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

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

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

Kontakt oss på
8OO 3O 995

hvis du ønsker vareprøver eller
har spørsmål rundt din stomi.

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

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

Kjære leser!
Da er sommeren her, og NORILCO-Nytts tredje
utgave i år er klar! Som vanlig kan du finne mye godt
lesestoff også i denne utgaven. Vårt mål med bladet
er å vise hele organisasjonen. Det er stort spenn i
aktivitetene og dette håper jeg utgavene av
NORILCO-Nytt er med på å vise frem til deg som
leser.
Å få en stomi eller en diagnose kan skape utfordringer
i hverdagen, og vi i NORILCO er heldige som har
mange likepersoner! En likeperson har gjort seg erfaringer som kan være til hjelp for andre i en lignende
situasjon. I mai holdt vi likepersonkurs for drøyt 50
likepersoner som nå er klar for å veilede og hjelpe
andre i lignende situasjoner. Dette er et fantastisk
tilbud mange benytter seg av, og som vi håper flere
kommer til å få glede av i fremtiden. Føler du det
kunne være greit å snakke med en likeperson, er det
bare å ta kontakt med oss i NORILCO!
Det er snart ferietid, og det å skulle dra ut på nye
eventyr med en stomi eller mye medikamenter kan
for noen være en utfordring, enten du skal på telttur
i nabolaget eller på tur til det store utland. I denne
utgaven kommer vi med noen tips til deg som skal ut
og reise, for å kunne minske risikoen for å ha med for
lite poser eller medisiner. Skal du på tur i sommer?
Les gjennom våre tips som vi tror kan forenkle reiseforberedelsene dine!

nytte av. Roy har gjennom flere år vært min kollega
som styreleder i Ung Kreft og akkurat avsluttet en
bachelor i samfunnsplanlegging. Maren er sykepleier,
har erfaring fra blant annet gastrokirurgisk avdeling,
har skrevet sin bachelor i hvordan sykepleiere kan
tilrettelegge for at pasienter med nyanlagt stomi kan
mestre sin seksualitet. Vi gleder oss til å bli bedre
kjent med dem, og håper de får løftet NORILCO til
nye høyder!
Ungdommen er en aktiv gruppe hos oss i NORILCO.
De har hatt vinterleir nå i vinter og er aktive på
sosiale medier og driver likepersonsarbeid. Å være
ungdom med en diagnose som for mange påvirker
psyken og livet generelt når man er midt i etableringsfasen, kan skape ekstra utfordringer. Å få være
sammen med personer i samme alder for å utveksle
erfaringer, støtte hverandre og ha det gøy er viktig
når man er i den livsfasen. Samholdet og bekreftelsen på man ikke er alene er tilbakemeldinger som
ungdommen kommer med. Som mor selv brenner
hjertet alltid for at ungdom skal få en god start på
voksenlivet.
Jeg ønsker alle god lesing og en god sommer!

Klem fra Jane Halvorsen
Styreleder

I NORILCO har vi fått inn nye ansatte i sekretariatet.
Roy har begynt som daglig leder, og Maren har
kommet inn som organisasjonskonsulent. Begge
har spennende bakgrunner vi i NORILCO skal få god
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NORILCO REISE

Praktiske tips for selve reisen
NORILCO har samlet mange tips og praktiske løsninger når man
planlegger lengre turer. Disse kan bidra til en tryggere og mer
behagelig opplevelse.
Tekst: Jacqueline B. Mikula

Noen av disse forholdsreglene kan være fine når man
planlegger lengre turer som foretas på landjorden
med bil, båt, tog og buss og bidrar til en trygg og
behagelig reise.

• Om sikkerhetsselen kjennes ukomfortabel ut med
tanke på stomien, finnes det tilbehør som kan
justere beltets stramhet som opprinnelig er ment
for gravide.

Lange bilturer

Båtreise og cruise

Ikke etterlat stomibandasjer i bilen når det er varmt,
da kan klebematerialet svekkes slik at posen ikke
sitter godt.
• Kjølebag kan være nyttig for oppbevaring av
stomibandasjer i varmt vær.
• Beregn god tid, spesielt hvis du reiser i fellesferien,
i helger eller utfartsdager.
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• Som oftest er toalettforholdene på overfart med
ferger gode nok. Vær oppmerksom på at når det
er høy sjø, kan de offentlige toalettene ofte være
opptatt.
• På minicruise og større cruiseskip har man egen
lugar tilgjengelig i tillegg til de offentlige, og det
skal finnes egne leger på båtene som kan hjelpe
deg i akutte situasjoner.

NORILCO REISE

Pakk alltid med deg bandasjeutstyr for flere dager enn du
beregner på turen. På båten får du ikke tak i ekstra stomiutstyr.

• Pakk alltid med deg bandasjeutstyr for flere dager
enn du beregner på turen. På båten får du ikke tak i
ekstra stomiutstyr.

Tog og bussreise

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

Flyreisen

• Bestill billett i god tid. Gi beskjed allerede ved
bestilling av flyreisen at du har behov for ekstra
håndbagasje. Dette vil registreres på billetten din,
og noen flyselskap tillater ekstra håndbagasje så
lenge denne er merket med «medisinsk utstyr»
og inneholder kun dette. Henvend deg direkte til
flyselskapet du skal reise med for mer informasjon
om hva som gjelder hos dem.
• Planlegg alt i god tid. Pakk ut stomibandasjene fra
eskene sine, og legg de inn i plastposer (for eksempel brødposer) for å spare plass. Pakk alltid mye
mer enn du vanligvis bruker.
• Selv om det kan være lov til å ha med seg en bandasjesaks som du får kjøpt på apotek/bandasjist
(sjekk reglene med flyselskapet, dette kan variere),
er det greit å ha klippet poser og plater på forhånd
før du pakker.
• Flasker og sprayer over 100 ml. må pakkes i vanlig
bagasje (ikke håndbagasje). Men mange klebefjernere, filmer og kremer finnes som våtservietter,
ta derfor dette med deg i håndbagasjen.
• Pakk alltid mest mulig i håndbagasjen, ikke i bagasjen som skal sjekkes inn. Hvis kofferten blir borte
på reisen, har du likevel utstyret ditt med deg. Du
kan også pakke bandasjeutstyr hos de du reiser
med, så har du utstyr likevel selv om bagasjen din
skulle komme bort.
• Merk bagasjen din godt.
• Be om erklæring fra lege eller NAV på at du har
behov for å ta med deg medisinsk utstyr om du oppholder deg utenlands mer enn tre uker.

• Skal du være lenge borte, er det mulig å få med deg
utstyr for hele perioden. Kontakt din lokale bandagist for å få hjelp med dette. Det kan være vanskelig
og dyrt å få tak i utstyr der du oppholder deg. Det
er også lite hendig å spare på alle kvitteringer og
søke om refusjon etter at du er kommet hjem.
• Prøv å komme til gaten tidlig, slik at du kan bytte
pose like før ombordstigning.
• Under reisen kan det være lurt med et sete ved
midtgangen eller nært toalettet. Husk at serveringsvognen på flyet kan komme i veien for deg når det
haster.
• Sikkerhetsbeltet skal være på under hele reisen, så
prøv å plassere beltet på et sted som føles behagelig under eller over stomien.
• Ikke hopp over måltider verken før eller under
reisen. Posen kan fylle seg opp med luft om du
spiser uregelmessig. Drikk rikelig med vann for å
unngå dehydrering.
• Endringer i kabintrykket kan medføre at posen
blåses opp. Da bruker du flytoalettet og tømmer
luften eller bytter posen. Husk at det oftest er noe
du spiste eller drakk som er årsaken.

For deg med reservoar

Husk nok kateter, og noe som kan gi helsepersonell
informasjon om at du har behov for å kateterisere
regelmessig hvis du blir forhindret fra å si fra selv.
Du som er medlem kan bestille et kort på NORILCOs
hjemmeside.
Oppbevar produktene helst ved romtemperatur,
men de tåler å være i flyets lasterom selv om det
er kaldt. Katetret vil føles stivere jo kaldere det
oppbevares, så en god ide er å varme opp kateteret
med hendene før bruk. Det finnes også katetre som
er forhåndsmurte.

For deg med Urostomi

Har du urostomi, kan det være lurt å koble posen til en
lår- eller leggpose slik at du får mer oppsamlingskapasitet. Du kan også koble en nattpose til urinposen
når du med urostomi skal reise langt og lenge.
En ekstra urinnattpose lett tilgjengelig i tilfelle forsinkelser eller kø er alltid fornuftig, uansett hvordan
du reiser.
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Noen syns at barrierefilm er fornuftig slik at hudplaten
får bedre feste. Det finnes flere merker å velge blant.
Hvis kantene ikke fester seg skikkelig kan man prøve
med elastisk tape i tillegg.

Bading

Pass på at hudplaten sitter skikkelig ved å vente litt
ekstra før du bader. Husk også at vannet, akkurat
som varmen kan påvirke festeevnen, så sørg for å
bytte oftere ved behov.

Oppbevaring

Stomiutstyret bør oppbevares på et kjølig sted, men
ikke altfor kaldt.

Solkrem

Smør deg med solkrem etter at hudplaten er festet,
ikke før.
Billedtekst

Når du skal reise
Reiseforsikring

For deg med ileostomi

Det kan være nyttig med tømbare pose og engangsposer å tømme innholdet i.

Generelle tips for bedre feste
av hudplaten
Godt feste i varmen

Er det varmt og du svetter mer, kan klebeevnen på
hudplatene forringes og muligheten for å bytte pose
oftere enn vanlig er tilstede.
Sørg for tørr hud før du fester en ny hudplate, også
i svært varmt og fuktig klima. Bruk gjerne hårføner
på lav varme til å tørke huden rundt stomien.
Det kan hende du trenger flere eller mer av ulike
produkter enn vanlig på grunn av varmen, så undersøk nærmere med fagpersonell før du reiser.

For alle måter å reise på, både innenlands og utenlands, er man pliktig til å ha en personlig reiseforsikring hvis uhellet er ute eller det skulle oppstå
plutselig sykdom. Når du kjøper reiseforsikring for
første gang må du opplyse om tidligere sykdommer
og om at du har stomi/reservoar. Slik sikrer du at forsikringen gjelder og at du får hjelp, uansett hva som
skjer. De ulike forsikringsselskapene er behjelpelige
med svar på alle slags spørsmål.

Europeisk Helsetrygdkort

Hvis du blir syk mens du er på ferie eller forretningsreise i et EØS-land, gir EØS-avtalen deg rett til å få
dekket utgifter til nødvendig medisinsk behandling.
Den samme retten har du hvis du blir syk under
midlertidig opphold i Sveits. For å benytte dette må
du ha Europeisk Helsetrygdkort som bestilles via
NAV. Helsetrygdkortet er gyldig i tre år om gangen.

For alle måter å reise på, både innenlands og utenlands,
er man pliktig til å ha en personlig reiseforsikring hvis
uhellet er ute eller det skulle oppstå plutselig sykdom.
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Generelle råd

Hvis du planlegger en utenlandsreise er det fornuftig
å ta med deg væskeerstatning og antidiarémiddel
i tilfelle du skulle få reisemage. Slike midler kan
kjøpes reseptfritt på apoteket før du reiser. Husk
også antibac.
Sjekk hvordan du kan få medisinsk hjelp og om det er
mulig å få tak i utstyret du trenger på reisemålet ditt
Vet du at du skal oppholde deg i utlandet over
lengre tid, kan det være nyttig å undersøke om du på
forhånd kan sende stomibandasjer til hotellet/reisemålet og hvis ja, sjekke innen avreise at materialet
er kommet frem.
Tenk alltid gjennom hvordan du kan helgardere deg
mot eventuelle forsinkelser og situasjoner uten
et toalett like i nærheten. Det kan være nyttig å
bruke en tømbar pose som kan tømmes i en egen
avfallspose som du har med deg om en nødsituasjon
oppstår, som senere kan kastes der den skal.
Det kan være lurt å bytte pose kvelden før avreisedagen, slik at du vet at posen sitter godt.
Pakk alltid med deg mer enn akkurat det du trenger
for de dagene du skal være borte. Uforutsette ting
kan skje, det kan være varmt, du svetter eller stresser mer enn vanlig, og da trenger du gjerne mer utstyr.

stomikort
Medlemmer av NORILCO får et personlig, rødt
stomikort med engelsk tekst som forklarer
stomi/reservoartype og utstyr du bruker som du
kan vise frem ved sikkerhetskontrollen. Du kan
også få et WC-kort du kan vise frem ved behov,
og en medisinsk attest på seks språk som du
kan ta med til fastlegen din for signering. For de
som har operert i magesekken, er det også mulig
å få et medisinsk sertifikat for å kunne bestille
begrenset matporsjon på restaurant.
Har du ikke dette?
Bestill innen 8. juli på www.norilco.no/min-side

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

Midi

Filter
Åpning for inspeksjon
Mini

Non-woven forog bakside
Innebygget skillevegg
gir ekstra beskyttelse

KoloBa Soft® Black Edition har innebygget
skillevegg med perforeringer mot filteret.
Det nye filteret har absorberende funkjon
som filtrerer fukt og lukt effektivt.
KoloBa Soft® Black Edition kan gi en reell
kvalitetsforbedring for mange. Stomiposen
leveres i to størrelser Mini og Midi.
Produktene fås på blå resept!

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

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

NORILCO VINTERLEIR

Internasjonale på vinterleir
Tekst: Jonas Fuglseth Foto: Thierry Schut

I forrige utgave av NORILCO Nytt kunne du lese om
vinterleiren til NORILCOs Ungdom (NU) den 14. - 17.
mars på Sjusjøen, og hvordan de yngste deltakerne
opplevde leiren. Vi har de siste to årene invitert
internasjonale deltakere til å bli med for å legge til
rette for bedre samarbeid mellom landene, og i år
fikk vi med hele 7 internasjonale deltakere, fra 5 ulike
land. Nicolaj Brusendal fra Danmark, Jónína Rós
Guðfinnsdóttir og Klara Jenný Arnbjörnsdóttir fra
Island, Thierry Schut og Carlijn Willemstijn fra Nederland, Micky Mihalache fra Romania og Miia Hallström
fra Finland som også deltok på fjorårets leir. Denne
gangen skal du få lese om de internasjonale deltakernes opplevelser på leiren.
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Why so international?

NORILCO er en del av et europeisk samarbeid, Nordic
Ostomy Association (NOA) og European Ostomy Association (EOA), som kjører samlinger med medlemsland
annethvert år. Gjennom NOA og EOA forsøker NORILCO
å få til et tettere samarbeid med ungdomsgrupper
fra forskjellige land, og drive kunnskapsutveksling.
I år hadde vi nok ledige plasser på leiren til å kunne
invitere dem med på en skikkelig innføring i NORILCOs
medlemsarbeid og samtidig lære mer om hvordan de
driver medlemsarbeid i sine hjemland.

Forventninger

Deltakerne hadde fått vite på forhånd at vi kom til å
være over 30 personer med på leir, som er langt flere
deltakere enn de er vant til i sine respektive land.

Det var gøy å være en del av en så stor gruppe
og ikke føle seg som et utskudd
				Klara

Miia har vært med på vinterleir én gang før, og den
gangen gruet hun seg litt til å måtte snakke engelsk. I
år gledet hun seg veldig til å være med, siden det gikk
så bra forrige gang og at det i tillegg var flere internasjonale med denne gangen.
Klara så veldig fram til at vi skulle være en så stor
gruppe samlet med lignende diagnoser. På Island er
befolkningen liten og når de arrangerer aktiviteter i
sin ungdomsgruppe, pleier de å være bare 4-5 som
møter opp.
- Det var gøy å være en del av en så stor gruppe og
ikke føle seg som et utskudd, forteller Klara.
I Romania er Micky vant med at det er stort faglig
fokus i pasientgruppa, og så for seg at det kom til
å være en mye større grad av foredrag og fokus på
stomi. I hjemlandet har de totalt 4 stomisykepleiere.
På medlemsmøter holder de kurs for å lære opp egne
medlemmer om stomi og diagnoser, ettersom helsevesenet ikke dekker alle behovene til pasientene.

Jonas Fuglseth er ansvarlig for det internasjonale
arbeidet i NU. Han sier at det å ha med internasjonale
deltakere på leir er noe nytt som prøves ut, slik at vi
kan få inspirasjon til å gjøre medlemstilbudet vårt
enda bedre. Den største forskjellen mellom landene
er antall medlemmer, og tilgjengelige ressurser til å
gjennomføre aktiviteter. På vinterleiren i år kom det
frem at fokus på faglig innhold på medlemsmøter
er i mye større grad prioritert i de andre landene,
spesielt der hvor ressursene til organisasjonene er
få. Store samlinger som går over flere dager, slik
vinterleiren gjør, finnes ikke i de andre landene, og
Jonas mener dette er noe unikt som vi må passe på å
opprettholde. Medlemsgrunnlaget er gjerne lavere i
andre land, som gjør det vanskelig å finne midler for
å organisere slike leirer. Kanskje flere land kan bli
flinkere til å samarbeide og organisere leirer sammen?

Å være på leir

Carlijn og Thierry likte godt at leiren varte så lenge.
Hjemme i Nederland varer arrangement vanligvis kun
én kveld, noe som gjør at man ikke rekker å bli like
god kjent som på en leir som dette. At man er sammen
flere dager i strekk, gjør utfordrende aktiviteter
sammen, deler rom med flere og lager mat sammen
gir mestringsfølelse og gjør det lettere for deltakerne å være seg selv og ikke gjemme seg “bak maska”,
som de kanskje gjør i andre sosiale sammenhenger.

LUKTFJERNER
Fjerner vond lukt uten å lukte

www.x-it.no

• 100% naturlig
• Allergivennlig
• Umiddelbar virkning

- Mange føler at de mister kontroll over kroppen på
grunn av sykdom, som gjør at de ønsker kontroll på
alt annet. Aktiviteter og det å jobbe i teamaktiviteter
er bra for å utfordre seg selv, sier Carlijn.
Nicolaj likte godt det sosiale opplegget, med aktiviteter, spill og festligheter som han oppsummerte så
fint med: «We need to have it like this in Denmark!».
Nicolaj syntes at det er kjempeviktig å ha leir, slik
at folk får mulighet til å bli godt kjent med og dele
erfaringer med andre med samme diagnose. Å dele
sykdomshistorie hjelper på med å ufarliggjøre det å
ha en kronisk sykdom for nye medlemmer.

X-it Luktfjerner selges bl.a. hos:

Tekstiler

Toalett

Sko

Røyk

Matos

Søppel

Bil

Båt
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NORILCO NU NORDLAND

NORILCOs Ungdom
Nordland med nytt styre
Tekst og Foto: Glenn Nevland

En glad trio som gikk ut for å spise etter årsmøtet

Lørdag 4.mai var Glenn Nevland fra hovedstyret til
NORILCOs Ungdom oppe i Bodø for å hjelpe til med
årsmøtet til NORILCOs Ungdom Nordland (NU
Nordland). Bakgrunnen for det var at eksisterende
styre i NU Nordland ikke hadde kapasitet til å kombinere styrearbeid og familieliv. Heldigvis dukket det
opp to flotte jenter, Maya og Ingalill, som ikke ville
at tilbudet i Nordland skulle forsvinne, og sa dermed
ja til å sitte i styret til NU Nordland. Kristian fra det
tidligere styret blir også med videre, og vil være til
god hjelp for Maya og Ingalill i arbeidet fremvoer.
På grunn av langstrakt geografi, og spredte medlemmer, så vil NU Nordland satse på en større samling
i året, samt oppfordre medlemmene til å delta på
distriktsavdelingens arrangementer og turer. En
annen viktig jobb er å samle ungdommene i Nordland
på sosiale medier. Der kan man holde kontakten,
og snakke med andre i samme situasjon i samme
område som man selv bor. Det er mulig å planlegge
å reise sammen til aktiviteter, eller møtes utenom
NORILCO.
NORILCOs Ungdom jobber også med å inkludere
flere fylker i de eksisterende ungdomslagene. Det
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har startet så vidt i nord med å lage en facebookgruppe som heter «NORILCOs Ungdom Nord-Norge».
Denne gruppen omfatter ungdommer i Nordland,
Troms og Finnmark. Bor du i et av de fylkene og ikke
er medlem, så er det bare å søke opp gruppen og
melde seg inn.
Samtidig jobber vi også for å forenkle driften av
lokale ungdomslag (LUL), slik at det skal være mulig
å drive et LUL, selv om du har en travel hverdag. Det
går ut på å forenkle dokumenter, fjerne unødvendige
dokumenter, få mer hjelp av distriktsavdelingen og
NU styret og lage ferdig utfylte eksempler av dokumentene. Dersom du kunne tenke deg å sitte i et av
styrene til de lokale ungdomslagene, så er det bare
til å ta kontakt via e-postadresse ungdom@norilco.
no. Gå inn på hjemmesiden www.norilco.no for å se
hvilke distrikt vi har ungdomsavdelinger i.
Avslutningsvis vil jeg takke Else Lindvig og styret
i NORILCO Nordland, som dekket reisen min for å
kunne hjelpe Maya og Ingalill slik at NU Nordland ikke
ble lagt ned.

ERLAND Care - superabsorbant pad
Alt-i-ett produkt som fanger opp
og forsegler lekkasje ved stomi.
Erland Care - superabsorbent pad er et nytt
alt-i-ett produkt som er spesiallaget for å fange opp
og forsegle lekkasjer, forhindre lukt, samtidig som den
beskytter huden. Den passer til de fleste plater, poser
og hudtyper, festes enkelt og trygt.

NYTT PRODUKT - Som gir tryggere hverdag
Du trenger ikke å bekymre deg for lekkasjer fra stomiposen.
Du behøver heller ikke å grue deg for vanlige og
dagligdagse aktiviteter. Gå tur, handle, ta bussen, gå i
svømmehallen, på konserter, idrettsarrangementer,
møter og reiser – og føl deg TRYGG.

NYTT PRODUKT TILGJENGELIG!

ERLAND CARE - Stopper lukt og lekkasje effektivt!
Opplev hverdagen uten bekymring for lukt – og med god tid til å skifte.
Erland Care fanger opp og forsegler lekkasje og forhinder den til å spre seg til hud og klær.

Mer informasjon finner du på: www.erlandcare.no

NORILCO LIKEPERSONSKURS

Motivert
for likepersonskurs
Det er første helg i mai. Etter den overraskende varmen i april har det
blitt kaldt og snøen faller lett ute. Det passet fint å være inne med det
årlige kurset for nye og kjente likepersoner. Tre av deltakerne deler
gjerne av sine forventninger og motivasjon
Tekst: Anikken Thomassen Redigert: Jacqueline B. Mikula

Likepersonskurset, som gikk over to dager, var fylt
av forskjellige foredrag om det å være en likeperson.
Sentrale deler av helgen handlet om kommunikasjon
og om hvordan komme i møte med et annet menneske i en sårbar situasjon.
Vi var så heldige å få besøk av Kirkens SOS representert av Torill Slaatten og Emil Faugli hvor de holdt et
foredrag for oss som het "God å snakke med".
De veiledet oss gjennom ulike øvelser for å forstå
og reflektere bedre rundt kommunikasjon. Kirkens
SOS har bearbeidet en huskeliste med 10 sentrale
punkter for å bli god til å kommunisere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ta deg tid til å lytte
Vis at du lytter og ønsker å forstå
La den andre få snakke
Gi anerkjennelse og støtte
Hjelp til med å rydde
Gi heller innspill enn råd
Let etter lyspunktene
Tål stillhet
Avklar forventninger
Hold på hemmeligheter

Målet med kurset er å fornye kunnskap hos de
erfarne likepersonene og å lære opp de nye med den
målsetning om at alle alltid kan bli bedre, for vi blir
aldri ferdig utlært. Vi benyttet oss også av anledningen til å kartlegge motivasjonen rundt og forventninger til det å begynne å hjelpe andre i samme båt, og
valgte oss ut tre personer i ulik alder og kjønn.
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Ønsker å gi noe tilbake

- Det er godt å kunne bidra og vise at det går an å leve
relativt normalt selv etter et slikt inngrep, sier Cicel
T. Aarrestad.
Aarrestad er 63 år, nylig avgått revisjonsdirektør i
Rogaland Revisjon IKS, og kommer fra Stavanger.
Hun er utdannet statsautorisert revisor/MPA i
offentlig økonomi og ledelse med 40 års erfaring fra
offentlig og privat revisjon. Gjennom disse årene har
Aarrestad hatt sterkt fokus på kompetanseutvikling
og deling for å synliggjøre denne viktige tjenesten.
Hun har derfor engasjert seg i frivillig arbeid på
landsbasis innen bransjen.
Hun fikk ulcerøs colitt som 6 åring, fikk fjernet
tykktarm og deler av endetarm som 50 åring og fikk
ileostomi som 60 åring. Hun har inntil nylig vært i
fullt arbeid men ønsker nå som aktiv pensjonist å
engasjere seg i NORILCOs likepersonstjeneste da
det er av stor betydning for andre i samme situasjon
å ha noen å kunne snakke med.
- Og nå som jeg har tid fordi jeg har blitt pensjonert er
det godt å kunne bidra sier Cicel T. Aarrestad.
Aarrestad hørte om tjenesten gjennom sin styreleder i distriktet etter å ha blitt pensjonist og tok
kontakt. Hun synes det er trist at hun ikke fikk dette
tilbudet selv fra helsepersonell før hun ble operert.

Jeg ønsker å hjelpe andre
som har hjulpet meg
		
Ronny Ness

NORILCO LIKEPERSONSKURS

Det er viktig å tenke på at man
kanskje ikke trenger å si eller gjøre
så mye, bare være tilstede og svare
på de spørsmålene som blir stilt
Hanne Fjellheim

Etter å ha fått sin egen situasjon og siste operasjon litt
på avstand har hun et ønske om å være likeperson
fordi hun ønsker å gi noe tilbake. Det å kunne være
et medmenneske for noen som er i en vanskelig og
sårbar situasjon og å kunne bruke sin kompetanse fra
kommunal sektor ser hun frem til.
På spørsmål om hun vet hva hun går til er hun noe usikker,
Arrestad har jo ikke hatt noe møte med en likeperson
selv. Men hun er spent på hva som forventes av henne
og hvordan organiseringen er i hennes distrikt. Hun
ønsker også å fremstå profesjonell overfor de hun
møter og å kunne bidra på en god måte, med en god
rolleforståelse, kunnskap om hjelpeapparatet og egeninnsikt for å være et supplement til de mange gode
tjenester som tilbys i hennes distrikt.

Lærer noe nytt hver gang

- Det er viktig å tenke på at man kanskje ikke trenger
å si eller gjøre så mye, bare være tilstede og svare på
de spørsmålene som blir stilt, sier Hanne Fjellheim.
Hanne Johnsrud Fjellheim er 33 år og bor i Akershus.
Hun fikk selv stomi for 11 år siden og hadde da sitt
første møte med en likeperson. Hun har selv vært
likeperson i 5-6 år og har det siste halvannet året
vært likepersonsleder for NORILCO Akershus der
hun også er ungdomskontakt.
Hennes første besøk med en likeperson var med en
godt voksen person hvor de to hadde veldig forskjellige livssituasjoner som utgangspunkt. Hun hadde
en god opplevelse under samtalen, men skulle selv
ønske at det hadde vært en litt yngre person som
kunne kommet på besøk. Bare 9 måneder etter dette
meldte hun seg på sitt første kurs for likepersoner.
Hun så at dette var ettertraktet da det kan være stor
forskjell på hvor godt etablert man er som 21 åring
sammenlignet med en som er 70 år. For eksempel har
en på 70 år kanskje vært gift, stifta familie og hatt
et langt arbeidsliv. Mens en på 21 år kanskje ikke en
gang har fullført skolen, er singel og har fortsatt hele
fremtiden foran seg.

- Om det blir som forventa får man vente og se,
ettersom jeg ikke er likeperson enda, sier Cicel T.
Aarrestad.

Å hjelpe andre

- Jeg ønsker å hjelpe andre som har hjulpet meg, sier
Ronny Ness
Ronny Ness er 30 år fra Sunnmøre. Han jobber som
bussmekaniker, og trives godt med det. Han ble
stomioperert for 9 år siden. Ness fikk vite om likepersontjenesten da lederen i NORILCO Sunnmøre
lurte på om dette ville være aktuelt for han, noe han
svarte ja til. Like etter operasjonen fikk han møte en
likeperson.
På spørsmål om hvorfor han ønsker å bli likeperson
svarer Ness at han ønsker å hjelpe andre som har
hjulpet ham, og at han etter vinterleiren sammen
med ungdommene fikk et godt førsteinntrykk av
likepersonene som deltok der.
-Forventningene jeg har er at det kan bli utfordringer
i møte med andre mennesker, og at det er et tabubelagt tema som det skal snakkes om, avslutter
Ronny Ness.

16

Fortykningsmiddel
Helfo varenr: 902658

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

Posedeodorant
Helfo varenr: 900538
- Fjerne dårlig lukt
- Etterlater en frisk duft
av sitron og lime
- 900 doser pr boks
- Praktisk størrelse

Heldigvis finnes det noen likheter uansett alder.
Situasjonen som har oppstått er ny, en person har
erfaring med dette og den andre ikke.

På spørsmål om hun visste hva hun gikk til svarer
Hanne:
- Både ja og nei. Jeg trodde jeg visste det, men ble
overrasket hvor skummelt jeg syntes det var første
gangen jeg skulle gå alene. Jeg fikk en følelse av at
jeg kan ingenting, men så gikk det veldig bra. Det
er viktig å tenke på at man kanskje ikke trenger å si
eller gjøre så mye, bare være tilstede og svare på de
spørsmålene som blir stilt.

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

Samarbeid med sykehuset

Som likepersonsleder har Hanne et ansvar for å sette
opp turnusplaner sammen med sykehusets avdeling.
Hun skal videreformidle kontakt med en likeperson
når hun får henvendelser, ta vare på og hjelpe likepersonene og være tilgjengelig hvis det er samtaler som
har vært vanskelige. Hun tar også over og støtter om
det er behov for det.
Festeplate

Noen kan kanskje ha behov for besøk uten at de
vet det selv, da handler det veldig mye om hvordan
helsepersonellet legger det frem for personen det
gjelder.
Det er liten tvil om at det å være likeperson er både
lærerikt og givende.
- Det gir meg mye, jeg hadde veldig nytte av det selv
om jeg ikke så det da. Jeg har også et ønske om å
være der for andre, og når man har klart det så får
man en god følelse. Jeg føler også at jeg lærer veldig
mye, nesten hver gang jeg er på et besøk. Jeg føler
meg privilegert som får være med på dette.

Det er liten tvil om at det å
være likeperson er både
lærerikt og givende.

Yttervegg
Beskytter stomien
Beskytter filteret
Tilbakeslagsventil
Yttervegg
Non-woven, mykt posetrekk

Festeplaten er oppbygd av to forskjellige
hydrokolloider med ulike egenskaper.
Nærmest stomien er det en hydrokolloid
med høy absorbsjon som ekspanderer når
den kommer i kontakt med væske. Dette
gir ekstra tetting rundt stomien.
Produktene fås på blå resept!

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

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

LA´LY Walldesign

Hanne sier at videreformidlingen med helsepersonell
på sykehus er veldig varierende.
- Vi går fast på sykehus og vi er utrolig avhengige av
at en sykepleier vet hva en likeperson er og hva vi kan
bistå med. Det er helsepersonellet som kan sette oss
i kontakt med de som trenger det, men da må de også
kunne se hvem som kan ha behov for et besøk.

Lei av å dele intime
detaljer ute blant folk?

Familiesamling
Foreldregruppa har den store
glede av å invitere til Familiesamling på Quality Hotel Sarpsborg
den 6.—8. september 2019.
Familiesamlingen arrangeres for
barn med stomi, misdannelser
eller sykdommer i tarm eller
fordøyelsesorganer og deres
foreldre og søsken.
Så enkelt er det å få det medisinske
utstyret du trenger:
1

Finn telefonen

2

Snakk med vårt helsepersonell som kjenner deg

3

Få utstyret levert hjem til deg dagen etter*

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 sykdomshistorien din til nye mennesker hele tiden?
Hos Mediq får du faste kontaktpersoner med helsefaglig bakgrunn 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.

Medisinsk utstyr rett hjem
Stomi - Inkontinens - Medisinsk ernæring – Diabetes

Helgen vil bli fylt med erfaringsutveksling, bade- og
lekeland, overraskelser og vi i Foreldregruppa garanterer mye moro!
Samlingen starter kl. 18 den 6. september, men i år
åpner vi muligheten for at de som ønsker å komme
allerede til lunsj fredag kl. 13 får mulighet til det, uten
at det legges opp til et programfestet opplegg i tiden
frem til programstart kl. 18.

Egenandel

Egenandel barn (under 18 år): 500 kr*
Egenandel voksne: 700 kr*
*Egenandelen inkluderer opphold, måltider, inngang
til treningsrom, Badeland og Superland, og billigste
reise til og fra samlingen for alle i familien.

Påmelding

Les mer om samlingen på norilco.no, og meld på din
familie gjennom nettsidene innen 12. juni!
Du kan også melde deg på ved å ringe sekretariatet
på tlf 02013 alle hverdager fra kl. 10-15

30+ samling
Den tidligere 35+ samlingen er
blitt omdøpt til 30+ samlingen,
for å skape en bedre overgang
fra NORILCOs Ungdom til hovedorganisasjonen. I år avholdes 30+
samlingen på Montebellosenteret
like utenfor Lillehammer den
23.-25. august.
Samlingen blir for alle medlemmer i NORILCO
(uansett sykdomsbakgrunn) fra 30 år og oppover, og
programmet på Montebellosenteret vil være preget
av både sosialt, faglig innhold og aktiviteter tilpasset
den enkeltes behov.
Senteret er en nasjonal helseinstitusjon med formål
om å gi hjelp til livsmestring for personer med alvorlig
sykdom og deres pårørende. Det har flott beliggenhet med nydelig utsikt, og tilgang på basseng, klatrevegg, treningssal og aktivitetsløyper utendørs.

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

Egenandel: 1000 kr*

• Ansatte med
helsefaglig bakgrunn

*Egenandelen inkluderer tilslutningsreise, opphold
og aktiviteter hele helgen.

• Medarbeidere med
taushetsplikt og stort
fokus på diskresjon

Les mer og meld deg på innen 12. juni på norilco.no,
eller kontakt sekretariatet på 02013 alle hverdager
mellom kl. 10-15 for spørsmål eller hjelp til påmelding.

• Vi samarbeider med
store anerkjente
leverandører

www.norengros.no/
blaresept

NORILCO NYTTIG

Nyttig
Er du forberedt for legetimen?
Organiserer du helseproblemene dine med lapper på
kjøleskapsdøra, eller har du ikke noe system i det hele tatt?
Fortvil ikke. Appen Prep4doc hjelper deg å planlegge.

Legg en plan

Legebesøk skal løse kompliserte problemer på kort tid.
Du har kanskje flere helseproblemer og mange spørsmål,
og det kan være vanskelig å vite hva du skal fokusere på.
Både leger, helsemyndigheter og pasientorganisasjoner
anbefaler derfor at vi forbereder oss godt før legetimen.
Men hvordan gjør man det i praksis?
Oppstartsbedriften Prep4doc AS har utviklet en mobilapp som løser nettopp dette problemet. Den hjelper deg å
beskrive og prioritere helseproblemene, og den organiserer spørsmålene dine. I tillegg lager den lister over
medisinene og de tidligere sykdommene dine. Den minner
deg på timen din og arkiverer informasjon slik at du ikke
glemmer noe.

Fokus på personvern

Et annet viktig poeng er at Prep4doc ikke samler sensitive
personopplysninger om deg. Det du skriver i appen lagres
lokalt på mobilen, og du bestemmer selv hva og når du vil
dele det med legen. Du kan derfor trygt legge inn alt av
informasjon og bekymringer om helsen din.

Gratis for NORILCOs medlemmer

Flere forskningsstudier viser at pasienter er mer fornøyd
og har større utbytte av legebesøket når de forbereder
seg. Også leger rapporterer at konsultasjonen er mer
effektiv når pasienten er forberedt. NORILCO har derfor
inngått en avtale om at alle medlemmene får gratis tilgang
til en testversjon av Prep4doc, og vi oppfordrer alle til å
prøve denne nye pasient-appen.
Slik gjør du det:
• Last ned appen
"Prep4doc Partner"
for Apple eller Google.
• Start appen.
• Skriv inn koden som du
får ved å fylle inn navn og
e-postadresse her:
https://www.norilco.no/
diverse/prep4doc-partner
• Følg instruksjonene i appen.

Ynolens Parfymefri Luktfjerner
Posedeodorant – Stomi – fjerner lukt;
V.nr.: 950881

Brukerområder - Stomi:

I luften
På klær
På huden

I posen
Posebytte
Ved lekkasje

I hjemmet
På jobben
På reise

Antatt forbruk pr. måned er ca.: 4 – 8 flasker,
noe mer ved økt sosial aktivitet.
Brukerveiledning – Send mail til: stomi@ynolens.no
www.ynolens.com

100%
Max 30⁰ helling ved bruk.
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Vi ønsker alle en best mulig sommer

- bidrar til livskvalitet

JEG VIL
BLI TRYGG

Personer som lever med stomi, slik som Andrea, fortalte
oss nøyaktig hva de forventer av den ideelle posen, og vi

LEVERES NÅ OGSÅ MED
SOFT KONVEKS HUDPLATE!

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.
BLI AKTIV og tørr med et vannavstøtende trekk
BLI TRYGG på at posen ikke vil miste formen, sige ned
eller loe

CONFIDENCE BE For alt du vil bli
®

BLI STILLE med et trekk som ikke knitrer
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
@SaltsHealthcare

SaltsHealthcare

SaltsHealthcare

Recognising Salts research
into healthy peristomal skin

® Registered trade mark of Salts Healthcare Ltd. © Salts Healthcare Ltd 2019. Products and trade marks
of Salts Healthcare Ltd are protected by UK and foreign patents, registered designs and trade marks.

Å leve med stomi trenger
ikke bety å akseptere
sår hud

Shelley, stomi siden 2015

Den beste huden er sunn hud

NYHET! NovaLife TRE hudplater
Tar hudbeskyttelse til et nytt nivå. Tre for å være helt nøyaktig.
• Fester godt og er likevel enkel å fjerne
• Utviklet for å absorbere stomi output og svette
• Opprettholder hudens naturlige pH og bidrar dermed
til å beskytte mot skader forårsaket av stomi output
.

Dersom du ønsker mer informasjon eller vareprøver:
Ring 66 77 66 50 eller besøk www.dansac.no/nb-no/tretechnology
Før bruk, les bruksanvisningen med informasjon om anbefalt bruk,
kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler og instruksjoner.
Dansac logoen, NovaLife og TRE er varemerker tilhørende Dansac A/S.
©2019 Dansac A/S

NORILCO DETTE SKJER

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

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

LOKALT
NORILCO BERGEN

Dagstur til Havråtunet på Osterøy
Tid: torsdag 13. juni
Sted: Oppmøte foran Bergen busstasjon kl 10:00

Stopp kan avtales Åsane busstasjon og i Arna. Etter
omvisning blir det lunsj på Osterøy Kroa
Priser: medlem kr. 350,- / ikke-medlem kr. 700,Bindende påmelding senest 1.6. Send epost for spørsmål
om ledig plass til norilco.bergen@gmail.com eller ring til
Anette – (etter kl. 16.00)

Temakveld

Hverdagen med stomi, kontinent stomi og IAA
Tid: 20. juni Kl. 17:30 til 21:00
Sted: Hotel Ørnen i Bergen
Informasjon og påmelding innen 15. Mai. Send e-post for
spørsmål om ledig plass til norilco.bergen@gmail.com
eller til Wenche 91785621 (sms eller oppkall etter kl. 16)

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

Medlemsmøte

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

NORILCO NORD-ROGALAND

Medlemsmøte

Medlemsmøte

Tid: 27. august kl. 19.00-21.00
Sted: Havnaberg Frisklivsentral, adr. Haraldsgaten 226

Tid: 27. august kl. 18.00-21.00
Sted: Olavsgaard

Program vil komme

Mer informasjon kommer

Mestringskurs på AHUS
Tid: 26.-27. september kl.09.00 - 15.00

Stomikurs - Lærings-og
mestringskurs

Tid: Tirsdag 8. og onsdag 9. oktober
Sted: Lærings-og mestringssenteret ved Nordlandssykehuset, Bodø

Mer informasjon kommer

NORILCO AUST-AGDER

NORILCO NORDLAND

Grillmøte i en spennende hage

Du må ha henvisning fra lege for å delta på kurset

Tid: 17. juni kl. 18.00-21.00
Sted: Vestre Nedenes

For alle aktiviteter, se mer på www.norilco.no
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NORILCO DETTE SKJER

LOKALT

LOKALT

NORILCO OSLO

Sommertur Akershus slott
og festning

Tid: 15. juni kl. 12.00-17.00
Sted: Ved inngangen til Akershus fra Myntgata kl. 11.50
Pris per medlem kr 250,- / Pris per ikke-medlem kr 500,Påmeldingsfrist onsdag 29. mai
Ta kontakt med Vigdis Holen tlf. 92821717 eller
e-post: vighole@online.no

NORILCO i bybildet
- stand på Youngstorget
Tid:

24. august 2019 kl. 12.00-14.00

Medlemstur til Kroatia
Tid: 21. - 28. september 2019

NORILCO Romsdal har den glede å invitere deg med
eventuelt følge på medlemstur til Tučepi i Kroatia
Påmeldingsfristen er over, men kontakt Annlaug på e-post
annlaug@norilco.no eller ring/SMS til 994 54 022 for
spørsmål om eventuell ledig plass ved frafall.
Ringer du, må du ringe mellom kl. 19.00 - 23.00

NORILCO SØR-ROGALAND

Lærings og mestringssenteret
ved SUS arrangerer stomikurs
høsten 2019
Tid: Høsten 22.10 og 24.10

Medlemsmøte

Tid: 10. september kl. 18.30-21.00

Ut på tur med NORILCO Oslo
Tid: 14. september kl. 11.00-14.00
Vi går en hyggelig tur sammen

NORILCO ROMSDAL

Dialog-/Kreftkafé

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

Sommertur til Bjørnsund
Tid: 21.juni 2019
Sted: Bjørnsund

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 sykemelding for å delta på kurset, som går på dagtid. Det er også
åpent for pårørende.

NORILCO TROMS

Medlemsmøte

Tid: 17. juni kl. 18.00-20.00
Sted: Kreftforeningens lokaler i Grønnegt. 86/88, Tromsø

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 medlemmer vil få personlig invitasjon.

Maske Bandasjist deltar sammen med en representant
med utstyr som vil gi veiledning for bruken av utstyret.
Styret ønsker velkommen til alle medlemmer.

NORILCO VEST-AGDER

Onsdagsturer

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

For alle aktiviteter, se mer på www.norilco.no
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prosent
av de som ble
spurt opplevde
peristomal kløe

1

“Scratching the surface”:
sannheten om peristomal kløe.

Dersom du opplever at huden rundt stomien klør, er du ikke alene.
Når huden er klør er det vanskelig å tenke på andre ting. Uansett hvordan huden ser ut, hvis
det ikke føles bra skal du ikke akseptere kløe som del av det å ha stomi.
Vi i Hollister mener at peristomal hud fortjener bedre. CeraPlus hudplater med ceramid
beskytter hudens naturlige fuktighetsbalanse og kan hjelpe mot kløe som følge av tørr hud.
Da kan du tenke på det som er viktig, nemlig å leve livet ditt som du ønsker med sunn hud
som ikke klør.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon eller vareprøver:

Tlf 66 77 66 50
www.hollister.no/nb-no/ceraplus

CeraPlus hudplater
bidrar til å
beskytte hudens
naturlige
fuktighetsbalanse.

Basert på en undersøkelse med 164 pasienter. Brukerundersøkelse om Pruritus, 2016 Hollister data i arkiv.
Før bruk, vennligst les pakningsvedlegget for informasjon om anbefalt bruk, kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler og instruksjoner for bruk.
Hollister logoen, CeraPlus og «Healthy skin. Positive Outcomes» er varemerker tilhørende Hollister Incorporated ©2018 Hollister Incorporated XXXXXX-0718

Ostomy Care
Healthy skin. Positive outcomes.

NORILCO SIDEN SIST

Siden sist
VEST-AGDER

En fin dag på Lyngdal VGS
- Kan dere dusje med pose på magen?
Kan dere bade, tisser dere på vanlig måte?
Spørsmålene var mange, og ikke minst relevante da
NORILCOs sydligste avdeling hadde et par timers undervisning for en klasse med helsefagarbeidere på Lyngdal
videregående skole en dag tidlig i mai.
I NORILCO Vest-Agder har vi rimelig ofte undervisning
om det å leve med stomi. Normalt er vi to som tar disse
timene, men et legebesøk gjorde at jeg måtte ta turen
alene denne gangen.
Klassen var omtrent som den pleier, i alle fall når det
gjaldt etnisitet. De fleste var norske, men ganske mange
av de bortimot 20 elevene var innvandrere. En var fra Bosnia, en var fra Eritrea, en var fra Syria pluss noen andre
nasjonaliteter. En salig, men fin blanding med andre ord.
Som vanlig ble elevene utfordret til å være stomist for
en times tid. Bare en tok utfordringen, nemlig Anna Zoe
Foss. Og la det være sagt med en gang, hun gjorde seg
utmerket med pose på magen, og både lærerne og resten
av elevene var synlig imponert.
Ha er det så vi prøver å lære fra oss? Ja, vi forteller
at for de fleste går livet greit videre selv med pose på
magen, vi viser bilder og forteller om de vanligste stomitypene inkludert reservoar. Vi er gjerne innom irrigasjon,
men denne gangen måtte jeg hoppe over dette. Selvsagt
forteller vi om NORILCO og vår tilknyt-ning til Kreftforeningen. Vi gjør noen viktige presiseringer som at det skal
ikke lukte, det skal ikke lekke, og har du nettopp skiftet
pose på en bruker, og det lukter - “så er det bare å gjøre
jobben om igjen”.
Noen av elevene hadde vært ute i praksis på alders
eller sykehjem, men hadde så vidt vites ikke vært med
på stomiskift. Jeg hadde med meg diverse utstyr som
elevene fikk se. De ble fortalt forskjellen på en-delt og
to-delt utstyr, og vi gikk gjennom et stomiskift. Vask med
lunkent vann – ikke noe annet, bruk minst mulig krem. Det
enkleste er det beste!
Tekst og bilde: Arne Holte
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Hold aktiviteten oppe, karer!
Mannens helse sett fra en urologs perspektiv. Det
var tittelen på urolog Hans Thorwild Thomassens
foredrag på NORILCO Vest-Agders medlemsmøte i
begynnelsen av april.
Vi fikk høre om hvordan bruk av steroider og doping
hadde ødelagt liv (og lyst) for flere enn Lance Armstrong, og vi fikk høre om prostata og prostatakreft.
Han fortalte en meget lydhør forsamling om sex og
sex-helpemidler (for mannen!). Vakuumpumper samt
blå og gule (eller var de grønne?) tabletter var blant
det vi fikk høre om. Han påpekte at de små blodårene
som fører fram til viktige svamplegemer kan klappe
samme dersom de ikke blir brukt.
Så derfor karer, det er viktig å holde aktiviteten oppe!
Tekst og bilde: Arne Holte

TROMS

Nytt styre i NORILCO Troms
Årsmøtet ble avholdt i april måned i kreftforeningens
lokaler Grønnegt.86/88 i Tromsø.
Følgende styre ble valgt:
Leder
nestleder
kasserer
sekretær
likepersonleder
styremedlem
styremedlem
styremedlem
varamedlem
varamedlem
varamedlem
revisor
revisor

Annie Johansen
Bjørg Evjen
Inger Willumsen
Lisbeth Dyrstad
Ingrid M.Strokkenes
Anita Holmstrøm
Nils Ritland
Reidar E, Josefsen
Solbritt Karlsson
Anne Markussen
Åse A.Grunnvåg
Gudmund Andeassen
Hans-Tore Nilsen

Med vennlig hilsen fra styret i Troms
ved leder Annie Johansen

Vår kunnskap bedrer din livskvalitet!
SØR-TRØNDELAG

Streikefast i Praha

Ny nettbutikk banda.no
også med stomiutstyr på resept
Forventning, opplevelser, glede, frustrasjon, håp, fortvilelse og så GLEDE.
Ja slik ble det med Praha-turen til
avdeling Sør-Trøndelag 25 – 28 april.
I slutten av april, tidlig en torsdag morgen, veldig
tidlig, nesten om natten, møtte 22 av medlemmene
opp på Værnes flyplass for avreise til vårens tur til
Praha. En tur som Bente og styret i Sør-Trøndelag
hadde planlagt sammen med Svein i Reise- og Konferanseservice. Undertegnede hadde blitt invitert
med og skulle treffe de andre på Gardermoen.
Reisen gikk fint og vi ankom Praha i nydelig vårvær
og ble møtt av en helt fantastisk guide, Filip. Han
hadde bodd et år i Norge og snakket flytende norsk.

Vi startet med severdigheter og buffet

I og med at innsjekking på hotellet ikke var før
kl.15.00 ble vi kjørt og guidet inn til byen og til Borgen.
Her vandret vi rundt og ble fortalt om Borgen. Etter
en liten rundtur inntok vi et av byens beste microbryggerier, Klosterbryggeriet Strahov, hvor vi fikk
servert en lokal buffet med diverse oster, skinker,
pølser- det vil si typisk tsjekkisk ølmat og selvsagt
smak av diverse øltyper som en selvfølgelighet.

VI HAR TID TIL DEG
Banda er en kjede med butikker over hele landet.
Vi har spesialisert kompetanse innen stomi.
• råd og veiledning i våre samtalerom, eller ved
hjemmebesøk
• tilpasning/valg av utstyr når stomien forandrer seg
• hjelp ved sår hud, lukt, brokk og lekkasje
• hjemkjøring av varer er en selvfølge for oss
HUS

K!

Hvis du trenger brokkbind, hudfilm, fikseringsbelter,
spesielle produkter og plateforlengere må du få en
tilleggsresept fra legen.
Det er du som eier din blåresept. Du kan fritt velge den
bandagist/apotek du mener gir best service og oppfølging.

Finn din lokale butikk og nettbutikk på banda.no
Følg oss på Facebook/bandakjeden

NORILCO SIDEN SIST

en hjemreise, guiden Filip hjalp til med resepter,
stomiutstyr for de som trengte det og ikke minst
hotellrom videre. Første beskjed var at vi ikke kunne
komme hjem før 4. mai, men at vi måtte pakke å være
klare på kort varsel. Vi var heldige, ikke alle turister
hadde noen som jobbet for dem. Svein som prøvde å
få oss hjem, hotellrom, Filip med legebesøk, kjøp av
stomiutstyr og medisiner og Bente ikke minst med å
få all informasjonen ut til oss. Vi fikk beholde hotellrommene våre med unntak av 2 rom. Det ble nye rom
på et hotell i nærheten. Det ble ordnet med lunsjer,
middager og vi fikk oppleve ekstra mye av Praha.
Filip kunne fortelle at for tsjekkerne så var det å ta
seg en øl nesten like viktig som for polakkene å gå til
kirke. Selv om folk var litt trøtte så steg stemningen
betraktelig. Etter en god lunsj spaserte vi videre
gjennom Borgen og opplevelsene lot ikke vente på
seg. Vi ble fortalt om viktige severdigheter og fikk se
Praha nesten fra oven før bussen tok oss til hotellet
som lå veldig sentralt til. Tiden var inne for litt avslapping før vi igjen skulle møtes for nye opplevelser.
Denne gangen til fots gjennom trange gater til kaia
ved elven Moldau.

Innholdsrike dager

Båttur med middagsbuffet

Så kom den endelige beskjeden. Det var ordnet
hjemreise til oss 1. mai. Det ble buss i fire timer fra
Praha til Berlin, deretter Norwegian fly på kvelden til
Gardermoen og for trønderne nattoget til Trondheim.
Så tre hele dager i Praha ble til en liten uke i stedet.
Så hva sitter jeg igjen med; Jo, en fantastisk tur med
ekstra mange opplevelser tross streik hos SAS. En
stor takk til de som sto på for oss andre og sørget for
at alle fikk det de skulle ha; Bente m/styret, Svein i
Reise- og Konferanseservice og vår supre guide Filip.

Nå fikk vi se Prahas severdigheter fra en annen
vinkel. Her så vi Borgen, Karlsbroen, Nybyens flotte
fasader og mye mer og guiden fortalte. Etter mørkets frembrudd var det helt fantastisk å se de opplyste bygninger. Turen hjem til hotellet gikk til fots.
Om noen tok seg en ekstra tur rundt i byen, det vites
ikke, men mulighetene var mange.

Fredag med streik

Etter en god natts søvn og litt frokost var det ny
guidet fottur rundt i gamlebyen. Vi fikk virkelig brukt
føttene, og det kjentes. Lunsjen på fredag kunne
man spise hvor som helst og det var nok av restauranter å velge mellom. Hittil hadde det for oss vært
forventninger, opplevelser og glede, men så kom
informasjonen; det var streik hos pilotene i SAS og
vi som skulle hjem søndag måtte belage oss på et
litt lengre opphold. Men først en felles middag på en
typisk tsjekkisk restaurant ved Gamlebytorvet, en
restaurant med flest tsjekkiske besøkende. Tur/retur
restauranten var gående. Ikke like enkelt for alle for
beina våre begynte allerede nå å bli litt tunge.

Hektisk lørdag

Lørdag var dagen hvor vi skulle gjøre byen på egenhånd, men for Bente ble det en veldig hektisk dag.
Hele dagen gikk i telefonkontakt med Svein i
Fredrikstad som gjorde alt for at vi skulle få til

28

Vi som hadde passert 70 år reiste gratis med trikk
og metro, så det var bare å reise rundt i byen og få
med seg nye opplevelser. Tre ekstra dager ble det
til slutt, med bespisning på artige restauranter og
mange nye opplevelser. Noen av oss fikk med seg en
kirkekonsert hvor Klæbu damekor sang, og andre dro
på egne bussturer. Været var ikke like bra hele tiden,
men regncaper kunne kjøpes overalt så det var ikke
nødvendig å sitte på hotellrommet.

Tekst: Ranveig Skuterud

OSLO

Årets Krafttak mot kreftarrangementet i Oslo samlet
31 632 kroner
Tradisjonen tro var NORILCO Oslo medarrangør av
Krafttak mot kreft-konserten på Engebråten skole
i mars. Arrangementet er et samarbeid mellom
veterankorpset Garderobefosilene Grefsen - Kjelsås,
NORILCO, Nordre Aker Musikk – og Kulturutvalg og
Kreftforeningen.

NORILCO SIDEN SIST

til å kjøpe lodd. Mange lar seg imponere av de flotte
dukkeklærne som Oslo-avdelingens æresmedlem,
Ranveig Skuterud, hadde strikket. Som i fjor fikk vi
en dukke som gevinst fra en lokal lekebutikk. Ranveig
hadde imidlertid laget så mange flotte antrekk til
dukken, at Oslo-avdelingen også i år kjøpte en ekstra
dukke slik at vi kunne fordele dukkeklærne på to
gevinster. Dette er veldig populært. Også i forbindelse med loddsalget er NORILCO-medlemmer i aksjon.
Stemningen er høy, det dufter av nystekte vafler,
og pengene strømmer inn. Pengene fra årets aksjon
går til forskning på kreftformer som få overlever.
Arrangementet i Oslo fikk denne gangen inn 31 632
kroner som gikk uavkortet til årets aksjon. Ikke dårlig
til å være resultatet av et privat initiativ som har resultert i et mangeårig samarbeid mellom et korps, en
pasientforening, et kulturutvalg og Kreftforeningen.

Da hobby ble engasjement
Amalie Færøvik, klassisk ballett.
Foto: Lene Akerhaugen

Årets konsert var den 11. i rekken, og ble en stor opplevelse for både publikum og deltakere. I tillegg til å
samle inn penger til Krafttak mot kreft gir konserten
lokale utøvere mulighet for å bli sett og hørt, og
musikk- og kulturlivet får vist fram noen av de mange
talentene som finnes i bydelen. De kulturelle innslagene er varierte, har høy kvalitet og aldersspredningen blant utøverne er stor. Konsertlokalet er fylt med
små bord, og i kafeteriaen står NORILCO-medlemmer og sørger for at alle som ønsker det kan få kjøpe
noe å drikke og bite i.

Populære lotter

Flotte gevinster, gitt av lokale forretninger, utstyrsleverandører, bandasjister og privatpersoner, er
utstilt på et bord ved inngangen og frister publikum

Det hele begynte med at Jorid Haavardsholm som
selv spiller trombone i veteranskorpset, deltok i en
regionsamling i Kreftforeningen som representant
for Oslo-avdelingen der ansvarlig for Krafttak mot
kreft informerte om aksjonen og oppfordret pasientorganisasjonene til å være med og bidra.
- Ikke lenge etterpå diskuterte vi i Garderobefosilene
hva vi hadde lyst til å jobbe med musikalsk framover,
og at et mål, som for eksempel en konsert i februar
eller mars ville være fint. Vi bestemte oss for å holde
konsert til inntekt for Krafttak mot kreft og fikk
med oss lokale talenter. All inntekt fra kafeteria og
auksjon og bøsser ved utgangene gikk uavkortet til
aksjonen. Vi fikk inn nesten 20 000 kroner det første
året, sier Jorid Haavardsholm.
Vi syntes det var så hyggelig å kunne bidra med en
fin konsert til et viktig formål, så dette ønsket vi å
fortsette med. Vi erfarte imidlertid at det var van-

Disen Strings & Grefsen skoles strykeorkester.
Foto: Sigrid Færøvik
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Disen Strings og Grefsen skoles strykeorkester,
rapperne Abbe og AWGE fra Trikkehallen, breakerne
Alfred, Christoffer, Eric og Torkil fra Den Norske
Ballettskole & Akademi, vinneren av Nordre Akers
talentpris 2018: Ella Skorgan, jazzdans, og de tre vinnerne av Nordre Akers inspirasjonspris 2018: Amalie
Færøvik, klassisk ballett, Rebekka Garcia Benito,
sang og gitar, Zakarias Nikolai Meyer Øverli, saxofon
og med to medelever fra Edvard Munch vgs. på gitar
og elbass.
Breakere fra Den Norske Ballettskole & Akademi.
Foto: Sigrid Færøvik

skelig for et korps med rundt 20 spillende å klare alt
det praktiske alene, og Garderobefosilene trengte
derfor hjelp utenfra. Jorid oppfordret NORILCO avd.
Oslo til å bistå med å lage kaffe, saft og steke vafler
og annet salg i kafeteriaen, og å hjelpe til med loddsalg, og dermed var det gjort. Siden har Osloavdelingen bidratt hvert år sammen med ivrige barn av
musikerne i Garderobefosilene. Også de aller fleste
leverandører og bandasjister bidrar med gevinster
til lotteriet år etter år. Kreftforeningen er avhengig
av denne typen engasjement, der både konsert og
utøvere stiller gratis.
- Jeg er ikke helt sikker på om Kreftforeningen fikk
noen til å gå med bøsser lokalt det første året, men
siden den gang har det vært bøsseaksjon i forkant av
konserten. Det praktiske rundt selve bøsseaksjonen
er det KMK som hjelper oss med. Det ble skrevet
litt ekstra i Nordre Aker budstikke i forbindelse
med 10-årsjubileet i 2018. Jeg har det dessverre ikke
tilgjengelig, men der sto det blant annet at vi hadde
samlet inn ca. 300 000 kroner frem til 2018, sier Jorid
Haavardsholm med stolthet.
Noen av NORILCOs medlemmer går med bøsse i forkant av konserten, og en times rusletur i nabolaget
kan generere mange klirr i bøssa.
- Vi skulle bare så veldig gjerne hatt flere bøssebærere, for hver bøsse genererer ca. 1 500 kr. Tenk så
mye vi ville fått inn om vi hadde fått med 20 bøssebærere til neste år, avslutter Jorid engasjert.

Takk til artister og bidragsytere

Styret i NORILCO avd. Oslo, Garderobefosilene
Grefsen-Kjelsås og Nordre Aker Musikk- og Kulturutvalg vil takke alle artistene og de øvrige bidragsyterne som har gjort det mulig å gjennomføre også
årets Krafttak mot kreft-aksjon i Nordre Aker helt
uten utlegg:
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En stor takk også til private bidragsytere, bøssebærere, kakebakere, loddselgere og kafeteriamedarbeidere, og alle bandasjister/ leverandører av
utstyr. Ingen nevnt, ingen glemt

Bidragsytere
Engebråten skole • Olivenlunden, Storo • Rema
1000, Stillatorget • Plantasjen, Storo • Strikkeriet,
Stillatorget • Bandagist1, Storo • Refleksolog Siri
Brøndelsbo • Boots Homecare • Joker, Kjelsås
• Mediq Norge • Bella bistro, Grefsenplatået •
Coloplast Norge • Kakeriet, Grefsen • ConvaTec
Norge AS • Grefsen Blomsterhandel • Dansac &
Hollister Norway • Clas Ohlson, Storo • KvinTo AS •
Egon, Storo• Salts Healthcare • Lekia leker, Storo
• Welland Norge • Blåtimen Gaver og Interiør, Skeikampen • Ynolens Norge

OPPLAND

Referat frå medlemsmøtet på
Sinclair, Kvam 8.mai
Møtet starta med at Liv Larsen, Nils Hagen og Lillia
Granberg underheldt oss ca 1 time med «Sanbeck i
ord og toner». Det var både triveleg og stemningsfullt. Vi fekk innblikk i livet til Vidar Sandbeck og
korleis ein fattig barndom hadde prega visene og det
han skreiv. Sjølv om det kunne vere humoristisk, låg
det likevel ein brodd bakom.
Etterpå hadde vi kaffe/ te og rundstykker, og utlodning.
Praten gjekk livleg rundt bordet og det verka som
alle som var der hadde det triveleg. Det møtte 10 stk.
Heile møtet vara ca. 2 timar.
Otta, 9.mai, 2019
Referent: Anne-Brit Bismo

Informasjon
StyreLeder

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

NULeder

Camilla Tjessem • 986 11 160
ungdom@norilco.no

Lokale Ungdomslag
NU
NU
NU
NU
NU

KONTAKTINFO

Distriktsleder

AKERSHUS
Jane Halvorsen • 454 87 434
jane@norilco.no
Hanne Fjellheim • 412 24 058
hajof@hotmail.com
AUST-AGDER
Stian Mørland • 916 12 862
stianmorland@hotmail.com
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

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

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

SØR-ROGALAND
Marianne Reve
948 28 053 • mar-re@outlook.com
Mona Marthinussen • 911 42 800
mona.marthinussen@online.no

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

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

NORD-ROGALAND
Bjørn Forthun • 959 75 381
bjorn.forthun@haugnett.no
/*
NORD-TRØNDELAG
Anne Norunn Vada • 920 21 788
anne.n.vada@ntebb.no
Laila Berre • 913 06 558
berrelaila@hotmail.com
OPPLAND
Kari Fjeseth Aasen • 908 47 415
kari41@live.no
Eva Ebbesen • 913 71 731
eebbesen@bbnett.no

DRAMMEN
Arild Tollefsen • 993 89 848
ariltol@online.no
Arnt Otto Nilsen • 992 89 997
arnt.otto.nilsen@politiet.no

OSLO
Else Karin Lie • 481 97 865
e.k.lie@online.no
Jorid Haavardsholm • 992 69 815
lpt.oslo@norilco.no

FINNMARK
Arvid Pleym • 411 00 940
arvid.pleym@nesseby.kommune.no
/*

ROMSDAL
Annlaug Årflot
712 18 124 / 994 54 022
annlaug@norilco.no
/*

HEDMARK
Inger Johanne Heggelund • 951 82 661
inj-gun@online.no
Wenche Th. Rønningen
917 33 462 / 975 28 815

SUNNMØRE
Asbjørn Endresen • 993 68 088
asbjorn.endresen@helse-mr.no
/*

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

* Kontakt distriktsleder der likepersonsleder ikke står spesifisert
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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

