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Kreftfri - ikke nødvendigvis frisk NU Vinterleir Status for stomiopererte i Helse Nord 
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Velkommen til 
me+™ recovery
- et opptreningsprogram 
for deg med stomi

reco   ery

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål 
rundt våre produkter eller tjenester. 

Ring eller send oss en epost. 
Telefon: 800 30 995
Epost: convatec.kundeservice@convatec.com
www.convatec.no

me+ recovery har fokus på rehabilitering 
etter gjennomgått bukoperasjon.

Programmet er inndelt i tre faser: Grønn, Blå og Lilla. 
Lenger ned på siden vil du se ett eksempel på en 
øvelse fra hver fase. 

Ved å gå inn på vår hjemmeside convatec.no vil du få 
tilgang til alle videoer fra disse fasene. Øvelsene er 
enkle og skånsomme med fokus på å få deg tilbake i 
form med overskudd og økt selvfølelse som et resultat.

Ved å melde deg inn i vår kundeklubb me+, vil du 
få tilsendt hele programmet med alle øvelser og 
forklaringer samlet i en egen treningsbok. 

Fase 1
Fase 2

Fase 3

Grønn

Blå

Lilla

GRØNN FASE 1:
Grunnleggende

BLÅ FASE 2: 
Fremgang

LILLA FASE 3: 
I Form 
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STYRELEDER JANE HALVORSEN

E-post jane.halvorsen@norilco.no

Kjære leser!

Du holder nå 2019s andre utgave av medlemsbladet 
til NORILCO i hånden, og i denne utgaven kan du 
vente deg masse interessant lesestoff. Innholdet 
er variert, og jeg håper det er noen saker for enhver 
smak. NORILCO er i likhet med dette bladet variert, 
både med tanke på aktivitetene vi har, men også 
hvem som er aktuelle medlemmer. Etter innlem-
mingen av mage- og tarmkreft for noen år tilbake, 
har vi som forening fått mange diagnoser som vi skal 
organisere og ta vare på. Vi er en relativt liten foren-
ing med begrensede ressurser, og vi få ikke gjort alt 
vi ønsker. Vi forsøker å gjøre så mye som mulig for så 
mange som mulig, men det vil likevel si at vi både må 
prioritere og forsøke å balansere hva vi har fokus på. 
Det finnes mange forskjellige operasjonsmetoder 
innenfor stomi og reservoar, og det finnes mange 
årsaker til stomi. I tillegg organiserer vi mange kreft-
diagnoser – noen som kan føre til stomi og andre 
som sjelden eller aldri gjør det. Dette gjør at det kan 
være utfordrende å sette sammen et blad som er 
interessant for så mange som mulig- og ikke minst, 
vi forsøker å ha et medlemstilbud som appellerer 
til hele potensialet vi har i medlemsgrunnlaget vårt. 
Dette er vanskelig, men vi gjør så godt vi kan.

En annen måte å tenke medlemssegmenter på er 
alder. NORILCO er en forening med en gjennom-
snittsalder på godt over 60 år, men vi har også 
tilbud rettet mot yngre aldersgrupper. Vi har en 
foreldregruppe som i disse dager er i ferd med å 
planlegge årets familiesamling. Dette er en liten, men 
viktig gruppe for foreningen – noe representantskaps-
møtet 2018 tydeliggjorde med å gjøre en vedtekts-
endring som styrket barne- og familiearbeidets 

rolle i foreningen. En annen viktig gruppe er ungdom-
men og de unge voksne. NORILCOs Ungdom er for 
våre medlemmer mellom 15 og 35 år, og de gjør en 
veldig god jobb for at de som står mellom barne- og 
voksenlivet skal ha et forståelsesfullt og inkluderende 
felleskap å delta i. I dette nummeret kan du lese om 
NUs årlige vinterleir – og det ser ut til at de har hatt 
nok en fin samling!

NORILCO har et sekretariat som hjelper hovedstyret 
sette handlingsplanen ut i livet, og som sørger for at 
alt det administrative arbeidet foreningsdrift fører 
med seg, blir gjort. Sekretariatet har til vanlig fire 
ansatte, og nå går to av våre ansatte videre. Marthe 
som har vært ansatt som vikar for en i foreldreper-
misjon går videre til en ny og spennende jobb. Det 
samme gjør daglig leder Simen Brændhaugen, som 
har vært ansatt hos oss i tre og et halvt år. Jeg takker 
dem begge for et godt samarbeid og ønsker de lykke 
til videre. Dette betyr også at vi får nye fjes inn. Vi har 
ansatt Roy Aleksander Farstad som ny daglig leder. 
Han starter i mai – og vi gleder oss til å få ham med 
på laget! 

God lesning!

Klem fra Jane Halvorsen
Styreleder
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Stomi kan være ekstra 
utfordrende for unge
Det er forsket lite på hvordan det er for barn og unge å leve med stomi. 
De få studiene som er gjort, viser at å ha «pose på magen» er utfordrende 
og at helsepersonell vet for lite

Det er publisert en rekke kvalitative studier om 
voksnes opplevelse av det å leve med stomi. Forsk-
ningen fokuserer på den psykiske, fysiske og sosiale 
endringen knyttet til det å få en stomi, samt konse-
kvensene det får for personene. Litteraturgjennom-
gangen viser at forskning relatert til unge voksne, 
ungdom og barn med permanent stomi er begrenset. 
De studiene som er gjort, viser at livet med stomi 
er utfordrende og at helsepersonell har begrenset 
kunnskap om den enkeltes personlige erfaringer.

I perioden desember 2017 til mars 2018 ble studien 
«Unge voksnes erfaring med permanent stomi» 
gjennomført som Silje Krabbes masteroppgave. 
Studien omhandler det å leve med ulike former for 
permanent stomi som barn, ungdom og ung voksen. 
Studien har et kvalitativt forskningsdesign i form av 
åpne tematisk intervju. Silje Krabbe gjennomførte 
dybdeintervjuer med seks unge voksne. Resultat-
ene fra studien vil bli publisert i et internasjonalt 
tidsskrift i løpet av 2019 og kan derfor ikke deles her. 
Resultatene fra litteraturgjennomgang av tidligere 
forskning gjennomført i forbindelse med masteropp-
gaven presenteres i denne artikkelen.

Hva er stomi?
Ordet stomi betyr munn eller åpning. I medisinsk 
sammenheng brukes ordet om en kunstig kropps- 
åpning, i dette tilfellet fra tarm eller urinveier. 
Stomien konstrueres kirurgisk ved at en del av tarmen 
ledes ut gjennom en åpning i bukveggen, og sys fast 
til huden. Avføring eller urin samles i en stomipose på 
magen som tømmes eller byttes ved behov. 
 Hensikten er å avlaste eller erstatte et sykt eller 
ikke fungerende organ.

I Norge lever rundt 20 000 mennesker med ulike 

former for uro- eller tarmstomi (1). Det utføres 
mellom 3–4000 stomioperasjoner årlig, og cirka 75 
prosent er permanente stomier (1).

Det finnes ulike typer tarmstomi. Ved ileostomi legges 
tynntarmen vanligvis ut på høyre side av abdomen 
(2). Ileostomi anlegges ved sykdom eller skade som 
rammer tykktarm, for eksempel kreft, inflammator-
isk tarmsykdom (IBD), kronisk betennelsestilstand, 
medfødt misdannelse eller alvorlig obstipasjon. Ved 
kolostomi legges tykktarmen vanligvis ut på venstre 
side av abdomen (2). Hos voksne er den vanligste 
årsaken til kolostomi en kreftdiagnose (1). Kolostomi 
kan også anlegges som følge av betennelsestilstand i 
tarmen, medfødt misdannelse eller skade/traume (1).

Den vanligste årsaken til anleggelse av urostomi er 
kreft i blæren. Noen sjeldne medfødte tilstander, 
sykdommer eller skader kan også medføre behov for 
anleggelse av urostomi. I Norge får årlig nærmere 
400 personer anlagt urostomi eller et reservoar 
for urin (1). Den vanligste løsningen er å kople urin-
lederne på et tarmsegment som legges ut gjennom 
huden som en stomi, og urin samles i en stomipose. 
En annen løsning er å konstruere et reservoar for urin 
av tynntarm. Dette reservoaret tømmes regelmessig 
ved hjelp av kateter, og man får enkontinent løsning (3).

Takler det ulikt
Gjennom årene som barnesykepleiere og stomisyke-
pleiere har vi truffet mange barn og unge som lever 
med stomi. For enkelte har det hatt store konsekven-
ser for det psykososiale, sosiale og fysiske livet de 
lever. Samtidig har vi møtt barn, ungdom og familier 
hvor stomien har blitt en god løsning som gir økt 
livskvalitet.

Forfattere: Silje Helen Krabbe, Astrid Ingeborg Austrheim, Hanne Rishovd Ambrose
Foto: Hanne Rishovd Ambrose/billedbank
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For flere var alternativet inkontinens for urin eller 
avføring og de har lært seg å leve med stomien på 
godt og vond. Mange familier har valgt å fortelle 
åpent om at barnet har stomi til familie, venner, 
barnehage og skole. Andre familier har valgt å holde 
informasjonen i nær familie.

Under oppfølgningen av barn og deres foreldre kan 
en noen ganger reflektere over hvordan stomien 
omtales, og hvordan stomien må «vises fram» under 
sykehusopphold. For de fleste av oss foregår toalett-
besøk i et lukket rom, det er privat, intimt og sensitivt. 
Under sykehusinnleggelser og kontroller blir toalett-
besøk noe en må dele. Helsepersonell skal mene noe 
om stomien, tarminnholdet, luft, lukt eller urin.

Møtet med stomisykepleier bidrar til en viktig for-
ståelse av hva som er normalt og unormalt i forhold 
til stomien. Det er likevel vanskelig å sette seg inn 
i hvordan det oppleves at andre skal mene noe om 
både stomien og avføringen din. Hvordan oppleves 
og erfares dette for barn og ungdom? Ungdomstiden 
kan være komplisert og utfordrende nok som den er.

«Hvordan er det å være ungdom og ung voksen og 
leve med denne annerledesheten, og det at en går på 
toalettet på en annen måte?» er problemstillingen 
som var bakgrunnen for valg av tema til masterstudi-
en til Krabbe. Hun så behovet for å beskrive og bidra 
til en bredere forståelse av hvordan unge voksne 
opplever å leve med permanent stomi, og hvilken 
betydning det har hatt for barne- og ungdomsårene.

Fram til 1990 var forskning rundt det å leve med 
stomi i hovedsak gjort med en kvantitativ tilnærm-
ing. Det ble brukt strukturerte livskvalitetsskjemaer 
og instrumenter for å undersøke opplevelse og 
erfaring med stomi (4). Kvantitativ forskning bidrar 
til økt informasjon om det å leve med stomi, men gir 
begrenset mulighet til beskrivelse av den personlige 
opplevelsen (4, 5).

Studier om voksne 
I de senere årene er det publisert en rekke kvalita-
tive studier om voksnes opplevelse av det å leve med 
stomi. Hovedvekten av studiene fokuserer på den 
psykiske, fysiske og sosiale endringen knyttet til det 
å få en stomi, samt hvilke konsekvenser det får for 
personene (4, 6–9).

Studier viser at voksne som får stomi legger vekt 
på at det er krevende at de får en ny og annerledes 
kropp, enkelte beskriver kroppen som ødelagt. Den 
har ikke lengre de samme funksjoner, og den oppleves 
ikke som hel. (4, 6, 7, 10). Kroppen kan oppleves som 
fremmed, og noen har en negativ kroppsfølelse og dis-
tanserer seg fra kroppen sin. Det er beskrevet at den 
«nye kroppen» gjør at personen føler seg annerledes 
enn andre (6). Det å få en stomi innebærer en stor en-
dring som påvirker personens livssituasjon, selvbilde, 
kroppsbilde og kroppsfølelse (4, 6–8, 10–12).

Forskningen beskriver hvordan livet med stomi skaper 
begrensninger for livsførsel, både i forhold til daglige 
aktiviteter, yrke, sosiale sammenhenger og i intime 
relasjoner (4, 6, 7, 13). Det kan handle om å kle seg 
annerledes for å skjule stomiposen, unngå situasjoner 
der tilgangen til toalett er uviss, eller at en bevisst 
unngår sosiale settinger der man kan møte nye men-
nesker. Livet med stomi innebærer for noen en følelse 
av tap av muligheten til å bestemme over eget liv.

Det å leve med stomi kan også forbedre hverdagen 
når stomien er velfungerende og bandasjering uprob-
lematisk, men kan også innebære det helt motsatte. 
Komplikasjoner og utfordringer i forhold til det å ha 
stomi kan være vanskelige å håndtere (4, 6, 7, 13).

Typiske komplikasjoner
Forskning viser at risikoen for komplikasjoner knyttet 
til stomien er mellom 14 til 79 prosent (14). Komplika-
sjonene deles gjerne inn i stomale eller peristomale 
(hudområdet rundt stomiåpning) komplikasjoner (15).

Møtet med stomisykepleier bidrar til en viktig forståelse 
av hva som er normalt og unormalt i forhold til stomien. Det 
er likevel vanskelig å sette seg inn i hvordan det oppleves at 
andre skal mene noe om både stomien og avføringen din.
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Stomale komplikasjoner kan være separasjon 
mellom hud og stoma, retraksjon, nekrose, prolaps, 
fistel, granulomer (nydannet vev av cellerikt binde-
vev og blodkar), trang stomi eller parastomalt hernia 
(brokk i stomiområdet).

Parastomale komplikasjoner kan være dermatitt 
(betennelsesreaksjon i huden), mekanisk skade, 
hudinfeksjon og andre hudproblemer (15).

Uttalte komplikasjoner og problemer med hyppige 
lekkasjer vanskeliggjør det å delta i vanlige aktiviteter 
som studier, yrkesliv, fritidsaktiviteter og sosialt 
samvær. Lekkasje mellom stomi og stomipose, gir sår 
hud i stomiområdet og vanskeliggjør både bandasjer-
ing og stell av huden. Løs avføring eller store mengder 
tarminnhold eller urin gjør bandasjeringen krevende. 
Mange opplever utfordringer knyttet til luftavgang fra 
tarmstomien som gir lyd. Stomioperert har en ingen 
kontroll over denne funksjonen (2).

Oppfølging og støtte
Veiledning, informasjon og regelmessig oppfølgning 
fra det medisinske teamet, spesielt stomisykepleier, 
vil for mange være helt avgjørende. De får hjelp til å 
finne gode praktiske løsninger som kan gi en enklere 
hverdag og god helse i forhold til stomien (2, 15).

Fra 10–12 års alder er konsultasjoner med barn og 
ungdom alene. Tema som seksualitet, alkohol, tobakk 
og psykososiale forhold rundt det å vokse opp med 
stomi blir tatt opp. Behovene endrer seg med alder 
og modenhet. Kontroll og samtale hos stomisyke-
pleier tar hensyn til dette.

Det å møte andre på samme alder med tilsvarende 
diagnoser eller utfordringer er noe de opplever som 
svært viktig for å håndtere livet med stomi (7, 16, 17). 
Dette er også vår erfaring fra praksis.

Foreldrene er opptatt av tverrfaglig oppfølging og at 
det skal skje uten at de hele tiden må forsikre seg om 
at deres ungdom får den oppfølging som er nødven-
dig eller riktig.

I forhold til å lære seg å leve med stomi vektlegges 
viktigheten av å akseptere situasjonen, og ha en pos-
itiv innstilling. Det er viktig med nødvendig veiledn-
ing og informasjon slik at man tidlig tar ansvar for 
stomistell selv. Hvis dette er krevende, bør personen 
forsøke å overkomme sine begrensninger (12). Mange 
påpeker at støtte fra familie og de nærmeste vennene 
er avgjørende for å kunne håndtere situasjonen.

BELASTENDE: Noen ungdommer skammer seg over å ha en stomipose på magen.



10

NORILCO STOMI

Det som kan gjøre omstendighetene spesielt vanske-
lig er derfor mangel på støtte fra familie og venner. 
Avvisning og frykt for avvisning fra andre oppleves 
som spesielt krevende (12, 17). Personer som har 
utfordringer med å tilpasse seg livet med stomien 
kan bruke lang tid på å lære seg å leve med sin nye 
livssituasjon (12).

Få studier om unge
Litteraturgjennomgangen viser at det er begrenset 
med studier som belyser hvordan livet med stomi 
oppleves av barn og unge (6, 11, 12, 16).

Studier som omhandler ungdom og unge voksne med 
stomi er oftest knyttet opp mot en bestemt diagnose. 
Diagnosenes alvorlighetsgrad og øvrige symptomer 
kan påvirke holdningen til det å få stomi, og det kan 
være vanskelig å sammenlikne ulike helsetilstander 
som krever stomi (4–6, 8–13, 18). Det betyr mye om 
stomien er permanent eller midlertidig, samt om 
stomien er siste og eneste mulige behandling for å 
bli bedre av en sykdom (19). Anleggelse av stomi på 
bakgrunn av langvarige smerter og ubehag kan føre 
til en positiv opplevelse (11).

Flere studier med ungdom eller unge voksne har kun 
inkludert pasienter med inflammatorisk tarmsyk-
dom (6, 9, 13). Hos mange med denne diagnosen vil 
stomien være midlertidig. Personene kan ha andre 
utfordringer i tillegg, som smerteproblematikk og 
ernæringsvansker. En midlertidig stomi kan påvirke 
forholdet og holdningen til stomien (19). I en del 
tilfeller kan personer med inflammatoriske tarmsyk-
dommer være med å planlegge og ta en beslutning i 
forhold til å anlegge stomi. Beslutningsdeltakelse er 
en av faktorene som fremheves som viktig for å få en 
positiv innstilling til egen stomi (10, 11, 18).

Føler seg annerledes
Ungdom og unge voksne beskriver flere av de 
samme temaene og problemene som voksne stomi-
opererte. Ungdomsårene kan være en utfordrende 
og sårbar periode i livet, og for mange unge er det 
fokus på kropp og utseende. Ungdom og yngre voksne 
med stomi fokuserer spesielt på det å føle seg an-
nerledes, og redselen for å bli «dømt» av andre på 
samme alder (10, 11).

Å ha stomi kan bidra til at den enkelte skjemmes og 
er flau over sin egen kropp. Unge voksne beskriver 
frustrasjon og bekymring over egen helse, og 
situasjonen i sin helhet. Et gjennomgående tema er 
«hvorfor skjer dette meg?» og om personen er «skyld 

i egen sykdom» (11). Mange vektlegger at stomien 
skaper uforutsigbarhet som gir begrensninger for 
det livet de lever (11).

De som har levd med stomi fra tidlig alder, beskriver 
ungdomstiden som spesielt utfordrende med isola-
sjon og redsel for avvisning fra andre (12, 16). Det 
handler om bekymringer over eget utseende, egen 
seksualitet og nærhet til andre. Gruppen beskriver 
et ønske om at de hadde hatt kontakt med andre i 
samme situasjon i ungdomstiden. De fremhever nær 
familie som avgjørende for at de klarte å tilpasse seg 
situasjonen (12, 16).

Ny kunnskap
Litteraturgjennomgangen viser at forskning relatert 
til unge voksne, ungdom og barn med permanent 
stomi er begrenset. De studiene som er gjort viser 
at livet med stomi er utfordrende, og helsepersonell 
har begrenset kunnskap om individers personlige 
erfaringer. For mange barn og unge med medfødte 
tilstander som kan gi inkontinens blir anleggelse 
av stomi en løsning for kontinens for urin og/eller 
avføring. Dermed blir stomi noe positivt som gjør 
at de ikke lenger har urin- eller avføringslekkasje. 
Endelig kan de slutte med bleie. Disse pasientene er 
sjelden inkludert i studiene.

Det er et behov for å beskrive hvordan det oppleves 
å leve med stomi i barndom, ungdomstid og som 
ung voksen ut ifra en kvalitativ forskningstilnærm-
ing uten fokus på grunndiagnosen. Artikkelen som 
publiseres i 2019 vil være et bidrag til forståelsen 
av unge voksnes opplevelse av livet med stomi som 
barn og ungdom. Seks unge voksne med medfødte 
misdannelser eller inflammatorisk tarmsykdom ble 
dybdeintervjuet, og funnene gir et innblikk i deres 
personlige opplevelser.

Det er ønskelig med mer forskning på feltet for å 
kunne tilby denne pasientgruppen best mulig opp-
følgning og slik at behandlingsteamet får en dypere 
forståelse for hva pasientene har vært igjennom og 
har behov for av tverrfaglig oppfølging.

Artikkelen er første gang publisert i Sykepleien.no, 
22.02. 2019
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NORILCO HELSE NORD

Else Lindvig i NORILCO Nordland kunne vise til 
kjennskap til at mangelen er stor på stomisykepleiere 
ved Nord-Norges sykehus og fortalte om stor etter-
spørsel fra de stomiopererte. I tillegg ble det belyst at 
hos de få stomipoliklinikkene som eksisterer var det 
for lav kapasitet og mange som trengte dette tilbudet 
ikke var klar over at det fantes. Det at få var klar over at 
stomipoliklinikker var et tilbud, at informasjonen som ble 
gitt ikke var tilstrekkelig, og at stomiopererte generelt 
gikk med en uro etter operasjon, gjorde at NORILCOs tre 
nordligste avdelinger sendte inn en sak til det regionale 
brukerutvalget i Helse Nord. Alle skal få det samme, 
gode helsetil-budet – uansett hvor man bor! 

Astrid Austrheim, leder av Norsk sykepleierforbunds 
faggruppe sykepleiere i stomiomsorg (NSF/SiS), mener 
at dekningen av stomisykepleiere i Helse Nord er skrem-
mende lav. Det NSF/SiS ser er at Helse Nord har sendt 
sykepleiere til videreutdanning innen stomiomsorg, 
men deretter ikke gitt de aktuelle sykepleierne stillinger 
som stomisykepleier, som gjør at deres videreutdanning 
ikke blir brukt til det den skal.  NSF/SiS jobber med å få 
på plass bedre oppfølging av stomiopererte, og er klar 
over hvor alvorlig situasjonen er for pasienter som får 
en så stor endring i livssituasjonen sin. Det finnes veldig 
varierende kunnskap om ulike produkter og bandasjer 
hos helsepersonell uten utdanning innen stomiomsorg. 
Dette fører til både feil- og overforbruk som kunne vært 
unngått hvis stomiomsorgen hadde en bedre tilbud til 
brukerne, sier Astrid Austrheim. Et annet svært viktig 
punkt Austrheim trekker frem er lik behandling uansett 
bosted, noe hun påpeker ikke er tilstede innenfor stomi-
omsorg. Det er både trist og skremmende at dette skal 
være tilfellet for stomiopererte i Norge, sier Austrheim. 
NSF/SiS mener at der stomioperasjoner utføres bør det 
være minst én stomisykepleier til å ta seg av oppfølging 
og opplæring både før og etter operasjonen.  

I saksdokumentene fra administrerende direktør, 
Lars Vorland, beskrives blant annet at det kun er UNN 
Harstad som har stomisykepleier i hele regionen. Univer-
sitetssykehuset i Tromsø og Nordlandssykehuset Bodø 
har stomipoliklinikk bemannet med sykepleiere med 
lang erfaring innen stomipleie, men uten formell videre-
utdanning innen stomiomsorg. Finnmarkssykehuset har 
en hjelpepleier som lang erfaring, mens de resterende 
sykehusene i regionen Helse Nord har verken sykepleiere 
eller hjelpepleiere med formell utdanning eller erfar-
ing med stomiomsorg. Videre skriver administrerende 
direktør at universitetssykehuset i Tromsø og Nordland-
ssykehuset Bodø arrangerer lærings- og mestringskurs 
henholdsvis én og to ganger i året. Konklusjonen er her 
at tjenesten ivaretas av denne éne sykepleieren med 
formell utdanning innen stomiomsorg, samt sykepleiere 

Status for stomiopererte
i Helse Nord
Høsten 2017 sendte NORILCO Nordland, Troms, og Finnmark en samlet 
anmodning til brukerutvalget i Helse Nord om å ansette flere stomisyke-
pleiere som kan ivareta oppfølgning og opplæring av stomiopererte i Helse 
Nord. Et år senere har brukerutvalget behandlet saken og fattet et vedtak.

Tekst: Marthe Helene Sandli Foto: NORILCO

Else Lindvig, NORILCO Nordland



og en hjelpepleier med lang erfaring å vise til. Med kun 
tre kurs i året for hele Helse Nord, kan ventetiden for 
lærings- og mestringskurs bli lang for noen, noe Bruke-
rutvalget problematiserer. 

Saken ble behandlet hos brukerutvalget i oktober i 2018. 
Etter å ha blitt invitert av administrerende direktør til å 
fatte vedtak, ble vedtaket fra brukerutvalget som følger: 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar 

informasjonen om tilbudet til stomiopererte i Helse 
Nord til orientering. 

2. RBU ber Helse Nord RHF arbeide videre med styrking 
av tilbudet om oppfølging og opplæring til stomiop-
ererte i regionen, herunder rekruttering og videreop-
plæring av sykepleiere innen dette fagfeltet. 

Else Lindvig forteller videre at selv om Brukerutvalget 
ser på tilbudet om lærings- og mestringskurs som 
dekkende, fordi alle som blir henvist får tilbud får plass, 
tilsier deres erfaringer at mange stomiopererte ikke 
får tilbud om kurs. Lindvig poengterer at man må se på 
tallene ut fra antall personer som gjennomgår stomiope-
rasjon, og ikke bare på de som blir henvist til kursene. 

Det som er viktig å ta med seg fra dette blir at NORILCO 
nå har vist frem dagens situasjon til myndighetene og 
at brukerutvalget er klar over hvor dårlig stilt stomi-
omsorgen i Helse Nord er. Else Lindvig er godt fornøyd 
med at tilbudet nå er kartlagt i regionen, og at brukerut-
valget har skjønt behovet for å bedre tilbudet. I tillegg 
påpeker Lindvig at de er glad for at Helse Nord har tatt 
bekymringen på alvor og vil følge opp saken, blant annet 
gjennom rekruttering og videreutdanning av sykepleiere. 

NORILCO Nordland vil følge opp, og kontakte Brukerut-
valget i løpet av våren for å spørre om hvordan vedtaket 
ligger an, og hva de har gjort. 

Det kan se ut som, fra vedtaket fattet over, at rekrutter-
ing av stomisykepleiere vil prioriteres. Dette vil kunne 
styrke dagens tilbud betraktelig, og NORILCO jobber vi-
dere med oppfølging av saken. I tillegg er både NORILCO 
og SiS på banen med å få til nasjonale retningslinjer for 
pasientforløpet og samarbeider om dette. I november 
2018 var vi i NORILCO, sammen med SiS, i møte med 
Helse- og Omsorgsdepartementet og statssekretær 
Anne Grethe Erlandsen for å oppdatere på statusen 
for stomipasienter i Norge. Her vil NORILCO jobbe med 
oppfølging og presse på, slik at vedtak blir fulgt opp og 
at stomiopererte i Norge vil få god og sikker oppfølging i 
etterkant av operasjon. 

Det er viktig å få på plass nasjonale retningslinjer for 
stomipasienter for å sikre at alle får et godt nok tilbud 
og er klare for å mestre denne forandringen i hverdagen 
på best mulig måte. Geografi skal ikke påvirke kvalitet, 
og alle pasienter, uansett bosted, skal ha tilgang på de 
samme, gode tjenestene. 

DIN LEVERANDØR
AV STOMIUTSTYR
PÅ BLÅ RESEPT

WWW.BANDAGIST1.NO
Oslo-Bærum-Fredrikstad-Harstad-Trondheim

Tlf: 21 42 47 48 

Geografi skal ikke påvirke kvalitet, og 
alle pasienter, uansett bosted, skal ha 
tilgang på de samme, gode tjenestene.

Astrid Austrheim, leder av Norsk sykepleierforbunds 
faggruppe sykepleiere i stomiomsorg (NSF/SiS)
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NORILCO SENSKADER

Nye behandlingsformer og mer intensiv kreftbe-
handling skaper flere langtidsoverlevere, samtidig 
utvikler mange helseproblemer som følge av sykdom 
og behandling.  Flere lever med senskader som gjør 
veien tilbake til arbeid tung. Én av tre sliter med ulike 
grader av senskader som reduserer arbeidsevnen 
etter endt behandling. Det er med andre ord en stor 
gruppe pasienter som lever med senskader og bivirk-
ninger, også etter andre sykdommer enn kreft. 

Spesielt arbeidsgivere vet for lite om hvordan livet 
etter behandling oppleves eller at det finnes ulike 
ordninger som kan hjelpe folk tilbake i jobb. Prognoser 
fra Kreftforeningen viser at om 15 år vil 50 prosent 
flere nordmenn få kreft, noe som vil ha store konse-
kvenser for vår deltakelse i arbeidslivet fremover.

Heidi Ryste var blant de over 4000 nordmenn som 
fikk tarmkreft i 2015, den nest vanligste kreftformen 
blant nordmenn.  I 2017 blogget Heidi om prisen for å 
overleve. I dag er hun kreftfri, og tilbake i jobb.

Arbeid en del av vår identitet
Å være kreftfri og å være frisk, er ikke alltid det 
samme. Behandlingen som skal gjøre oss friske kan 
medføre senskader som reduserer arbeidsevnen. 
Likevel er det viktig for både identitet og livskvalitet 
å komme tilbake til jobb. For de fleste av oss er 
arbeidet bærebjelken til mening og struktur i livet. 
Vi trenger å oppleve at vi er en del av samfunnet vi 
lever i, og å føle at vi er verdifulle gjennom arbeidet 

gjennom å bidra til fellesskapet. Derfor kan det bli 
tøft å møte både egne og arbeidsgivers krav etter 
behandling uten den samme kapasiteten man hadde 
tidligere.

- Jobben har alltid vært en viktig del av min identitet 
og jeg har vært vant til å jobbe mye. Da det plutselig 
ble usikkert hvor mye jeg kunne jobbe og hva slags 
type jobber jeg kunne ha, var det veldig tøft. Jeg både 
gruet og gledet meg til å begynne å jobbe igjen, fordi 
jeg var usikker på hvordan det ville gå. Jeg var redd 
for å gå på en smell og at det skulle bli et nederlag, 
sier Heidi Ryste.

Forståelse og fleksibilitet
Vi trenger mer kunnskap om seneffektene etter 
behandling, og større fokus på pasientenes behov 
for oppfølging etter behandling. For selv om behand-
lingen er avsluttet, er det ikke alle som får tilbake 
overskudd og kapasitet i samme grad som før. Fordi 
det snakkes for lite om senskadene man kan få etter 
behandling, skapes det ofte en forventing om at alle 
kreftoverlevere skal leve og fungere som de gjorde 
før. Det tror også pasienten selv, familie, venner og 
arbeidsgiver. Da kan det være tungt å oppleve at det 
er behandlingen vi har fått som har redusert funk-
sjonsevnen og arbeidsevnen. Derfor er det viktig 
med god informasjon og kommunikasjon mellom 
kreftoverlever og arbeidsgiver på veien tilbake til 
arbeidslivet.

Kreftfri
– ikke nødvendigvis frisk
Vi har utfordringer i arbeidslivet i vente når minst én av tre får senskader 
og opplever en vanskelig hverdag etter behandling. For kreftfri betyr ikke 
nødvendigvis frisk.

Tekst: Jacqueline B. Mikula Foto: Anniken C. Mohr



 For de fleste av oss er arbeidet bære-
bjelken til mening og struktur i livet.
 Heidi Ryste

Heidi Torkildson Ryste
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- Heldigvis møtte jeg arbeidsgivere med stor for-
ståelse for at jeg hadde vært syk og at jeg trengte en 
viss fleksibilitet for å få det til å fungere. Jeg valgte 
å være åpen på jobbintervjuer og har ikke angret på 
det. I dag har jeg en fulltids lederjobb og jeg får det til 
å fungere. Det er nok to årsaker til det, for det første 
at jeg har en del fleksibilitet rundt arbeidstid og for 
det andre at jeg er ganske streng mot meg selv. Jeg 
må komme meg i seng, spise skikkelig, trene og ikke 
drikke for mye alkohol for å fungere på den måten 
jeg ønsker. Det høres firkantet ut, men jeg skeier 
selvsagt ut også. Og da må jeg bruke litt ekstra tid til 
å hente meg inn igjen, forklarer Ryste.

Ikke alltid arbeidsfør rett etter
alvorlig sykdom
Å være i jobb er helsebringende 
ved siden av å gi inntekt og gode 
levekår. Arbeid gir en opplevelse 
av normalitet og flyt, opprett-
holder det sosiale nettverket og 
ivaretar følelsen av å være til ny-
tte i samfunnet. Når vi  faller ut av 
arbeidslivet på grunn av sykdom 
og behandling som tar all energi 
fra oss, medfører det ofte økono-
miske og sosiale ringvirkninger 
over lang tid. Det påvirker våre 
nære relasjoner og privatøkonomi. 
Og arbeidet vårt.

- Noe av det vanskeligste for meg 
var overgangen fra arbeidsavklar-
ingspenger til full jobb. Da er du 
nødt til å jobbe 100 prosent i seks 
måneder for å tjene opp fulle 
rettigheter som arbeidstaker 
igjen. Det var virkelig knalltøft og 
jeg telte dagene på slutten. Når 
det var gått seks måneder ble jeg 
sykmeldt 30 prosent umiddelbart 
og var det i en periode. Overgan-
gen tilbake til jobb er så viktig 
og sårbar, så der bør politikerne 
prioritere å få på plass bedre 
ordninger, mener Ryste.

Bevissthet rundt senskader
Det tar tid å få igjen kreftene etter 
en lang og tøff behandling som 
virker nedbrytende og skadelig 
for kroppen. Kreftbehandling er 
en fysisk og psykisk påkjenning. 
Så kjenner vi ofte også på frykten 

for tilbakefall på toppen av eventuelle senskader. 
Tilrettelegging og fleksibilitet er ekstra viktig når 
man opplever for eksempel fatigue, en senskade 
som kan ha stor og svingende innvirkning på den 
enkeltes arbeidsevne. Fatigue dreier seg ikke om 
tretthet men om fysisk og psykisk utmattelse. Jo 
mer kunnskap om slike senskader og mer fleksibi-
litet hos arbeidsgiver, desto høyere blir den totale 
arbeidsevnen.

- Jeg kunne for eksempel klare meg gjennom en 
arbeidsdag i starten etter at jeg begynte å jobbe 
igjen, men det var ingen som så at jeg kunne være 
sengeliggende resten av ettermiddagen og kvelden. 
Det betyr mye at arbeidsgivere blir klar over hva det 
vil si å leve med senskader, slik at det ikke blir en 
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kamp i tillegg å overbevise om at du trenger tilrette-
legging. Der har selvsagt vi som er ferdigbehandlede 
(bank i bordet!) også en jobb å gjøre med å forklare 
og formidle, avslutter Heidi Ryste.

Individuell plan for oppfølging etter 
behandling
Ingen er like. Senskader rammer på ulikt vis, i ulik 
grad og på ulike tidspunkt. Derfor jobbes det med at 
«Pakkeforløp hjem» skal etableres innen 2022. En 
individuell plan som skal ta bedre vare på pasientene 
etter kreftbehandlingen med blant annet tilbud om 
rehabilitering og psykososial oppfølging for både 
pasienter og pårørende, gjerne i samarbeid med 
frivillige organisasjoner.

Høsten 2018 deltok daglig leder Simen Brændhaugen 
på rådslag hos Helsedirektoratet og delte eksempler 
fra bruker-, og pasientforeningsperspektivet.
«Pakkeforløp hjem» er sterkt ønsket i NORILCO:

- Det er store individuelle forskjeller på hvordan livet 
etter alvorlig sykdom arter seg, og hjelpeapparatet 
trenger kompetanse i hvordan man med pasienten 
i sentrum kan hjelpe på en god måte. Denne kompe-
tansen ser vi beklageligvis at mangler på mange 
steder. Det er generelt behov for mer kunnskap om 
senskader hos hjelpeapparatet lokalt. Dette gjelder 
NAV og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. 
Dette er viktig både for å hjelpe pasienten, men også 
for å kunne veilede pårørende og arbeidsgivere på en 
god måte, sier daglig leder Simen Brændhaugen.

Simen Brændhaugen



18

NORILCO SiS

Stomi beskrives ofte som tabubelagt, og det er virke-
lig også anal inkontinens. Kirurg Ylva Salen dro i gang 
konferansen med et foredrag om anal inkontinens. 
– Dette er et er et skjult problem i befolkningen og det 
er svært få som snakker om det, sa hun fra scenen. 
Salen forklarte at analinkontinens er ufrivillig lekk-
asje av luft og avføring, og at det kan oppstå av flere 
årsaker. Det kan være analsfinter- og nerveskader, og 
det er ofte skader kvinner får etter fødsler. Andre år-
saker kan være redusert kapasitet i rektum, forandret 
avføringskonsistens eller bekkebunnsdysfunksjon.

- 1-3 % av vaginale fødsler får alvorlige sfinterskader, 
og en tredjedel av de som får skade får vedvarende 
plager med inkontinens. Symptomene kan komme 
mange år etter skaden har skjedd, og det kan skyldes 
nerveskader eller at muskulaturen blir dårligere med 
alderen, forklarte kirurgen.

Det finnes flere kirurgiske teknikker som man kan 
gjøre for å forbedre anatomien for å hindre anal 
inkontinens – og for noen kan kolostomi bli en god 
løsning.

Siste nytt fra SiS
Stomisykepleiernes egen fagkonferanse er året faglige høydepunkt 
for de som jobber med og er opptatt av god livskvalitet og mestring for 
personer med stomi. Aldri før har det vært flere deltakere på konferansen 
– og det kan bety at det er økt interesse for fagfeltet.

Leila Söderholm Sigrid Bonde Tusvik
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- Ylva Salin er en analgudinne, fulgte komiker Sigrid 
Bonde Tusvik opp i et humoristisk innlegg. Tusvik slet 
selv med analinkontinens etter en vanskelig fødsel. 
Hun fortalte om pinlige episoder med stor selvironi 
til stor latter fra hele salen – og med sin åpenhet 
ønsker hun å bidra til å gjøre temaet mindre tabu-
belagt. Tusvik tar også opp problematikken i eget up 
show og i podcasten Tusvik og Tønne.  – Vi må snakke 
masse om det, siden det er så få vet noe om det. Vi 
må spre ordet, sa Sigrid til applaus fra salen. 

«Extra lilla rörelsen»
På NORILCOs storsamling i sommer var et av 
høydepunktene et foredrag med svenske Leila 
Söderholm. Flere av våre distriktsavdelinger har 
også hatt besøk av Söderholm. Hun er en svensk 
treningsguru og foredragsholder som har hatt kreft 
og stomi to ganger. Hun er et fyrverkeri og gav for-
samlingen mange gode tips om hvordan man kan bli 
mer aktive i hverdagen. Et av hennes budskap var at 
den «extra lilla rörelsen» har mye å si for helsen.

Faglig innhold og workshop
For stomisykepleierene var det også anledning til 
å fordype seg i en flere temaer i fem forskjellige 
workshoper ledet av erfarne stomisykepleiere. Blant 
annet utfordrende stomier og bandasjering av disse, 
stomimarkering og utskrivningssamtale, pyoderma 
gangrenosum, komplikasjoner ved gastrostomi samt 
fistler og bandasjering.

I løpet av samlingen var det flere faglige foredrag 
som oppdaterte stomisykepleierne på ny forskning. 
Blant annet så la Silje Krabbe frem resultatene fra 
sin forskning som baserer seg på intervju med unge 
voksne om deres erfaringer med å leve med stomi. 
Krabbes fagartikkel kan du forøvrig lese mer om i 
dette bladet på s. 6.

Vi må snakke masse om det, 
siden det er så få vet noe om 
det. Vi må spre ordet
  Sigrid Bonde Tusvik
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NORILCO SiS

Generalforsamling
SiS er en faggruppe i Norges Sykepleierforbund og 
forkortelsen SiS står for sykepleiere i stomiomsorg. 
SiS drives som en forening og det meste av arbeidet 
drives på frivillig basis. Blant medlemmene velges 
det et styre for foreningen på generalforsamlingen 
som arrangeres samtidig som fagkonferansen. 
Astrid Austrheim har hatt ledervervet i en årrekke og 
ønsket å gi stafettpinnen videre denne gangen. 
Generalforsamlingen valgte å gi tillitten til Harriet 
Olsen, som ble valgt som ny leder for neste periode. 
Harriet jobber på Orkdal Sykehus.

- Vi har de siste årene hatt et svært godt samarbeid 
med SiS. Astrid har lagt ned en enorm innsats for 
stomisykepleierne og vært en pådriver for at per-
soner med stomi skal få en enda bedre oppfølging 
av den offentlige helsetjenesten, sier daglig leder i 
NORILCO, Simen Brændhaugen.

Han løfter frem at Astrid har et stor hjerte for barn 
med stomi og at hun er svært engasjert i at enkelte 
sykehus må styre sitt arbeid for stomiopererte for å 
utjevne geografiske forskjeller.

- NORILCO takker Astrid for arbeidet hun har lagt 
ned, og jeg er sikker på at selv om hun ikke er leder 
lenger, så fortsetter engasjementet. SiS har fått ny 
leder og jeg vet at Harriet kjenner godt til NORILCOs 
arbeid i Trøndelag, og vi ser frem til å bli bedre kjent 
med henne og fortsette det nyttige samarbeidet med 
SiS, avslutter Brændhaugen. 

Posedeodorant – Stomi – fjerner lukt;
Ynolens Parfymefri Luktfjerner

Max 30⁰ helling ved bruk.

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

Brukerområder - Stomi:
I luften I posen I hjemmet
På klær Posebytte På jobben

På huden Ved lekkasje På reise

100%

stomi@ynolens.no - www.ynolens.com - sår@ynolens.no
Kontakt oss for spørsmål og brukerveiledning for bruk på stomi og kreftsår:

- bidrar til livskvalitet

V.nr.: 950881

God påske

Astrid har et stor hjerte for 
barn med stomi og hun er svært 
engasjert i at enkelte sykehus 
må styre sitt arbeid for stomi- 
opererte for å utjevne geografiske 
forskjeller
   
                    Simen Brændhaugen
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Karen Tobine Faret Løvsland bor i Grimstad, med 
sin mann Bernt og deres sønn Sverre på sju år. Hun 
synger i kor og i band. Hun jobber i tillegg nesten 
fulltid som sykepleier innen rus og avhengighets-
behandling, på tross av mange års kronisk sykdom. 
Nå er hun endatil i gang med kakebaking, og skal 
på fest med koret mellom helgevakter. Hun er også 
likeperson i NORILCO.

Løvsland har hatt mange dager der hun har hatt van-
skeligheter med å akseptere at hun ble rammet av en 
sykdom som gav henne stadige smerter, innleggelser 
og begrensninger i hverdagen. Det er ikke alle dager, 
heller ikke de gode, der hun klarer å tenke positivt. 
Etter hvert har hun gitt seg selv lov til det.

Fikk en psykisk knekk etter operasjonen
Løvsland har vært syk siden 2000, og etter femten år 
med kronisk sykdom var det en lettelse å få ileostomi i 
2015. Det hun ikke var forberedt på, var at hun fikk en 
reaksjon på alle årene med sykdom.

- Det er jo litt gjetting, men jeg tror blant annet at jeg 
var utslitt av å opprettholde en slags fasade, prøve 
å være blid og glad, og prøve å stå i jobb mens jeg 
var alvorlig syk. For meg gav dette seg utslag i mye 
psykiske utfordringer, forteller hun om perioden 
etter operasjonen.

De fysiske plagene var i stor grad borte, men Løvsland 
slet med depressive tanker og angst for framtida. 

- Selvfølelsen og selvtilliten var på bunn. Kanskje for 
første gang i livet. Jeg ble mindre sosial, og hadde 
mer enn nok med å være mamma og kone. Det var 
det jeg klarte, trodde jeg.

Hun jobbet seg gradvis tilbake i jobb, og er nå glad for 
at hun kan jobbe 80 prosent. Men veien tilbake var lang.

- Jeg trodde aldri at jeg kunne komme tilbake. Jeg opp-
levde at jeg hadde så mye problemer og utfordringer. 
Jeg trodde problemene mine ville være til hinder for 
å kunne jobbe som sykepleier, men fordi jeg har hatt 
en fin arbeidsplass, har det vært rom for at det kunne 
ta tid. Jeg har brukt lang tid. Jeg har jobbet ti prosent 
og tjue, sier hun.

Kunsten å være syk på riktig på måte
Selv om man er syk er man aldri helt forskånet for 
forventningene vi har til å få maksimalt ut av livet. 
Karen Tobine har kjent mye på skam over at hun ikke 
taklet sykdommen på «riktig måte».

- Folk tenker at man skal nyte hvert øyeblikk, og så 
kan man få dårlig samvittighet fordi man ikke alltid 
klarer det, sier hun.

Løvsland tror at hun ikke er alene om å føle et press 
på å gjøre det beste ut av enhver situasjon.

Skammen over å ikke
være glad nok
-  Oi, er det nå? Jeg trodde festen var klokken halv åtte, men så er det om 
en time! Neida, vi tar det nå, jeg må bare slenge på meg finstasen, det tar 
ikke lang tid.

Tekst: Margrethe Gustavsen Foto: Privat
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- Slik jeg opplever samfunnet nå, skal man liksom alltid 
tenke positivt. Det er et jag på et vis. Det er liksom 
ikke lov å ha dårlige dager. Men det er jo ikke alle dager 
jeg klarer å tenke positivt, men jeg øver meg på å 
tenke at det også er greit. Vi som har levd med kronisk 
sykdom og har gjennomgått flere behandlinger og 
operasjoner  har jo på en måte vært ”i krigen”, så det er 
kanskje ikke rart at man kan føle seg  «traumatisert». 

Det er viktig for Karen Tobine å prøve å ikke legge 
dårlig samvittighet som en sten til byrden de gangene 
hun kjenner på tankene som det å være sjuk genererer. 
Et slags tankevirus, som hun kaller det.

- Jeg er opptatt av at det ikke skal bli sånn at man 
må skjule at man har det vanskelig, «Å ha stomi er 
ingenting». Vi må ikke hoppe i strikk alle sammen, 
sier hun. Derfor har hun nå valgt å være åpen om det 
som er vanskelig, både blant venner og kollegaer.
 
Lettelse å være åpen
Løvsland er glad for at hun etter hvert har klart å 
være åpen om de psykiske utfordringene som har 
kommet med sykdom og operasjoner. Hun må likevel 
fremdeles kjempe mot impulsen om å skjule det 
vonde, for å opprettholde en fasade som en som 
«takler» livet og sykdommen bra.

- Jeg merker at jeg fremdeles helst vil pynte på det. 
Når jeg har dårlige perioder er jeg mindre sosial og 
mer tilbaketrukket. Jeg vil ikke vise fram den siden. 
Det syns jeg er trist sjøl, sier hun.

Konsekvensen av at ingen ønsker å snakke om det 
som er vanskelig er at alle tror de er den eneste som 
ikke alltid takler sykdommen, og hverdagen. Løvs-
land har vært i to runder på Cato-senteret, både for 
å trene seg opp fysisk, og for å lære å takle depre-
ssive tanker og sykdomsangst. Hun formidler til alle 
hun treffer at det er mulig å skaffe seg verktøy til å 
komme tilbake.

- Jeg er jo ikke alene om å ha psykiske utfordringer ved 
siden av de fysiske. Jeg er overbevist om at for mange 
så går dette hånd i hånd, og da er det viktig å vite at 
det er hjelp å få. Jeg er opptatt av å si at man kan leve 
et godt liv til tross for psykiske utfordringer og man 
kan lære seg å håndtere dem og stå i dem, sier hun.

Vennene ønsker å bidra mer
Selv om Løvsland er åpen både om stomien og de 
tunge dagene, er det ikke sånn at hun pleier å snakke 
med familie og venner om det på de dårligste dagene. 
At hun har hatt det vanskelig er noe hun som oftest 
forteller etterpå. 

- Jeg føler lett at jeg er til bry. Jeg sier det ofte i etter-
kant, at «da hadde jeg det tøft». De sier jo at det er 
verre hvis jeg ikke deler det med dem. Og det kan jo 
hende de har rett, at hvis jeg hadde sagt det da jeg 
sto i det, hadde det blitt fortere bra, sier hun.

Selv om vennene hennes forteller at de gjerne vil at 
hun skal bruke dem mer som sparringspartnere, er 
det ikke alltid så lett å tro på når de vonde tankene 
melder seg, og hun mest av alt er redd for å bli en 
belastning for omgivelsene.

- Jeg tenker ofte at folk har nok med seg selv, men jeg 
tenker jo også at jeg hadde hatt lyst til å dele tankene 
mine.  Jeg har en høy terskel for det, da jeg er redd for 
å «bruke folk opp». Når man er kronisk syk er det nok 
en belastning for de rundt.  Når mine nærmeste har 
sett at jeg har vært veldig redd for operasjon, eller 
hatt det veldig vondt, eller vært veldig nede, koster 
det mye for dem også. Jeg har vært veldig heldig 
som har hatt god støtte av familien min i de tyngste 
periodene.

På tross av at hun har prøvd å ikke involvere dem for 
mye i sykdommen, har damene som Karen Tobine 
skal være sammen med i kveld stilt opp for henne .

- Jeg ble operert bare noen uker før jeg fylte førti. 
På selve dagen kom damene  som jeg synger med i 
KorHen hjem til meg på overraskelsesbesøk. De vet 
å bruke galgenhumor og jeg syntes det var morsomt 
at de hadde med seg en vinkartong hvor de hadde 
limt på en gresk gudinne, sånn at tuten på kartongen 
stakk ut som en stomi.  Deres budskap til meg var 
at: «selv om jeg har stomi, er jeg fremdeles som en 
gresk gudinne å regne» Jeg har tatt med meg dette,  
jeg  bestemmer hvem jeg ønsker å være og jeg 
trenger ikke å skamme meg.

Slik jeg opplever samfunnet nå, skal man liksom 
alltid tenke positivt. Det er et jag på et vis.
  Karen Tobine Faret Løvsland
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14.-17. mars var det igjen duket for vinter-
leir med NORILCOs Ungdom. 34 ungdom-
mer i alderen 16-35 var klare for en helg 
fylt med fart og spenning på Sjusjøen. 
Hyttetur, hundesledekjøring, slalåm, 
sene kvelder, gode samtaler og en sosial 
helg var bare noe av det som ventet ung-
dommene. Det var hele 17 deltakere som 
ikke hadde vært med på leir før; sju var 
internasjonale deltakere, og fire av dem 
var ungdommer under 18 år på sin aller 
første leir med NORILCOs Ungdom. Disse 
fire ungdommene har vi vært så heldige 
å få muligheten til å bli bedre kjent med 
under vinterleiren. Konklusjonen var klar 
fra deres side:”Vi blir klart med på neste 
vinterleir også!”. 

I forkant av vinterleiren 
Alle fire var noen spente i forkant av vinterleiren 
med NORILCOs Ungdom. ”Vi grugledet oss til leir, og 
var veldig spente på hva som ventet oss for denne 
helgen. «Jeg kjente ikke så mange fra før, og meldte 
meg på uten å vite hvem andre som skulle delta» sier 
Ingrid Sofie. Det å møte nye folk, og finne ut hvem de 
andre i ungdomsguppen var skulle bli spennende. ”Jeg 
trodde det kom til å ta litt tid før man ble kjent, men 
det gjorde det ikke. Vi ble godt kjent med de andre 
deltakerne veldig fort» sier Marius. 

Det er en første gang for alt, og reisen til Sjusjøen var 
noe alle fire hadde gruet seg litt til. Det å reise alene 
for første gang var en ny opplevelse. «Jeg gruet meg 
litt til turen, og var redd for at jeg ikke skulle finne 
eller komme frem, men det gikk jo fint» sier Adele. 

Glad vi turte å ta steget
Tekst: Camilla Tjessem Foto: Thierry Schut
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Mange og varierte aktiviteter 
På vinterleiren var det duket for mange og varierte 
aktiviteter. Alle fire var enige om at både selve leiren 
og aktivitetene var veldig bra, og de hadde sett frem 
til opplegget som var planlagt i løpet av helgen. Det ble 
mye kortspill på kveldene: ”Vi spilte så mye kortspill, 
og plutselig var vi kjempemange som ville være 
med på det. Det var veldig kjekt” sier Emma Sophie 
smilende. Ingrid Sofie nikker seg enig og synes 
kveldene var spesielt fine med alle deltakerne samlet.

Badstue og snøbading ble en ”hit” for dem alle. Det 
kom frem at snøbadingen var deilig, ganske kaldt, 
men kanskje alle mest forfriskende. 

Flere av dem var på slalåm på fredagen, og alle var 
med på hundesledekjøringen på lørdagen. Marius 
kunne fortelle at hundesledekjøringen gikk ”steike 
så fort” – «Hun jeg delte hundesledespannet med 
snakket om at vi veier jo ikke så mye vi to, det er nok 
derfor spannet vårt gikk så fort! Jeg måtte faktisk 
stå med begge føttene på bremsen for å klare å 
bremse hundene." Alle var enig om at fart og moro er 
bra, og at aktivitetene var veldig bra for felleskapet. 
Det er så gøy med felleskapet som var på leiren og 
under aktivitetene, tilføyer Marius. 

På lørdagen var vi heldige å få høre foredraget ”Matens 
fart gjennom kroppen – et foredrag om fordøyelses-
systemet” holdt av den engasjerte og energiske 
Benedicte Larsen fra Hollister. Det var noen lydhøre og 
nysgjerrige ungdommer som fikk gleden av å høre på 
dette foredraget, og tilbakemeldingene sa sitt; Så flott 
og faglig godt foredrag, dette vil vi ha mer av. 

Trygg og sosial helg 
”Vi er klare for neste vinterleir også vi”. Alle fire var 
enige om at det var veldig positivt at fokuset på 
leiren var å finne på aktiviteter sammen, og selv om 
det ble sene kvelder, så ble det ikke for mye. 
NORILCOs Ungdom har et strengt reglement på 
arrangementer som blant annet fokuserer på at 
ingen under 18 år får drikke alkohol, og at det alltid er 
noen fra NORILCOs Ungdomsstyre som har ansvars- 
og edruvakter. ”Det var veldig trygt at noe i styret 
alltid hadde ansvarsvakt, slik at vi kunne komme til 
dem hvis det skulle være noe» sier Emma Sophie. 
Marius tilføyer at han følte seg trygg hele helgen, 
og at det absolutt ikke var for mye fokus på fest. 
Fokuset lå på felleskap og gjøre aktiviteter sammen 
bekrefter de alle fire.



Har du kronisk sykdom eller trenger du medisinsk utstyr etter 
alvorlig sykdom? Gruer du deg for å gå på apoteket og fortelle 
detaljer før du bestiller? Blir du sliten av å gjenta sykdoms- 
historien din til nye mennesker hele tiden? 

Hos Mediq får du faste kontaktpersoner med helsefaglig bak-
grunn som kjenner deg og livet ditt. En du kan ringe til og 
snakke med hvis du har praktiske eller medisinske spørsmål.
I tillegg leverer vi alt du trenger på døra, kostnadsfritt til 
avtalt tid.

Registrer deg som kunde i dag!
mediqnorge.no
67 02 44 40
kundeservice.no@mediq.com

* Gjelder ved bestilling før klokken 12. I enkelte deler av landet har vi litt lenger leveringstid. 

Stomi - Inkontinens - Medisinsk ernæring – Diabetes

Medisinsk utstyr rett hjem

Lei av å dele intime 
detaljer ute blant folk?
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Finn telefonen

Snakk med vårt helsepersonell som kjenner deg

Få utstyret levert hjem til deg dagen etter*

Så enkelt er det å få det medisinske 
utstyret du trenger:

Foreldregruppen – en trygg overgang 
De var alle enige at om at det er godt å kjenne noen i 
NORILCOs Ungdom i forkant av leir, og at ungdoms-
representanter på familiesamlingene bidrar til en 
trygg overgang fra foreldregruppen til NORILCOs 
Ungdom. «Vi kjenner jo Glenn og deg [Camilla] fra før 
fordi dere har vært med oss på familiesamlingene, og 
det er trygt» sier Emma Sophie. Ingrid Sofie tilføyer 
at hun ble kjent med noen ungdommer på storsamlin-
gen også, og at det var veldig greit å kjenne til noen 
navn og ansikter i forkant av vinterleiren. «Jeg tror 
ikke jeg hadde deltatt på leiren om jeg ikke hadde 
kjent noen» sier Adele. Marius forteller at han er 
en sånn person som iallfall må kjenne en for å være 
med på arrangementer. Han tilføyer ”Jeg var faktisk 
i tvil om jeg skulle delta, mest på grunn av at jeg ikke 
kjente så mange”. 

«Jeg synes det er fint at vi fra foreldregruppen fort-
satt holder sammen, at man ikke slutter å være aktiv 
i NORILCO etter man blir for stor for foreldresam-
lingene» sier Emma Sophie. De tre andre nikker og er 
enige i at dette er veldig viktig. 

«Jeg tror at foreldrene mine synes det er kult at jeg 
drar på leir, og de er veldig positive til at jeg reiser 
på vinterleir for første gang» sier Emma Sophie. Vi 
kommer til å fortelle foreldrene våre at dette var 
en kul tur, at vi ble kjent med mange og at det var 
morsomme opplevelser, kjekke aktiviteter og at vi 
blir med neste vinterleir. 

Ungdommene avsluttet med å si at leiren var bedre 
enn forventet, og da de fikk i oppgave å beskrive 
leiren med ett ord var det vanskelig å begrense seg. 
Vinterleiren var nemlig både: Utrolig, gøy, koselig, 
spennende og sosial. Alle var enige om at de skulle 
jobbe for å rekruttere med seg flere fra foreldre-
gruppen på neste vinterleir som NORILCOs Ungdoms 
arrangerer. 

NU VINTERLEIR fortsetter

Jeg synes det er fint at vi fra foreldre-
gruppen fortsatt holder sammen, 
at man ikke slutter å være aktiv i 
NORILCO etter man blir for stor for 
foreldresam-lingene
   Emma Sophie



Vår kunnskap bedrer din livskvalitet!

VI HAR TID TIL DEG 
Banda er en kjede med rundt 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 70 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.

Utgave nr. 2/1999 inneholdt betraktninger om 
landssamlingen for NORILCOs besøkstjeneste der 
kommunikasjon, grensesetting og gruppearbeid fikk 
god plass. Helt tilfeldig fikk Arne 3 minutters taletid 
om NORILCO i Venstres møte der tre statsråder 
var tilstede, noe som den gang ble omtalt som et 
kunststykke. Datidens Rehabiliteringspenger (i dag 
kjent som Arbeidsavklaringspenger eller AAP) ble 
regnet ut fra pensjonspoeng, og hadde man ikke 
mange av dem for eksempel på grunn av en lang 
utdannelse, fikk man ikke utbetalt mer enn noen få 
tusenlapper per måned etter ett års sykemelding, 
noe som gjorde det svært vanskelig å leve med en 
kronisk sykdom.

Tidligere var velferdstjenestene organisert gjennom 
Aetat, trygdeetaten og sosialtjenesten i kommunene. 
Aetat hadde ansvar for arbeidsformidling og ytel-
ser til ordinære arbeidssøkere og yrkeshemmede. 
Trygdeetaten forvaltet en rekke stønader for personer 
både i og utenfor arbeid. Aetat, trygdeetaten og den 
kommunale sosialtjenesten gikk sammen i en felles 
etat, Arbeids- og velferdsetaten (NAV) i 2006. Arbei-
det med den såkalte NAV-reformen startet i 2001.

Utgave nr. 2/1979 fokuserte på bandasjer. Deriblant 
Besøks- og bandasjeveiledersamlingen som 
foregikk på Klækken i februar, og fabrikkbesøk for 
14 bandasjeveiledere til Liverpool i England i anled-
ning det nye, todelte produktet Combihesive med en 
plate med koblingsring som man kunne feste enten 
tømbare eller ikke-tømbare poser til.

Den lovfestede grunnstønaden for personer med 
stomi den gang utgjorde kr. 190,- per måned, og en 
fradragsberettigelse på selvangivelsen på om lag 
kr. 6 600,-

FRA ARKIVET

NORILCO Nytt den gang



28

NORILCO SIDEN SIST

Fortsetter
Arne Holte fortsetter som leder i NORILCO Vest-
Agder. Det ble klart da avdelingen hadde årsmøte i 
februar. Det dreide seg stort sett om gjenvalg fra ende 
til annen, bortsett fra at tidligere vara Svend Johansen 
rykket opp til styremedlem, mens Erik Bergsmo 
kastet inn håndkledet pga stor reisevirksomhet. 
Nytt varamedlem til styret ble Marianne Rekevik.

Går det rett vest??
Kan være det, men NORILCOs sørligste avdeling 
ønsker å sette i gang en rekke tiltak vest i Vest-Agder. 
Allerede i mot slutten av april forsøker ivrige sjeler 
i få i stand en gågruppe, senere blir det andre tiltak 
som samling for folk med kreft i mage/tarm samt 
medlemsmøte og sannsynligvis foredrag der leder 
Arne vil fortelle om sine 45 år med pose på magen. 
Gågruppa blir som i Kristiansand, i samarbeid med 
Kreftforeningen. Håper på bra oppslutning, ellers kan 
dette gå rett vest….

Siden sist
VEST-AGDER

VEST-AGDER

Aldri en tur uten…
Onsdagsturene med Turgruppa til kreftforeningen 
(som er et samarbeid mellom Kreftforeningen og 
NORILCO Vest-Agder) dreier seg ikke bare om å gå 
tur. Lunsjpause med en god historie inngår i turen, 
og historien er det NORILCO-medlem og likeperson 
Ole Geir Handeland som står for. Han ser ut til å ha et 
uendelig lager av gode historier, og her får du én:

Den handler om brannmannen som måtte gå av tidlig, 
hvorfor det? 
Jo, han var utbrent. 
Arbeidskameratene synes de måtte avlegge han 
et besøk, og der fikk de både kaffe og kake, men de 
lurte på hva fordreiv tiden med. 
Jo, jeg sitter mest i en stol og tenker, var svaret. 
Og hva tenker du på? 
Jo, det blir mest gamle flammer det!

Tekst: Arne Holte foto: Privat

I fellesdusj med pose 
på magen?
Ja, se det er nok ikke like greit for alle. Ikke for meg i 
alle fall. For i mange år skydde jeg fellesdusjer som 
pesten. Selv etter lange turløp på ski der dusjing var 
veldig naturlig, skiftet jeg bare tøy og dusjet hjemme 
mange timer senere. Kanskje ble jeg mer voksen, 
kanskje ga jeg mer blaffen i hva andre mente, så eller 
sa, for da jeg begynte på treningsstudio, lot jeg buksa 
falle… Det har gått veldig greit, faktisk ser det ikke ut 
til at noen ser det. I alle fall har jeg bare fått en kom-
mentar i de 18 årene som har gått siden den gang. Og 
kommentaren, det var ikke annet enn at ”ser du har 
hatt en operasjon”.

Ble litt kikking en gang, det var da jeg sto i dusjekø 
i Haakons Hall i Lillehammer etter å ha gått Birken. 
Ingen kommentarer, bare litt kikking. I dag trener jeg 
4 – 5 ganger i uka på treningssenter i Kristiansand og 
dusjer etter hver trening.

Tekst og foto: Distriktsleder Arne Holte 

Fra Vest-Agder/Kreftforeningens turgruppe som går i 
Baneheia i Kristiansand hver onsdag. Her får Eva hjelp av 
Magne opp en liten bakke.



29

NORILCO DETTE SKJER

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

Medlemsmøte 
Tid: 21. mai kl. 18.30-21.00
Mer informasjon kommer

NORILCO AUST-AGDER
Grillmøte i en spennende hage  
Tid: 17. juni kl. 18.00-21.00
Sted: Vestre Nedenes

NORILCO NORD-ROGALAND
Temakafé
For kreftpasienter, pårørende og etterlatte i Haugesund. 
Vi tar opp kreftrelaterte temaer og byr på ulike kulturelle 
innslag.

Tid: 18.00-20.00
Sted: Sørhauggaten 162, Haugesund (Håndverkeren)

LOKALT

Årets Temakvelder
25. april: Å miste en søster – om det å være pårørende. Ved 
Tonje Steen, rådgiver i Kreftforeningen.

23. mai: Hvordan leve best med fatigue? Ved Eva Johansen, 
kreftkoordinator, Haugesund kommune.

13. juni: Sommeravslutning – båttur. Påmelding til toneg-
west@gmail.com

Medlemsmøte 
Tid: 4. juni kl. 19.00-21.00
Sted: Havnaberg Seniorsenter)
Program vil komme

NORILCO SØR-ROGALAND
Medlemsmøte - Tema: Det nye 
SUS og brukermedvirkning  
Tid: 30. april kl. 19.00-21.00 
Sted: FFO sine lokaler i Luramyrveien 25A, 2. etasje

Vi får besøk av den tidligere lederen av brukerutvalget 
Helse Stavanger, Jan Salve Torgersen, han vil holde et 
foredrag om det nye SUS på Ullanhaug og ta oss med inn i 
dette flotte nye bygget. Vi vil også gi en innføring i hva det 
vil si å være brukerrepresentant og hvilken viktig funksjon 
dette har.
Det blir salg av påsmurt. NB! Vi tar bare kontanter.

Lærings og mestringssenteret 
ved SUS arrangerer stomikurs vår 
og høst 2019 
• Våren 23.04 og 25.04
• Høsten 22.10 og 24.10

Tema er å leve et fullverdig liv med stomi. 
• Ernæringsfysiolog
• Fysioterapeut
• Sexolog
• Kirurg
• Stomisykepleier
• Miljøterapeut
• Brukermedvirker fra Norilco

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
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LOKALT

NORILCO OSLO
Medlemsmøte
Tid: 30. april kl. 18.30-21.00.

30+ samling
Tid: 7. mai kl. 17.30-20.00.

Ut på tur med NORILCO Oslo
Tid: 11. mai kl. 11.00-14.00 
Vi går en hyggelig tur sammen

Medlemsmøte
Tid: 28. mai kl. 18.30-21.00 

Sommertur
Tid: 15. juni kl. 12.00-17.00

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

Sommertur til Bjørnsund  
Tid: 21.juni 2019
Sted: Bjørnsund
Vi har den glede av å invitere deg med følge til en 
sommertur til Bjørnsund som er et fiskevær som ligger 
like vest for Bud ytterst på Romsdalshalvøya. Dette blir en 
tur på dagtid. Båten går kl.11.00 og retur ca kl. 16.30

Invitasjonen blir lagt ut på hjemmesiden til NORILCO 
Romsdal og i Facebookgruppen til Romsdal. Alle medlem-
mer vil få personlig invitasjon.

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

Kursoversikt
STAVANGER

Stomikurs ved Lærings- og 
mestringssentrene vår og høst 
2019
Sted: SUS - Stavanger Universitetssjukehus
Våren: 23. og 25. april 2019, og høsten: 
22. og 24. oktober 2019
Kursene går over to dager, fra klokken 09.00-14.30

Innlegg holdes av stomisykepleier, lege, klinisk ernærings-
fysiolog, fysioterapeut, sexolog, brukerrepresentant fra 
NORILCO og Lærings- og mestringssenteret.

Meld din interesse til stomisykepleier for påmelding.
For mer informasjon kontakt:

Lærings- og mestringssenteret www.sus.no/lms
E-post: lms@sus.no
Telefon 51513082
 

Ulcerøs kolitt, kurs ved Lærings- 
og mestringssentrene våren 2019
Sted:  Stavanger Universitetsykehus 
4. og 6. juni 2019 kl. 09:00-15:00
Kurset går over 2 dager

For mer informasjon, kontakt:
Lærings- og mestringssenteret www.sus.no/lms
E-post: lms@sus.no
Telefon: 51 51 30 82

Mage- og tarmkreftkurs på 
Montebellosenteret 2019
Livsmestringskurset «Kreft – Hva nå?» varer i 7 dager, fra 
31. mai til 7. juni og er for alle som har, eller har hatt mage- 
eller tarmkreft. Kurset kan søkes alene eller med nær 
pårørende. Kurset egner seg best etter primærbehandling.

Kontaktinformasjon
Ta gjerne kontakt med Montebellosenteret hvis du lurer 
på noe om kurset, søknadsprosess eller stedet. 

Fyll ut kontaktinformasjonen som du finner på 
www.montebellosenteret.no eller ring 
telefonnummer 62 35 11 00. Sentralbordet er åpent 
Man-Fre kl. 09.00-11.00 og kl. 12.00-15.00. 
Du kan også sende en e-post til: post@montebellosenteret.no

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



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
Randi Vorhaug
Besøkstlf: 47 410 010
randi.vorhaug@gmail.com

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
Jarand Kittilsen • 913 16 930
jarand.kittilsen@gmail.com 

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
Marianne Reve
948 28 053 • mar-re@outlook.com
Mona Marthinussen • 911 42 800
mona.marthinussen@online.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
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