlinger. Da ser de at man kan gjøre det og overleve,
og også ha det bra etterpå. -Dessuten serverer de
utrolig gode smoothies og banankake, avslutter
Skirbekk.

Ofte kan ting være litt uklart når pasienten har en
langvarig lidelse og det kanskje fortsatt er nødvendig
å avklare årsakene til lidelsen. Dette virker også inn
på den psykiske helsen.
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for disse. Man må ha mulighet for å kunne snakke om
vanskelige ting, og det krever ofte åpne tillitsmandater, fortsetter Skirbekk.

Din lokale leverandør av
forbruksmateriell på blå resept
Norengros har ansatte med spisskompetanse innen medisinske forbruksvarer og kan
veilede deg til å finne det riktige produktet til ditt behov. Vi leverer bla utstyr innen sår,
stomi, inkontinens, kateter og ernæring. Vi er opptatt av at du som kunde skal være
trygg på dine produktvalg.

Norengros setter dine behov og forventninger i fokus

VI TILBYR:
• Rask og enkel bestilling
• Fraktfri levering hjem på døren
• Informasjon og veiledning ved personlig
fremmøte eller pr. telefon
• Opplæring og produktinfo
• Produktnyheter og vareprøver

Ditt støtteapparat

• Ansatte med helsefaglig bakgrunn
• Medarbeidere med taushetsplikt og
stort fokus på diskresjon
• Vi samarbeider med store anerkjente
leverandører
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Mestring i naturskjønne
omgivelser
Etter at pasientene ansees som ferdigbehandlet på sykehusene, drar de
aller fleste hjem. Spørsmålet er ofte til hva. Forventningene er å komme
tilbake til det livet man hadde før, men det viser seg ofte at livet ikke blir
slik man kjente til, og dét med en del nye utfordringer.
tekst: Jacqueline B. Mikula foto: OSRM

Kreftbehandling medfører ofte endret funksjon av
psykisk eller somatisk art, og for noen blir sykdommen en kronisk lidelse med senskader og varig
funksjonssvikt selv om man ansees som frisk. Andre
opplever at sykdommen strekker seg over flere år
med flere behandlingsrunder, og noen får gradvis
funksjonstap. Det å hjelpe disse menneskene i slike
situasjoner er bakgrunnen for Montebellosenterets
eksistens: Å fylle kreftpasienters behov for kunnskap
om, mestring av en endret livssituasjon med nye
utfordringer, og å lære å kunne leve med sin sykdom.
- Seneffekter eller følgetilstander etter kreft og
kreftbehandling, er et prioritert område hos oss,
fordi det er der pasientene og pårørende er når de
kommer til Montebellosenteret. De er oftest gjerne
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ferdig med primærbehandlingen. Diagnosekursene
gir den enkelte størst mulig likhet med andre og
starter med å gi informasjon rundt diagnose, og veien
videre med fokus på mestring, og utfordringer videre
i livet sier Maria Munsters, markedsansvarlig ved
Montebellosenteret.

Skjønnhet åpner

Formålet med senteret er å gi opplæring til og
rekreasjon for pasienter og pårørende i et fargerikt
sted som ikke skal se ut som et sykehus, der og kunst
og estetikk er viktige ingredienser.
Jan Vincents Johannessen, tidligere administrerende
direktør ved Radiumhospitalet og daglig leder av
senteret som Johannessen tok initiativet til, mener
at å se noe vakkert gjør at man slapper bedre av og

dermed klarer å ta imot nye perspektiver under oppholdet på rundt en uke på et vakkert sted.
Driften av senteret dekkes av offentlige midler
men utsmykking, oppussing og det som skaper den
gode atmosfæren er der takket være private midler
eller gaver. Senteret benyttes både for kurs av
pasienter og pårørende, men også til kurs for helsepersonell som arbeider med kreft.
- Per i dag har vi kurstilbud til kreftkoordinater, og
flere andre seminarer.
Fagpersoner som arbeider i klinikken har mulighet
for hospitering ved senteret.
Den faste staben har ansvaret for utvikling og
gjennomføring av kurs, hvor vi har mulighet til å leie
inn spisskompetanse, i prinsippet på alle kurs. Det er
en unik kombinasjon, sier Maria Munsters.

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

Mestringskurs i faser

Senteret tilbyr ulike kurs av 7 – 14 dagers varighet etter
en trinnmodell. Trinnmodellen er utviklet for å møte
deltakernes ønske om mer fordypning i enkelte tema.
Trinn 1 dreier seg om kursene «Kreft – hva nå?» som
er for kreftpasienter med samme kreftdiagnose.

Festeplate
Yttervegg
Beskytter stomien

Trinn 2 er neste steg i prosessen hvor temakursene
dreier seg om spesielle utfordringer rundt det å leve
med kreftsykdom eller følgetilstander, som blant
annet vansker i parforholdet, utfordringer knyttet
til ernæring og fysisk aktivitet, eller eksistensielle
problemstillinger.
- Valg av tema vil være avhengig av hvilke behov
for mestringsverktøy hver enkelt har . Vi har blant
annet kurs med fokus på mindfulness, Litteratur og
skrivekurs, friluftsliv som mestring, eksistensielle
tema etc. Her kan man ta flere kurs, fordi behovene
kan endre seg over tid, fortsetter Maria.

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!

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

Det siste trinnet (trinn 3) er fordypningskurs innenfor
de ulike trinn 2-kursene.

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

LA´LY Walldesign

Søkere til trinn 1 kurs er ferdig med primærbehandlingen. Kunnskapsformidling om kreft, mestringsstrategier og livet videre er hovedtema. På trinn 1
kursene har bidragsytere spisskompetanse innen
kreftbehandling og psykososial støtte. Pasienten
kan søke elene eller med en nær pårørende.
Søknadsskjema fylles ut av søkeren selv, lege fyller
ut legeerklæring og dokumentasjon for pårørende
som blir med på kurset. Alle skjema sendes direkte til
oss, forteller Maria Munsters

Beskytter filteret
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Et lengre opphold gjør noe med pasientene og deres
pårørende, og dette tar de med seg hjem. Det gir styrke og
trygghet til å stå i den nye situasjonen.
			Maria Munsters
- Hvis du fordyper deg i yoga og avspenning så er
hensikten at du skal bli så god på dette at du kan
bruke det som egne teknikker alene når du kommer
hjem, som stressmestring. Det blir som et slags
individuelt pakkeforløp som du lager selv innenfor
mestring, sier Maria.
Vi arrangerer også kurs for familier med kreftrammede barn, og barnefamilier der en av foreldrene
har kreft. I alle familiekurs er fokus på barn som
pårørende. Kursene arrangeres i samarbeid med
Senter for Krisepsykologi, ved Marianne Straume.

Positivt med kursopphold over lengre tid

Et lengre kursopphold bidrar til å skape en helt annen
mestringsprosess enn ofte kveldskursene kan gjøre.
Et lengre opphold gjør noe med pasientene og deres
pårørende, og dette tar de med seg hjem. Det gir
styrke og trygghet til å stå i den nye situasjonen.
- Det gir muligheten til å være litt mer offline med
omverdenen, og litt mer online med seg selv. Å være
over tid sammen med de andre i slike omgivelser,
betyr at en får mulighet til å åpne opp og få nye perspektiver gjennom det man lærer og prater om, og
det gis muligheten til å reflektere over livet, forklarer
Maria Munsters.
På trinn 1 kursene får pårørende mulighet til å dele
erfaringer med andre pårørende i egne grupper.
Mange pårørende har veldig godt av å møte andre pårørende. Disse møtene kan bidra til bedre
mestring av egen situasjon og en bedre forståelse
for hverandre, forteller Maria
Et av de sterke virkemidlene er «likepersonprinsippet»,
som innebærer at pasientene møter andre i samme
situasjon slik at de kan lære av hverandre. På Montebellosenteret vet alle hvordan det er, og det oppleves
ofte at man ikke trenger å forklare alt slik man ofte
må gjøre for friske. Og det gjør noe med en. Det skjer
noe når man møter likesinnede, andre som vet hva
man går gjennom.

Uformelt fellesskap

Tilbakemeldingene fra mange deltakere på kursene
på Montebello går nettopp på dette uformelle
fellesskapet. I begynnelsen når man kommer til et
nytt sted med ukjente mennesker, kan man være litt
reserverte. Den første tiden brukes til å bygge trygghet og skape gode relasjoner kursdeltakerne imellom.
Når kursdeltakere føler seg trygge, åpner de opp
og det blir mulig å prate om vanskelige tema. Og de
gjenkjenner hverandres historier. Det gjør noe med
atmosfæren, den tryggheten den legger seg så greit i
løpet av en dag eller to, og da er det mulig å få mye ut
av oppholdet, forteller Maria Munsters.
Det er starten på å være i en prosess over lengre
tid sammen med andre. Mestring er viktig for den
psykiske helsen, og kursene er viktige bidrag til hjelp
til økt livskvalitet.
- Det er livsviktig. Det kan ikke være slik at på grunn
av en kreftdiagnose og en nedsatt psykisk helse skal
man få et dårligere liv. Det må være mulighet for å
lære å leve med kreftsykdommen og mestre livet,
avslutter Maria Munsters

MONTEBELLOSENTERET
- Senteret ligger ved Mesnali mellom Lillehammer og
Sjusjøen, og har vært i virksomhet siden 1990.
- Montebellosenteret er en privatstiftelse opprettet
av staten ved Helse og omsorgsdepartementet,
og faglig forankret gjennom Radiumhospitalet og
OUS.
Kursopphold og reise dekkes gjennom HELFO, man
betaler en liten egenandel.
Legen kan søke pasientene inn direkte, etter
henvisning. Dette gjelder også pårørende.
- En samarbeidsavtale med Radiumhospitalet og
OUS omfatter en medisinsk faglig forankring ved
å sikre MBS legetjeneste fra det onkologiske
miljøet ved kreftklinikken. MBS har på sin side lånt
kreftklinikken en legehjemmel (overlege, onkolog).
Avtalen innebærer og at MBS skal gis bistand til
forskning, utvikling og metodeutprøving.
- Det føres pasientjournal og sendes tilbakemelding
til henvisende instans.
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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
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Vinterleir med stor V
tekst: Ina Merkesdal foto: Ina Merkesdal/ Viljar Valheim

1 m snø ligger som et teppe over Hemsedal, kuldegradene ligger rundt 20-tallet, og et busslass med
NORILCO-ungdommer må hentes med personbiler
fordi bussen ikke våger å ta seg frem den siste
bakken opp til hytta i den dype snøen. Under snølaget skimter vi en utskåret tredrage i mønet, og et
prangende reinsdyrgevir markerer hovedinngangen
til vikinghytta. Inne i den mektige vikinghallen er
langbordet dekket, bålet er tent og styret står klare
til å servere taco til deltakerne så snart de har fått
børstet av seg snøen og funnet rommene sine. Dette
året blir det Vinterleir med stor V.
På fredag morgen våkner deltakerne til strålende
sol, 8 minusgrader og puddersnø; perfekte forhold
for en dag i skitrekket i Hemsedal. Halvparten av deltakerne nyter føret i bakken, mens den resterende
halvparten blir igjen på hytta for kreative lagkonkurranser. Lagkamerater skal pakkes inn i dopapir, gevir
skal telles og heiarop skal ropes, og det er obligatorisk
å ha det gøy!
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Første leir

Karina Hjertås Johansen (21), kommer fra Frekhaug
utenfor Bergen, og har bodd der hele livet. Hun har
en utblåsning på tarmen, og legene vurderer å legge
den ut. Derfor har hun vært medlem av NORILCO
siden november, og hun får mye ut av å møte andre
ungdommer som allerede har lagt ut tarmen. Hun har
kun vært med på julebord med avdelingen og ungdommene i Bergen tidligere, og nå er hun med på sin
første vinterleir med NU.
Karina og de andre fra Bergen gjorde seg bemerket
under ankomstmiddagen, ved å møte opp i helt like,
rosa kosedresser.
- Det med kosedressene var Oddvar sin idé, det likte
jeg veldig godt. Da ble vi en gjeng med en gang, og for
meg som er ny hadde jeg liksom alltid noen å gå til.
Karina kjente bare Katrine fra før, men synes ikke
at det var skummelt å melde seg på leiren, så lenge

NORILCO VINTERLEIR

På lørdag dro de ivrigste ski-entusiastene tilbake til
skitrekket, mens flertallet ble med på det som skulle
vært spa, men som på grunn av en misforståelse i
bookingen var svømmehall i stedet. Ungdommene
tok som vanlig denne endringen i programmet med
et smil, og etter en liten fotoshoot ved bassenget
spilte vi bowling i stedet.

Den nye treningsveilederen

Ungdommene på leir er også de aller første som
får se NORILCO sin splitter nye treningsveileder.
Treningsveilederen inneholder noen generelle råd om
trening, og øvelser med stomi, og en treningsdagbok
der man selv kan fylle inn egne prestasjoner og mål.
Vi spør Kristine Løyning (19) om hva hun synes om
veilederen.
- Det er veldig bra at det er blitt laget en treningsveileder, fordi mange som ikke har så mye erfaring
med stomi vet ikke hvor de kan finne informasjon om
trening med stomi, men det er jo egentlig veldig mye
man kan gjøre selv.
Kristine kommer fra Egersund, bor i Haugesund, og
har vært medlem i mange år. Hun har ileostomi, på
grunn av Chrons. Hun har hatt stomi siden 5. klasse,
og studerer nå for å bli sykepleier selv. Kristine
hun kunne ønske seg å dele rom med Katrine og fikk
ønsket oppfylt. For Karina var det dessuten en fin
løsning med kjøkkentjeneste, det var gøy å lage mat
sammen, og fint at vi byttet på ansvaret, og brukte
det som en mulighet til å bli kjent.

Hjelpemidler til stomiposen

På grunn av en sykdom er det ene benet hennes litt
deformert, og derfor var hun avhengig av tilpassede
aktiviteter for å kunne delta.
- Det var gøy med aktiviteter på hytta, og fint med
øvelser som ikke var for slitsomme. Det var overraskende vanskelig å dekke en deltaker med dopapir,
fordi det røyk hele tiden! Vi hadde bare flaks som
hadde den minste deltakeren på vårt lag, så det ikke
ble så mye å dekke, ler Karina.
I ekte vikingstil er hytta dessuten nesten fri for internett og mobildekning, og det å opprettholde Snapchat-streaker blir en større utfordring enn vanlig for
ungdommene.
- På en måte er det positivt at det var dårlig nett og
dekning her, for da blir vi ikke sittende så mye på
telefonen og blir mye mer sosiale, sier Karina.

www.farmatek.no
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trener ca. en gang i uken, spilte volleyball tidligere og
har trent normalt hele livet. Hun sier at diskusjonen
om trening ofte dukker opp rundt bordet på arrangementer, og tror at det nok er noe mange lurer på.
- Det er greit å ha ting skrevet ned, og her kan jeg ha all
informasjonen samlet på en plass. Særlig avsnittet om
«Hvordan trene etter operasjon» tror jeg at er relevant,
for det er jo da man har flest spørsmål, og det er da det
er vanskeligst å vite hvilke øvelser man kan gjøre, og
hvilke utfordringer man kan ha. Alle må jo kjenne på sin
egen kropp, men det er greit å ha en veileder der man
kan se hvordan ting fungerer for de fleste.
Vi spør Kristine hva slags aktiviteter eller treningsøvelser hun liker best;
- Jeg liker best å gå turer ute i naturen, eller å trene
med treningsstrikk -det fungerer fett, for da kan jeg
ligge i senga å trene!

Internasjonal deltaker fra Finland

Dette året har hovedstyret i NORILCO dessuten vedtatt å ha ekstra fokus på internasjonalt samarbeid,
derfor har NU fått støtte til å ha med en internasjonal
deltaker på leir; Miia Hallström(28) fra Finnilco i
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Finland. Thomas Rikardsen og Jonas Fuglseth i NUstyret møtte Miia på European Ostomy Assosiation
(EOA) møtet i 2017, slik at de kjente hverandre litt fra
før. Vi spør hva som er de største forskjellene mellom
den norske og den finske foreningen. Miias svar i
dette intervjuet er oversatt til norsk.
- Den største forskjellen mellom NORILCO og
Finnilco er at dere i Norge har et eget styre for ungdommene. I Finnilco har vi bare ett styre, og så har vi
en ungdomsgruppe som for øyeblikket bare består
av 3 personer. En annen stor forskjell er hvor mye
penger vi har til disposisjon for å arrangere møter og
aktiviteter. Ungdomsarbeidet i Finnilco har et årlig
budsjett på rundt 1000-1500 Euro (ca. 10 000-15 000 kr),
altså omtrent det samme som bare matutgiftene
til deres leir i Hemsedal! Så dere i Norge kan være
veldig takknemlige for at dere får muligheten til å
arrangere så mye fint for deres medlemmer!
Finnilco får ikke statsstøtte fra Finland, slik som
NORILCO gjør i Norge, derfor har de også færre
midler til rådighet. Men selv om det er noen forskjeller
er det også nok av likhetstrekk mellom arbeidet i de
to organisasjonene.
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- Aktivitetene for ungdom er ganske like i begge
organisasjonene. Selv om vi har ulike organisasjoner
for ulike operasjonstyper er alle ungdomsaktiviteter
nasjonale, og åpne for all ungdom, uansett hva slags
operasjon eller diagnose de har, forteller Miia.

Hjelpemidler til stomiposen

Selv om de andre deltakerne måtte snakke engelsk
for å kommunisere med Miia, ble hun fort inkludert,
og tatt godt imot som en del av gjengen. Viljar Valheim
(28) var med på leir for første gang, og tok med glede
på seg et ekstra ansvar for å inkludere Miia. Som seg
hør og bør på en ungdomsleir oppsto det en romanse
mellom de to, og i dag kan vi glede oss over at de er
blitt kjærester!
- Jeg likte henne fra dag én. Jeg synes hun er en
kjempehyggelig, morsom og søt jente som har en
fantastisk personlighet med rett innstilling til livet.
Jeg trives enormt godt i hennes selskap, selv om hun
knuser meg i Mario Kart på Nintendo 64! Hun får meg
til å få lyst til å bli en bedre person, forteller Viljar
med et glimt i øyet.

www.farmatek.no
Spray på klærne
1

Ynolens - Parfymefri Luktfjerner
Posedeodorant - Stomi

2

Tørk av / vask

Brukerområder:
I luften
I posen
I hjemmet
Spray på tilslutt På klær
Posebytte På jobben
3
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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Fant igjen selvtilliten i
NORILCOs Ungdom
- Jeg var litt skeptisk i starten. Jeg var usikker på
hvordan de skulle ta imot meg, og var ikke klar til å
møte andre i samme situasjon, sier han.
Det var ikke bare fordi Belal var ukomfortabel med
stomien at han ikke ble med. Fordi han er muslim og
ikke drakk var han usikker på hvordan han ville bli møtt.
- Jeg er også fra en annen kultur, og redd for
hvordan det skulle være. Så det tok nesten to år før
jeg meldte meg inn. Jeg visste ikke hva jeg skulle
forvente, og jeg visste ikke hvordan folk var. Før var
jeg en mer lukka person, som holdt mye mer for meg
selv. Jeg tenkte at det kom til å være alkohol i bildet,
og var redd for at jeg skulle føle meg utafor. Men
sånn er det jo ikke. Selv om man ikke drikker blir man
tatt godt imot, forteller han.

Inkludert fra første dag

Han har padlet og campet, badet og ledd. Sånn har
Belal Iqbal fått selvtilliten tilbake i NORILCOs Ungdom.
- En dag tenkte jeg bare "nå bare melder jeg meg
på". Det eneste jeg har angra på var at jeg ikke
meldte meg på før, sier Belal Iqbal.
Belal er 26 år, og har vært med i NORILCOs ungdom
en del år allerede. Han mener at foreningen har hatt
stor betydning for at han har gått fra være redd for å
snakke om stomi, til å gå i bar overkropp på stranda.
- Da hadde jeg vært lukka tror jeg. Det hadde i hvert
fall tatt mye lengre tid å åpne seg. Det er egentlig
veldig viktig at jeg kom meg inn i foreninga. Hvis ikke
jeg hadde gjort det, vet jeg ikke hvor jeg hadde vært
nå. Nå fungerer alt som det skal, og hvis det er noe
jeg lurer på kan jeg bare spørre. Og så har jeg har fått
mange gode venner, sier han.
Han mener at opplevelsene sammen med de andre,
og utfordringene de har hatt sammen har vært viktige
for at han i dag føler seg komfortabel i sin egen kropp.

Turte ikke å være med

Allerede på sykehuset fikk Belal besøk av en likeperson fra NORILCOs Ungdom, men han følte seg
ikke klar til å bli med.
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I perioden etter han fikk stomi var Belal usikker
på kroppen sin, og var redd for at andre skulle se
stomien hans. Han kjente et stadig større behov for å
komme i kontakt med andre med stomi.
- Jeg tenkte at "nå må jeg snakke litt med noen
andre som er i denne situasjonen". Jeg visste ingenting.
Jeg følte at det bare var jeg som hadde stomi, sier han.
Heldigvis var redselen om å ikke passe inn ubegrunnet.
- Jeg ble veldig godt tatt imot, og alt ble lagt til
rette. Folk har bare vært snille og hyggelige. Etter jeg
ble med har jeg gjort ting jeg aldri hele mitt liv hadde
tenkt på å gjøre, som hundekjøring, ri på hest og kjøre
bob. Det er veldig kult, og veldig interessant, fordi
det er ting man ikke gjør til vanlig, sier Belal.

Mestring i praksis

I NORILCOs Ungdom utfordrer man seg selv sammen,
heller enn å prate om å gjøre det på egenhånd på et
kurs eller seminar. Derfor ble Belal raskt utfordret til
å gjøre mye han ikke visste at han kunne, og til å møte
frykten for å vise fram kroppen sin. Når han så hvor
lett det var for noen av de andre, ble det enklere for
ham og.
- Jeg badet ikke ute på flere år, men etter jeg møtte
folk som bare tar av seg og hopper uti badebasseng
ble jeg mer sikker på meg selv. Nå bader jeg på ferie.
Før turte jeg ikke. Det var viktig å møte de folka, for
da ser man at det ikke er så farlig at folk ser på. Det
er viktig at folk tør, sier han.

Nå er det Belal selv som er han som viser nye
medlemmer at det ikke er skummelt å være på
stranda. Han er ikke lenger redd for at andre skal
reagere negativt på kroppen hans. Derfor slipper han
å begrense seg selv.
- Ja, det går fint. Selv om man får et blikk eller
noe, men det takler jeg. Jeg har lært det, så jeg bare
smiler. Mange er jo bare nysgjerrige. Egentlig kunne
man jo bare spurt om det var noe de lurte på, sier han.

En metode som fungerer

Belal har med andre ord beveget seg langt fra utgangspunktet med støtte fra gode venner i NORILCO.
Å vise mestring i praksis fremfor å ha møter og
foredrag, er en metode NORILCOs ungdom har brukt
i mange år. Metoden har vist seg å være effektiv.
- Det vi gjør på leir, hvis man tar det ned til kjernen
er jo at vi viser at det ikke er et problem å leve med
stomi, og man kan gjøre det man vil, men vi sier jo
også det at det bare er å spørre hvis det er behov. Vi
kunne kanskje blitt litt bedre til å sette av mer tid til
å ha mer formelle samtaler, men det er jo ikke det vi
naturlig gjør, sier Thomas Rikardsen, leder i NORILCOs
Ungdom.
Aktivitetene som velges er ofte spennende eller
underholdende, men de er ofte også utfordrende
både psykisk og fysisk. Som på vinterleiren i år, hvor
de var på badeland sammen.
- Når vi er flere som går sammen også noen som
har vært med før, og har fått bedre sjøltillit, er det
veldig mye enklere å ta det steget. De ser at det er
mer normalt. Det går an å gå i badeland og vise fram
kroppen sin selv om man har en pose på magen, eller
noen arr på magen, sier han.
For Belal var det viktigste likevel ikke bare hva man
gjorde sammen, men samholdet i gruppa.
- Det er vellykket fordi fellesskapet løfter opp
hverandre, og at vi stiller opp for hverandre og
lager arrangementer og folk kommer. Vi svarer på
spørsmål på Facebook. Det er fellesskapet som
fungerer. Jeg føler at NORILCO har blitt som en familie.
De er folka man vil ha resten av livet, fordi man deler
de samme tinga, sier han.
Belal er selv likeperson som går på sykehusbesøk
og anbefaler alle de tar det skrittet han tok, og melde
seg inn, selv om terskelen kan være høy for noen.
- Jeg tenker at det sikkert er flere som ikke tør å
komme fordi de er redde for at de ikke vil passe inn
fordi de er annerledes. Men man trenger ikke være
redd for det. Alle blir tatt imot som den man er. Jeg
var usikker, men det har vært fantastisk.

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
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Nyttig
Mestring og selvhjelp
Det er utfordrende å leve med ulike plager og bekymringer som ofte følger med kronisk sykdom eller
skader. Når sykdom ramme, blir det meste i livet påvirket både for deg og de du har rundt deg.
Usikkerhet fordi alt er nytt og ukjent er vanlig. Uten
erfaring med langvarig sykdom fra før, er det vanlig å
ville tilegne seg kunnskap om diagnose, behandling og
prognoser, og også om hvordan man skal klare å mestre
livet videre.
Mange sykehus tilbyr kurs og opplæring til pasienter
med kroniske sykdommer, og kommunale lærings- og
mestringstilbud drives gjerne av tverrfaglige grupper
med bidrag fra både sykepleiere, leger og andre yrkesgrupper i samarbeid med brukerne. Læring og mestring
omfatter alt fra individuell opplæring til gruppetilbud
og likepersonsarbeid, og finnes på blant annet læringsog mestringssentre, frisklivsentraler eller rehabiliteringsinstitusjoner.
Deltakelse er også svært nyttig for den enkelte. Mange
kronisk syke pasienter opplever at de får økt kunnskap
om egen helse og mestring, som innebærer at de kan
håndtere sykdommen sin bedre og innta en mer aktiv
rolle med økt kontroll i eget liv med kunnskap ut fra
egne behov.
Erfaringsutveksling i grupper der man snakker om
utfordringer i hverdagen, praktiske løsninger og å prate
om hva som er normalt og ikke, kan også bidra til å redusere eller forkorte sykehusinnleggelser og medføre
til færre sykedager og besøk hos fastlege.

Tjenestene legger til rette for at personer som har langvarige helseutfordringer, og deres pårørende, tilegner
seg kunnskap som kan bidra til styrket mestring og
bedre livskvalitet.
Begrepet langvarige helseutfordringer brukes her
bredt og dekker utfordringer knyttet til kronisk
sykdom, vedvarende psykisk eller fysisk belastning,
nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming.
Arbeidsmåten som brukes i arbeidet med lærings- og
mestringstilbud, kalles «Standard metode». Metoden
forutsetter brukermedvirkning i alle deler av arbeidet
og at brukererfaring og fagkunnskap sidestilles i arbeidet med tilbudene.

Lærings- og mestringstilbud
– brukernes behov i sentrum

Ved langvarige helseutfordringer kan manglende
kunnskap om egen sykdom eller tilstand, bekymringer,
praktiske utfordringer og andre forhold, forverre situasjonen og gi redusert livskvalitet.
I lærings- og mestringstilbud blir det lagt til rette for at
brukere, pasienter og pårørende skal få bedre innsikt i
egen situasjon slik at de blir styrket i å mestre hverdagen og livssituasjonen. I tillegg til medisinske
forhold, er forholdet til jobb, familie og venner blant
temaene som tas opp.

Kronisk sykdom kan for noen føre til at man isolerer
seg mer enn tidligere, og et kurstilbud kan derfor bidra
til bedre helse og livskvalitet gjennom et utvidet sosialt
nettverk mellom personer i samme båt. Mange finner
det nyttig å treffe andre som er i samme situasjon for å
bli forstått, og gjerne også snakke med de som har vært
gjennom lignende utfordringer.

Gjennom sidestilt samarbeid mellom fagpersoner og
brukerrepresentanter sikrer lærings- og mestringstjenestene at brukernes, pasientenes og de pårørendes
behov er i sentrum.
Lærings- og mestringstilbud foregår hovedsakelig som
gruppebaserte kurs. Noen ganger inngår individuelle
møter mellom deltakerne og en fagperson som en del
av tilbudet.

Selv om stadig flere kommuner og sykehus tilbyr
lærings- og mestringskurs, er det fortsatt tilfeldig
hvem som får tilbudene rundt omkring i landet.

Les mer om lærings- og mestringstilbud på Mestring.no

Nasjonal kompetansetjeneste for læring
og mestring innen helse (NK LMH)
En kompetansetjeneste i helse- og omsorgstjenesten
på fagområdet læring og mestring ved langvarige
helseutfordringer. Gjennom forskning, utvikling og
kommunikasjon og formidling skal NK LMH støtte
opp under landets lærings- og mestringstjenester i
helseforetak og kommuner. Lærings- og mestringstjenestene jobber med lærings- og mestringstilbud for
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brukere, pasienter og pårørende og helsepedagogiske
tilbud for fagpersoner og brukerrepresentanter.

Selvorganisert selvhjelp

Selvhjelp Norge er et nasjonalt kompetansesenter for
selvorganisert selvhjelp er anbefalt av Helsedirektoratet og bygger på erkjennelsen av at vi ikke alltid
trenger en offentlig hjelper for å løse problemet vårt
– vi kan gjøre mye selv, gjerne sammen med andre.
Det handler om at vi på eget initiativ gjør noe med et
problem vi sliter med. Tar eierskap til egne problemer.
Eierskapet betyr også at vi har mulighet til å gjøre noe
med dem. Vi kan bruke selvhjelpsforståelsen alene,
eller sammen med andre. I en selvorganisert selvhjelps-

NORILCO

gruppe kan deltakerne ha både like og forskjellige
problemer, og det er ikke nødvendig å ha en diagnose.
Du møter andre som har liknende opplevelser som
deg. For å delta må du selv ha vilje, motivasjon til
å velge å gjør en endring eller et nytt veivalg i livet.
Selvhjelp er gratis, men det koster tid, krefter og
utholdenhet.
I en selvorganisert selvhjelpsgruppe jobber du med å
styrke deg selv sammen med andre som også har et
problem – dere deltar på lik linje, uten en leder eller
annen hjelper. Dere er selv ekspertene. Gruppa får
innføring i rammer og prinsipper for selvorganiserte
selvhjelpsgrupper, det gjør at gruppa fungerer godt.
Alle har taushetsplikt.
Les mer om selvorganiserte selvhjelpsgrupper på
Selvhjelp.no

Frisk og Fysisk
– min treningsdagbok

FRISK
SISK
OG FY
agbok
min treningsd

1 1

NORILCO har akkurat produsert en treningsveileder
som skal hjelpe deg å ha en aktiv hverdag med stomi
eller reservoar. Veilederen er utgitt med prosjektstøtte
fra ExtraStiftelsen, og innholdet er utarbeidet i samarbeid med helsepersonell med kompetanse på stomi og
reservoar, og brokkforebygging.
I veilederen finner du litt informasjon om hva som er
viktig å tenke på som nyoperert hvis du har lyst til å
komme i gang med fysisk aktivitet, og eksempler på
øvelser man kan gjøre for å minimere risiko for utvikling
av stomibrokk etter operasjon. Boken har også over
30 sider med ukeplaner du kan fylle inn selv som en
treningsdagbok.
Vi håper du vil ha glede av treningsdagboken, og at den
kan hjelpe deg til å få en mer fysisk hverdag!
Du kan laste ned treningsveilederen som PDF, eller
bestille den på våre nettsider, under fanen «informasjon».
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Dette skjer
SENTRALT

LOKALT
NORILCO AKERSHUS
Vil du vite mer om det lokale selvhjelpsarbeidet på
Nedre Romerike, eller er du interessert i å delta i en
organisert selvhjelpsgruppe?

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.
Les mer på side 30

Representantskapsmøte
Tid: 19. - 21. oktober
Sted: Soria Moria hotell i Oslo
Mer informasjon kommer senere.

Ta kontakt med LMS Nittedal v/Silje Fimreite
Epost: silje.fimreite@nittedal.kommune.no
Tlf. 915 69 040

NORILCO AUST-AGDER

Medlemsmøte

Tid: 23. april kl. 19:00-21:00

Vårtur

Tid: 14. mai kl. 18.00-20.00

Trenger du noen å snakke med?
RING 24 02 22 24 / 02013 og tast 2
Åpen mellom kl. 10 og 22 alle dager
Likepersonstelefonen er åpen mellom kl. 10 og 22 alle
hverdager. Våre likepersoner/kontaktpersoner har
taushetsplikt og har gjennomgått opplæring og faglig
veiledning. Vi har likepersoner av begge kjønn, i alle
aldere, med ulike diagnoser og operasjonstyper.
Telefontjenesten drives på frivillig basis, så vi kan ikke
garantere svar med én gang. Dersom du ikke får svar
kan du legge igjen en beskjed og få oss til å ringe deg
tilbake, eller prøve på nytt litt senere.
Har du forslag til forbedring av vår likepersons-telefon?
Gi oss din tilbakemelding til post@norilco.no

Grillmøte

Tid: 11. juni 2018 kl. 18.00-20.00
Foreløpig plan, eventuelle endringer vil bli oppdatert.
Medlemmer vil få informasjon om alle samlingene.

NORILCO NORD-ROGALAND

Medlemsmøte
Tid: 10. april kl. 19:00
Program kommer

Medlemsmøte
Tid: 5.juni kl. 19:00
Program kommer

NORILCO OSLO

Tur i skogen

Tid: 5. mai kl. 11.00-14.00

35+ samling

Tid: 8. mai kl. 17.30-20.00

Medlemsmøte

Tid: 29. mai kl. 18.30-21.00

NORILCO ROMSDAL

Dialog-/Kreftkafé

Tid: Første onsdag i hver måned
Sted: Sanitetshuset i Molde
Kafeen har også en egen Facebookgruppe (Dialog/Kreftkafè). Kafeen er for kreftrammede og deres pårørende

For alle aktiviteter, se mer på www.norilco.no
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LOKALT

LOKALT
Medlemstur Flor & Fjære

NORILCO SØR-ROGALAND

Opp av stolen

Tid: 18. april kl. 18.00 - 20.00
Sted: Klepp stasjon ved Frøylandsvatnet
Kom og bli med på en flott og frisk tur Langs med Frøylandsvatnet, over Midgardsormen og en liten sløyfe i
Njåskogen. Tempoet er slik at alle kan være med og løypa
er lett på grusvei og er ca 5,5 km. Dersom været er godt
benker vi oss ned et sted med en kopp medbrakt varm
drikke og gjerne noe å bite i. Kan være lurt med sitteunderlag. Ledes av en likeperson

Medlemsmøte

Tid: 20. juni kl. 18.00-23.00
Sted: Skagenkaien. Oppmøte på brygga senest
ti minutter før avgang!
Vi tar turen inn til Flor& Fjæra på Sør-Hidle. Bli med på
denne fantastiske turen og opplev idyllen, god mat og
godt selskap. Vi får omvisning på øya etterfulgt av middagsbuffet. Drikke kjøpes selv.
Pris per medlem: 600,- Pris per ikke-medlem: 1200,Vi har plass til 40 deltakere og her gjelder første mann til
mølla prinsippet! Påmeldingsfrist blir 15.mai.

NORILCO VEST-AGDER

Tid: 17. april kl. 19.00-21.00
Sted: Bryne Mølle
Tema er førstehjelp og brannvern

Tur til, og medlemsmøte på Lista

Stomikurs ved LMS

Tid: 24.-26. april og 23.-25. oktober
og 25.10.18
Tema er å leve et fullverdig liv med stomi.
Meld din interesse til stomisykepleier for påmelding. Kurset
teller som forlengelse av behandling og går på egenandelskortet. Det er som regel mulig å få sykemelding for å
delta på kurset, som går på dagtid. Det er også åpent for
pårørende.

Opp av stolen

Tid: 2. mai kl. 18.00
Sted: Turgruppe ved Tananger sjøbad, oppmøte ved
parkeringsplass.

Opp av stolen

Tid: 16. mai kl. 18.00-20.00
Sted: Turgruppe Sørmarka Ullanhaug - oppmøte ved
parkeringsplassen ved Ullanhaugtårnet.

Tid: 23. mai
Vi har et større arrangement på Lista vest i fylket. Da inviterer vi spesielt medlemmene i den delen av fylket samt
helsepersonell, apotekerpersonell og andre interesserte.
Videre setter vi opp buss fra Kristiansand og Flekkefjord
som tar opp medlemmer underveis. Programmet den
dagen omfatter sightseeing, byvandring, museumsbesøk,
medlemsmøte, lunsj middag... og vi spanderer!
Såfremt medlemskontingent er betalt.

Mannedagen

Tid: lørdag 16. juni kl. 09:30-16:00
Sted: Kjevik
For 3dje året på rad og etter stor suksess arrangeres igjen
Mannedagen. Hold av dagen!!

Onsdagsturer

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

Medlemsmøte

Tid: 29. mai kl. 19.00-21.00
Sted: På Vardesenteret. Program kommer

Opp av stolen

Tid: 6. juni kl. 18.00-20.00
Sted: Turgruppe i Rogaland arboretet, oppmøte på
parkeringsplassen.

For alle aktiviteter, se mer på www.norilco.no
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Vår kunnskap bedrer din livskvalitet!

Bli med på
Storsamlingen 2018!
Lurer du på hvorfor du ikke har sett noen invitasjon til Familiesamling, 35+ samling eller NU
Sommerleir ennå? Det er fordi vi i 2018 prøver
noe helt nytt, og slår sammen de tre samlingene til én stor samling!
Storsamlingen skal arrangeres 6.-9. september
på Hafjell Hotell ved Lillehammer. Vi planlegger
å gjennomføre samlingen med deltakere i alle
aldre, og vi håper virkelig at du vil være med!

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

Hotellet ligger rett ved Lekeland og Lilleputthammer, og ca. 20 min fra Lillehammer sentrum.
Det er basseng, badstue og treningsrom på
hotellet, til fri benyttelse gjennom oppholdet.
Programmet vil være preget av faglige foredrag, aktiviteter for både store og små, og vi
kommer til å invitere til et utstillertorg med
både fagpersoner (som for eksempel psykologer, jurister, ernæringsfysiologer, stomisykepleiere eller relevante organisasjoner) i tillegg
til utstillere med stomiprodukter.
Dersom du ønsker å bidra med et underholdningsinnslag i programmet vil vi gjerne høre fra
deg! Andre innspill til programkomiteen er også
kjærkomne og kan rettes til ina@norilco.no.
Kort fortalt håper vi at dette blir en uforglemmelig samling!
Påmeldingsfristen er 31. mai.
Følg med på NORILCOs nettsider for mer informasjon, eller følg vårt Facebook-arrangement
der informasjon om påmelding og program blir
publisert fortløpende.
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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 i en forseglet konvolutt og send den til: Coloplast AS, Postboks 162 Manglerud, 0612 Oslo

