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Brokk - forebygging fremfor reparasjon Frustrasjon over refusjon Store forhåpninger til NORILCOs Ungdom



For ytterligere å kunne dekke de ulike behov tilbyr vi fra 
1.juli flate og konvekse oppklippbare CeraPlus hudplater 
uten tape/forsterkning. 

Samtidig har vi også gleden av å kunne tilby både konvekse 
runde og konvekse ovale tetningsringer med Ceramid.    

NYHET fra 1.juli!

Vi utvider CeraPlus familien

Vi bistår deg gjerne med utfyllende informasjon og vareprøver

e-post: kundeservice.norge@hollister.com

eller telefon: 66 77 66 50 

Familieforøkelsen innebærer;
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Med sin unike og fleksible konstruksjon gir NovaLife 
Soft Convex den optimale balansen mellom en flat 
og en fast konveks hudplate.

Den myke konveksiteten gir et lett trykk som skaper 
et godt og riktig feste som igjen gir økt trygghet. 
Kleberen er kjent for å være svært hudvennlig.

Dansac NovaLife Soft Convex finnes som endels 
lukkede og tømbare poser, alle med EasiView™ som 
gir mulighet for innsyn.

Dansac NovaLife Soft Convex

Den optimale
Balansen

Ønsker du mer informasjon eller en vareprøve? 

kundeservice.norge@dansac.com • 66 77 66 50 
www.dansac.no
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STYRELEDER JANE HALVORSEN

E-post jane.halvorsen@norilco.no

Kjære leser

For en sommer vi har hatt! I sommer har jeg opplevd 
Norge på sitt beste. Jeg håper at du som leser bladet 
også har hatt en fin sommer, og at du har fått ladet batte- 
riene i det deilige været. Selv om sommeren er over og 
høsten er over oss, så er det ingen grunn til å deppe. Jeg 
synes høsten er en flott tid – og høsten er ikke minst en 
fin tid i NORILCO-sammenheng. Vi har mange aktive og 
engasjerte distriktsavdelinger i NORILCO, og mange av 
disse har planlagt eller er i ferd med å legge siste hånd 
på høstens lokale medlemstilbud. Jeg håper så mange 
som mulig av våre medlemmer vil delta på våre tilbud og 
at dere vil være aktive medlemmer i foreningen.

Sentralt er det det spesielt to arrangementer som 
peker seg ut som viktig for meg. Det første og største 
er storsamlingen. Den andre uka i september samler vi 
over 180 NORILCOianere i Øyer. Ved foten av Hafjell, 
rett nord for Lillehammer. Medlemmer fra hele landet 
møtes. Fra gammel til ung. Hele spekteret i NORILCO 
er representert. Vi står overfor en innholdsrik samling 
med både aktiviteter for enhver smak, men også tid til 
å være sammen. Bli kjent med hverandre på kryss og 
tvers av alder, diagnose, operasjonstype og geografi. 
Det viktigste vi som pasientforening gjør er å samle 
mennesker med felles erfaring. Derfor er det satt av 
mye tid til samtalegrupper og til sosialt samvær.

Det andre arrangementet som er viktig, er NORILCOs 
representantskapsmøte. Det høres kanskje ikke så 
spennende ut. Det er lange møter og lange sakspapirer, 
og det er ikke så gøy i seg selv, men det vi skal gjøre er 
viktig. Vi oppsummerer de to siste årene og gjør opp er-
faringer, og med utgangspunkt i det staker vi ut kursen 
for de to neste årene. Hva NORILCO skal gjøre for sine 
medlemmer er viktig, men NORILCO er en solidarisk 

forening og vi jobber også interessepolitisk for alle i 
vår målgruppe, ikke bare våre medlemmer. Derfor vil 
jeg takke deg for ditt medlemskap. Jeg håper du føler at 
du har nytte av medlemskapet. Men vit at ditt medlem-
skap også er med på å bidra til at vi kan hjelpe de som 
ennå ikke har fått øynene opp for NORILCO, med blant 
annet likepersonsarbeid, med brukermedvirkning for å 
forbedre offentlige tjenester og ved å jobbe for at vår 
målgruppe blir sett, hørt og prioritert. 

Det å åpne seg for andre kan være vanskelig. Spesielt 
når det dreier seg om helseutfordringer og den mentale 
og sosiale påkjenning fysiske endringer kan medføre. 
Derfor vil jeg slå et lite slag for å gjøre noe sammen. Vi 
har 230 likepersoner som bidrar rundt om i hele landet 
for at våre målgrupper skal ha noen å snakke med. 
Dette er særlig viktig for de som står midt oppi kaoset 
før eller etter livet snus på hodet, men det er også viktig 
å dele erfaringer i den fasen man skal komme i gang 
eller leve «livet etter». Mange kan oppleve vansker, men 
mange mestrer også livet helt utmerket. Jeg mener at 
både de som sliter og de som har funnet en god måte 
å mestre livet etter – og alle som befinner seg mellom 
disse to ytterpunktene, har nytte av å møte hverandre. 
Det kan være bedre for mange å snakke sammen, dele 
erfaringer og lære av hverandre mens man gjør noe 
annet enn kun å snakke. Et eksempel på dette kan være 
gågrupper. I Vest-Agder samles de jevnlig for å gå tur 
sammen – og det er jo et kinderegg. Tre ting i én. Man 
får mosjon og fysisk aktivitet, man får treffe hyggelige 
mennesker og man får mulighet til å snakke sammen og 
dele erfaringer. Derfor oppfordrer jeg deg til å bidra i 
NORILCOs fellesskap ved å delta på lokale tilbud - møt 
opp!

Ha en fin høst! 
Klem fra Jane

Leder
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NORILCO BROKK

Brokket kan oppstå så sent som opptil 30 år etter 
stomioperasjonen, men vanligvis innen to år. Dessverre 
ser man i sjeldne tilfeller brokk som oppstår allerede 
før pasienten er utskrevet fra sykehuset. Forskere 
hevder imidlertid at alle stomipasienter vil utvikle 
parastomalt brokk dersom de har stomien lenge nok.

Flere årsaker til at brokk oppstår
Årsakene til at det oppstår brokk i stomiområdet kan 
være mange og sammensatte. I noen tilfeller kan det 
dessverre også tilskrives uflaks. 

- Stomien skal etter dagens prosedyre anlegges gjen-
nom magemusklene slik at disse kan gi støtte og fore-
bygge utviklingen av brokk. Dersom denne prosedyren 
av ulike årsaker ikke har blitt fulgt, har man en større 
risiko for utvikling av brokk, sier Wenche Backstrøm. 

Økt buktrykk, som for eksempel oppstår under kraftig 
hoste, brekninger og ved tunge løft, er en hyppig 
beskrevet årsak til utvikling av brokk. 

- Svake magemuskler, som ofte sees hos eldre og 
utrente mennesker, medfører at bukmusklene ikke gir 
nok støtte til stomien når buktrykket øker som ved 
tunge løft, sier hun. 

Overvekt er også en stor risikofaktor for utvikling av 
brokk i stomiområdet. Tykk bukvegg, og en livvidde 
på mer enn 100 centimeter kan i følge nyere forskning 
øke faren for brokk med hele 75 prosent.

Kan få store konsekvenser i dagliglivet
Mange pasienter som lever med brokk i stomiområ-
det beskriver et redusert selvbilde fordi brokket er 
fysisk skjemmende og vanskelig å skjule under tøy. 
I tillegg kan det være vanskelig å få tilpasset riktig 

stomibandasje og man opplever dermed en økt risiko 
for lekkasjer. 

- Dette kan lede til sosial isolasjon.  Pasienten tør ikke 
gå ut i frykt for lekkasje og for at andre skal bite seg 
merke i denne kulen som er fremtredende på den ene 
siden av magen forteller Backstrøm.

Brokket kan også forårsake smerter eller ubehag i 
stomiområdet på grunn av strekk i huden, hindring når 
avføring skal passere gjennom tarmslyngene i brokket, 
eller fordi brokket er inneklemt.
Pasienter med tykktarmstomi kan i visse tilfeller 
miste muligheten til å irrigere, noe som er et kjær-
komment hjelpemiddel for mange.

- Som stomisykepleier, anser jeg det som en av mine 
hovedoppgaver å formidle at man kan leve som normalt 
til tross for at man har stomi, stomien skal ikke være 
det som begrenser deg i dagliglivet. Likevel ser man 
at utfordringene som kan oppstå i kjølevannet av et 
brokk i stomiområdet, ofte krever så mye tilpassing 
og forholdsregler at pasienten opplever en følelse av 
svekket livskvalitet, forklarer Backstrøm.

50 prosent får tilbakefall
Brokk kan føre til redusert selvbilde, vanskeligheter 
med å få tilpasset riktig stomibandasje og økt fare 
for lekkasje, i tillegg til smerter og ubehag. Kirurgisk 
kan dette forebygges ved at det dannes et mindre 
hull i bukveggen, legges inn et nett eller ved å flytte 
stomien. Kirurgen avgjør hvordan en slik operasjon 
skal foregå.

Viktig å merke seg er at omtrent 50 prosent opp-
lever at brokket kommer tilbake selv etter operasjon. 

Brokk – forebygging
fremfor reparasjon
Wenche Backstrøm arbeider som stomisykepleier ved Sørlandet syke-
hus og snakker varmt om hvordan man kan forhindre brokk i stomiområdet, 
såkalt parastomalt brokk. Dette er en vanlig komplikasjon som oppstår 
for mer enn 48 prosent av stomiopererte, og spesielt ofte ved colostomi.

tekst: Wenche Backstrøm/Jacqueline B. Mikula  foto: Arne Holte



Wenche Backstrøm, stomisykepleier
ved Sørlandet sykehus
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NORILCO BROKK

- Nettopp derfor er det så viktig at pasienten selv vet 
hva han eller hun kan bidra med for å redusere risikoen 
for at brokk i stomiområdet i det hele tatt oppstår. Vi 
som stomisykepleiere må også ha god kunnskap om 
dette, slik at vi kan sette inn de forebyggende tiltak 
som er nødvendige og sikre at pasienten forstår og 
følger disse tiltakene, sier Backstrøm.

De 3 f'ene: 
forebygging, forebygging, forebygging
Studier viser at forekomsten av brokk blant opererte 
kan halveres ved å innføre tre forebyggende tiltak 
samtidig: pasientinformasjon, styrking av mage-
muskler og bruk av støttebelter. Jo nøyere tiltakene 
blir fulgt desto færre brokk oppstår. 

I lys av dette mener Backstrøm at forebygging av 
brokk i stomiområdet bør ha en sentral plass i opp-
følgingen av stomipasienter, helt fra før operasjonen 
og etter et gitt system de to første årene etter.

- Pasientene må få forståelig informasjon både 
skriftlig og muntlig før de blir operert. De må møte 
helsepersonell med god kunnskap på området mens 
de er inneliggende på sykehuset, og de må få jevnlig 
oppfølging i forhold til dette poliklinisk etter utskriv-
else, sier hun.

Ved første konsultasjon i poliklinikken etter utskriv-
else, bør informasjon om forsiktighetsregler gjentas 
og eventuelt støttebelter tilpasses. 

Ved andre konsultasjon etter omtrent tre måneder, 
gjentas informasjonen igjen og treningsprogrammet 
for magemusklene introduseres og helst gjennom-
føres, fortsetter Backstrøm.
- Jeg mener at forebygging er nøkkelen til å bekjempe 
brokk i stomiområdet.

Det er svært viktig med fremtidig jevnlig oppfølging 
og gjentakelse både av forholdsregler og øvelser for 
å sikre at tiltakene blir fulgt og med det forebygge 
utviklingen av brokket, avslutter hun.

Øvelsesvideo
Ulike opptreningsøvelser kan man starte med allerede 
tre måneder etter operasjon, men det er viktig at disse 
utføres riktig. Derfor har Wenche Backstrøm laget en 
video på YouTube der hun også viser hvordan du kan 
utføre de ulike øvelsene. Hun går gjennom tre gode og 
lette øvelser for mage og bekken, og forklarer nøye 
hvordan du som relativt nyoperert skal gå frem. 

BROKK

Brokk i stomiområdet, parastomalt brokk, er en 
bul eller hevelse som forårsakes av at en eller 
flere slynger av tarm trenger seg gjennom hullet 
i bukhinnen som stomien er anlagt gjennom. 
Kulen som oppstår kan være alt fra en så vidt 
synlig bul til på størrelse med en håndball.

Mer enn 48% av stomiopererte i dag utvikler 
brokk i stomiområdet. 

Permanente tykktarmstomier viser veldig høy 
forekomst, og brokk som har oppstått opptil 30 
år etter stomien ble anlagt. 

Midlertidige tynntarmstomier viser ofte en mye 
lavere forekomst fordi disse stomiene vanligvis 
legges tilbake etter alt fra 2 uker til 6 måneder, 
før brokket har oppstått. 

Øvelsene finnes på YouTube: https://www.youtube.com/
watch?v=UQKsxvHwU4Q
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  BLI TILPASSET i sandfarge,

sort og hvitt

  BLI DISKRET med forbedret og 

dokumentert fi ltersystem

  BLI KOMFORTABEL med vår første 

hudplate i forskjellig tykkelse

  BLI SIKKER med forbedret utløp

og sterkere borrelåsmateriale

  BLI AKTIV og tørr med et 

vannavstøtende trekk

  BLI TRYGG på at posen ikke vil

miste formen, sige ned eller loe

  BLI I STAND TIL mer med

synlige, blå berøringspunkt 

  BLI STILLE med et trekk som 

ikke knitrer

CONFIDENCE® BE
For alt du vil bli

 KOMFORTABEL med vår første 

Personer som lever med stomi, slik som Dawn, fortalte oss 

nøyaktig hva de forventer av den ideelle posen, og vi lyttet. 

Våre designere brukte deres tilbakemeldinger til å utvikle 

vårt hittil mest innovative produkt.

Leveres i 3 farger – svart, hvit og sand. CONFIDENCE® BE 

har en rekke spesielle egenskaper, inkludert et markeds-

ledende filter-system som gjør deg komfortabel, diskret, 

trygg og sikker som aldri før.

Recognising Salts research 
into healthy peristomal skin

LEVERES
NÅ OGSÅ MED 

SOFT KONVEKS 
HUDPLATE!

17736 Norway Conf Be Ad v1.indd   1 29/06/2018   15:21



10

NORILCO TANNHELSE

Noen medisinske tilstander gir i Norge rett til å få 
refundert deler av eller hele kostnaden til tannbe-
handling. Når man gjennomgår kreftbehandling, 
eller har mage- og tarmsykdommer er det flere av 
skadene man kan få på tennene som kan utløse rett 
til refusjon [se faktaboks]. 

Likevel er det høye kravet til bevisførsel, og uklare 
regelverket et hinder for mange som sliter med tan-
nhelsa på grunn av sykdom eller medisinsk behan-
dling. De siste årene har det også kommet store kutt 
i budsjettet, som nødvendigvis må føre til strengere 
krav for å motta refusjon.

Uklart hva som er rett praksis
Når tannlege og foreleser på odontologisk fakultet i 
Oslo, Bente Dahl Storm, blir spurt om hva hun tenker 
om refusjon for tannbehandling er det første hun 
gjør å sende spørsmålet videre til kollegene rundt 
lunsjbordet. 

- Det er så komplisert at jeg tror du skal få snakke 
med kollegene mine om det også, sier hun.

Det er en blanding av munterhet og oppgitthet rundt 
lunsjbordet. Dette er et tema de ofte kommer tilbake 
til. Hvem skal egentlig få refusjon? Er det ikke litt for 

Frustrasjon over refusjon
Usikkerhet rundt refusjonsordningen for tannbehandling gjør at pasienter 
kanskje ikke får refusjon de egentlig skal ha ifølge regelverket. Mange 
mener nå at praksis burde endres.

tekst: Margrethe Gustavsen foto: 
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NORILCO TANNHELSE

mange tilfeldigheter som bestemmer hvem som får 
innvilget, og hvem som får avslag?

- Vi tolker disse reglene så forskjellig. Vi har vært på 
seminar der de sier "du får refusjon for den tannen, 
men ikke for den" Og så sitter vi der og sier "men den 
kan jo ikke repareres uten å ta med den andre?" Det 
er ikke noen opplagt løsning på det, sier Dahl Storm.
Når systemet er så åpent for tolkning kan det føre til 
svært forskjellig praksis, mener hun.

- Det varierer nok litt med hvor du bor. I byen er vi 
ofte mer opptatt av det estetiske. Hvor gammel 
tannlegen din er kan også bety noe, det ser vi til og 
med innad på kontoret her. Reglene vurderes veldig 
forskjellig.

Økonomisk risiko for tannlegene
En annen grunn til den store variasjonen i praksis er 
likevel den økonomiske risikoen som ordningen fører 
til. Hvis Helfo ikke er enige i at deres pasient skulle 
hatt refusjon, står de økonomisk ansvarlige.

- Vi har direkteoppgjør med Helfo, så vi kan risikere 
å få regningen hvis Helfo er uenige med vår vurder-
ing. Det kan jo vurderes etter flere år, og har vi lovet 
refusjon, så får vi baksmellen, sier tannlege Charlotte 
Maaseide Stadsnes, Dahl Storms kollega ved Vinder-
entannlegene.

Begge er enige om at noen går glipp av refusjon de 
egentlig har rett på, rett og slett fordi tannlegene er 
redde for å sette seg selv i en kinkig situasjon. 

Jeg tror det gjør at det holdes litt igjen, og noen som 
skulle hatt det ikke får det, fordi tannlegen ikke orker 
det systemet, sier Dahl Storm. 

Store forskjeller med samme plager
Også i NORILCO er det stor variasjon mellom op-
plevelsene med refusjonsordningen. Fra det enkle og 
uproblematiske, til et som er preget av en nytteløs 
kamp for å få refundert store tannlegeutgifter. Al-
fred Brekke fikk ny tannlege i 2014, rett etter han fikk 
stomi. Han har ulcerøs kolitt, og har vært mye plaget 
med kvalme og oppkast. Det har ført til store skader 
på tennene.

- Han så jeg hadde stomi og sa jeg hadde rett på re-
fusjon, uten at jeg hadde tatt det opp. Det eneste han 
krevde var legeerklæring på at jeg har ulcerøs kolitt, 
og er mye plaget med kvalme og oppkast, sier han.

Brekke har siden det fått 60 prosent av tann-
legeutgiftene refundert. Han betaler bare 40 
prosent- resten får tannlegen direkte fra Helfo. Jane 
Halvorsen, leder i NORILCO, har Chrons sykdom. Hun 
har forgjeves prøvd å få refundert noen av de store 
utgiftene hun har hatt til tannbehandling, etter å ha 
slitt med oppkast siden hun var tretten år. 

- I alle år har jeg fått avslag hos NAV. Nå er det jo 
tannlegene som bestemmer, men min tannlege sier 
at han vil ikke gjøre det, fordi han ikke kan forsvare 
det for dem som har avslått det tidligere, sier hun.

Halvorsen har et stort nettverk av bekjente med 
samme sykdom, og sier at det føles veldig urettfer-
dig at reglene praktiseres så ulikt fra sted til sted.

- Jeg opplevde en gang at jeg fikk avslag, og møtte en 
som var i akkurat samme situasjon, som hadde fått re-
fusjon. Jeg fikk en kopi av deres vedtak og sendte det 
det med en anke, og spurte, hva er det som skiller dette 
fra min sak? Det fikk jeg aldri svar på, forteller hun. 

- Jeg opplevde en gang at jeg fikk avslag, og møtte en som 
var i akkurat samme situasjon, som hadde fått refusjon
    Jane Halvorsen

- Det varierer nok litt med hvor du bor. I byen er vi ofte mer 
opptatt av det estetiske. Hvor gammel tannlegen din er kan 
også bety noe, det ser vi til og med innad på kontoret her.
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Ditt støtteapparat

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

• Ansatte med helsefaglig bakgrunn

• Medarbeidere med taushetsplikt og  
 stort fokus på diskresjon

• Vi samarbeider med store anerkjente  
 leverandører

Vanlige årsaker til refusjon for NORILCOs medlemmer
Ulcerøs kolitt og Morbus Chron står på en liste 
over sjeldne tilstander som gir rett til behandling 
for skader som oppstår på grunn av sykdommen, 
den såkalte B-lista. Sykdommer på denne lista gir 
ikke rett til refusjon for all tannbehandling, bare 
for å behandle skadene. Her er det også krav til 
dokumentasjon av skade, og at skaden har opp-
stått på grunn av sykdommen. Tidligere var disse 
sykdommene på A-lista, som gir refusjon for all 
tannbehandling.

Erosjon, som kan komme av syreskader ved opp-
kast, er en tilstand som gir rett til refusjon uavhen-
gig av årsak. Dog er det bare i få tilfeller man gir 
refusjon for kronebehandling.

Munntørrhet på grunn av medisiner, særlig celle-
gift, kan også gi rett til behandling hvis det har 
oppstått karies på grunn av munntørrheten.

Kilde: Helfos nettside

Har ikke råd til fullverdig behandling
Avslagene har fått konsekvenser. Halvorsens siste 
tannlegeregning var på 20 000 kroner, men det er 
bare en brøkdel av det som egentlig er nødvendig.

- De pengene har jeg ikke, så da forfaller tennene. 
Eller så må jeg ta opp banklån for å rette opp alt på 
en gang. Så det blir bare brannslokking, som tann-
legen kaller det, for å rette på det verste. Når du 
opplever at tenna detter ut, skjønner jeg ikke det at 
det ikke kvalifiserer for å få hjelp. Det er jo ikke noen 
tannstruktur igjen. Mange av oss bruker cellegift og 
kortison. Det er min opplevelse, og jeg vet at mange 
andre sliter med det samme, sier hun oppgitt.

Halvorsen mener at vi må endre på måten vi ser på 
tannbehandling.

- Helsemyndighetene ser ikke at tenna er en del av 
kroppen. For oss som har kasta opp i mange år, og gått 

på medisiner som sliter på skjelettet, er det forundrende 
at de ikke kan se at dette henger sammen, sier hun.

Må komme sammen om en løsning
I handlingsplanen til NORILCO står det at man 
skal jobbe for bedring av tannhelsetilbudet til 
medlemmene, men løsningen er ikke å finne på hver 
vår tue, mener daglig leder Simen Brændhaugen.

- Vi vil søke allianser med andre organisasjoner som 
deler vårt syn. Det er så omfattende å endre en så stor 
ordning, med mye penger som skal flyttes, så hvis man 
ikke bare skal flikke på dagens ordning kreves det en 
stor reform. Vi kan ikke stå hver for oss og prøve å 
kjempe for å få våre problemer prioritert i et system 
som ikke fungerer. Hvis vi kjemper mot hverandre 
er det ingen som vinner. Det kreves politisk vilje til å 
endre hele ordningen, sier Brændhaugen.



Ditt støtteapparat

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

• Ansatte med helsefaglig bakgrunn

• Medarbeidere med taushetsplikt og  
 stort fokus på diskresjon

• Vi samarbeider med store anerkjente  
 leverandører
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NORILCO STOMI

NORILCO setter lupen på 
stomiopererte uten opp-
læring og oppfølging
I 2016 ble det gjennomført om lag 3700 operasjoner relatert til tynntarm-
stomi, tykktarmstomi og urostomi. Basert på tall fra HELFO, anslår vi at 
det er om lag 16 000 personer som lever med stomi i dag. Likevel finnes 
det ingen retningslinjer for hva som skal være standarden for opplæring 
og oppfølging av personer som blir stomioperert.

tekst: Malin Svinndal 



Mange stomiopererte forteller at de har måttet finne 
ut av informasjon helt på egenhånd og har stått uten 
tilbud om hjelp fra det norske helsevesentet. Personer 
som får konstruert stomi takler dette helt ulikt, 
men for de fleste vil operasjonen føre til en enorm 
kroppslig endring og ofte også en endring i selvbildet 
og livskvaliteten.

- At stomiopererte skal få mangelfull eller ingen 
oppfølging etter en så omfattende operasjon som 
kan gi så store kroppslige endringer, er i strid med 
spesialisthelsetjenesteloven. I følge spesialisthelse-
tjenesteloven er det sykehusets pålagte oppgave å 
gi opplæring til pasienter og pårørende. I tillegg har 
pasientene krav på en individuell plan og en koordina-
tor, sier daglig leder i NORILCO, Simen Brændhaugen. 

For å undersøke problemet nærmere har NORILCO 
i samarbeid med NFS faggruppe av sykepleiere i 
stomiomsorg (SiS) valgt å sette lupen på problemet 
ved å sende ut en felles spørreundersøkelse til per-
soner som er stomiopererte. I tillegg er det sendt ut 
en egen spørreundersøkelse til stomisykepleiere og 
sykepleiere som ivaretar stomiopererte pasienter. 
Prosjektgruppen håper på å kunne danne seg et bilde 
av tidligere pasienters opplevelse av den opplæringen 
og oppfølgingen de er blitt gitt etter operasjonen.

- Norilco og Faggruppen for sykepleiere i stomiom-
sorg (SiS) har hatt et tett og godt forhold i arbeidet 
med undersøkelsen blant brukere med stomi. Dette 
samarbeidet har vært nyttig og viktig for begge 
parter. Vi håper undersøkelsen kan bidra til å sette 
søkelys på bedre oppfølging og opplæring hos brukere 
som er stomioperert. Mangelen på stomisykepleiere 
er urovekkende i flere fylker. Vi håper samarbeidet 
kan sette fokus på denne problemstillingen og at 
helsemyndigheter får øynene opp for at det ytes ulik 
helsehjelp for brukere med stomi slik det er i dag, 
sier leder for SiS Astrid Austrheim.

NATURA
 CONVATEC PRODUKTER

TM

ConvaTec Norway AS  
Postboks 6464  • Etterstad  • 0605 Oslo  • Tlf.: 800 30 995  

www.convatec.no

ESTEEM  
 CONVATEC PRODUKTER
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Meld deg inn 

i me+på 
www.convatec.no 

™

Ring oss
på telefon 21096793 

hvis du ønsker en 
GRATIS vareprøve 
eller har spørsmål 

om produkter 
til din stomi. 

Bruk tiden på 
det som er 
viktig for deg...
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Med ConvaTecs modellerbare 
hudplater, så kan du det
Du trenger bare å forme ut hullet med 
fi ngrene til stomiens størrelse og form,  
så gjør materialet jobben for deg:

• Former seg inntil stomien
• Sveller og bidrar aktivt til sikker tetning
• Vi har både en-dels og to-dels løsninger

Noen steder er tilbudet så 
dårlig at stomiopererte først 
og fremst søker råd hos kom-
mersielle aktører.



Aurum® Profile 

En fleksibel plate 
for deg med brokk 
eller ujevnheter  
rundt stomien.

Aurum® Profile hudplate
inneholder Manukahonning 
som er antibakteriell 
og virker forebyggende 
og behandlende på 
sår hud.

Se mer på welland.no

Uønsket variasjon i de ulike fylkene
Akershus fylke har ansatt stomisykepleiere i en høy 
prosentandel sett i forhold til antall operasjoner som 
blir gjennomført i fylket. Operasjonsvolumet i Troms 
ligger noe under det som finnes i Akershus, men der 
er det ikke mer enn 25 prosent av en sykepleierstilling 
som er forbeholdt stomisykepleie. I Finnmark ble 
det i 2016 gjennomført 30 operasjoner uten at det 
var ansatt en eneste stomisykepleier. Det er i dag 
store uønskede variasjoner rundt omkring i landet 
som følge av at oppfølgingen og opplæringen er 
overlatt til hvert enkelt sykehus. Noen sykehus har 
god oppfølging av stomiopererte med egne lærings- 
og mestringskurs mens andre ikke har noen form 
for oppfølging. Noen steder er tilbudet så dårlig at 
stomiopererte først og fremst søker råd hos kom-
mersielle aktører.

Privat initiativ for å heve den faglige fanen
For den ordinære sykepleierutdanningen er det stor 
variasjon i hva studentene lærer om stomiomsorg. 
Ved et universitet med tre studiesteder er det  for 
eksempel ulikt studieprogram for hva sykepleie- 
studentene lærer om stomiomsorg. Noen har kun 
et kapittel på pensum om stomiomsorg, men ingen 
oppgave i temaet. Andre har en dag på øvingspost 
hvor de skal lære å utføre stomimarkering, stomi-
stell og anvende ulike typer stomiutstyr. En dag på 
øvingspost gir sjeldent dyp og inngående kunnskap 
om stomiomsorg. Stomisykepleierutdanningen, som 
kun finnes ved Høgskolen på Vestlandet, ble derfor 
startet som et privat initiativ for å gi sykepleierne 
kunnskap til å gi oppfølging og behandling av høy 
faglig kvalitet. Oppstarten av utdanningen i 1999 ble 
starten på et forsøk på å skaffe stomiopererte faglig 
kontinuitet innenfor oppfølging og behandling.  

- Vi vil fortsette å kartlegge den oppfølgingen og 
behandlingen som stomiopererte får i dag. Det beste 
for å eliminere uønskede variasjoner ville være et 
pakkeforløp som setter en tydelig standard for 
hva slags oppfølging de stomiopererte skal få, sier 
Brændhaugen.   

I Finnmark ble det i 2016
gjennomført 30 operasjoner 
uten at det var ansatt en eneste 
stomisykepleier.
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NORILCO UROSTOMI

Denne høsten arrangerer NORILCO i samarbeid med 
Blærekreftforeningen en konferanse hvor tema er 
å leve med urostomi. Konferansen vil bli avholdt på 
Litteraturhuset i Oslo den 28. september 2018 og har 
mange dyktige foredragsholdere å by på. Blant andre 
kommer Alexander Schultz og Marianne Stange. 

Alexander Schultz er en av Norges mest erfarne 
urologer og kanskje den i Norge som har konstru-
ert flest urostomier. Han deler av sin kunnskap fra 
urologfaglig hold. 

Marianne Stange har i mange år arbeidet som 
stomisykepleier og sett det meste. Med sin varme 
omtanke har hun hjulpet mange. Hennes foredrag gis 
toppkarakter av de som har hørt det før.

I tillegg vil du som publikum få høre motivasjonsfore-
drag, samt paneldebatt og et moteshow med innslag 
av forskningsnyheter. 

#urostomi
Det finnes over 3000 urostomibærere i landet. 
NORILCO og Blærekreftforeningen mener at det er 
på tide at disse kommer frem i lyset og blir mer syn-
lige - bokstavelig talt! I forkant av konferansen har 
publikum blitt oppfordret til å sende inn et bilde til en 
fotokonkurranse hvor man har muligheten til å vinne 
flotte premier, slik som et gavekort med Hurtigruten 
til en verdi av kr 5000, en Samsung Galaxy S9 eller 
en gaveeske med 5 kg hjortekjøtt. Fristen for å sende 
inn bilde var 1.september. Les mer om fotokonkur-
ransen på NORILCO sin hjemmeside under aktuelt. 
De mange flotte bildene presenteres, og vinneren 
kåres på urostomikonferansen.

Sitter du inne med spørsmål omkring urostomi som du ønsker 
å diskutere med fagfolk? Eller ønsker du å treffe andre med 
urostomi i en feststemt setting?

Alexander Schultz

Marianne Stange

Påmelding
Ønsker du å ta del i denne begivenhetsrike dagen? 
På NORILCO sin hjemmeside finner du en lenke til påmel-
ding under aktuelt og saken om heldagskonferanse om 
urostomi. Det er mulig å melde seg på så langt det finnes 
ledige plasser.

Urostomikonferansen 2018
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NORILCO ARENDALSUKA

En uke på seinsommeren flokker politikere, fagfolk, 
næringsliv, interesseorganisasjoner og samfunnsdebat-
tanter seg sammen i Arendal. Arrangementet, som blant 
annet har som mål å være et sted for utforming av frem-
tidens politikk, fant sted 13. til 18. august, og NORILCO var 
på plass med to ansatte for å følge de mange helsede-
battene.

- NORILCO deltar for å opprettholde og knytte nettverk, 
men det er også en mulighet til å oppdatere seg på hva 
som kommer og hva potensielt viktige allierte er opptatt 
av, sier Simen Brændhaugen. 

Gjennom tidligere verv og jobber, og nå som ansatt i 
NORILCO, har han vært tilstede de de fem siste årene. 
Brændhaugen har tidligere vært på Arendalsuka som 
deltaker, arrangør og innleder, men i år var NORILCO 
tilstede primært for å suge til seg kunnskap, sammen 
med politisk rådgiver i NORILCO, Malin Svinndal.

- For en relativt liten organisasjon som NORILCO, vil det 
alltid være nyttig å knytte seg til pågående eller kom-

mende prosesser. For å oppnå noe politisk kan det være 
lurt å bygge et politisk nettverk og alliere seg med andre 
aktører som deler våre interesser, forteller Brændhaugen. 

En suksesshistorie
Arendalsuka har en idealistisk målsetning om å være 
en politisk møteplass som bidrar til samfunnet ved å 
skape engasjement for politikk. Alle arrangementene er 
åpne for alle og det er gratis å delta. Den første Arendals-
uka ble gjennomført i 2012, og har siden det gradvis 
vokst både i omfang og i hvilken betydning den har for 
samfunnsdebatten. I 2017 var det presset inn over 600 
arrange-menter den knappe uka og i den lille byen, mens 
det i 2018 sto oppført overveldende 1101 treff i det offi-
sielle programmet på internett.

- Jeg tror at det nettopp er lagt til Arendal som er en av 
grunnene til at det er en suksesshistorie. Det er en god 
dugnadsånd i byen som gjør at de får gjennomført mye, 
men jeg tror sentrumsutformingen også spiller en ves-
entlig rolle. Det er mange lokaler som egner seg for små, 
middels og store arrangementer. Og sentrum er så lite og 

Hjelpemidler til stomiposen

www.farmatek.no

Mange nyheter for 
deg med urostomi! 

Alle urostomi platene i Aurum® serien inneholder
Manuka honning som har meget positiv 

effekt på sår hud.

Se mer på welland.no

Finnes i 
1-delt 
og 2-delt 
system

Arendalsuka – Norges 
største politiske møteplass
tekst: Ina Merkesdal foto: Simen Brændhaugen
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NORILCO ARENDALSUKA

avgrenset at alt er presset inn på en liten plass. Det gjør 
at det er lett å flytte seg mellom arrangementene og det 
er lett å komme i prat med de man ønsker, sier Brænd-
haugen.

Og viktigst av alt: helse 
Det er mange forskjellige temaer som ble tatt opp i år, 
blant annet arbeid, forskning, likestilling og inkludering, 
kultur, næringsliv og oppvekst for å nevne noe – men for 
NORILCO er det først og fremst temaet helse som er 
mest interessant.

- Denne høsten er det først og fremst viktig å fremme 
NORILCOs interesser i «pakkeforløp hjem» og det er 
viktig å treffe folk som vil være med på å jobbe for at 
stomi og reservoaropererte får en bedre opplæring og 
oppfølging etter operasjon, sier Svinndal.

Norsk Revmatikerforbund, Landsforeningen for hjerte- 
og lungesyke og Kreftforeningen gikk sammen om å stille 
spørsmålet; Kan pakkeforløp gi trygge og forutsigbare 
behandlings- og rehabiliteringsrammer? På arrange-
mentet deltok helsepolitikere, pasienter og fagpersoner 
for å belyse spørsmålet fra eget ståsted. Spesielt tydelig 
ble forskjellen mellom sykdommene med gode definerte 
forløp – som kreft – og sykdommer som ikke har den 
samme standardiserte oppfølgingen.

- For NORILCO er dette en spesiell problemstilling. 
NORILCO har tradisjonelt sett ikke vært så opptatt av 
sykdommer, men av livet med stomi eller reservoar. Slik 
det er nå ser vi forskjeller mellom sykdommene selv om 

utfallet blir at pasienten ender opp med stomi. I pakke-
forløpet for tykk- og endetarmskreft, har pasientene 
blant annet stadfestet i en faglig retningslinje at de som 
får stomi skal følges opp av det offentlige av kompetent 
personell. Dette skal vi jobbe for at de som får stomi av 
andre grunner også får, sier Svinndal.

Ny medisin - ny organisering 
Et annet tema som fikk mye oppmerksomhet på Arendals-
uka var nye medisiner og persontilpasset behandling. 
Mediene har de seneste årene vært preget av saker om 
prioriteringer, priser på medisiner og beslutningspros-
essene rundt om man skal starte med nye medisiner. De 
fleste har sikkert fått med seg Spinraza-saken og beslut-
ningsforums behandling av saken. Innføringen av nye, 
dyre medisiner fører med seg mange diskusjoner - men 
noen av de nye medisinene er også persontilpasset. Det 
vil si at behandling er tilpasset biologiske forhold hos den 
enkelte – dette skal gi målrettet og presis behandling.

- Denne retningen vil føre til store endringer og det var 
spennende og følge denne debatten i Arendal. Mange tok 
opp nettopp dette temaet og hvilke implikasjoner denne 
utviklingen har på helsevesenet. Det stiller nye krav og 
man trenger nye metoder til finansiering, dokumentasjon 
av effekt og hvordan man tilnærmer seg pasientene som 
enkeltindivider, sier Simen. 

Han konkluderer med at mye vil endre seg raskt, og at det 
lønner seg å følge med på utviklingen.



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

www.mediqnorge.no

Over 100 år med pasienten i fokus

Elisabeth Nomerstad 
Stomisykepleier 
Tlf. 926 67 644 
elisabeth.nomerstad@mediq.com

Irene Kyrkjebø 
Stomisykepleier 
Tlf. 941 34 547 
irene.kyrkjebo@mediq.com



Stolt samarbeidspartner 
av NORILCO

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 

Personlig omsorg fra verdens største apotekkjede

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

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

www.mediqnorge.no

Over 100 år med pasienten i fokus

Elisabeth Nomerstad 
Stomisykepleier 
Tlf. 926 67 644 
elisabeth.nomerstad@mediq.com

Irene Kyrkjebø 
Stomisykepleier 
Tlf. 941 34 547 
irene.kyrkjebo@mediq.com
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NORILCO PORTRETTET

Store forhåpninger til
NORILCOs Ungdom
Thomas Rikardsen (36) har vært medlem av NORILCO siden 1989, da var 
han 7 år gammel og bodde i Trøndelag. Thomas ble født med blæreek-
strofi og epispadi, en medfødt misdannelse i urinlederne som gjorde at 
han har levd hele livet med urostomi. I dag bor han i Oslo, og er snart av-
troppende leder av NORILCOs Ungdom (NU) etter to år i vervet.

tekst og foto: Ina Merkesdal 



Thomas beskriver seg selv som en sky og innesluttet 
gutt i barndommen, som innimellom fikk kjenne litt 
på hvor vanskelig det kan være å se annerledes ut 
blant jevnaldrende, friske barn. 

- Jeg ble ikke med på noe i NU før jeg var 18 år. Da var 
jeg med på en sydentur sammen med andre ungdom-
mer. Jeg fikk treffe likesinnede og lærte at det jeg 
gikk gjennom faktisk var normalt. Jeg så at noen der 
hadde det mye verre enn meg, men det var godt å se 
at de aller fleste levde som helt normale mennesker. 
Det satte i gang en prosess hos meg som jeg i etter-
tid ser at jeg virkelig hadde godt av, forteller Thomas. 

Thomas engasjerte seg første gang som ungdom-
skontakt i Trondheim, og ble etter hvert også med 
i styret for det lokale ungdomslaget, samtidig som 
han deltok på hver eneste sentrale leir som ble ar-
rangert. Da han flyttet til Drammen noen år senere 
hadde han allerede et nettverk av venner gjennom 
NORILCO over hele landet, som var en god trygghet i 
flytteprosessen. 

- NU var definitivt med på å forme meg som men-
neske, og gi meg mer selvtillit. Nå har jeg jobb og 
samboer, og har ikke lenger noen usikkerhet med 
tanke på seksualitet, som jeg hadde før, forteller 
Thomas med trygghet i stemmen. 

Det har med årene blitt en del arbeidstimer med 
innsats han har lagt ned for NORILCOs Ungdom, og 
i det siste også for moderorganisasjonen NORILCO. 
NU prøver å gjøre mest mulig arbeid på selve møtet 
for å unngå at det blir mer tid enn nødvendig utenom, 
men han er ikke i tvil om at all tiden har vært vel verdt 
det han har fått igjen. 

- Jeg synes det beste med å være «erfaren» i NU er 
å se nye medlemmer som kommer på leir, og som 
kanskje er litt usikre og forsiktige i starten, akkurat 
sånn som jeg var. Og så kommer de igjen neste år, og 
du kan virkelig se at de er blitt mye tryggere, har fått 
nye venner og virkelig utviklet seg positivt siden vi 
så dem sist. Jeg kjenner meg veldig igjen i det, sier 
Thomas med en tydelig oppriktighet. 

NORILCO og NU har selvfølgelig mange likhetstrekk, 
men Thomas kan også peke på noen ting han er stolt 
over at NU er bedre på:

- Jeg tror at vi i NU er litt mer fleksible. Vi er yngre, 
har et åpent sinn, og tør å prøve nye ting i større grad. 
Vi har alle styremøtene våre på Skype, for eksem-
pel. Jeg tror unge ikke er så fokusert på diagnose og 

www.kv in to .no

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

Midi

Mini

Åpning for inspeksjon

Filter

Non-woven for- 
og 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
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medisinsk bakgrunn, det er å være ung og syk som er 
i sentrum, sier Thomas ettertenksomt.  

Da Thomas gikk inn som leder i NU hadde han likep-
ersonstjenesten som sin største kampsak. Han ville 
styrke det faglige innholdet på sentrale leirer, og få 
flere unge til å engasjere seg som likepersoner lokalt.  

- Styret har innført som en rutine på sentrale ar-
rangementer å alltid sørge for at likepersoner som 
deltar blir presentert og gjort tilgjengelige for 
samtale for de som har behov for det under arrange-
mentene, og invitere utstillere av stomiprodukter 
der vi har mulighet til det. Takket være hele styrets 
fokus på likepersonstjenesten har vi dessuten re-
kruttert 9 nye unge likepersoner disse to årene, det 
er vi veldig stolte av, sier Thomas med et smil. 

I denne styreperioden har NU også hatt stort fokus 
på å øke sin posisjon i NORILCO. De har initiert 
vedtektsendringer som gir dem flere delegater på 
Representantskapsmøtet til NORILCO, og en plass 
på Ledermøtet de ikke hadde før. De har gjennom 
Hovedstyret til NORILCO foreslått for Represent-
antskapet at 35+ samlingen til NORILCO i stedet skal 
hete 30+ samlingen, slik at det blir en bedre overgang 
fra NU til NORILCO. I år skal også Ungdomskon-
feransen arrangeres dagen før Representantska-
psmøtet til NORILCO. 

- Det er enda et grep vi har gjort for å prøve å knytte 
NU og NORILCO enda tettere sammen. Ved å arran-
gere Ungdomskonferansen og Rep-møtet samme 
helg håper vi at flere Distriktsavdelinger vil sende 
sine yngste representanter på Rep-møtet, slik at vi 
kan få flere ungdommer dit som delegater. Vi håper 
både at medlemmene i NU og NORILCO skal bli 
bedre kjent, og mer engasjert i hverandres virke. Vi er 
sterkere sammen. Men vi må få med de lokale, det er 
ikke nok at vi bare deltar fra sentralt, mener Thomas. 

Hva håper du at kommer ut av årets 
Ungdomskonferanse?

- At vi får et nytt og fenomenalt styre, som kan fort-
sette jobben vi har startet. Også håper jeg at vi får et 

arbeidsprogram som gjør at vi kan videreutvikle oss 
og blir mer synlige i mediebildet, det tror jeg er viktig 
for rekrutteringen i NU, sier Thomas drømmende. 

Hva tror du at det er viktig at NU har fokus 
på i perioden som kommer? 

- De må være våkne, følge med på det som skjer 
rundt seg. Hvis NORILCO gjør endringer må vi passe 
på at det ikke blir en negativ utvikling for ung-
dommene, eller hvis vi skal samarbeide med andre 
foreninger. Vi må rekruttere og engasjere medlem-
mer hele tiden, for å nå ut til de yngste. Vi er av og for 
medlemmene -uten medlemmer er vi ingenting. Vi 
må støtte opp under de lokale ungdomslagene, det er 
de som treffer flest medlemmer, mener Thomas.

I NORILCOs Hovedstyre ser de også positivt på det 
nære samarbeidet med ungdommene, og håper at 
Thomas vil fortsette i Hovedstyret, selv om han er 
for gammel for verv i NU. 

- Thomas leder en fantastisk fin gjeng i NORILCOs 
Ungdom, og er en viktig bidragsyter også i moder-
foreningen, både i hovedstyret og vårt arbeidsutvalg. 
Jeg er glad jeg har fått muligheten til å samarbeide 
med ham, og håper at han vil fortsette å engasjere 
seg i NORILCO i tiden fremover, sier styreleder i 
NORILCO, Jane Halvorsen.

Til sist spør vi styrelederen i NORILCO om hun kan 
peke på som har vært Thomas sin største styrke i 
Hovedstyret til NORILCO?

- Thomas har vært flink til å tale ungdommenes sak 
i styret, samtidig som han klarer å se hele moderor-
ganisasjonens situasjon. NU inspirerer meg og de er 
flinke til å tenke nytt. Og det påvirker oss i NORILCO. 
Ungdommene var for eksempel tidlig på banen for 
å få på plass retningslinjer for håndtering av trakas-
sering, som jeg kommer til å oppfordre NORILCO til 
å videreføre på Representantskapsmøtet, avslutter 
Jane med et stolt nikk.  

Thomas har vært flink til å tale ungdommenes sak
i styret, samtidig som han klarer å se hele moder- 
organisasjonens situasjon
    Jane Halvorsen
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Posedeodorant – Stomi – fjerner lukt;

I luften På klær I posen

Ynolens - Parfymefri Luktfjerner

- bidrar til livskvalitet i hverdagen

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

Hvordan velge rett - når 
alle hevder å ha fasiten?
I september og oktober skal Kreftforeningen arran-
gere temamøter rundt om i Norge, om hvordan man 
kan ta gode kostholdsvalg når man lever med kreft. 

 Trondheim 6. september kl. 1900
 Bergen 12. september kl. 1800
 Oslo 17. september kl. 1800
 Kristiansand 20. september kl. 1800  
 Gjøvik 24. september kl. 1800
 Sarpsborg 25. september kl. 1800
 Stavanger 27. september kl. 1800
 Bodø 18. oktober kl. 1800

Om møtene
Det finnes et mylder av råd der ute om matvarer, 
dietter og kosttilskudd, som lover deg bedre helse 
eller at du vil bli frisk. Hva skal du tro på? 

Vi i Kreftforeningen ønsker å bidra til at det skal bli 
enklere for deg å ta gode kostholdsvalg, og inviterer 
derfor til temamøte for pasienter og pårørende – og 
alle andre interesserte.

På møtet vil du få vite mer om kosthold og kreft, og 
hvordan du selv kan vurdere hvilke råd du bør stole på.

Møtet er gratis og åpent for alle, men krever 
påmelding.
Følg med på Kreftforeningens facebookside der 
arrangementene legges inn fortløpende.

https://www.facebook.com
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Dette skjer
SENTRALT

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

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

Ungdomskonferansen 
Tid: 19. oktober kl. 10.00-21.00 
Sted: Soria Moria hotell i Oslo

Påmelding skjer samtidig som til NORILCOs Representant-
skapsmøte, og blir annonsert på www.norilco.no  i uke 35

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 tilbake-
melding til post@norilco.no 

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

Medlemsmøte 
Tid: 18.30 - 21.30, 27. november 2018
Sted: Olavsgård Hotell
Mer informasjon kommer

LOKALT

NORILCO AUST-AGDER
40 års jubileumsfest
Tid: 18:00 - 21:00, 03. - 04. november 2018
Sted: Heimat på Brokelandsheia
Benedicte Larsen fra Dansac & Hollister skal holde 
foredrag om "Matens fart gjennom kroppen".
Påmelding til Stian Mørland 
E-post: stianmorland@hotmail.com Telefon: 916 12 862 
Mulighet for overnatting.

NORILCO NORD-ROGALAND 
Medlemsmøte 
Tid: 23. oktober kl. 19.000
Sted: Havnaberg Seniorsenter

Julemøte
Tid: 04. desember kl. 18.30r
Sted: Haraldsvang

NORILCO OSLO 
Medlemsmøte/fagkveld
Tid: 16. oktober, kl. 17.00-21.00 

35+ samling
Tid: 6. november, kl. 17.30-20.00

Medlemsmøte
Tid: 13. november, kl. 18.30-21.00

Julebord
Tid: 30. november, kl. 18.00-23.30

NORILCO ROMSDAL
Dialog-/Kreftkafé  
Tid: Første onsdag i hver måned
Sted: Sanitetshuset i Molde
Kafeen har også en egen Facebookgruppe (Dialog/Kreft-
kafè). Kafeen er for kreftrammede og deres pårørende

NORILCO SØR-ROGALAND 
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 sykemeld-
ing for å delta på kurset, som går på dagtid. Det er også 
åpent for pårørende.

LOKALT



LOKALT

NORILCO VEST-AGDER  
Julebord 2018 
Tid: onsdag 28. november 
Hold av kvelden!

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

NORILCO ØSTFOLD
Medlemmenes 10 min.
Tid: 16. oktober kl. 18.30 
Sted: Odd Fellow, Sarpsborg

Ernæring v/ Grete Heen Husebye.
Aktuelle foreningssaker.

Julemøte
Tid: 30. november kl. 18:00 
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, Fredrikstad

Underholdning v/ Bjørnar Spydevold og Kari Stokke.
Egen innbydelse.

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

www.kv in to .no

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

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.

Beskytter stomien

Yttervegg

Yttervegg

Beskytter filteret

Festeplate

Non-woven, mykt posetrekk

Tilbakeslagsventil

Brobekkveien 107 • 0582 Oslo • Tlf. 22 72 03 00 • Fax 22 72 03 01 
post@kvinto.no • www.kvinto.no
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«På tur med stomi» er en gruppe på Facebook og 
innslag i NORILCO Nytt, der det vises til medlemmers 
erfaringer på reiser land og strand rundt. Vi håper 
med våre to turer i året å fange opp også de som 
vegrer seg mot å delta på reiser og andre sosiale 
sammenkomster, her er det helt ufarlig å delta! Oslo 
avdelingen ønsker å se dere på våre turer og møter!

Tekst: Else Karin Lie
Foto: Åse Randi Jonsgard Robertsen 

SOMMERTUR I EGEN BY
NORILCO OSLO inviterte til vandring i Vigelands-
parken

Å være turist i egen by kan være svært så lærerikt. 
Vi har vel alle vært flere ganger i Frognerparken og 
Vigelandsparken, men det å rusle rundt i all denne 
prakten med en meget kunnskapsrik guide ble en fin 
opplevelse til tross for en (u)barmhjertig sol, det ble 
en kjempevarm dag.

Vigelandsanlegget er en skulpturpark på 320 mål 
som ligger sentralt plassert i Frognerparken. Både 
skulpturene og parkanlegget er tegnet og utformet 
av billedhuggeren Gustav Vigeland. Vigelandsparken 
er verdens største skulpturpark utført av en enkelt 
kunstner.

Det er alltid hyggelig å treffe NORILCO-venner, men 
vi kunne så absolutt ha vært flere med på denne 
turen.

Oslo avdelingen arrangerer to turer i året, vår og 
høst, dette er et fint tilbud til alle våre medlemmer, vi 
sponser disse arrangementene ganske bra fordi vi 
ønsker å være et tilbud hvor alle kan delta og finne 
fellesskap med andre i tilnærmet samme situasjon.

Siden sist
OSLO
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NORDLAND

Temamøter om stomi,
«3 dager til ende»

Sammen med lokale apotek i Sandnessjøen, Mosjøen 
og Brønnøysund og en av produktleverandører, 
arrangerte vi medlemsmøter på tre steder i løpet av 
en uke i mai.

Innholdet i møtene var det samme alle stedene: 
Foredrag om utfordringer med stomi, en operert 
som snakket om hvordan det er å leve med stomi, og 
informasjon om nye produkter. Apotekene snakket 
om hva de kan bidra med. 

Det var satt av god tid til å stille spørsmål, og til 
pauser med gode samtaler. 
Både stomiopererte med ektefelle/samboer og 
helsepersonell ble invitert til møtene, og alle stedene 
var disse gruppene representert. Totalt var det 100 
personer tilstede på disse 3 møtene, og vi fikk flere 
nye medlemmer. Både helsepersonell og opererte 
gav uttrykk for at de satte pris på å møtes for å lære 
mer om utfordringer med stomi. 

Å arrangere medlemsmøter i et fylke som Nordland 
tar tid, og for å illustrere dette tar vi med reiseruta 
vår for disse temamøtene i mai. Vi reiste natt til 28 
mai med hurtigruten fra Bodø til Sandnessjøen, gjen-
nomførte møtet der, og reiste videre neste dag med 
leiebil til Mosjøen sammen med Anita Ødegård, repre- 
sentant for produktleverandør.  Møtet i Mosjøen ble 
gjennomført 29. mai, og neste dag reiste vi videre 
med leiebil til Brønnøysund. Møtet i Brønnøysund ble 
avholdt i et nydelig sommervær 30 mai, før vi natt til 
torsdag reiste med hurtigruten fra Brønnøysund til 
Bodø. En solid frivillig innsats var unnagjort, syns vi. 

Takk til alle som deltok på møtene, og til med- 
arrangørene. 

Tekst og foto: Else Lindvig

Hjelpemidler til stomiposen

www.farmatek.no



Vår kunnskap bedrer din livskvalitet!

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

HOS BANDA FINNER DU 
OVER 80 SYKEPLEIERE

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

HUSK!
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.

BERGEN

Motivasjonskurs for
likepersoner 

Kurset ble holdt i Norheimsund i Hardanger i april 
med 14 deltagere – inspirasjon og motivasjon til 
likepersonene var i hovedfokus.

Lørdag hadde vi med oss to fagpersoner og en av 
våre egne ungdommer. Første foredragsholder 
var kreftkoordinator i Kvam, Margrete Berge, som 
fortalte om hennes erfaringer fra distriktet. Vi fikk 
innblikk i hvordan hun kom i kontakt med kreft-
pasienter, hvordan hun hjalp disse og pårørende 
både ved hjemmebesøk, telefonisk kontakt og på 
fast møteplass. 

Andre foredragsholder var stomisykepleier 
Kirsten Indrebø.  Hennes tema var oppfølging av 
stomiopererte, informasjon om forskningspro-
sjektet om å mestre det å leve med stomi – materiale 
har blitt samlet inn og bearbeidet (amerikansk 
metode omsatt til norsk), fysisk aktivitet, tabu-
belagte tema og hvordan nyopererte kan forholde 
seg til informasjon fra ulike aktører.

Dagen ble avsluttet med foredraget «Å være ung 
med stomi» og Christel, som er likeperson fra 
ungdomsgruppen, fortalte om hennes liv som barn 
og ungdom – hva det innebar for henne og hvordan 
«de andre» oppfattet henne. 

Søndag hadde vi med oss likeperson Arild, som 
fortalte om hvordan og hva han snakker om når 
han er rundt på videregående skoler og treffer 
unge som har valgt helsefag. Han opplever at 
ungdommen er tøffe og modige med spørsmål og 
interessert.

Kurset ble avsluttet med kulturvandring i Øystese.

Tekst: Anette Thomassen



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

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

Lokale Ungdomslag
NU OSLO nuoslo@norilco.no
NU BERGEN nubergen@norilco.no
NU SØR-VEST nusor-vest@norilco.no
NU SØR-TRØNDELAG nusortrondelag@norilco.no
NU NORDLAND nunordland@norilco.no

Informasjon

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/HORDALAND/ 
SOGN OG FJORDANE
Wenche Bjørnarøy • 917 85 621
norilco.bergen@gmail.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

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

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

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

SØR-TRØNDELAG
Bente Løkaas, 900 67 251
bentelokaas@gmail.com
/*

TELEMARK
Hilde Øvrebø
355 36 291 / 997 90 003
hilde@ovrebo.net
Marit O. Lien • 980 81 530
mapelien@frisurf.no

TROMS
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 likepersons-
 leder ikke står spesifisert

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

Distriktsleder      Likepersonleder

02013 / 240 22 224 www.norilco.no post@norilco.no

KONTAKTINFO

LIKEPERSONSTELEFON:
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Avsender: NORILCO, Pb. 78 Sentrum, 0101 OSLO

B

Sitter trygt
Festesoner ytterst og i kjernen av 
kleberen øker elastisiteten. Hudplaten 
sitter godt og følger kroppens bevegelse, 
selv med brokk.

 

Alle kropper er unike og vårt mål er å tilby stomiprodukter som tilpasser seg kroppen, 
uansett kroppsform. Nye SenSura® Mio Convex Flip er den første hudplaten i verden som 
er spesialdesignet for de med brokk og fyldige områder rundt stomien. Den unike og 
kurvede stjerneformen fører til færre folder og kanaler, og gir en bedre kroppstilpasning.

Støtte til stomien
En innebygget stabilitetsring gir støtte til 
stomien og stabiliserer hudplatens indre 
kjerne.

Kurvet form
En kurvet hudplate bidrar til bedre 
kroppstilpasning og gjør påføring enklere. 
Stjerneformen øker kontaktflaten mellom 
hud og kleber. 

Spesialdesignet for de med brokk og fyldige områder rundt stomien

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

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.)

For mer informasjon og gratis vareprøver ring oss på 22 57 50 00, 

gå inn på www.coloplast.no/brokk eller send inn kupongen: 

Fornavn

Etternavn

E-post  

Telefon

Adresse

Postnummer                             By/sted

Coloplast er et registrert varemerke eid av Coloplast A/S. © 2018-08. Alle rettigheter er forbeholdt Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Denmark


