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Leder

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

Kjære leser
Da er sommeren her – og for en flott start på sommeren vi har hatt! Det har nesten ikke vært nødvendig å
dra til sydligere strøk, men for de som likevel velger
det har vi noen nyttige tips i dette bladet. Og du kan
lese om en gledelig nyhet fra Avinor. De har nylig
definert personer med stomi som en gruppe som kan
nå bestille assistanse ved flyreiser.
NORILCO-Nytt har denne gangen sett nærmere
på hvordan NORILCOs likepersonsarbeid fungerer
ved Stavanger universitetssykehus. Likepersonstjenesten i Sør-Rogaland har fått til et svært godt
samarbeid med sykehuset, noe som har ført til flere
samtaler og et bedre tilbud til pasientene. Dette
har man fått til med et godt samarbeid og god, åpen
dialog. Ved mange av sykehusene i landet fungerer
samarbeidet veldig bra, men vi vet at det er noen
steder det kan være vanskelig for likepersontjenesten
å få innpass på sykehuset. Jeg håper at fortellingen
fra Stavanger kan inspirere både sykehus-ansatte
og likepersonsledere til et enda tettere og bedre
samarbeid.
Vi forsøker også være en aktuell forening for de
som har eller har hatt kreft, og i denne utgaven har
vi trukket to saker som vi mener er både viktig og
aktuelt. Regjeringen har lansert en ny Kreftstrategi
som gjelder fram til år 2022. Strategien heter «leve
med kreft», og skal legge grunnlaget for at kvaliteten
i norsk kreftomsorg skal bli enda bedre. Du kan lese
mer om hva regjerningen skal satse på for at vi skal
få en enda bedre kreftomsorg. I tillegg kan du lese
om «pakkeforløp hjem». De fleste har sikkert hørt om
pakkeforløp på kreft – og de har funger bra med

tanke på rask oppstart av behandling. For å øke fokus
på det som skjer etter behandling ønsker man å lage
faglige retningslinjer for denne fasen. Det vil si at
man ser nærmere på overgangen mellom sykehus
og kommune, og man øker fokus på rehabilitering
og gode palliative tilbud. Dette ønsker NORILCO
velkommen, og vi ønsker å være en aktiv bidragsyter
i utarbeidelsen av pakkeforløp hjem.
Til slutt vil jeg si noe om realitetene i vår forening.
Livet er skjørt og i vår medlemsmasse er det personer
med alvorlige sykdommer, og dette kom svært tett
på meg i mai. Min kjære venninne, likepersonskollega
og medsammensvoren i NORILCO Akershus, Gro
Fjellheim, gikk bort etter lang tids kreftsykdom.
Gro var ei fantastisk bra dame, som jeg er glad jeg
fikk bli kjent med. Hun stod for mange gode verdier
som jeg tar med meg videre i livet og i arbeidet med
NORILCO. I Gros ånd vil jeg oppfordre alle NORILCOvenner til å ta godt vare på hverandre – og gi hverandre
et smil, en hyggelig kommentar og vise at vi er her for
hverandre.
God sommer!
Klem fra Jane
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I SUS og dus
Likeperson i Sør-Rogaland, Halvor Hebnes, viser veien gjennom korridorene med stødig mine, det er ingen tvil om at han er kjent i bygget. Vi
har avtalt et møte med Tommy Brakstad på avdeling 6H Gastrokirurgisk
sengepost på Stavanger Universitetssykehus (SUS) for å snakke om
samarbeidet de har med NORILCO Sør-Rogaland.
tekst/ foto: Ina Merkesdal

Halvor Hebnes (53) tok over som likepersonsleder i april 2016, da de hadde en ordning som
fungerte ved at han sendte en SMS hver
onsdag formiddag til stomisykepleier,
og noen ganger fikk han svar, andre
dager fikk han svar dagen etterpå.
Det resulterte i veldig få samtaler
med inneliggende pasienter. Etter
sommerferien 2016 tok han det opp
i det lokale styret i Sør-Rogaland,
der de ble enige om å prøve å få
samarbeidet til å fungere bedre.
Halvor husker godt hvordan de
gikk frem i starten.

Halvor Hebnes og Tommy Brakstad

Når vi kommer frem blir vi møtt av en avdeling i kaos.
De har akkurat hatt en pasient med hjertestans. Alle
rom er opptatt, det ligger pasienter i gangene og alle
ansatte vi møter lyser av kriseberedskap i blikket.
Avdelingssykepleier Tommy har åpenbart ikke det
avtalte møtet med oss lengst frem i bevisstheten,
men Halvor viser frem sine overtalelseskunster, og
til slutt får vi overtalt ham til å snakke med oss i et
kvarter. Halvor snur seg mot meg med et litt oppgitt
smil, og sier «Sånn her er det ofte.».
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- Jeg arrangerte et møte med sykehusavdelingen i oktober 2016, og ble
møtt av en avdeling som var positiv
til å begynne med en ny ordning. Så dro
jeg på NORILCOs likepersonskurs i Oslo
bare noen måneder senere, og der brukte
jeg pausene godt til å snakke med både de i
Kristiansand og Bergen, og hentet mye inspirasjon,
og ikke minst motivasjon, fra disse avdelingene. Det
endte med at vi gikk for en forsøksordning på to
måneder, der vi noterte alle resultatene vi oppnådde.
I løpet av 7 uker var vi der 14 dager, og hadde 10
samtaler, altså mange flere enn vi pleide! Plutselig begynte også avdelingen å ringe oss på eget initiativ når
de hadde inneliggende pasienter som trengte besøk.

Et supplement, ikke en erstatning

I starten var de bare 4 likepersoner som var med på
ordningen og gikk vakter på sykehuset to ganger i
uka. Og i tillegg fikk Halvor mulighet til å holde et
innlegg på avdeling 6H sitt personalmøte, som på

Tid er en knapp ressurs på sykehus, og en av tingene
likepersoner ofte kan trumfe helsepersonell med.
			Tommy Brakstad
sett og vis ble nøkkelen til at de fikk med seg hele
avdelingen. Plutselig innså alle sykepleierne at likepersonene var en støtte, ikke et problem i arbeidet
deres. Halvor mottok et spørsmål fra en av sykepleierne som han dessverre tror er ganske typisk
for noen sykepleiere å bekymre seg over: «men da
konkurrerer dere jo ikke med oss?», spurte pleieren
og han fikk en gylden mulighet til å forklare hvordan
likepersoner kun er et supplement, ikke en erstatning
for det eksisterende helsetilbudet.
Tommy lener seg fremover, og plutselig virker han
helt uberørt og rolig, og til stede i dette øyeblikket, i
stedet for kaoset han akkurat forlot ute på gangen.
Det imponerer meg. Med behagelig bergensdialekt
supplerer han Halvors historie;
- Etter pilotprosjektet bestemte vi oss for å videreføre prosjektet. Det var motiverende for oss på
sykehuset å fortsette med det når NORILCO kunne
vise til de konkrete resultatene vi hadde oppnådd i
perioden, at det var så mange flere som hadde fått
tilbudet om en likepersonssamtale. Det er jo litt kjekt
å se at pasientene har nytte av det også.
Halvor er ikke en fyr som tar et nei for et nei, uten en
god begrunnelse. Samtidig har han en imponerende
evne til å opptre høflig og respektere at de ansatte
må prioritere sine viktigste arbeidsoppgaver først.
Styret i Sør-Rogaland bekrefter antakelsen min, og
er tydelige på at uten Halvor ville de aldri fått et så
nært forhold til avdelingen, for det koster mye tid og
krefter å etablere en så god relasjon.
Halvor forklarer hvordan de gjør det i praksis når de
kommer.
- Vi kommer hit rett etter lunsj, og så står vi utenfor
vaktrommet og venter til en eller annen sykepleier

har tid til å si hei til oss. Jeg ser en kjempeforskjell
fra jeg begynte og til i dag, etter at vi blir bedre kjent
med de ansatte, at det tar kortere tid nå før noen
hjelper oss å finne ut om de har noen inneliggende
pasienter inne som trenger oss. Vi prøver å ikke
tråkke noen på tærne, men vi er bare tilgjengelige
hvis det er bruk for oss, vi trenger oss ikke på. Det
fungerer veldig godt.

Tips til andre sykehus

Tommy tror ikke at det burde være vanskelig å få til
et lignende samarbeid andre steder i landet, men
det krever at begge parter går inn for det, og møter
hverandre med en god porsjon forståelse for den
andre parts ressurser.
- Hvis man skal få til noe lignende på andre sykehus
vil vi anbefale å gjøre som oss. Ha et møte der man
snakker litt om mål og forventninger vi har til hverandre. Vær ærlig og ydmyk mot hverandre, det har i
alle fall jeg og Halvor vært gode på. Hvis man som
leder legger litt til rette og at likepersonene kan være
tydelige på hva de ønsker og forventer, samtidig som
de viser forståelse og respekterer at de ansatte har
mye annet viktig å tenke på i en travel arbeidshverdag. Underveis kan det være lurt å begynne med et
pilotprosjekt der man noterer hvor mange man får
samtale med, slik at man kan ta en oppsummering
når piloten er ferdig. Si at dette funket, dette funket
ikke, skal vi gjøre noen endringer?
Tommy ser også at samtalene pasientene har med
likepersoner hjelper dem med å takle utfordringene
de står i.
- Det kan gi motivasjon til pasientene om å komme
seg fortere tilbake til hverdagen. Og at de ser at det
går faktisk an å leve helt normalt med stomi. Vi har jo
ikke stomi, vi som jobber på avdelingen, så vi kan jo

Vær ærlig og ydmyk mot hverandre, det har i alle fall
jeg og Halvor vært gode på
			Tommy Brakstad
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ikke si med like mye troverdighet hvordan det faktisk
er å fly eller bade med stomi. Stomisykepleiere kan
oppleve at de gir råd, men at pasientene ikke tar det
ordentlig til seg før de får høre det av noen som har
erfart det på kroppen selv.
Tid er en knapp ressurs på sykehus, og en av tingene
likepersoner ofte kan trumfe helsepersonell med.
Når vi først har satt av tiden til å gå en vakt på sykehuset, har vi god tid til den enkelte pasient. Dette er
også Tommy klar over;
Stomisykepleierene, de er jo flinke her. Men de har jo
begrenset med tid, så det er jo et godt supplement
til dem. NORILCO skal jo ikke overta deres rolle eller
oppgaver, men likepersoner har mer tid til rådighet,
og kan tilby mer tid til den enkelte pasient. Vi har veldig gode stomisykepleiere, men vi ønsker oss flere,
og det jobbes med. Vi har alltid flere pasienter med
stomi på sengeposten, så det er veldig mange med
stomi som er innom her i løpet av et år.

Gode rutiner

Både Tommy og Halvor er opptatt av å etablere gode
rutiner rundt dette, slik at tilbudet fortsetter selv om
enten Tommy eller Halvor slutter.
- Hvis jeg slutter vil jeg gi opplæring til min etterkommer om å fortsette samarbeidet, og i tillegg har vi en
rutine på at NORILCO Sør-Rogaland sin brosjyre blir
delt ut sammen med utskrivningsnotatene hver gang
en pasient i NORILCOs målgruppe blir skrevet ut fra
sykehuset. Der har vi allerede en eksisterende rutine,
og så har vi bare tatt med brosjyren i pakken de får
med seg hjem, forteller Tommy.
Til sist kommer Tommy på et siste tips til andre
avdelinger som ønsker å gjøre det samme;
- En annen ting vi har gjort er å ta et møte, det trenger
ikke å vare mer enn en halvtimes tid, med en evaluering en gang i året, og gå igjennom hva som fungerer
og om det er noe som kunne vært gjort annerledes.
Akkurat nå synes vi det fungerer veldig godt.
Halvor er innom alle avdelingene minst en gang i uka
og sjekker at det er nok brosjyrer i stativene.
- Jeg har et mål videre om å bli sett på som en ressurs
også for tarmkreftpasienter som ikke skal få stomi,
og også preoperativt for de som skal få en stomi. At
poliklinikken tipser pasientene sine om at de burde
informere om oss, og at Kreftkoordinatoren også kan
ha oss langt frem i bevisstheten. Mange av samtalene
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Halvor fyller opp hyllene med informasjon

vi har er pårørende med på, men vi har ikke pleid å gi
pårørende et tilbud om egne samtaler, det kan vi bli
bedre på. Men hvis de ønsker å melde seg inn har jeg
pleid å gi dem to brosjyrer, slik at de får en innmeldingsblankett hver, både en til pasient og partner.
Halvor fikk selv besøk av en likeperson på Radiumhospitalet i Oslo.
- Jeg ble møtt av en mann som var blitt frisk, og han
var i full jobb. Det var de to tingene jeg merket meg
ved, som var viktig for meg. Og at han spurte om «Har
du blitt operert, eller skal du opereres?» Jeg hadde
akkurat blitt operert, og det at en så «rutinert»
person ikke kunne se det på meg betydde overraskende mye for meg, det var et godt tegn.

FAKTA
Gastropost 6H, eller gastrokirurgisk sengepost
behandler pasienter med sykdommer i nedre del av
mage-tarm-regionen. En stor del av pasientene har
tarmkreft og/eller stomi.
Gastropost 6H er en kirurgisk sengepost for pasienter
med sykdommer i øvre del av mage- tarm regionen.
De har 2 stomisykepleiere på avdelingen, og skal få
enda en til høsten. De jobber for å stadig få utdannet
flere.
NORILCO Sør-Rogaland har 9 aktive og erfarne likepersoner, og 3 som akkurat har blitt godkjente.
Vil du snakke med en likeperson? Ring NORILCO på
tlf 24 02 22 24 og tast 2.

NORILCO LIKEPERSON

Fikk besøk av likeperson i fjor
En som har benyttet seg av tilbudet
til likepersonstjenesten i Stavanger er Anette Haugland (22) fra
Sandnes. I 13 dager lå hun innlagt
på sykehuset, og fikk tilbud om en
samtale med en likeperson bare
noen få dager etter operasjonen.
tekst og foto: Ina Merkesdal

Anette lå innlagt på avdeling 6H i mars i fjor, og fikk
en ileostomi etter å ha hatt kronisk forstoppelse i
flere år, som stadig ble verre.
- Jeg hadde noen spørsmål om klær og sånn, så jeg sa
ja. Men først fikk jeg besøk av en mann som var mye
eldre enn meg. Det var helt greit, men jeg ville gjerne
treffe noen som var mer på min alder, for jeg lurte på
en del mer ungdomsrelaterte ting, hvis du skjønner …?
Noen dager senere kom hun i kontakt over telefon
med Camilla Tjessem (25) som skriver blogg om livet
med stomi, og er likeperson i NORILCO.
- Camilla ufarliggjorde livet med stomi for meg og
fikk meg til å tenke mer fremover. Det var viktig for
meg å snakke med noen andre unge. Camilla har
vært gull verdt for meg, som støtter meg hvis jeg har
utfordringer med lekkasjer, og hjelper meg uansett
hva jeg lurer på.

Snakker også om vanlige ting

Anette er fremdeles under utredning, og vet ikke
om hun må ha stomi permanent eller om den blir
midlertidig ennå. Stomioperasjonen var ikke planlagt,
men ble gjort som en siste utvei. Jeg spør om hun kan
fortelle litt om hennes utbytte av å få snakke med en
likeperson så raskt etter operasjonen.
- Jeg skulle til USA etter bare noen måneder, og hadde mange spørsmål om reise og ferie, varme, trening
og jobb. Så jeg har hatt litt kontakt med Camilla om
lekkasjer eller kanskje tips til å få i seg nok salt. Vi har
ikke bare snakket om sykdomsting, men også vanlige
ting. Men jeg følte jeg fikk godt utbytte og jeg følte
meg mye tryggere etterpå.

Annette og Camilla

I starten syntes Anette at det var vanskelig å stelle
stomien selv, og dette mestret hun ikke ordentlig før
i februar i år. Etter det har hun fått en nytt og mye
friere liv, mindre avhengig av andre. Det er fortsatt
noen nedturer, men de har hun en tydelig strategi for
å mestre.
- Jeg er jo kronisk syk, men det er viktig for meg å
ikke grave meg ned i bare sykdom. Man må prøve å se
på hva man klarer å gjennomføre, ikke bare alt som
ikke går. Som Camilla sier; Det å ha på høy musikk
mens man gjør stomistellet eller rydder opp i en lekkasje -det gjør det litt lettere! Det er sånne virkelig
gode tips som jeg har tatt til meg.
Jeg spør hva hun ville sagt til andre som vurderer å ta
kontakt med NORILCO?
Ville anbefalt å ta kontakt med NORILCO, det er gull
verdt! Etter at jeg hadde snakket med en likeperson
ble jeg veldig mye tryggere.
Til sist spør jeg om hun selv kunne tenke seg å bli
likeperson?
- Jeg er ikke helt klar ennå, men kanskje jeg også vil
bli likeperson en gang, når jeg får min egen situasjon
litt mer på avstand.
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Kreft til å ta og føle på
Nå kan interaktive installasjoner å lære oss om kreft. Hva som forårsaker
kreft og hvordan vi behandler den i dag og behandlet den tidligere. Men
kanskje aller viktigst viser den fram teknologien som skal tas i bruk i
framtida.
tekst: Margrethe Gustavsen foto: Gorm K. Gaare / EUP-Berlin GbR/ OIW 2017

For noen år siden kom ideen om et kunnskapssenter om kreft opp. Det var Kreftforeningens
generalsekretær Anne Lise Ryel som syntes det
var rart at det ikke fantes noe liknende – noe sted i
verden, forteller Thilde Marie Børsum, koordinator
i Kreftforeningen og tydelig stolt av det populære
senteret, som har vært mye besøkt siden det åpnet i
februar i år.
Siden da har det vært en dugnad blant Kreftforeningens ansatte, forskere, helsepersonell, helsehistorikere og ikke minst brukerne.
- Vi er veldig takknemlige for det solide arbeidet
som har blitt lagt ned for å åpne verdens første
vitensenter for kreft, sier hun.
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Og det er en spesiell utstilling. Når du kommer inn i
vitensenteret er noe av det første du legger merke
til alle prikkene. Både inne og ute. Inne representerer
prikkene celler som fungerer akkurat som de skal.
På vinduene kan man plutselig finne prikker med feil
farger, eller størrelse. Der har altså vi celleforandringer
som kan føre til kreft. Det er ikke tilfeldig at cellene
har tatt så stor plass i vitensenteret.

Hemmeligheten ligger i cellene våre

Når man kommer ned trappa til installasjonene i kjelleren er det første man ser en hel vegg som er viet til
disse små bestanddelene av kroppen vår.
- Konseptet i senteret bygger på våre 35 milliarder
celler i kroppen, som er fordelt på over 200 ulike

NORILCO VITENSENTERET

celletyper. Hver av disse har egne oppgaver som
hjelper kroppen din med å fungere. Stort sett
fungerer cellene som de skal, men noen ganger går
det galt, sier Børsum.
Cellenes sentrale plassering både i kroppen vår og
kreftgåten gjør at de er en naturlig rød tråd i senteret
også, for å forklare de komplekse systemene, og
kreft som i seg selv er et like komplisert angrep på de
samme cellene.
- På Kreftforeningens Vitensenter kan du nettopp
utforske kroppens mysterier og forstå hvordan
kreft oppstår. Det viser vi med cellene, og hvordan
de reagerer. Du vil lære mer om hvordan kreft
behandles i dag og få innblikk i hvordan moderne
datateknologi er i ferd med å revolusjonere morgendagens kreftbehandling, forteller Børsum med en
smittende entusiasme.

Magien ligger i møtene

Mange av oss kommer i kontakt med kreft enten som
pasient eller pårørende i løpet av livet. I tillegg er
kreft et hett tema i offentligheten. Derfor er det kanskje ikke så rart at kreft er et av de mest googlede
ordene i Norge. Mye informasjon får vi altså på nett.
Kreftforeningen har gått en dristig vei, og valgt
å bruke tid, penger og krefter på å lage et fysisk
møtested. En fysisk møteplass er viktig, og interesserer på en annen måte mener hun.
- Vi lever i en tid hvor all informasjon er tilgjengelig
for oss, og kreftopplysning er noe vi søker og etterspør i voldsom stor grad. Vi lærer utrolig mye av
alt vi leser, men vi ville å skape en arena hvor folk

Anne Marie Megrund

virkelig kan forstå, og det gjøres best ved å se på,
ta på og utforske, sier Børsum.
En viktig grunn til at en hjemmeside ikke ville gjort
jobben er at utstillingen og arrangementene er en
arena hvor man treffes på tvers av erfaringer og
situasjon
- Senteret er til for alle og jeg opplever at uansett
tidligere erfaring kommer folk med en grunnleggende nysgjerrighet. Dette gjør at både de
interaktive installasjonene og våre åpne arrangementer skaper mye engasjement. Dermed oppstår det gode samtaler mellom våre besøkende,
frivillige på senteret og fagpersoner som er der i
forbindelse med arrangementene, sier hun.
Børsum har håndfaste beviser på at utstillingen vekker interessen hos de besøkende.
- Når vi har besøkstider i helgene benytter folk i
snitt over en time på egenhånd med de interaktive
installasjonene, sier hun.
Litt uvanlig både for helserelaterte saker og museer
er det også mange menn som kommer innom både på
arrangementer og bare for å oppleve utstillingen.
- Vi er glade for at det også er 50-50 kvinner og
menn. Det er det sjelden på helserelaterte arrangementer, men vi har faktisk det i vitensenteret, sier
Børsum.

Siv Mirjam Farstad Skaget
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Antibiotikaresistens og virkelighetsflukt
I vårens mest sentrale installasjon setter Kreftforeningen søkelyset på den varslede katastrofen
antibiotikaresistens.

- Nå retter vi også fokus på antibiotikaresistens i en
utstilling hvor man får utforske hvordan vår tids
viktigste medisinske verktøy henger i en tynn tråd.
Siste mulighet for å se denne utstilling er gjennom
denne sommeren, sier Børsum
Problemet er illustrert med gigantiske pilleesker,
og hauger av små pastillesker som man skal både
knaske på, og ta med seg. Men ikke uten å lære
hvordan de kan være med å påvirke utviklingen.
Nå er de i ferd med å sette opp et isolat, for å vise
fram teknologi som Kreftforeningen har finansiert.
- Vi er nå i ferd med å oppføre et isolat, for å vise
hvordan vi har finansiert et prosjekt hvor de skal
bruke Virtual Reality-teknologi for å gi barn på
isolat flere opplevelser. Da kan man få oppleve
hvordan det er, sier Børsum.

Kreftforedrag i sommervarmen

NORILCO Oslo har nå tatt i bruk vitensenteret for
første gang, med et møte om tykk- og endetarmskreft, som ble avholdt 23 mai. Onkolog og overlege
ved OUS Morten Brændengen, fortalte om forekomst,
sykdomsbilde og utvikling på kreftfeltet.
Noen kom inn med mye kunnskap, andre hørte om
det for første gang. Styremedlem i NORILCO-Oslo
og konferansier, Siv Mirjam Farstad Skaget, håper
at arrangementet fører til at man kan engasjere nye
krefter til å bidra i foreningen.
- Som NORILCO-representant var jo noe av det viktigste med kvelden å få nye medlemmer, og i neste
omgang nye likepersoner. I Oslo har vi ikke noen
likepersoner som har hatt tarmkreft som ikke har
stomi. Vi savner likepersoner som har lagt stomien
tilbake, for det er ikke helt uten komplikasjoner det
heller, og de hadde vært fint å ha noen å snakke om
det med for mange, sier hun.

Blanding av medlemmer og
potensielle medlemmer

Et foredrag som dette er ofte like interessant for de
som er medlemmer og aktive fra før av, og det var flere
av dem som kom på foredrag. Anne Marie Megrund,
som er aktiv i NORILCO hadde tatt turen med en venn
som er nyoperert. Hun har tidligere jobbet med kreft,
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og hørt mange slike foredrag før, men med alle nyvinningene er det alltid ny kunnskap som presenteres
sammen med det hun vet fra før.
- Jeg har jobbet med det på Radiumhospitalet i
mange år, og har vært støttemedlem i NORILCO på
grunn av en bror med stomi. Jeg syns det er veldig
interessant å følge med og bli litt oppdatert, sier
hun.
For de som er midt i behandling og usikkerhet kan
det kanskje være litt skummelt å få til dels brutale
fakta i kulepunkter på Powerpoint. Likevel tror både
Skaget og Megrund at mange vil ha glede av slike
møter.
- Det kommer jo an på hvor langt de er i forløpet, og
hvor mye de vet fra før av. Det kan jo være skummelt å høre på dette. Men hvis de er interessert i
kunnskapen er det jo et godt tilbud. Det er mange
som får litt lite informasjon. Så det er begge deler,
sier Megrund

Imponert over senteret

Skaget synes senteret er spennende, og er begeistret for kombinasjonen av utstilling og foredrag. Det
var også grunnen til at NORILCO Oslo valgte å ha
møte nettopp her.
- Det var jo nytt i vinter og det er veldig fint her. Det
er bra å vise fram dette til medlemmer og potensielle medlemmer tenker jeg. Det er jo også veldig
visuelt og pedagogisk. Så jeg syns det er fint i
kombinasjon med det faglige innholdet i presentasjonen, sier hun.
Børsum er også glad for samarbeidet med NORILCO,
og ønsker gjerne mer samarbeid i tiden fremover.
Hun mener at senteret burde være interessant for
mange av medlemmene, så hun kommer med en
oppfordring:
- Denne sommeren kommer det til å være åpent for
publikum hver eneste dag fra 11-16 hvor alle kan
komme for å få omvisninger eller ta med venner og
familie for å teste de interaktive installasjonene.
Til høsten vil det komme mange nye spennende
kveldsmøter og arrangementer så jeg håper jo at
medlemmene av NORILCO følger med på nettsidene våre.
For de som ikke bor i Oslo, eller bare ikke orket å
sitte inne i finværet, kommer det en video av foredraget på NORILCOs hjemmesider.

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

NORILCO REISE

Trygg på flyplassen
Det nærmer seg ferietid med raske skritt, og det er lurt å tenke gjennom gitte
situasjoner som kan oppstå for mentalt å forberede seg på hvordan en skal
gå frem, også når du kommer til sikkerhetskontroll. Det begynner å bli mange
som er klar over at det er mulig å få assistanse på flyplassen om det bestilles
på forhånd
tekst: Jacqueline B. Mikula foto: Kristin Olsen
Noen kvier seg litt for sikkerhetskontrollen på flyplassene, andre tar det
helt med ro. Men det er mulig å få
hjelp. Avinor opplever stadig større
etterspørsel for assistanse på
flyplassen, være seg rullestolbruker
eller ved andre behov for assistanse.
Dette er en gratis tjeneste som alle flyselskapene har plikt til å tilby til de som
har behov for det. Du kan blant annet få assistanse allerede fra ankomst med bil, buss
eller tog og bli fulgt helt inn i flyet. Du kan få hjelp
til deler av reisen, som for eksempel hjelp til å sjekke inn
bagasje, eller bli fulgt gjennom sikkerhetskontrollen.
Avinor tilbyr assistanse
Avinor tilbyr assistanse til mennesker med funksjonsnedsettelser som reiser med fly fra eller til sine flyplasser, og
stomiopererte som skal gjennom sikkerhetskontrollen kan
også bestille assistanse ved avgang dersom det er behov
for det.
Kristin Olsen, Service- og prosjektkoordinator ved Avinor, forklarer at sikkerhetskontrollørene ved Avinor Oslo
Lufthavn må alle gjennom en opplæring hvor «Reisende med
ekstra behov» har en egen sekvens. Fokuset i denne sekvensen er at det er sikkerhetskontrollørenes ansvar å vise
diskresjon. Stomi blir nevnt som ett av flere eksempler på
slike forhold, men det understrekes at opplæringen ikke er
mer spesifikk enn ved generelle former for «ekstra behov».
- Det er også slik at det ved etterkontroll/visitasjon er ønskelig fra sikkerhetskontrollens side at de blir informert av
den reisende om slike forhold, slik at de kan håndtere situasjonen best mulig. Eksempelvis er det å foreta kontrollen i
et visitasjonsrom alltid en mulighet, påpeker Olsen.
Det samme gjelder dersom man ønsker å få kontrollen
utført av en kontrollør av samme kjønn.
Kunnskap om hva stomi er, er ikke nødvendigvis gitt
for mange av sikkerhetskontrollørene derfor er det lurt å
informere i forkant om at man er stomioperert og hva det
innebærer. Vaktene kan da lettere ta mer hensyn til dette.
Har du attester og informasjonskort å vise frem kan dette
bidra til bedre flyt i sikkerhetskontrollen.
Når det gjelder håndbagasje blir den sjekket som all annen
håndbagasje, og dersom kontrolløren er usikker på noe blir
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den åpnet basert på samtykke fra eier.
Dette kan også gjøres i visitasjonsrom
etter ønske. Av denne forklaringen er
det ingenting som tilsier at man må
ha assistanse fordi man har stomi,
men det kan bestilles ved behov. Ved
ønske om dette, er det viktig å bruke
koden «Meet and assist» dersom man
ikke har behov for rullestol. Forklar
gjerne detaljert ditt behov for assistanse
og bestill i god tid, på samme måte som for
alle andre assistansebehov.
Ønsker tidlig bestilling
For å sikre at det er nok personale på jobb for alle med
behov for assistanse, bør du bestille dette senest 48 timer
før avreise og beregne ekstra tid for å være sikker på å
rekke flyavgangen. Skulle det oppstå et akutt behov uten
at du har bestilt på forhånd, kan du ringe assistansetjenesten på telefon 64821900 - eller benytte deg av direktetelefonen ved Meetingpoint for assistansetjenesten, i
Terminalens Sentralbygg vest, på flyplassen. Hvor raskt
du får assistanse i slike tilfeller avhenger av trafikken og
andre som trenger assistanse på samme tid.
Oslo Lufthavn Gardermoen har også egne sykerom der
man kan få inn en båre for passasjerer som opplever å bli
akutt syke. Der er det også en hvilestol man kan benytte,
og dusjfasiliteter hvis man skulle ha behov for å få dusjet
og skiftet.
Det finnes også rullestoler til gratis utlån som man kan
benytte uten å bestille på forhånd hvis du syns det er langt
å gå rundt på flyplassen. Disse stolene står plassert på
merkede områder rundt om på flyplassen, både før og etter
sikkerhetskontrollen.
Avsluttende sier Olsen at man får tilgang via PRM-slusen
dersom man har bestilt assistanse fra Meetingpoint via
sikkerhetskontrollen, men ønsker å understreke at dette
ikke skal være årsak til bestillingen.
Vær gjerne bevisst på at dette er noe som gjelder ved Oslo
Lufthavn, Gardermoen. Det kan være andre rutiner på
flyplasser i andre land, så det kan være greit å forberede
seg på ulike opplevelser.på flyplasser i andre land, så det
kan være greit å forberede seg på ulike opplevelser.

OSLO LUFTHAVN
GARDERMOEN
• Norges hovedflyplass ble
offisielt åpnet 8. oktober
1998.
• I 2016 hadde Oslo lufthavn
25,8 millioner reisende og
Skandinavias nest største
flyplass.
• 15.000 mennesker har Oslo
lufthavn som sin arbeidsplass,
fordelt på over 120 selskaper
som jobber med alt fra bagasjehåndtering til flynavigasjon.
• Utvidelsen av Oslo lufthavn
ble vedtatt i 2008, og skulle
stå klar 27. april 2017.
• Med den nye terminalen har
Gardermoen kapasitet til 32
millioner passasjerer årlig.

NORILCO REISE

Praktiske tips
for deg som skal reise
NORILCO har mottatt mange tips rundt praktiske løsninger for når man
reiser og noen av de vi har samlet her kan være fine når man planlegger
lengre turer som foretas på landjorden med bil, båt, tog og buss og kan
bidra til en trygg og behagelig reise.
tekst: Jacqueline B. Mikula foto: OSRM

Lange bilturer

I likhet med barn og dyr, er det best å ikke etterlate
stomibandasjer i bilen når det er varmt, da kan klebematerialet svekkes slik at posen ikke sitter godt.
• Kjølebag kan være nyttig for oppbevaring av
stomibandasjer i varmt vær.
• Beregn god tid, spesielt hvis du reiser i fellesferien,
i helger eller utfartsdager.
• Du kan koble en nattpose til urinposen når du med
urostomi skal på lange bilturer.
• En ekstra urinnattpose liggende i bilen i tilfelle
forsinkelser eller kø er alltid smart.
• Om sikkerhetsselen kjennes ukomfortabel ut med
tanke på stomien, finnes det tilbehør som kan
justere beltets stramhet som opprinnelig er ment
for gravide.
• For deg med ileostomi kan det være nyttig med
tømbar pose og engangsposer å tømme innholdet i.

Båtreise og cruise

• Som oftest er toalettforholdene på overfart med
ferger gode nok. Vær oppmerksom på at når det
er høy sjø, kan de offentlige toalettene ofte være
opptatt av åpenbare grunner.
• På minicruise og større cruiseskip har man toalett
i egen lugar i tillegg til de offentlige, og det skal
finnes egne leger på båtene som kan hjelpe deg i
akutte situasjoner.

Tog og bussreise

• De aller fleste tog og busser på lange distanser i
Norge har toaletter, om enn de er små og trange.
• Ta med deg nok niste og drikke til turen, ofte får du
ikke kjøpt mat og drikke på bussen, mens toget kan
ha egen kafeteriavogn eller kiosk.
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• Forhør deg med tog-/busselskapet før reisen om
toalett og mulighet for kjøp av mat og drikke.
• Beregn at det kan oppstå kø og forsinkelser på
utfartsdager når du reiser med buss og tog.

Flyreisen

• Bestill billett i god tid. Gi beskjed allerede ved
bestilling av flyreisen at du har behov for ekstra
håndbagasje. Dette vil registreres på billetten din,
og noen flyselskap tillater ekstra håndbagasje så
lenge denne er merket med «medisinsk utstyr»
og inneholder kun dette. Henvend deg direkte til
flyselskapet du skal reise med for mer informasjon
om hva som gjelder hos dem.

NORILCO REISE

• Planlegg alt i god tid. Pakk ut stomibandasjene fra
eskene sine, og legg de inn i plastposer (for eksempel brødposer) for å spare plass. Pakk alltid mye
mer enn du vanligvis bruker.
• Selv om det kan være lov til å ha med seg en bandasjesaks som du får kjøpt på apotek/bandasjist
(sjekk reglene med flyselskapet, dette kan variere),
hvis ikke er det greit å ha klippet poser og plater på
forhånd før du pakker.
• Flasker og sprayer over 100 ml. må pakkes i vanlig
bagasje (ikke håndbagasje). Men mange klebefjernere og kremer finnes som våtservietter, ta derfor
dette med deg i håndbagasjen.
• Pakk alltid mest mulig i håndbagasjen, ikke i bagasjen som skal sjekkes inn. Hvis kofferten blir borte på
reisen, har du likevel utstyret ditt med deg. Du kan
også pakke bandasjeutstyr hos de du reiser med,
så har du utstyr likevel selv om bagasjen din skulle
komme bort.
• Be om erklæring fra lege eller NAV på at du har
behov for å ta med deg medisinsk utstyr om du oppholder deg utenlands mer enn tre uker.
• Skal du være lenge borte, er det mulig å få med deg
utstyr for hele perioden. Kontakt din lokale bandag-

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

ist for å få hjelp med dette. Det kan være vanskelig
og dyrt å få tak i utstyr der du oppholder deg. Det er
også lite hendig å spare på alle kvitteringer og søke
om refusjon etter at du er kommet hjem.
• Husk nok kateter.
• Prøv å komme til gaten tidlig, slik at du kan bytte
pose like før ombordstigning.
• Under reisen kan det være lurt med et sete ved
midtgangen eller nært toalettet. Husk at serveringsvognen på flyet kan komme i veien for deg når
det haster.
• Sikkerhetsbeltet skal være på under hele reisen, så
prøv å plassere beltet på et sted som føles behagelig under eller over stomien.
• Har du urostomi, kan det være lurt å koble posen til
en lår- eller leggpose slik at du får mer oppsamlingskapasitet.
• Ikke hopp over måltider verken før eller under reisen. Posen kan fylle seg opp med luft om du spiser
uregelmessig. Drikk rikelig med vann for å unngå
dehydrering.
• Endringer i kabintrykket kan medføre at posen
blåses opp. Da bruker du flytoalettet og tømmer
eller bytter posen.

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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Stomiutstyr og fagkompetanse

Mediq hjelper deg med:
•
•
•
•
•

Tilpasning og veiledning av alt innen stomiutstyr
Gratis og rask levering av dine blåreseptvarer rett hjem
Kundeservice med høy faglig kompetanse
Egne stomisykepleiere
Produkter og kompentanse også innen urologi, ernæring, sår og inkontinens

Ta kontakt i dag:

Ring kundeservice på tlf. 67 02 44 40 eller kundeservice.no@mediq.com
Velkommen til våre klinikker:
Oslo:
Pilestredet 7, 0180 Oslo
Bergen:
Solheimsgaten 15, 5058 Bergen
Tønsberg:
Kammegaten 4, 3110 Tønsberg

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 KREFTSTRATEGI

Nasjonal
Kreftstrategi 2018-2022
leve med kreft

En av de største utfordringene kreftomsorgen står ovenfor er den store
økningen i antall krefttilfeller i de nærmeste årene. Dette vil stille store
krav til kapasitet, kompetanse og gode effektive pasientforløp
tekst: Malin Svinndal

Strategi

Helse- og
tet
omsorgsdepartemen

Leve med kreft
Nasjonal kreftstrategi

(2018–2022)

Den nasjonale kreftstrategien for 2018-2022 som
heter «leve med kreft» skal legge grunnlaget for at
kvaliteten i norsk kreftomsorg skal bli enda bedre.
Kreftstrategien er en videreføring av «sammen mot
kreft» som var den nasjonale kreftstrategien for
2013-2017.
Etter brystkreft hos kvinner og prostatakreft hos
menn utgjør tykk- og endetarmskreft den vanligste kreftformen blant begge kjønn. I 2016 ble det
diagnostisert 2 241 nye tilfeller blant menn, og 2 105
nye tilfeller blant kvinner. Det har vært en økning i
forekomsten av denne kreftformen over lengre tid.
En forklaring på dette er at andelen eldre i befolkningen øker. Norge har en av de høyeste forekomstene
av kvinner med denne kreftformen i verdenssammenheng. I tillegg har Norge den største økningen
i forekomst av tykk- og endetarmskreft blant de
nordiske landene. Årsaken til den høye forekomsten i
Norge er ukjent.

Behandlingen for tykk- og endetarmskreft er blitt
betydelig bedre og det har vært en jevn økning i
overlevelsen over tid. Tall fra kreftregisteret fra
2016 viser at 5 års relativ overlevelse for tykk- og
endetarmskreft er godt over 60%. Likevel opplever
mange kreftpasienter at tilbudet mellom kommunen
og spesialisthelsetjenesten ikke henger sammen.
Etter å ha gjennomgått behandling i spesialisthelsetjenesten har mange kreftpasienter og pårørende
behov for psykososial oppfølging. Den nye kreftstrategien fastslår at det bør finnes slike tilbud både
ved sykehus og i kommunen. Det legges også vekt på
at frivillige organisasjoner har en sentral rolle i organiseringen av dette tilbudet. Det skal etableres et
pakkeforløp hjem som nettopp skal beskrive hvordan
pasientenes behov kan ivaretas i overgangen fra
sykehus til kommune. For å lese mer om pakkeforløp
hjem se neste artikkel.

Kreftstrategiens fem målområder

Kreftstrategien har fem målområder som er i
fokus for årene 2018 til 2022. For det første skal
helsevesenet legge til rette for en mer brukerorientert kreftomsorg hvor kreftpasienten blir ivaretatt
gjennom hele pasientforløpet og har tilgang på god
informasjon om sykdom, behandling og mulige seneffekter. Pasienten skal få informasjon om muligheten
til å delta i kliniske studier og kreftpasienters erfaringer skal brukes aktivt for å forbedre kvaliteten av
tjenestene og utarbeiding av faglige retningslinjer,
forskning og innovasjon. Strategien har også som
mål at Norge skal bli et foregangsland for gode
pasientforløp ved å tilby kreftpasienter et helhetlig
og godt pasientforløp uten unødige forsinkelser.
Det skal være god samhandling, informasjonsflyt og
ansvarsfordeling. Og diagnostikk og utredning av
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pasienter skal være standardisert og kvalitetssikret.
Det er pakkeforløp hjem som skal sikre den smidige
overgangen fra sykehusbehandling til oppfølging av
fastlege og kommunal helse- og omsorgstjeneste. I
tillegg skal Norge bli et foregangsland for kreftforebygging ved at det arbeides mot kjente risikofaktorer
for kreft slik som tobakk, alkohol, overvekt, usunt
kosthold og fysisk inaktivitet. Det skal gis målrettet
informasjon om sammenhengen mellom soleksponering og risiko for utvikling av hudkreft. HPV- test
skal innføres i livmorhalsscreeningprogrammet. Det
skal etableres et nasjonalt screeningprogram mot
tarmkreft der alle 55-åringer tilbys screening.

måling av kvaliteten på kreftbehandlingene skal det
lages gode indikatorer for overlevelse, pasientforløp
og pasientrapporterte mål.

Det er allerede mange som overlever kreft i Norge
i dag men kreftstrategien skal legge til rette for at
flere enn før overlever og lever lenger med kreft.
For å få til dette skal det ny og kostnadskrevende
teknologi innføres og behandlingen av kreftpasienter
skal i økende grad tilpasses den enkelte pasient med
fokus på biologiske egenskaper ved kreftsykdommen.
Det skal være stort fokus på å behandle barn og
unge voksne som har kreft og eldre pasienter skal få
en behandling som er tilpasset deres situasjon. For

Gjennomføringen av strategien vil bli konkretisert og
selve gjennomføringen i praksis vil skje hos helsemyndighetene og helse- og omsorgstjenestene
innenfor de respektive ansvarsområdene og tilhørende økonomiske rammer

For de kreftoverlevende pasientene og deres
pårørende er det et mål at de skal leve med best
mulig livskvalitet. Pasienter som har behov for det
skal få tilbud om rehabilitering som vil bli en del av
pakkeforløpene. Det vil bli gitt informasjon om tilbud
organisert av pasientorganisasjonene. Pårørende
skal sikres god oppfølging og veiledning og det legges særlig vekt på oppfølging av barn og unge som
pårørende.

Kilde: Helse – og omsorgsdepartementet, Leve med
kreft, Nasjonal Kreftstrategi (2018-2022)

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

BODØ
T: 75 53 50 00

HARSTAD
T: 77 00 17 50

B A N D A G I S T 1. N O

A00444_BANDAGIST1_ANN_STOMI_170x127_02.indd 1
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TRONDHEIM
T: 72 55 56 40

14/10/2017 11.52

God er
m
som

NATURA™

Vi i ConvaTec ønsker deg
en riktig god sommer. Vi
hjelper deg gjerne med
reisetips eller svarer på
andre spørsmål du måtte
ha rundt din stomi.

ET BREDT SORTIMENT
FORDI ALLE FORTJENER
Å LEVE ET AKTIVT LIV
1. Diskret profil
2. Hørbart klikk ved sammenkobling
av pose og hudplate
3. Med modellerbar plate reduseres
hudskader(1), og teknologien tetter
rundt stomien og forebygger
lekkasje

La oss hjelpe deg med å finne
den perfekte kombinasjon av
komfort, sikkerhet og beskyttelse.

Kontakt oss på
8OO 3O 995

hvis du ønsker vareprøver eller
har spørsmål rundt din stomi.

ConvaTec Norway AS • Postboks 6464 • Etterstad • 0605 Oslo • Tlf.: 800 30 995 • www.convatec.no
Osmose study: Szewczyk et al. The Effects of Using a Moldable Skin Barrier on Peristomal Skin Conditions in Persons with an Ostomy, Ostomy Wound Man., 2014;60(12):16-26

1)

NORILCO HELSE

Pakkeforløp hjem
Helsedirektoratet mottok før jul 2017 et oppdragsdokument fra Helseog omsorgsdepartementet for å utarbeide et pakkeforløp som inneholder rehabilitering og oppfølging i kommunene og i NAV for kreftpasienter
som er ferdigbehandlet på sykehus.
tekst: Malin Svinndal

utredningen, diagnostikk, behandling og rehabilitering som skyldes ikke-medisinske årsaker.
Det legges vekt på at pasienten skal få
god informasjon og mulighet til brukermedvirkning.

Ferdigbehandlet, men ikke
ferdig

Pasienter som er ferdigbehandlet
i sykehus eller skal leve med en
kreftdiagnose har ofte fysiske
eller psykiske utfordringer etter
behandlingen. De opplever ofte
at tilbudene fra kommunen ikke
henger sammen.

Helseminister Bent Høie

– Det er bra at det blir økt fokus på rehabilitering og
godt koordinerte tjenester, sier Simen Brændhaugen
i NORILCO.
Et pakkeforløp er et standard pasientforløp som
beskriver organiseringen av utredningen og behandlingen, og kommunikasjonen med pasient og
pårørende. I tillegg er det spesifisert hvor ansvarsplasseringen er og konkrete forløpstider. Formålet
med pakkeforløpene for kreft er at kreftpasienter
skal oppleve et organisert, helhetlig og forutsigbar
plan for behandling uten unødvendige forsinkelser i
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I 2015 ble det innført 28 pakkeforløp for kreft som skulle gi større
forutsigbarhet og kortere ventetid.
Året etter var 70 % av de kreftpasientene som fikk et pakke-forløp ferdigbehandlet innenfor den anbefalte tidsfristen.
De fleste i fagmiljøene rundt kreftbehandling
er enig i at innføring av disse forløpene har vært
en suksess, og til stor hjelp for pasientene. Men
hvem sikrer egentlig at pasientene som er ferdigbehandlet av spesialistene får en god oppfølging når
de kommer hjem til kommunen sin? Det er tydelig at
det er behov for et pakkeforløp som gir en overgang
fra spesialisthelsetjenesten til kommunen.
Daglig leder i NORILCO, Simen Brændhaugen deler
oppfatningen av hvordan pakkeforløpet har fungert.
– Det er svært positivt at man utarbeider egne
standardiserte forløp for hva som skjer med kreftpasienter etter behandling. Og det er flere grunner
til dette, blant annet at de pakkeforløpene som har
vært for de forskjellige diagnosene fra 2015 har
fungert godt med tanke på at man skal komme raskt

Det er svært positivt at man
utarbeider egne standardiserte
forløp for hva som skjer med
kreftpasienter etter behandling.
			Simen Brændhaugen

KoloBa Soft® Black Edition
endelt kolostomipose med
innebygget nytt filter!

Midi

i gang med behandling. Men pakkeforløpene har ikke
ført til nok fokus på hva som skjer etter behandling.
De eksisterende pakkeforløpene omhandler både
rehabilitering og det palliative, men dette har blitt
gitt lite fokus i helsevesenets arbeid med forløpene.
Derfor er det bra at det kommer et
standardisert forløp for hva som skjer etter behandling. Det er da pasientene kommer hjem og
skal i gang med livet igjen. Man skal jobbe for at
kreftrammede får et godt liv etter behandlingen. Det
kan være stor forskjell på hvordan overgangen fra
sykehus til kommune fungerer og hvor godt tjenestene er koordinert, derfor ønsker NORILCO arbeidet
med pakkeforløp hjem hjertelig velkommen, sier
Brændhaugen.

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.

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

Stolt samarbeidspartner
av NORILCO
Boots apotek HomeCare er opptatt av faglig
kompetanse og personlig omsorg.
Vi har 40 sykepleiere med spesialister på både
stomi, sår og ernæring samt en Uroterapeut
som kan hjelpe deg med råd og veiledning.

• Personlig rådgivning
• Gode tilbud
• Hjemmebesøk
• Faglig kompetanse

Personlig omsorg fra verdens største apotekkjede
Boots apotek HomeCare 23 37 66 00 • Boots apotek Arendal 37 00 42 00 • Boots apotek Askim 69 81 72 00 • 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 • Boots apotek Lilleeng Helsepark (Moss) 69 27 86 80
Boots apotek Medicus Skien 35 50 28 80 • Boots apotek Molde 71 25 92 00 • Boots apotek Moa Ålesund 70 17 80 50
Boots apotek Samarit (Sandnes) 51 60 97 60 • Stavanger Helsehus 51 52 35 31 • Boots apotek Spelhaugen (Bergen) 55 17 60 10
Boots apotek Ørnen (Haugesund) 52 70 35 80

NORILCO

Nyttig

m.fl.
SONELL, POLITI,
TIL HELSEPER
Police etc.
To Health Personell,

te

perer
Stomi- og Reservoaro
Norsk Forening for y Association
The Norwegian Ostom
Oslo, Norway
P.b. 4 Sentrum, 0101
Tlf: +47 020 13
o.no
e-mail: post@norilc
www.norilco.no

Når du skal reise
For alle måter å reise på, både innenlands og utenlands,
er man pliktig til å ha en personlig reiseforsikring hvis
uhellet er ute eller det skulle oppstå plutselig sykdom.
Reiseforsikring
Når du skal på ferie, er du pliktig til å ha reiseforsikring.
Når du skaffer deg reiseforsikring for første gang må
du opplyse om tidligere sykdommer og om at du har
stomi/reservoar. Slik sikrer du at forsikringen gjelder
og at du får hjelp, uansett hva som skjer. De ulike
forsikringsselskapene er behjelpelige med svar på alle
slags spørsmål.
Europeisk Helsetrygdkort
Hvis du blir syk mens du er på ferie eller forretningsreise i et EØS-land, gir EØS-avtalen deg rett til å få dekket utgifter til nødvendig medisinsk behandling. Den
samme retten har du hvis du blir syk under midlertidig
opphold i Sveits. For å benytte dette må du ha Europeisk Helsetrygdkort som bestilles via NAV. Helsetrygdkortet er gyldig i tre år om gangen.
Generelle råd
Hvis du planlegger en utenlandsreise kan det være
klokt å ta med deg væskeerstatning og antidiarémid-
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del i tilfelle du skulle få magesyke. Slike midler kan
kjøpes reseptfritt på apoteket før du reiser. Vet du at
du skal oppholde deg i utlandet over lengre tid, kan det
være nyttig å undersøke om du på forhånd kan sende
stomibandasjer til hotellet/reisemålet og hvis ja, sjekke
innen avreise at materialet er kommet frem.
Tenk alltid gjennom hvordan du kan helgardere deg mot
eventuelle forsinkelser og situasjoner uten et toalett
like i nærheten. Det kan være nyttig å bruke en tømbar
pose som kan tømmes i en egen avfallspose som du har
med deg om en nødsituasjon oppstår, som senere kan
kastes der den skal. Det kan være lurt å bytte pose
kvelden før avreisedagen, slik at du vet at posen sitter godt.

STOMIKORT
Medlemmer av NORILCO får et personlig, rødt
stomikort med engelsk tekst som forklarer stomi/
reservoartype og utstyr du bruker, som du kan vise
frem ved sikkerhetskontrollen, samt et WC-kort du
kan vise frem ved behov. Har du ikke dette?
Bestill på www.norilco.no/min-side

Ynolens - Parfymefri Luktfjerner
I luften

Posedeodorant - Stomi

På klær

I posen

Max 30⁰ helling ved bruk.
Antatt forbruk pr. måned er ca.: 4 – 8 flasker, noe mer ved økt sosial aktivitet.

- bidrar til livskvalitet i hverdagen
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NORILCO

Dette skjer

Medlemsmøte

SENTRALT

Tid: 18.30-21.00 8. august
Sted: Olavsgård hotell
Mer informasjon kommer senere

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.

Representantskapsmøte
Tid: 19. - 21. oktober
Sted: Soria Moria hotell i Oslo

Medlemstur til Warszawa

Tid: 12.38 13. september - 21.00 16. september
Påmelding og program for turen kommer snart!

NORILCO AUST-AGDER

Medlemsmøte/tema

Tid: 19.00-21.00 24. september
Foreløpig plan, eventuelle endringer vil bli oppdatert.
Medlemmer vil få informasjon om alle samlingene.

Ungdomskonferansen

Tid: 19. oktober kl. 10.00-21.00 Hold av datoen!
Mer informasjon kommer senere.

NORILCO BERGEN, HORDALAND OG
SOGN OG FJORDANE

Medlemsmøte

Trenger du noen å snakke med?
RING 24 02 22 24 / 02013 og tast 2

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

LOKALT

Tid: 30. august Kl. 18.30
Sted: Oppdateres på hjemmesiden
Lekkasje: hvorfor skjer det - hva gjør vi når det skjer.
Tilstede: stomisykepleier Vigdis Hannestad og aptotek

Høsttur til Kiel med Color Line

Tid: 14. til 16. September
Bergen - Gardermoen - Oslo - Kiel - Gardermoen – Bergen
Inkluderer: - Flyreise t/r Bergen-Oslo - Båtreise Oslo - Kiel
tur/retur i 3-stjerners innvendig dobbeltlugar - Pensjon

NORILCO NORD-ROGALAND

Medlemsmøte

Tid: 28. august kl. 19:00
Sted: Havnaberg Seniorsenter
Program kommer

NORILCO OSLO

NORILCO AKERSHUS
Vil du vite mer om det lokale selvhjelpsarbeidet på Nedre Romerike, eller er du interessert i å delta i en organisert selvhjelpsgruppe? Ta kontakt med LMS Nittedal v/
Silje Fimreite Epost: silje.fimreite@nittedal.kommune.no
Tlf. 915 69 040

Medlemsmøte

LOKALT

Stand ved Nationaltheatret
stasjon
Tid: 25. august kl. 12.00-14.00

Tur til Sognsvann

Tid: 8. september kl. 11.00-14.00

Medlemsmøte

Tid: 18.30-21.00 29. mai 2018
Sted: Olavsgård Hotell
Vi får besøk av Brita Scheid Bjørnstad som vil snakke om
Mulighetsfokusering og Mestring.

Tid: 11. september kl. 18.30-21.00

Høsttur

Tid: 22. september kl. 10.00-20.00

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

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

NORILCO SØR-ROGALAND

Medlemsmøte tema: nye SUS

Tid: 25. september kl. 19.00-21.00
Sted: Fi-huset, luramyrveien 25 A på Lura -De nye lokalene
til Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon(FFO)
Vet du hva en brukerrepresentant er? Er du interessert i å
vite mer om hvordan det nye SUS blir? Arrangementet har
ingen egenandel, og det er ingen påmelding

Stomikurs ved LMS

Tid: Høsten 23.10.18 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.

Festeplate
Yttervegg
Beskytter stomien
Beskytter filteret
Tilbakeslagsventil
Yttervegg

NORILCO VEST-AGDER

Non-woven, mykt posetrekk

Tur til Danmark
Onsdagsturer

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

NORILCO ØSTFOLD

Medlemmenes 10 min.

Tid: 04. september kl.18:30
Sted: Odd Fellow, Sarpsborg
Mestring v/ Rikke Iversen. Hun har stomi og er med på det
norske landslaget i rullestolcurling. Aktuelle foreningssaker.

Medlemmenes 10 min.

Tid: 16. oktober kl. 18.30
Sted: Odd Fellow, Sarpsborg
Ernæring v/ Grete Heen Husebye. Aktuelle foreningssaker.

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.

For alle aktiviteter, se mer på www.norilco.no
Brobekkveien 107 • 0582 Oslo • Tlf. 22 72 03 00 • Fax 22 72 03 01
post@kvinto.no • www.kvinto.no

LA´LY Walldesign

Tid: 31. august - 2. september
Mer informasjon oppdateres på hjemmesiden.

NORILCO SIDEN SIST

Siden sist
OSLO

10-årsjubileum for Krafttak mot
kreft-arrangementet i Oslo!

sett og hørt, og musikk- og kulturlivet får vist fram
noen av de mange talentene som finnes i bydelen. I
følge Kreftforeningen har dette arrangementet gjennom de disse 10 årene totalt samlet inn over 330 000
kroner til Krafttak mot kreft.
Styret i NORILCO avd. Oslo, Garderobefosilene
Grefsen-Kjelsås og Nordre Aker Musikk- og Kulturutvalg vil takke alle enkeltpersoner, bedrifter og
leverandører som har bidratt til at også årets Krafttak mot kreft-aksjon i Nordre Aker var mulig å gjennomføre helt uten utlegg. Vi ønsker også å rette en
stor takk til alle private bidragsytere, bøssebærere,
kakebakere, loddselgere, og kafeteriamedarbeidere.
Tekst: Jorid Haavardsholm
Foto: Unni Færøvik

ROMSDAL

Organisasjon med motivasjon
Tradisjonen tro var NORILCO avd. Oslo medarrangør
av Krafttak mot kreft-konserten på Engebråten skole
søndag 11. mars. Arrangementet er et samarbeid mellom veterankorpset Garderobefosilene, NORILCO,
Nordre Aker Musikk – og Kulturutvalg og Kreftforeningen. Årets konsert var den 10. i rekken, og ble en
stor opplevelse for både publikum og deltakere. De
kulturelle innslagene var varierte, hadde høy kvalitet
og aldersspredningen blant utøverne var stor.
Innslagene spente fra korpsmusikk og soloinnslag på
fløyte og trompet via korsang og solosang til klassisk ballett og break. Konsertlokalet var fylt med
små bord, og i kafeteriaen sto NORILCO-medlemmer
og sørget for at alle som ønsket, kunne få kjøpe
noe å drikke og bite i. Flotte gevinster, gitt av lokale
forretninger, utstyrsleverandører, bandasjister og
privatpersoner, var utstilt på et bord ved inngangen og fristet publikum til å kjøpe lodd. Mange seg
imponere av de flotte dokkeklærne som Osloavdelingens æresmedlem, Ranveig Skuterud, hadde
strikket. Som i fjor fikk vi en dokke som gevinst fra
en lokal lekebutikk. Ranveig hadde imidlertid laget
så mange flotte antrekk til dokka, at Osloavdelingen også i år kjøpte en ekstra dokke slik at vi kunne
fordele dokkeklærne på 2 gevinster. Det var veldig
populært. Også i forbindelse med loddsalget var
NORILCO-medlemmer i aksjon. Stemningen var høy,
det duftet av nystekte vafler, og pengene strømmet
inn. I tillegg til å samle inn penger til Krafttak mot
kreft gir konserten lokale utøvere mulighet for å bli
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Helgen 27.-29.april arrangerte NORILCO Romsdal og
Sunnmøre organisasjonskurs for styremedlemmer
og motivasjonskurs for likepersoner i Molde. Leder i
sekretariatet Simen Brændhaugen ledet organisasjonskurset for styremedlemmer og på søndag fikk vi
besøk av sexolog Laila A. Nøsen. Gjennom helgen var
det mange gode samtaler mellom kursdeltakerne, og
forhåpent-ligvis har både tillitsvalgte og likepersoner
fått påfyll som gir videre motivasjon for NORILCOarbeid.
I mange styrer er det ofte bare en eller to personer
som har ansvaret for viktige oppgaver. Det blir
sårbart for styret når de er avhengig av kunnskapen
til f.eks en person for å fungere. Målet med å arrangere et organisasjonskurs er at det skal bli lettere
å fordele oppgaven i styret og at flere i styret ved
behov kan ta over en del av oppgavene som styret
har ansvaret for. På programmet for kurset sto opplæring av medlemsregisteret, hjemmesider og styreverv. Alle hadde med PC, og det gjorde at alle fikk

NORILCO SIDEN SIST

Søndag startet vi dagen med foredrag av sexolog
Laila A. Nøsen. Hun hadde mange viktige synspunkt
og gode vinklinger når det gjaldt sex, nærhet og
samliv.

praktisk opplæring i å logge seg inn og dermed lære
hvordan en skulle gjøre det. Vi gikk også gjennom
«Medlemsmodellen», som er en metode for å drive
medlemspleie og aktivisere medlemmer. Noen av
kursdeltakerne var relativt nye i sine verv, så Simen
hadde en liten oppdatering for oss om hvem og hva
NORILCO er. Simen var en dyktig læremester og han
har mye kunnskap om organisasjonsarbeid som han
på en god måte lærte videre til oss. Det var et lærerikt organisasjonskurs, og tanken er at de som var
på kurset kan lære videre til andre styremedlemmer
senere. Vi anbefaler flere avdelinger å gå sammen og
arrangere organisasjonskurs.

- Seksualitet er en integrert del av ethvert menneskes
personlighet, som ikke kan skilles fra andre sider av
livet, sa sexologen i møtet. Hun fortalte også at seksualitet er ikke det samme som samleie eller evne
til å få orgasme, seksualitet er mye mer. Det finnes
i den energi som driver oss mot å søke kjærlighet,
varme og nærhet. Seksualitet utrykkes i hva vi føler,
hvordan vi beveger oss, og hvordan vi berører og
berøres av andre. Seksualitet påvirker våre tanker,
følelser, handlinger og vårt samspill med andre mennesker.

Lørdag etter lunsj var det klart for motivasjonskurs
for likepersoner. Det var 13 deltakere på kurset. Noen
av temaene vi tok opp på kurset var: Forventninger
til en likeperson i NORILCO, ulike former for likepersonsarbeid. Hvor kan vi nå pasienten utenom sykehus?
Organisering av likepersonsarbeid i Møre og Romsdal, hvordan få kontakt med de som er midlertidig
operert, hvilke spørsmål får vi ofte fra pasienten
og en gjennomgang av håndboken for likepersoner.
Lørdag kveld hadde vi sosialt samvær og fortsatte
den gode praten fra kurset og latteren satt løst langt
ut i de små timer.

Tekst: Distriktsleder Annlaug Årflot

190 x 133,5 mm
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Hjelpemiddel
i posen
Non
toxic konsistens
i gelputer
Hjelpemiddel i posen

Non toxic konsistens
i gel puter

Stomi
posedeodorant

Vnr 902658 Ref. Stomilisten

Vnr 900538

Non toxic konsistens

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

–– lydplager
luft plager
– lekkasje plager
Ref. stomilisten
– lyd plager
www.farma tek.no

Ref. stomilisten

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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Vår kunnskap bedrer din livskvalitet!

SOGNSVANN

På tur i marka sammen med
Påsan og andre i Oslo-gjengen

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

Lørdag 5. mai var Påsan og jeg på tur i Nordmarka.
NORILCO avdeling Oslo hadde invitert til en
liten vandring og kl. 11 på formiddagen møttes vi
ved Sognsvann. Værgudene hadde skjønt hintet
og funnet ut at det var på tide å reklamere for
sommeren. Sola skinte fra skyfri himmel! Ser
jeg litt molefunken ut på bildet skyldes det altså
ikke været. Ei heller skyldes det turfølget, det
var av ypperste klasse. Det er bare det at jeg
gjerne skulle sett at følget var større. Vi er mange
medlemmer i Oslo, og det er å håpe at flere benytter anledningen neste gang vi inviterer til tur. For
det blir helt sikkert en neste gang, og turene er
ikke vanskelig, de er bare rusleturer i godt selskap.
Dagens vandring gikk først til nordenden av
Sognsvann, der delte vi oss i to grupper. Noen
valgte den kortere varianten rundt vannet, men
Påsan og jeg slo følge med de som fortsatte
videre innover og oppover i marka. Vel framme
ved Ullevålseter satte vi oss ned og slappet av
i solskinnet. Da fikk vi også gleden av å nyte
smaken av Jorids muffins som var et overskudd
av hennes årlige, iherdige, Krattak mot Kreft. En
lang og koselig pause ble det før vi ruslet tilbake
til Sognsvann. Alle var enige om at det hadde vært
en fin tur, og med antydningen av årets første solbrenthet, dro vi vel fornøyde videre hver til vårt.
Og skulle noen, mot formodning, lure på hvem
Påsan er, så er han egentlig er en liten drittsekk!
Til tross for det er han kjærkommen kamerat som
følger meg hvor enn jeg går. Faktisk er han en av
de viktigste grunnene til at jeg kan gjøre akkurat
det jeg ønsker, og ved slike anledninger koser
han seg ekstra for da treffer han likesinnede. Han
skulle bare ønske det var enda flere som ble med
ut i naturen.
Tekst: Espen Stang. Foto: Jorid Haavardsholm

Informasjon
StyreLeder

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

NULeder

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

Lokale Ungdomslag
NU
NU
NU
NU
NU

KONTAKTINFO

Distriktsleder

AKERSHUS
Jane Halvorsen • 454 87 434
jane@norilco.no
Hanne Fjellheim • 412 24 058
hajof@hotmail.com
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
SØR-VEST nusor-vest@norilco.no
SØR-TRØNDELAG nusortrondelag@norilco.no
NORDLAND nunordland@norilco.no

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

SØR-ROGALAND
Marianne Reve
Mar-re@outlook.com • 948 28 053
Mona Marthinussen • 911 42 800
mona-marthinussen@online.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
Else Karin Lie • 481 97 865
e.k.lie@online.no
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
/*

TELEMARK
Hilde Øvrebø
355 36 291 / 997 90 003
hilde@ovrebo.net
Marit O. Lien • 980 81 530
mapelien@frisurf.no
TROMS
Britt Sofie Illguth , 977 73 469
britt.sofie@illguth.no
Inger-Merete Strokkenes , 412 25 928
ingridstrokkenes@hotmail.com
VEST-AGDER
Arne Hallvard Holte • 975 01 323
vest-agder@norilco.no
Arne Håland • 913 15 398
arnehaal@gmail.com
VESTFOLD
Harald Hovland • 905 89 926
hovlane@online.no
Nils Jørgen Fritzø • 936 27 740
nils.fritzoe@gmail.com
ØSTFOLD
Lisbeth Yven Andersen
996 33 383
lisbethyven@gmail.com
Inger Henriksen• 913 60 450
inger@prana.no

* Kontakt distriktsleder der likepersonsleder ikke står spesifisert

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

02013 / 240 22 224
TAST 2

www.norilco.no

post@norilco.no

Avsender: NORILCO, Pb. 78 Sentrum, 0101 OSLO
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NYHET!
Coloplast lanserer snart et spesialtilpasset produkt
for deg med brokk eller utbuling rundt stomien!

Har du stomi
med brokk?
For mer informasjon og
vareprøver ved lansering:
www.coloplast.no/brokk
eller ring 22 57 50 00

Coloplast er et registrert varemerke eid av Coloplast A/S. © 2018-05.
Alle rettigheter er forbeholdt Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Denmark

Send inn kupongen for mer informasjon og gratis vareprøver ved lansering!
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

