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Hollister CeraPlus Soft Konveks   
Sikrer sunn hud fra første stund

Hollister CeraPlus Soft Konveks hudplate er designet for å 
skape en sunn peristomal hud helt fra begynnelsen, og den vil 
bidra til å opprettholde en sunn peristomal hud på veien videre.

Opplev forskjellen med CeraPlus Soft Konveks.

Kontakt Hollister for mer informasjon eller om du ønsker en vareprøve.
Tlf 66 77 66 55 • kundeservice.norge@hollister.com 
www.hollister.no

CeraPlus Soft Konveks finnes i to størrelser; midi og maxi. 

Hudplate med Ceramid

• Beskytter hudens naturlige fuktighetsbalanse

• Reduserer væsketap fra allerede skadet hud

• Bidrar til å opprettholde sunn peristomal hud

Soft Konveks

• Gir et lett trykk rundt stomien og 
tilpasser seg ujevne hudoverflater

• En myk og trygg løsning for de 
som trenger det lille ekstra
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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

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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STYRELEDER JANE HALVORSEN

E-post jane.halvorsen@norilco.no

Kjære NORILCO-venner!

Da er vi godt i gang med høsten, og vi står midt i en 
hektisk periode. Storsamlingen har vi gjort unna og 
representantskapsmøtet står for tur. I dette nummeret 
kan du lese om storsamlingen som ble arrangert ved 
foten av slalåmbakkene i Hafjell rett nord for Lilleham-
mer. Vi samlet nær 200 NORILCO-medlemmer med 
forskjellig bakgrunn. Fra gammel til ung. Det er spesielt 
å se så mange medlemmer på en gang, og det er fasi-
nerende å se bredden denne foreningen er til for. Jeg 
håper alle deltakerne hadde en innholdsrik, nyttig og 
god samling. Personlig hadde jeg et godt utbytte, og vi 
hadde flere innlegg og foredrag som gjorde inntrykk på 
meg. Jeg så blant annet at vi har flinke folk med sterke 
historier i egne rekker, og jeg opplevde et fyrverkeri av 
ei dame fra Sverige. 

På storsamlingen var det flere stands og utstillinger fra 
leverandører og bandasjister. Og vi hadde faktisk også 
fått besøk av Pasient- og brukerombudet i Innlandet 
som stilte med to personer på stand. Ombudsordningen 
er kanskje ikke så kjent, så jeg vil benytte anledningen 
til å gi Pasient- og brukerombudet litt oppmerksomhet. 
Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta 
pasientens og brukerens behov, interesser og retts-
sikkerhet overfor spesialisthelsetjenesten og den 
kommunale helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre 
kvaliteten i tjenestene. Dersom du opplever dårlig 
behandling eller er i tvil om at du får dine rettigheter 
oppfylt, så kan du kontakte ombudet i din region. De 
kan vurdere saken din og hjelpe deg videre. Du finner 
kontaktinformasjon på blant annet helsenorge.no. 
All hjelp er gratis, ombudet har taushetsplikt og du kan 
også kontakte dem anonymt.

NORILCO avholder representantskapsmøte hvert annet 
år, og i år skal møtet avholdes i Oslo. Representantskaps-
møtet har en formell del der vi gjør opp status for 
perioden som har gått, vi kan endre vedtektene – som 
er organisasjonens lover – vi planlegger hva vi skal gjøre 
de to neste årene og vi velger styrets medlemmer. Det 
er en nyttig og viktig helg for organisasjonen. I tillegg 
til det formelle har det også en viktig funksjon med 
at vi treffes på tvers av distriktsavdelinger. Vi bygger 
relasjoner, treffer gamle kjente, ønsker nye velkommen 
og vi får også tid til kursvirksomhet. 

Jeg gleder meg og håper representantskapet sammen 
finner kloke, gode løsninger for fremtidens NORILCO.

Ha en fin høst og god lesning!

Klem fra Jane

Leder
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NORILCO VEST-AGDER

- NORILCO Vest-Agders engasjement i Etiopia kom i 
stand for seks år siden. Da var jeg utsending fra den 
Internasjonale stomiorganisasjonen (IOA) til Etiopia 
i den hensikt å hjelpe til med å starte en organisasjon 
for stomiopererte der, forteller Arne Holte. 

Arbeidet med organisering er vanskelig, fordi etiopiske 
myndigheter ikke ser på uavhengige organisasjoner 
med blide øyne. Imidlertid ble det tydelig at det var 
mer presserende utfordringer for stomiopererte. 
Selve operasjonen blir utført av kompetent helseper-
sonell, men etterpå er man etterlatt til seg selv. Og de 
fleste har ikke råd til det nødvendige utstyret.

- Det finnes nok godt stomiutstyr i Etiopia, men det 
koster veldig mye mer enn en vanlig etiopier kan 
betale. Leger og sykepleiere kan jobben sin, også 
når det gjelder å anlegge stomier, men den vonde 
beskjeden de må gi til pasienter og pårørende er «du 
må skaffe utstyret selv», sier Holte.

Resultatet er lidelse og isolasjon, og mange velger å 
ikke operere, selv om det kan bety en dødsdom.  
Valget til Holte var enkelt, mener han. Det eneste 
rette var i hvert fall å hjelpe noen, og han samlet inn 
og sendte utstyr til fire personer, i tillegg til å fort-
sette arbeidet for å få på plass en lokal organisasjon.  
Det eneste problemet er at det Holte gjør strengt 
tatt ikke er lov.

Streng blåreseptordning
I utgangspunktet skal ingen få mer medisinsk utstyr 
enn de trenger selv. Ansvaret for dette ligger hos  

bandasjistene. De risikerer også å oppleve sank- 
sjoner hvis HELFO utfører kontroll og mener at de 
har delt ut for mye. Får man feil utstyr skal dette 
leveres tilbake og krediteres, slik at bandasjisten 
ikke får betalt dobbelt.

- Jeg tror alle er redd for å gjøre feil. Helfo følger med 
på alt du gjør. Gir du ut for mye, kommer de og spør 
om forklaring og du må dokumentere. Det er jo om å 
gjøre å unngå å komme i de situasjonene at du deler 
ut for mye, sier Trine Mikkelsen i Bandagist1. 

I praksis er det ikke så enkelt som det kan virke, dog. 
Stomier endrer seg, og man kan få utlevert feil utstyr. 
Mennesker dør, eller bytter institusjon. Og mye av 
utstyret som blir til overs kan ikke krediteres.

Har utstyret vært lagret en stund, er det store 
sjanser for at det er for gammelt. Har du åpnet 
pakken kan det heller ikke krediteres og deles ut på 
nytt. Har du kjæledyr, røyker, eller kommer utstyret 
fra en institusjon er dette i praksis noe som leveres 
til destruksjon i Norge. Mesteparten kan altså ikke 
deles ut igjen over blåreseptordningen.

- I praksis er det stort sett de vi får tilbake i posen de 
kom i dagen etter, fordi de var feil, sier Mikkelsen.  

Mye utstyr til overs
Med andre ord er det i praksis ganske mye utstyr 
som blir til overs uansett hvor mye man prøver å ha 
en streng politikk. Nylig administrerte Holte en stor 
sending til Etiopia igjen.

Når rett blir galt
Arne Holte ble slått i bakken av de enorme utfordringene stomiopererte 
har i Etiopia, og bestemte seg for å hjelpe. Men utstyret kommer på blå 
resept, og skal egentlig ikke brukes av noen andre enn personen som har 
fått resepten. Hva gjør man når det rette ikke lenger er rett? Holte valgte 
egen overbevisning over reglement.

tekst: Margrethe Gustavsen  foto: Privat
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- En periode mistet vi kontakten med Aberra i Addis, 
men i vår kom et nytt call for help. Jeg bestemte for 
å starte opp sendingene igjen, og like etter fikk jeg 
spørsmål om å ta i mot et stort kvantum fra et større 
sykehus i Norge. På grunn av fraktomkostningene 
har jeg satt dette på vent, men like etter overtok jeg 
deler av et avviklingsbo hos et apotek. Dette er nå 
sendt til våre kontakter i Etiopia, forteller han.

Bandasjister pleier ifølge Mikkelsen ofte å gi ut ut-
styr hvis de har noe liggende, hvis de får forespørsler 
fra frivillige organisasjoner eller helsepersonell som 
skal til utlandet.

- Det er ansatte på sykehusene i Norge som tar med 
seg til andre land de besøker. Og hvis vi har fått inn 
poser som har gått ut på dato eller er modeller som 
er ute av produksjon, så gir vi det bort. Vi gjør ikke 
det fast, men hvis det er noen som henvender seg, og 
vi har det, så hender det vi gjør det.

Behov for endring
Hva som egentlig kan bli konsekvensene av å donere 
ut utstyret vet verken Holte eller Mikkelsen. De er 
heller ikke sikre på hva som faktisk er reglene, fordi 
fokuset ligger så tungt på å forhindre at det blir 
utstyr til overs, og ikke hva som skal gjøres når det 
faktisk skjer.

- Generelt med retur av varer, så føler vi oss på 
gyngende grunn, så mange tør ikke å ta imot varer, 
forteller Mikkelsen.

Egentlig er bandasjistene forpliktet til å ta imot, men 
i praksis vet de ikke hva de skal gjøre med det. 

- Man vil jo ikke gjøre feil, men man vet jo aldri hva 
som er riktig. Hva skal vi og forbrukerne forholde seg 
til av regler? De er jo byråkrater som henger over deg 
med pisken, det er sjelden de kommer med gulrot. 
Frykten for å gjøre feil er det som styrer, sier hun.
Mikkelsen etterspør en ordning som faktisk tar 
høyde for at det ikke er mulig å unngå fullstendig at 
fullt brukbart utstyr blir til overs.

- Vi skal jo ikke misbruke offentlige midler og det 
gode tilbudet vi har i Norge, men når utstyr ligger der 
og bare skal kastes er jo det et enormt svinn. Selv om 
vi kanskje ikke har det på blåresept her i Norge, og 
det blir sett på som gammeldags utstyr, sier hun. 
Hun ønsker seg et system der bandasjistene har et 
system for donasjon av utstyr som ellers ville bli 
kastet.

- Det burde jo vært et system som gjorde det enklere 
å samle opp og returnere, men vi har jo ikke plass til å 

Det er ikke lett å få tak i ordentlig stomiutstyr i Etiopia. Denne damen traff vi på The Black Lion Hospital i Addis Abeba. En av 
sykepleierne på hospitalet skiftet hennes hjemmelagde utstyr til en mine medbrakte poser. Han gjorde jobben kjapt og profft - og 
damen var selvsagt veldig godt fornøyd.
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oppbevare utstyr. Hadde det vært et system for retur av 
medisinsk utstyr som ikke kunne krediteres hadde det jo 
vært bedre, avslutter Mikkelsen.

Kommer ikke til å slutte med donasjoner
Holte er klar over at det i dag ikke skal videreformidles 
utstyr som kommer på blå resept, men for ham er det 
ikke aktuelt å vente på regelendringer. 

- Har jeg noen betenkeligheter med denne virksom-
heten? Tja, i hvert fall ikke samvittighetskvaler. Det 
gjør godt langt inn i sjelen å vite at jeg hjelper – selv 
om det er en dråpe i havet – noen mennesker på 
denne jorda til et bedre liv, sier han.

Arne Holte oppfordrer også alle som er i en situasjon 
hvor de brenner inne med brukbart utstyr til å ta kontakt. 

- Kanskje akkurat du har noe stomiutstyr liggende som 
du ikke kan bruke fordi det er for gammelt, passer ikke, 
du har gått over til annet fabrikat som gir deg bedre 
livskvalitet. Ikke kast det, send meg en mail – så kan jeg 
sannsynligvis sende det til Etiopia.

På tross av gjentatte forsøk har vi ikke fått en 
kommentar fra Helfo om problematikken.

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.

Den unike indikatoren for skift 
har vist seg å gi større intervaller 
mellom bandasjeskift4.

Demper frykten for lekkasje  
fra bandasjen og sørger for  
en luktkontroll (in vitro)  
pasienter kan stole på3.

ALLEVYN LIFE gir pasientene  
tillit til bandasjen sin3.

Tilgjengelig på  
HELFO stomilisten
www.closertozero.com

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.

Den smilende og  blide personen er lege på
The Black Lion Hospital, den andre var mitt 

reisefølge Guiseppe de Salvo fra Italia



FOR ALT
DU VIL BLI

For vareprøver eller ytterligere informasjon, ta kontakt med:

Salts Healthcare Limited  Telefon: +47 22 09 94 41

E-post: vigdis.hannestad@salts.co.uk  www.salts.co.no

  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 v2.indd   1 29/06/2018   15:30
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Ingen vil egentlig snakke om at de har en pose på magen for å samle opp 
avføring eller urin. Men det er mange blant oss som lever slik. 6. oktober 
var dagen for bryte ned tabuer og prate om det.

 tekst: Simen Brændhaugen, daglig leder i NORILCO og Astrid Austrheim,
 leder i Norges sykepleierforbunds faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg (SiS)

Et liv med pose på magen
– Verdens stomidag

NORILCO markerte Verdens stomidag med en kam-
panje på Facebook, Instagram og hjemmeside der 
temaet handlet om å bryte ned tabuer. Få snakker 
om å ha et reservoar, utlagt tarm eller pose på magen 
men det er mange blant oss som lever slik, ofte etter 
lang tids sykdom.  Verdens stomidag markerte vi 
ved å oppfordre til å bryte tabuene, å snakke om det, 
og å vise at fordøyelsesorganene ikke er tabu. Vi er 

glade for engasjementet veldig mange mennesker 
viste under kampanjen, gjennom deling og støttende 
kommentarer.

Hvert år får to tusen nordmenn livet sitt snudd opp 
ned av en stomioperasjon. To tusen som må lære seg 
å leve med pose på magen. To tusen som må takle 
nye og krevende utfordringer i sin egen hverdag. For 
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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

mange pasienter som gjennomgår stomioperasjon i 
Norge mangler nødvendig informasjon, opplæring og 
oppfølging. Mange stomiopererte lever gode, aktive 
liv og fortsetter å leve omtrent som før de fikk utlagt 
tarm. De går på skole og er yrkesaktive. Mange eldre 
klarer seg godt hjemme. Men, dessverre er det også 
mange som strever både psykisk og fysisk. 

Mange vanskelige tanker
De opplever en generell utrygghet. De er redde for 
lekkasjer, bekymret for lukt og sjenerende lyder. De 
vegrer seg for å gå på skole og jobb. Mange eldre må 
ha hjelp for å klare seg hjemme, og atskillige må flytte 
altfor tidlig på sykehjem. Det er ikke bra for den det 
gjelder og det er kostbart for samfunnet.  

En ny undersøkelse fra NORILCO og SiS viser at en 
tredjedel av de stomi-opererte er deprimerte. De 
strever med tanken på å leve resten av livet med ut-
lagt tarm og hull på magen. De føler seg forlegne og 
usikre. Hva vil klassekamerater si i gymtimen? Kan 
jeg få en kjæreste? Hvordan blir forholdet til ekte-
fellen? Kan jeg fortsette å jobbe? 

De møter fordommer og manglende kunnskap hos 
folk flest. De møter dessverre også manglende 
kunnskap hos helsepersonell, og føler fortvilelse 
over å stadig måtte forklare sin sykdom og sitt 
hjelpebehov på nytt og på nytt. 

Viktig med informasjon
Mange som lever med stomi får dessverre ikke de 
helsetjenestene de har behov for. Vi vet også at det 
er stor variasjon i hvordan pasientene møtes og 
hvilke tilbud de får, både på sykehusene og i hjem-
kommunene. 

Svært mange opplever at de ikke får viktig og 
tilstrekkelig informasjon om livet med stomi på syke-
huset etter operasjonen. De er heller ikke forberedt 
på hvordan de skal håndtere sin nye situasjon når 
hverdagen kommer. 

De som får god informasjon og god oppfølging på 
sykehuset og senere i hjemkommunen føler trygghet 
og lever gode liv med stomi. Derfor bør flere få denne 
muligheten. 

Pakkeforløp, også for stomi?
 «Vi trenger trygghet og forutsigbarhet når sykdom 
rammer. Å ikke vite hva som skjer gjør det tyngre 
å være syk.», sier helse- og omsorgsminister Bent 
Høie. 

Vi kunne ikke vært mer enig. Pakkeforløp gir pasientene 
forutsigbarhet og nødvendig trygghet. Med pakke-
forløp får pasienten vite hva som skal skje – når det 
skal skje – og hvem som har ansvaret. 
Vi er veldig glade for at regjeringen har fått på plass 
dette viktige systemet. Nå ønsker vi oss pakkefor-
løp for alle landets stomiopererte. Vi er klare for å 
bidra sammen med helsemyndighetene. Vi strekker 
ut en hånd, og gleder oss til å samarbeide for mer 
kunnskap og bedre og like helsetjenester.

Og mer åpenhet for alle som lever med pose på magen. 
Det er jo ikke så farlig likevel?

Vi trenger trygghet og forutsigbarhet når sykdom rammer. 
Å ikke vite hva som skjer gjør det tyngre å være syk
  helse- og omsorgsminister Bent Høie

En ny undersøkelse fra NORILCO og SiS viser at en tredjedel 
av de stomiopererte er deprimerte. De strever med tanken på 
å leve resten av livet med utlagt tarm og hull på magen.



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 PAKKEFORLØP

Innen 2005 ble det etablert 28 pakkeforløp, nå skal 
«pakkeforløp hjem» etableres innen 3 år. NORILCO 
var invitert til rådslag hos Helsedirektoratet og daglig  
leder i NORILCO Simen Brændhaugen la frem erfar-
inger fra bruker-, og pasientforeningsperspektivet. 

Hva skjer så når pasienten kommer hjem?
Pakkeforløp hjem fokuserer på den tiden som kommer 
etter behandlingen og har som mål å besvare spørsmål 
om hva som skjer når pasienten kommer hjem og hvilke 
rehabiliteringstilbud som finnes. Undersøkelse hos 
fastlegen, inn på sykehuset som en del av pakkeforløp 
for kreft, tilbake til fastlegen, til rehabilitering og 
tilbake til sykehuset igjen. Dette er praksis for veldig 
mange pasienter i dag. Fra undersøkelse hos fastlegen 
og pasienten blir en del av et pakkeforløp for kreft er 
det i dag god struktur. Men de aller fleste bor i en kom-
mune og hvordan pasienten blir fulgt opp av primær- 
helsetjenesten i kommunen er varierende fra kommune til 
kommune. Pasienten vet ikke alltid om alle muligheter 

han eller henne har i form av rehabilitering, oppfølging og 
samtaler. Dette kan gjøre både pasienter og pårørende 
forvirret.

Brændhaugen ønsker «pakkeforløp hjem» velkommen og 
deler eksempler fra NORILCO:
- 36 prosent av de med endetarmskreft ender opp med 
varig stomi. Det er også flere med tanke på de stomiene 
som ikke kan legges tilbake. For denne gruppen er det 
mange som syns det er utfordrende at de ikke er en del 
av noen form for pakkepakkeforløp etter at de er blitt 
utskrevet fra sykehuset. Hvor skal de henvende seg med 
oppfølging av stomi og hvor skal de henvende seg ved 
ulike typer seneffekter? Sier daglig leder Brændhaugen.

Ved at pasientene nå får et sted de kan henvende seg, 
kan være med å skape en trygghet. En trygghet som kan 
virke forebyggende mot nye sykehusinnleggelser.

- Hvis fastlegene ikke er «på» hele tiden kommer 
pasienten inn på sykehuset igjen. Hvis pårørende ikke er 
trygge, kommer pasientene inn på sykehuset igjen, sier 
Siri Brelin som tidligere har arbeidet som overlege ved 
kompetansesenteret for lindrende behandling ved Oslo 
Universitetssykehus.

I dag arbeidet Brelin ved Sykehuset Østfold, Kalnes. 
Hun fremhever kompetanseutveksling mellom de ulike 
helsenivåene som en forutsetning for å kunne forutse 
hva hver enkelt kommune kan klare å håndtere av 
medisinsk behandling, pleie og omsorg. I et pakkeforløp 
er det viktig med tydelighet i hva som forventes av 
sykdomsforløp. En pasient som mottar tumorrettet 
behandling skal blant annet ikke behandles som en 
terminal pasient som tilbys «livets siste dager». 
For å få til dette er det viktig med formelle arenaer. 

Har pasienter et udekket behov etter 
kreftbehandlingen?
Ved avdelingen for gynekologisk kreft ved Kreftklinik-

NORILCO på rådslag om 
«pakkeforløp hjem»
Når kreftpasienter er ferdig behandlet oppstår det både forventninger, 
bekymringer og ønsker. Utfordringen er at de allerede eksisterende 
pakkeforløpene har mest fokus på oppstartsbehandlingen. Noe som er 
viktig, men livet etter behandlingen er vel så viktig.

tekst/foto: Malin Svinndal
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La oss hjelpe deg med å � nne den 
perfekte kombinasjon av komfort, 
sikkerhet og beskyttelse.

• Med modellerbar 
plate reduseres 
hudskader(1)

• Hullet formes med 
	 ngrene til stomiens 
størrelse og form

• Materialet sveller og 
vil legge seg inntil 
stomien som en 
krage, og bidra til 
sikker tetning

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

NATURATM 

– Din hverdag er også bedre når 
stomiutstyret ditt fungerer som det skal, 
og du slipper bekymre deg for lekkasje.

En båttur er best når 
båten ikke lekker...

1) Osmose study: Szewczyk et al. The E� ects of Using a Moldable Skin Barrier on Peristomal Skin Conditions in Persons with an Ostomy, Ostomy Wound Man., 2014;60(12):16-26
 

ken, OUS gjennomførte de en kvalitativ studie av 
opp-følgings- og rehabiliteringsbehov etter behandling 
av kreft. Studien ble gjennomført ved hjelp av retnings-
linjer fra National Comprehensive Cancer Network 
(NCCN). Pasienter som hadde vært til behandling for 
kreft i eggleder, eggstokk og livmor ble bedt om å fylle 
ut et skjema før de møtte ved poliklinikken. Hensikten 
var å kartlegge de pasientene som hadde vært inne 
til behandling. Pasientene fikk spørsmål om de hadde 
angst eller depresjoner. Hensikten var å kartlegge hvor 
stor grad av påkjenning pasienten hadde etter kreftbe-
handlingen. Det var 56 prosent av de spurte pasientene 
som rapporterte at de satt igjen med en stor grad av 
påkjenning og derfor hadde et udekket behov etter 
endt kreftbehandling. De mest rapporterte plagene var 
bekymring, tretthet, hukommelse og konsentrasjon. 
Etter undersøkelsen ble pasientene gitt informasjon om 
rehabiliteringstilbud og satt i kontakt med helseper-
sonell etter hva slags behov de hadde. Det viste seg at 
1 av 3 hadde et udekket rehabiliteringsbehov etter endt 
kreftbehandling. Studien viser at det er behov for en 
systematisk oppfølging av kreftpasienter som blir skre-
vet ut fra sykehuset. Pakkeforløp hjem kan lettere sikre 
at de som har et rehabiliteringsbehov får nettopp et 
rehabiliteringstilbud i stedet for å streve med plagene 
sine på egenhånd. 

Pasientene må vite hvem som ivaretar de
Rådslaget er enige om at det viktigste målet med å 
etablere et pakkeforløp hjem må være at pasienten vet 
hvem det er som ivaretar de. Det er ofte når pasienten 
kommer hjem at problemene oppstår. Forløpet må ha 
et enkelt oppsett som viser hva som skjer når og sam-
tidig ivareta alt som har med oppfølging av utskrevne 
pasienter å gjøre. I tillegg må det være gode kommuni-
kasjonslinjer mellom sykehusene i spesialisthelsetjen-
estene og tilbudene man mottar fra primærhelsetjen-
esten i kommunene. Det må også finnes koordinatorer 
med gode rutiner for å skape glidende overganger fra 
opphold ved sykehus og helseinstitusjoner til livet 
hjemme. Pasienten skal få god informasjon om hvilke 
rettigheter og tilbud som finnes. Blant annet er det en 
utfordring med eldre pasienter som ikke skal være til 
bry for noen og ender opp med å måtte takle alle sine 
plager på egenhånd. Men også de som er friske kan ha 
behov for oppfølging. Et spørsmål mange stiller seg 
etter endt kreftbehandling er: Kan jeg bli syk igjen? 
Samtidig kan pårørende ha bekymringer. Pakkeforløp 
hjem må omfatte alt fra kortere rehabiliteringsopphold 
til ivaretakelse av pårørende og gi de forutsigbarhet. 
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Etter nesten et år med planlegging var det duket for 
Storsamlingen i NORILCO 6.-9 september i Hafjell 
med 180 deltakere, 24 utstillere og nesten 50 fri-
villige bidragsytere. 

Programmet ble utarbeidet av en komité bestående 
av representanter for foreldre, ungdom, lokale 
distriktsavdelinger, 35+ og hovedstyret, som fikk 
ansvaret for at alles stemmer ble hørt og alle behov 
ivaretatt. Det er ikke lett å lage et program som 
passer til så mange deltakere med ulik alder, ulik 
sykdomsbakgrunn, ulike interesser, ulike tilrette-
leggingsbehov og ulik kjennskap til foreningen, men 
programkomiteen tok utfordringen på strak arm! 

På samlingen kunne deltakerne fylle programmet 
med foredrag, samtalegrupper, kunstutstilling, 
ansiktsmaling og basseng, og få informasjon fra et 
utstillertorg med alt fra stomiutstyr og pasient- og 
brukerombudet til selvsydde posetrekk, ernærings- 
og stylingstips. I tillegg kunne man velge mellom å 
være med på downhillsykling, Maihaugen, Spa og 
veimuseet -eller ta en pust i bakken om man trengte 
det. Det ble mange inntrykk å ta inn på én gang, mye 
informasjon å få, og mange nye å bli kjent med. 

Lørdag kveld pyntet deltakerne seg opp til fest- 
middag med påfølgende diskotek der over to timer 
ble fylt opp av talentfulle medlemmer som ville 
danse, synge og lese dikt. 

Familiesamlingen for barn, sommerleir for ungdom og 35+ samlingen 
for de «midt i livet» skulle i år slås sammen til én stor samling for alle 
medlemmer, der formålet var å la medlemmene møtes på tvers av alders-
grupper, og velge program ut i fra felles interesser i stedet for å danne 
grupperinger etter alder

tekst: redaksjonen foto: Thomas Rikardsen/Ina Merkesdal

STORSAMLINGEN



Som ny i NORILCO så har råd, åpen-
het og støtten betydd mye. Jeg synes 
dette diktet jeg har skrevet passet 
bra, fortalte Iselin Lima Aasberg (26), 
før hun fremførte sitt dikt på under-
holdningskvelden på lørdag: 

NORILCO STORSAMLING

Når ting er vanskelig og jeg er lei, er det Norilco 

jeg tenker på. Da vil jeg huske det dere gjorde og 

det dere sa. Da vil det vi har sammen være viktig.

Når det regner og verden gråter, når jeg tenker 

på livets gåter. Når sola steiker og jeg er varm, 

kunne jeg trengt deres trøstende arm.

Da vil jeg huske dere når vinteren kommer. Når 

det virker så lenge til sol og sommer. Da vil jeg 

huske deres støtte og godhet. 

Styreleder, Jane Halvorsen er stolt og rørt over alle 
talentene som turte å vise seg frem på scenen. 

- Jeg vet ikke om de forstår selv hvor viktige forbilder 
de blir for hverandre når de våger seg opp på scenen 
på en arena som dette.  De spiller en helt utrolig 
viktig rolle, og jeg er stolt og glad for at de så velvillig 
ønsker å bidra -helt uoppfordret! 

På samlingen kom både medlemmer som møtte 
NORILCO for første gang, og medlemmer som har 
vært aktive i foreningen i mange år. Selv om behovet 
kanskje endrer seg med ens erfaringer er det ikke 
tvil om at både nye og erfarne medlemmer hadde 
utbytte av samlingen. I evalueringen beskriver en 
deltaker essensen i samlingen enkelt:   

Den yngste deltakeren var påmeldt allerede før hun ble født!



- Jeg har møtt andre som er som meg, og som let-
tere kan sette seg inn i min situasjon. Man føler 
seg litt tryggere rundt dem enn når man er med 
folk som egentlig ikke kan sette seg inn i hvordan 
du har det. Alle er liksom i samme båt, og man 
trenger ikke å forklare så mye for de skjønner 
hvordan det er. Å møte andre i samme situasjon 
kan være viktigere enn man tror, for noen mer 
enn andre. 

Samlingen hadde ingen nedre eller øvre alders-
grense. Den eldste deltakeren var over 80 år 
og den yngste deltakeren var påmeldt allerede 
før hun ble født! Barna fant fort tonen sammen, 
mens foreldrene fant sin støtte i hverandre. 

- For oss er disse samlingene gull verdt. Det er 
høydepunktet for barna hver høst når de møter 
kjente fra hele landet. I tillegg er vi i en fase nå, 
hvor barnet vårt syns at stomi er kjipt. Det å 
skulle dusje på skolen er uaktuelt sammen med 
andre. Da er det så avslappende å komme på 
samling, hvor dette ikke er noe problem. Her er 
mange i samme situasjon. For oss foreldre er 
det svært nyttig å kunne snakke med andre som 
ligger foran oss i skoleløpet; Hvilke utfordringer 
som står for tur, og hvordan disse kan løses. I 
tillegg er det mye nyttig informasjon om utstyr 
og lignende.

Styreleder Jane Halvorsen er fornøyd med 
gjennomføringen, og stolt av all frivilligheten 
som gjorde det hele mulig. 

- Dette er ikke noe vi har råd til å gjøre hvert år, 
men jeg er utrolig stolt og glad for at vi fikk det til 
i år, og at så mange frivillige gjorde sitt beste for 
å få denne samlingen så bra som mulig. Det har 
lett for å bli sånn at man bare drar på medlem-
saktiviteter med andre i samme aldersgruppe 
som en selv, men jeg tror vi har veldig stor nytte 
av å møtes på tvers av aldersgruppene og se hvor 
mye vi har til felles en gang innimellom. - Kanskje 
får vi til noe lignende igjen om noen år, sier Jane 
med glimt i øyet. 

www.kv in to .no
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«Alle er liksom i samme båt, og man 
trenger ikke å forklare så mye for de 
skjønner hvordan det er. Å møte andre 
i samme situasjon kan være viktigere 
enn man tror, for noen mer enn andre»



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
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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

Urostomikonferansen 2018
Det er omtrent femti personer som har møtt opp på Urostomikonferansen 
2018 for å høre om det tabubelagte temaet «urostomi». Blant disse 
er kvinner og menn i alle aldre. Den yngste deltakeren er bare 5 år og 
sjarmerer publikum når hun på scenen ønsker alle velkommen til urostomi-
konferansen 2018.

tekst: Malin Svinnland foto: Malin Svinndal/Lene Sandvik

Kirurgen Alexander Schultz starter på sitt dypt-
gående foredrag om hvordan man konstruerer en 
urostomi. Samtidig hviskes det i salen om at Schultz 
er en dyktig kirurg. Mange av de oppmøtte har selv 
latt seg operere av dr. Schultz, og flere tilskuere 
nevner at han har vært redningen for deres stomi. 
Å konstruere en stomi er en ting, men å få den til å 
passe til den enkelte er en kunst. Det er flere faktorer 
som må tas hensyn til. For flere i salen er dr. Schultz 
en stjerne i det å konstruere stomier som pasientene 
kan leve godt med. 

Stomisykepleier Marianne Stange er ingen mindre 
stjerne for forsamlingen der hun gjengir viktige og 
intime spørsmål som hun ofte får fra stomiopererte. 
Stange har sett og hørt det meste fra stomiopererte 
og kjenner til den usikkerheten de nyopererte kan ha 
etter operasjonen.

- Kvaliteten på oppfølgingen etter stomiopera-
sjonen har mye å si for livskvaliteten etterpå, sier 
Stange før hun snakker om viktigheten av de fortrolige 
samtalene med pasienten.
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Kan jeg spise krydret mat og drikke vin? Klarer jeg å 
stelle stomien selv? Kan jeg ha sex?
Dette er bare noen av spørsmålene Stange får til 
daglig som stomisykepleier. Stange forklarer at et av 
spørsmålene som går igjen veldig ofte er spørsmål 
om seksualiteten. «Hva om jeg treffer noen jeg liker 
på byen?» 

Stomisykepleieren sier at hun pleier å øve med 
pasientene på hvordan de skal fortelle en person de 
liker at de har stomi. 

- Du må si det høyere! Du må si det høyt og tydelig, 
sier Stange.

Det er veldig mange stomiopererte som senker stem-
men når de skal snakke om stomi. Det er veldig synd, 
da det er med på å opprettholde at stomi forblir tabu. 
Andre spørsmål som stomiopererte ofte er opptatt 
er om de kan reise med stomi. De bekymrer seg ofte 
for at de skal bli stoppet på flyplassen. Stange spør 
hvor mange som har blitt stoppet i flykontrollen 
og over halvparten av salen rekker hånden i været. 
Mange nevner at de pleier å reise med stomikort som 
blant annet NORILCO sender ut. En fleiper med at han 
reiste uten og spurte om de i kontrollen ville kikke på 
posen. Mange i salen har et avslappet forhold til sin 
stomi, samtidig kan veien fra å være nyoperert til å bli 
avslappet være veldig lang. Derfor er det viktig med 
samspill med pasienten og at pasienten får svar på 
sine spørsmål etter operasjonen.

En som forteller om veien mot det å bli komfortabel 
med egen stomi er foredragsholder Camilla Tjessem. 
Hun har to stomier, en for avføring og en for urin. For 
Tjessem handler livet med stomi mye om hva man 
gjør det til selv. Alle har gode og dårlige dager, men 
til syvende og sist handler det om egen innstilling og 
hva slags holdning man har til egen kropp. Og det er 
ingen tvil om hvilken innstilling Rogalandsjenta har 
valgt. Hun stråler av selvtillit og sprer plussgrader 
i rommet når hun snakker om hvor viktig det er for 
henne å kunne hjelpe andre med stomi til å tørre å 
velge samme innstilling som henne. Kan lekkasje 
på en konsert og lekkasje på tur i fjellet snus til noe 
positivt?

- Tante du står og tisser som en mann! Tjessem 
siterer sin niese som den gang var 3 år og nettopp 
hadde fått vite om urostomien hennes.

Å bryte ned tabuer handler mye om å dele informas-
jon med de som ønsker å lære mer. Tjessem sier hun 
stort sett opplever både nysgjerrighet og forståelse 
rundt det å ha stomi. Dette er med på å normalisere 
situasjonen og det er et viktig budskap til de mange 
oppmøtte i salen.

Det er veldig mange stomiopererte som senker stemmen 
når de skal snakke om stomi. Det er veldig synd, da det er 
med på å opprettholde at stomi forblir tabu. 



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.

Vinner av fotokonkurransen:
Martin Sandvik tar sats og hopper ut i det kalde vannet.

En annen som er med på å bryte ned tabuer er 
vinneren av fotokonkurransen, Martin Sandvik. 
Vinnerbildet viser en ung gutt bakfra som hopper 
ut i vannet i bare adams drakt og en urostomipose 
flagrende.

- Det var veldig kaldt i vannet! Svarer vinneren til 
stor latter for hele forsamlingen.

Arrangementet tok opp mange viktige temaer 
rundt det å ha urostomi. Alt fra kirurgiens kunst til 
viktige fortrolige samtaler etter operasjonen og 
hvordan man kan bryte ned tabuer. Tilskuerne fikk 
også stille spørsmål til et panel med leverandører 
av utstyr for urostomi. Her fikk de svar på hvilke 
nyheter som kommer på markedet og gitt innspill 
om egne erfaringer med produktene.
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NORILCO PORTRETTET

Hvor kommer du fra, og hva er  
bakgrunnen din og alder?
- Jeg er 27 år og kommer fra 
Rygge i Østfold, og har en master i 
helseøkonomi, politikk og ledelse fra 
Universitetet i Oslo.

Hva skal du gjøre
her hos oss i
sekretariatet?
- Jeg møter deg via e-post og telefon 
når det gjelder medlemsregisteret 
og økonomi. Jeg skal også holde 
kontakten med distriktsavdelingene 
og rapportering, og ta i et tak der det 
trengs.

Hva engasjerer deg, og er det noe
du gleder deg til?
- Med den utdannelsen jeg har, har 
jeg fått et godt innblikk i helse-

Norge og ser både viktigheten av 
og fordelene med sterke pasient-
organisasjoner. Jeg gleder meg til 
å jobbe tettere på denne siden av 
helsevesenet og lære mer om hvilken 
påvirkningskraft NORILCO har og 
hvor viktig organisasjonen er for alle 
som er tilknyttet.

Hva er en god arbeidsdag for deg? 
- For meg handler det om å ha gode 
kollegaer og godt samhold hvor 
terskelen for å stille spørsmål og dis-
kutere ulike problemstillinger er lav. 
Jeg tror det er viktig at man klarer 
å se hverandre og bygge opp gode 
relasjoner, og at man gjennom det 
jobber bedre sammen. 

Har du et skjult talent?
- Jeg er flink til å sy!

Posedeodorant – Stomi – fjerner lukt;

I luften På klær I posen

Ynolens Parfymefri Luktfjerner

Max 30⁰ helling ved bruk.

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

Fersk i administrasjonen!
Heisan, Marthe Helene Sandli, og velkommen til oss i NORILCO



- 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. © 2018-10. Alle rettigheter er forbeholdt Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark

Kent var en av de første i Norge som fikk prøve 
SenSura Mio® Convex Flip. Han har stomi med 
brokk og slet med tilpasningen av flat hudplate. 
Hudplaten Kent brukte tidligere festet seg ikke 
tett over brokket og kunne folde og rynke seg. 
Dette førte ofte til lekkasjeproblematikk. Vi lot 
Kent få prøve vår nye hudplate og han forteller: 
“SenSura Mio Convex Flip fester seg godt rundt 
brokket mitt. Jeg føler meg trygg på at 
stomiutstyret sitter godt hele tiden”.  

“ SenSura Mio Convex Flip 
sitter godt over brokket, 
selv når jeg er i aktivitet”

 - Kent 63 år

SenSura Mio® Convex Flip er en kurvet og 
stjerneformet hudplate, som øker kontaktflaten 
mellom hud og kleber.  

N
orilco.novem

ber
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NORILCO

Dette skjer

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

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 
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

Julekos 
Tid: 27. november kl. 18:30 – 21:30

NORILCO AUST-AGDER
40 års jubileumsfest 
Tid: 03. - 04. november kl. 18:00 - 21:00
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 BERGEN
LMS-kurs: Å leve med stomi 
Tid: 12. november kl. 09:00 – 16:00
Sted: Lærings- og meistringssenteret i Bergen, Ulriksdal
 2, 4. etasje
Kurs for deg som er ferdig behandla og har ein perma-
nent colo- eller ileostomi, og pårørande.

LOKALT

PÅMELDING: Legehenvisning sendes Lærings- og 
meistringssenteret i Bergen, Ulriksdal 2, 5009 Bergen. 
Påmeldingsfrist to veker før kursstart. Meld frå i tilvis-
ingen om du har pårørande som deltar.

Meir opplysningar om kurset hos Stomiklinikken HUS 
tlf. 55 97 29 25, Lærings- og mestringssenteret i Bergen 
tlf. 55 97 47 80.

Julebord – A magical moment 
med Hanne Krogh
Tid: 7. desember kl. 17:00
Sted: Konsert i Grieghallen/julebuffet i eget lokale

450 kr pr medlem / 1650 kr for ikke medlem
Vil du bli med? ring Eli 92455439 for å høre om det er 
ledige billetter - hvis, har vi bindende påmelding 
(evt. send mail elima@live.no)

NORILCO NORD-ROGALAND
Temakveld
Tid: 27. november kl. 19:00
Sted: Boots apotek, Skippergt.11 / Haugesund

Påmelding innen 23.11.2018 til Torunn Robberstad Strand:
t.strand@boots.no eller tlf.: 936 76 075

Julemøte
Tid: 04. desember kl. 18:30
Sted: Haraldsvang

NORILCO NORDLAND
Medlemstreff/julemiddag i Bodø
Tid: Tirsdag 27. november kl. 18:00
Sted: Restaurant Bjørk i Glasshuset, Bodø

Det sendes ut egen invitasjon med frist for bindende 
påmelding. Mer informasjon følger.

Medlemstreff med julemiddag
i Mosjøen
Tid: Lørdag 1. desember kl. 16:00
Sted: Restaurant Milano, Mosjøen.

Det sendes ut egen invitasjon med bindende påmelding. 
Mer informasjon følger.

LOKALT



LOKALT

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 
Opp av stolen - turgruppe 
- Rogaland arboretet
Tid: 7. november kl. 18:00 
Sted: Oppmøte ved nedre bom på parkeringsplass.

Selv på høsten kan arboretet være et flott sted å gå. 
Kom og bli med og opplev en høstkveld i arboretet!
Vi går en runde på ca. 45-50 minutter på grusstier. Vi tar 
oss en rast underveis (under tak hvis regn). Kanskje blir det 
en naturquiz... Kontaktperson Jane 481 19 034

Opp av stolen - turgruppe
- Fritz Røed parken
Tid: 21. november kl. 18:00 
Sted: Oppmøte ved Bryne mølle, Reeveien

Visste du at Bryne har en flott park langs Kongo? Bli med 
og opplev parken, skulpturene og et kafetreff på jord-
bærpikene på toppen av alt. Vandring i Fritz Røedparken 
i Bryne. Vi spanderer kaffe/te/kakao på dem som er med. 
Ansvarlig Marianne 948 28 053

LOKALT

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

Julebord 2018
Tid: 24. november kl. 18:00
Sted: :Tananger

I år som i fjor benytter vi oss av flotte omgivelser på 
Hummeren hotell i Tananger. Med utsikt til Tananger 
havn og jentene på Flatholmen, skal vi nyte god mat, god 
drikke og hverandres selskap.
Påmelding senest 2. november, kontakt Marianne Reve 
tlf. 948 28 053 for mer informasjon/ledig plass

Opp av stolen - turgruppe
- julebyen Stavanger
Tid: 5. desember kl. 18:00
Sted: Oppmøte ved ventehall togstasjon

Vil du oppleve julegatene sammen med oss? Vi rusler 
rundt i gatene, uten noe stress, tar inn på et koselig 
sted og nyter varm (eller kald) drikke og lar drøsen gå. 
Julebyen Stavanger med kafetreff. Dette passer for alle 
som ønsker å være med og kople ut litt i julestria. Siste 
turgruppe i 2018.

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

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

NORILCO VESTFOLD
Julemøte på Furulund Kro
Tid: 29. november kl. 18:30
Vi ønsker alle medlemmer velkommen til juleribbe 
og kos i Stokke!

NORILCO ØSTFOLD
Julemøte
Tid: 30. november kl. 18:00
Sted: Odd Fellow, Fredrikstad 

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

NORILCO



28

NORILCO SIDEN SIST

NORILCO i Oslos bybilde
Tradisjonen tro benyttet vi siste lørdag i august til 
forsøk på å gjøre NORILCO litt mer kjent for Oslos 
befolkning og noen av byens tilreisende. Tidligere 
har vi holdt til ved Nationalteatret, men i år var 
"NORILCO i Bybildet" lokalisert til Youngstorget. I 
deilig sensommervær var dette et fint sted å samles, 
og mange stoppet opp ved standen vår. Hvorvidt det 
var av nyskjerrighet på hva NORILCO er, eller om det 
skyldes at Jorid også i år hadde fått med seg Garde-
robefosilene til å underholde, kan kanskje diskuteres. 
Det er ikke til å komme fra at fin musikk nok er vel så 
lokkende som en pose på magen!  Derfor en stor takk 
til fosilene som var med på gjøre arrangementet til 
en suksess. Og så får vi håpe at i det minste noen fikk 
øynene opp for hva NORILCO står for. 

Tekst/Foto: Espen Stang

Siden sist
OSLO

Fortykningsmiddel
Helfo varenr: 902658

Posedeodorant

- Reduserer luftplager 
- Gir økt komfort 
- Reduserer lydplager
- Forenkler tømming

Helfo varenr: 900538

- Fjerne dårlig lukt 
- Etterlater en frisk duft 
   av sitron og lime 
- 900 doser pr boks 
- Praktisk størrelse

VEST-AGDER

På et nystrøket laken, lå en 
kvinne helt…
Denne litt spesielle overskriften skal fortelle at NO-
RILCO Vest-Agders tur til Danmark i månedskiftet 
august/september inneholdt ganske mye kultur. 
Linjene over er Herman Wildenweys, og leserne må 
nesten enten gjette seg til resten eller bruke google.

Superspeed brakte de de 21 deltagerne kjapt, effek-
tivt og mette til Hirtshals der antallet ble til 23. 
Så bar det med buss til ærverdige Brøndums hotell i 
Skagen der det ble en kjapp lunsj før turen gikk noen få 
skritt til Skagen museum og en imponerende utstilling 
av Skagenmalernes arbeider. Der ble Krøyers arbeider 
viet mest oppmerksomhet.

I Frederikshavn, der norilcanerne kom senere på 
ettermiddagen, var det Tordenskioldsdager denne 
helgen. Rundt Krutthuset i byen drev røyken fra utal-
lige bål der diverse godsaker ble grillet og stekt over 
åpen flamme. Det ble solgt øl og mjød og tidsriktige 
antrekk fra 300 år tilbake. Stilfulle uniformer og vakre 
kjoler – samt parykker dominerte, mens det fra tid til 
annen ble både kriget og ikke minst saluttert. Så vidt 
vites kom alle fra NORILCO Vest-Agder fra dette med 
trommehinnene intakte.

Utover kvelden ble det enda mer kultur med både 
diktlesing og sang om Reinert med beinet – sørlendin-
gen som ble fanget og neste spist av de ville. Heldigvis 
hadde Reinert trebein, noe de ville syntes smakte 
veldig ille!

Søndag ettermiddag gled Superspeed inn på havna 
i Kristiansand. Blant de mange om bord var 21 gode 
og mette samt litt trette medlemmer av NORILCO 
Vest-Agder!

Tekst/Foto: Arne Holte
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NORDLAND

Med våre produkter 
kan det sprayes i 

alle vinkler

Ubri Medical Ltd | 47 41 34 31 81  | post@ubrimedical.no | www.ubrimedical.no

Norilco Nord-Rogaland på
jubileumstur 
Norilco Nord-Rogaland har i år 40-årsjubileum og 
markerte det med dagstur til Eikemo i Åkrafjorden. 
Eikemo ligg på nordsida av Åkrafjorden i Hordaland 
og er kjent frå TV-serien "Der ingen skulle tru at 
nokon kunne bu". Det er ei veglaus bygd med fire 
fastbuande. 

Vi var ein flott gjeng på 29 som møttest på Åkrafjord-
tunet lørdag 25. august. Turen starta frå kai på Teig-
land kl. 11.00, og guiden vår for turen var Nina Kalt-
wasser. Vi steig om bord på båten MS Stein Viking 
som førte oss over fjorden til Eikemo kai. Der blei vi 
møtt av Geir Arne Eikemo som var både traktorførar 
og kjentmann. Han tok oss med på traktorsafari først 
til sjølve plassen Eikemo som ligg 3 km frå sjøen og 

så vidare til Eikemostølen som ligg enda 3 km lenger 
oppe i fjellet og som var sjølve hovudmålet for turen. 
Geir Arne fortalde med alvor og humor om liv og 
lagnad for gardar og folk før og no, mens traktoren 
og den spesialtilpassa hengaren med 28 sitjeplassar 
snodde seg opp den smale og spanande vegen til 
gardane og så til stølen. Ingen av bilane på Eikemo er 
registrerte, og for Geir Arnes eigen del var han ikkje 
gamle karen før han kunne køyre bil. Han hadde køyrt 
både prest og lensmann til gards før han var 14 år. 
Det blei aldri spurt etter førarkort eller alder, så dei 
var vel glade for å få skyss til gards.

Vel oppe på stølen var det tid for nye historier og 
fyring i ei grue inne i lavvoen der vi skulle få servert 
ein betre lunch med rømmegraut, spekemat, flatbrød 
og saft. Til slutt var det kaffe kokt på bål med lefse til. 
Det blei ei fin stund rundt bålet med god mat og gode 
historier. Så var det tid for omvising rundt stølsbyg- 
ningane og fotografering av flotte motiv. 

Etter nokre fantastisk flotte timar på stølen, var 
det tid for retur til Eikemo kai og ein båttur med MS 
Stein Viking. Der fekk vi nærkontakt med den fantas-
tisk flotte Langfossen som er kåra til ein av verdas 
ti vakraste fossar med eit fall på ca. 600 m. Vi gjekk 
så nær at vi kunne fylle opp koppar og kar med friskt 
fjellvatn. Fantastisk. 

Etter ein guida båttur langs Åkrafjorden var det ein 
fornøgd gjeng som steig i land på Teigland kai etter 6 
timar på tur. 

Tekst/Foto: Bjørn Forthun



KOMP 
Hold kontakten med familiemedlemmer gjennom 
bilder, tekstmeldinger og videosamtaler gjennom 
ny teknologi

Mange eldre opplever ensomhet og isolasjon. 
Med KOMP blir det lettere å ha sosial kontakt 
med familie og venner - selv om man ikke kommer 
seg ut eller mangler tekniske ferdigheter. Kreft-
foreningen har 80 KOMP-er de ønsker å låne ut 
til eldre personer som har eller har hatt kreft, 
og som kan ha nytte av den til å opprettholde 
kontakt med sine nærmeste.

Sosial isolasjon og ensomhet rammer de mest 
sårbare menneskene i samfunnet hardest. To av 
de mest utsatte gruppene er eldre over 80, og 
barn og ungdom.

Hva er KOMP?
KOMP er en dataskjerm med innebygd teknologi 
som ser ut som et stort nettbrett, men er vesentlig 
enklere i bruk. Man trenger kun å slå den av og på 
- familie eller venner tar seg av resten fra en app. 
Den er skreddersydd for seniorer med begrensede 
digitale ferdigheter og redusert syn, hørsel eller 
motorikk.

Smarttelefoner og nettbrett egner seg ikke for 
alle. Når vi blir eldre endrer funksjonsnivået vårt 
seg, og det kan være vanskelig å bruke moderne 
teknologiske hjelpemidler. Samtidig foregår mer 
og mer av kontakten mellom familie og venner i 
dag gjennom digitale kanaler. Det fører til at noen 
utsatte grupper faller utenfor.

KOMP lar digitale barn og barnebarn dele bilder, 
meldinger og gjennomføre videosamtaler med 
sine analoge besteforeldre takket være No Isola-
tion KOMP kommunikasjonsenhet. 

NYTTIG

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

NULeder
Camilla Tjessem • 986 11 160
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 Johanne Heggelund • 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:

TAST 2



Avsender: NORILCO, Pb. 78 Sentrum, 0101 OSLO

B

Sår hud rundt stomien?
Da er Aurum® førstevalget!

Alle platene i Aurum® serien inneholder Manuka honning fra New Zealand.
Manuka honning er antibakteriell, forebygger og behandler sår hud.

Se mer på welland.no / post@welland.no


