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Stomiundertøy-guiden Så bra kan det gå! Hva er Unge funksjonshemmede 



Svir ikke, 
lett å fjerne

Brava® kleberfjerner spray
Rask og enkel fjerning av hudplater

Produktnavn Artikkelnr. Antall i esken Volum

Brava kleberfjerner spray 120105 1 50ml

Kleberfjerneren som gjør en forskjell
Brava kleberfjerner spray reduserer sjansen for 
hudproblemer ved at du enkelt kan fjerne 
hudplaten og kleberrester – uten at det går 
utover klebeevnen til neste hudplate.

Svir ikke
Brava kleberfjerner spray inneholder ikke alkohol 
og svir ikke ved bruk.

Hudvennlig
Brava kleberfjerner spray inneholder silikon og er 
skånsom mot huden. En silikonbasert kleberfjerner 
gjør at hudplaten er enklere å fjerne.

Tørker på sekunder
Bruk av sprayen gir ingen ventetid: Ny hudplate kan 
settes på rett etter bruk av kleberfjernersprayen.

Navn: 

Adresse: 

Postnr./Sted: 

Telefon: 

E-post: 

Signatur: 

Ved å fylle ut dine personlige opplysninger gir du samtykke til at 
Coloplast Norge AS, Ryenstubben 10, 0679 Oslo, og eventuelle 
tredjeparter engasjert av Coloplast kan lagre dine personalia og 
informasjon relatert til din helse og bruk av medisinsk forbruksmateriell, 
og bruke denne informasjonen for å holde deg oppdatert om Coloplasts 
produkter og tjenester. Du kan bli kontaktet via telefon, sms, e-post, brev, 
sosiale medier eller andre kommunikasjonsformer. 

Du kan når som helst ta kontakt med Coloplast for å slette personlige 
data, eller be om at kommunikasjonen opphører. Mer informasjon om dine 
rettigheter, samt hvordan Coloplast behandler dine personlige data er 
tilgjengelig på våre nettsider www.coloplast.no, eller du kan ringe oss på 
telefon 22 57 50 00. 

Ved å fylle ut dette skjemaet bekrefter jeg at jeg er over 18 år, og at jeg 
har lest og forstått denne erklæringen.

Ja takk, jeg vil gjerne motta en gratis Brava kleberfjerner spray.

Kupongen returneres til: Coloplast Norge AS, Postboks 162 Manglerud, 0612 Oslo

Norilco Nytt
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EN-DELS LUKKEDE
POSER

EN-DELS TØMBARE
POSER

EN-DELS 
UROPOSER

Soft Convex
- frihet til å kunne velge 
Vi er stolte av vårt nyeste tilskudd til 
en-dels porteføljen vår, soft convex. 
• Hudvennlig og sikker kleber
• Myk, � eksibel og tøyelig
• Kommer i mange ulike størrelser som 

oppklippbar, rund, oval og ferdigstanset.
• Posene � nnes i tømbar, lukket og uro 

- i � ere posestørrelser. 

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

hvis du ønsker vareprøver eller har spørsmål rundt din stomi.

Kontakt oss på 8OO 3O 995

ConvaTec Norway AS · Postboks 6464 • Etterstad • 0605 Oslo · Tlf.: 800 30 995 • www.convatec.no

EN-DELS 
UROPOSER
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STYRELEDER JANE HALVORSEN

E-post jane@norilco.no

Kjære leser!

Da er sommeren over for denne gang og vi i NORILCO 
er klare for en innholdsrik høst. Vi gleder oss til mye 
aktivitet og å jobbe for å bedre hverdagen for våre 
medlemmer utover høsten! Siden forrige NORILCO- 
nytt har det vært mye aktivitet, og i denne utgaven 
kan du se et utdrag av dem. Har du ikke deltatt på noen 
aktivitet før? Se etter invitasjoner og meld deg på!

Blåreseptordningen er viktig for oss i NORILCO. 
Endringer skjer og en sjelden gang er endringer til 
skade for brukerne. NORILCO jobber hardt for å 
beholde produkter som våre medlemmer bruker på 
listene. I sommer ble det blant annet fjernet skum-
bandasjer med en viss størrelse. Dette er produkter 
vi vet våre medlemmer bruker. Om du er rammet av 
dette er det viktig at vi i NORILCO får vite om det. 
Vi ønsker at våre medlemmer skal ha et best mulig 
tilbud med de produkter det er behov for. Det opp-
fordres derfor til at alle som er negativt berørt av 
endringer i blåreseptordningen om å ta kontakt.
Vi trenger å høre din stemme!

Å leve med en ny tilværelse kan for mange oppleves 
som en utfordring, men visste du at mange sykehus 
har kurs for oss som for eksempel har stomi eller 
kreft? Gjennom Læring- og mestringssentrene (LMS) 
tilbys det kurs i hvordan mestre en ny hverdag med 
en diagnose. Kursene er satt opp etter diagnoser, 
men dessverre er det ikke alltid så lett å finne 
kursoversikten som passer for våre medlemmer. Jeg 
oppfordrer våre medlemmer til å ta kontakt med 
sitt sykehus og høre om når det kommer et kurs som 
passer for seg!

Klær er noe mange av oss damer er opptatt av. I en 
serie utover høsten vil vi presentere en undertøys-
guide fra Marte Hegstad. Dette er en guide som viser 
hvilke muligheter det finnes innen undertøy for de 
som har stomi. Jeg håper dette vil være til hjelp for 
dere som er på utkikk etter tips og råd om hva som 
finnes. Jeg har selv fulgt mange av tipsene og kan 
anbefale de på det sterkeste!

God lesning!

Klem fra Jane Halvorsen, Styreleder

Leder
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Så bra kan det gå!
Etter at NORILCO sendte ut spørreskjema med blåreseptordningen som 
tema, fikk vi en e-post fra Maria Herikstad hvor vi ble gjort oppmerk-
somme på at spørreskjemaet ikke kunne besvares av alle i NORILCOs 
målgruppe. Etter å ha rettet opp i feilen, tok vi kontakt med Maria for å 
høre om hun kunne stille til intervju, noe hun gladelig takket ja til!

Tekst: Maren Sandli Johnsen Foto: Ina Merkesdal

Maria er 50 år og bor i Oslo. Hun ble diagnostisert 
med blærekreft i januar 2017, og fikk kontinent uro-
stomi i mai samme år.

Blærekreften viste seg som blod i urinen. Maria 
tok med urinprøve til fastlegen, men prøven viste 
ingenting. Hun ble hun henvist videre til spesialist-
helsetjenesten. Det ble tatt CT, men denne viste 
heller ingenting. Deretter ble det tatt cystoskopi. 

Ved en cystoskopi-undersøkelse bruker legen et tynt 
kikkertrør gjennom urinrøret og inn til urinblæra, 
slik at legen kan se innsiden av blæra. Idet legen så 
svulsten, fortalte han det, men han visste ikke om 
svulsten var godartet eller ondartet. Maria ble for-
beredt på at hun kom til å få en kreftdiagnose. Videre 
undersøkelser viste at svulsten var ondartet. 
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Hadde du vært innom tanken 
at det kunne være kreft?
«Jeg hadde tenkt tanken at det var mulig. Jeg googlet 
jo, og Google sa at det kunne være alt fra ingent-
ing og til en dødsdom». Da Maria fikk blærekreft-
diagnosen, forholdt hun seg nøktern til det. «Jeg liker 
fakta, det gir meg noe konkret som jeg kan forholde 
meg til.» Maria måtte opereres for at kirurgen skulle 
se hvordan svulsten så ut, og operasjonen viste at 
den hadde vokst seg gjennom blæreveggen, og at 
blæra dermed måtte fjernes. Maria fikk cellegift i tre 
måneder før operasjonen, for å minske størrelsen 
på svulsten. Hun fikk tre informasjonsbrosjyrer: en 
generelt om blærekreft, en om «pose-løsning» og en 
om «reservoar-løsning». Hun fikk gode innspill fra 
kirurgen om løsningene og hva han anbefalte, nemlig 
reservoar – en såkalt lundiana-operasjon. Maria 
måtte selv vurdere informasjonen, forsøke å forutse 
hvordan hverdagene ville se ut med de to ulike 
løsningene og så fortelle hva hun ønsket. Maria endte 
med å velge lundiana-operasjonen. Likevel var det 
ikke en garanti at hun fikk reservoar. Kirurgen hadde 
informert henne om at han ikke visste om lundiana 
kunne gjennomføres før hun lå på operasjonsbordet.

Som nyoperert, hvilke spørsmål 
og tanker hadde du?
«Jeg hadde ikke vært borti stomi selv tidligere, og 
før operasjonen visste jeg ikke om jeg kom til å våkne 
med pose på magen eller reservoar. Alt var nytt og 
ukjent». Maria var også kanskje litt ekstra heldig, for 
på avdelingen hun var innlagt, jobbet det en sykeplei-
er som også var lundiana-operert, og hun ble Marias 
første møte med en likeperson. Det ble et verdifullt 
bekjentskap. Sykepleierens beskjed til Maria var: 
«Du lever med dette, man kan leve et normalt liv!» 
Maria ler litt, og forteller om da moren hennes var på 
besøk på sykehuset. Hun hadde hørt om den lundi-
ana-opererte sykepleieren, og da hun traff henne ut-
brøt hun med glimt i øyet: «Men du ser jo helt normal 
ut!». For Maria ble denne sykepleieren en uvurderlig 
ressurs – hun normaliserte situasjonen. Sykepleieren 
spurte til og med om Maria ville bli med og se når hun 
tisset, og Maria svarte: «Det er veldig rart å si dette 

her, men ja, gjerne!» Det sykepleieren kunne fortelle 
og vise, ga Maria en viktig innsikt for: «Det hele ble 
ufarlig ved at jeg fikk se andre som viste at dette 
går det fint an å leve med. Jeg fikk praktiske råd, og 
det hjalp veldig». Det var flere sykepleiere som hjalp 
Maria i det som skulle bli hennes nye hverdag. Hun 
trekker spesielt fram en som snakket om å reise og 
sa blant annet.: «Det vannet du kan drikke, det kan 
du også skylle reservoaret med, du trenger ikke lete 
desperat etter saltvann. Dra ut og reis!»

Hvor lang tid tok det før du følte at 
«nå går dette fint» etter operasjonen?
«Én ting var selve stomien, den viste seg på mange 
måter å være det minste problemet. Det gikk sin 
gang, og jeg var forberedt på at dette kom til å ta tid. 
Det som forbauset meg mest var at jeg ble helt daff 
i kroppen. De første dagene etter operasjonen fikk 
jeg hjelp til å vaske meg, men etter hvert måtte jeg 
jo gjøre det selv. Jeg var jo vant til å gjøre dette selv, 
men etter operasjonen gikk alle bevegelser så sakte. 
Hodet ville gjøre det som vanlig, gjøre det fort, men 
det gikk ikke.»

Når Maria ble skrevet ut fra sykehuset og når hun ble 
lagt inn igjen, har hun ikke helt oversikt over – tiden 
er et sammensurium, men det gjør ingenting. Én ting 
hun er helt sikker på, er hvor verdifulle de to ukene 
mellom sykehusinnleggelsene var, for den tiden 
tilbrakte hun på Godthaab rehabiliteringssenter. 
Da hun kom dit, satte hun seg på senga og tenkte: 
«Nå er jeg helt alene.» Gjennom sykehusoppholdet 
hadde det bare vært å dra i en snor, så hadde det 
stått en sykepleier i døra, klar til å hjelpe gjennom 
hele døgnet. Legene var heller aldri langt unna, hvis 
behovet var der. Nå skulle Maria rehabiliteres, og 
sykepleierne var der fremdeles, men ikke på samme 
måte som på sykehuset. Hun trente lett med fysio-
terapeut, og følte at hun klarte å komme i gang på 
en helt annen måte enn hun hadde gjort dersom hun 
hadde reist rett hjem fra sykehuset. På Godthaab var 
det også samtalegrupper. De fleste av pasientene 
var hofteopererte. Det var en liten gruppe som hadde 
fått anlagt stomi, men Maria var den eneste med 
reservoar og sin diagnose. 

Det vannet du kan drikke, det kan du også skylle reservoaret med, 
du trenger ikke lete desperat etter saltvann. Dra ut og reis!
     Maria Herikstad
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En ting som fascinerer NORILCO-nytts utsendte er 
at Maria har en helt egen evne til å se det positive i 
ting, og hun forteller at tiden fra situasjonen var ny og 
ukjent, til normal gikk utrolig fort. Maria ser ting som 
er kjekt med å ha reservoar som tømmes via kateter, 
blant annet at det er blitt veldig lett å gi urinprøve hos 
fastlegen, og det er kjempekjekt å kunne stå og tisse 
når man er på offentlige toaletter! Etter operasjonen 
slet Maria med dårlig balanse og hadde behov for 
gå-hjelpemidler. Maria brukte 15 minutter på å gå en 
distanse som egentlig tar tre minutter. Hun opplevde 
en enorm seiersfølelse da hun en gang følte hun fikk 
opp farten, men måtte bare le da hun ble forbigått av 
en mann i 80-åra med staver. Målet var å klare å gå i 
30 minutter eller mer, uten stopp. «Jeg innså jo at jeg 
«måtte» gå sakte, men da fikk jeg jo også god tid til å 
se på hva som foregikk rundt meg!».

Hvordan har reaksjoner fra familie 
og venner vært?
«Jeg valgte tidlig å være åpen om kreften, og det var 
før jeg visste hva som egentlig ville skje. Jeg sørget 
for at familie og nærmeste venner var orientert 
først.» Maria valgte å dele nyheten på Facebook og 
forteller at det for henne var en riktig avgjørelse. 
«Jeg har ikke fått andre tilbakemeldinger enn at det 
har vært flott og spennende å følge denne delen av 
reisen min!» Marias mor fulgte Maria på mange av 
timeavtalene. Moren kjøpte også en radio som kunne 
gi litt selskap gjennom sykehusinnleggelsene. Det 
var fint for dem begge at de var to under timeavtaler, 
for det var to hoder som fikk informasjon, og Maria 
slapp å måte gjengi alt som hadde blitt sagt under 
timene. Var det noe Maria hadde glemt, så kunne 
moren ofte supplere med svar. Marias far stilte også 
opp, kjørte til timeavtaler og kom på besøk. Støtte 
og praktisk hjelp var viktig.

Mens NORILCO-Nytt snakker med Maria, sier hun 
flere ganger at hun har vært ekstremt heldig. Det tok 
ikke mer enn et par måneder fra operasjon til Maria 

var oppe og gikk som vanlig. Fra diagnosen ble stilt og 
til Maria var tilbake i full jobb, gikk det litt under et år. 
Kreften hadde ikke spredd seg, og Maria var helt kreft-
fri etter operasjonen. «Jeg fikk beskjed om å ta det 
rolig, men jeg pressa meg selv og testa grensene mye. 
Jeg måtte jo bli kjent med meg selv igjen. Fastlegen 
min foreslo et løp for å komme tilbake på jobb: 20% 
med to halve arbeidsdager i uka til å begynne med, og 
jeg tenkte at det var jo ingenting.» Etter første halve 
arbeidsdag tilbake på jobb, var Maria helt ferdig: «Da 
tenkte jeg at dette her blir en veldig lang vei tilbake!» 
Hun ble veldig godt ivaretatt på jobb, de pusha henne 
ikke, men sa at hun måtte ta den tiden hun trengte. 
Maria forteller at hun blir fortere sliten nå enn før, og 
grensene fra før hun ble syk er ikke de samme, men 
sier igjen at hun har vært heldig: «Jeg hadde perioder 
hvor jeg fysisk ikke følte meg bra, men tanke- og 
følelsesmessig gikk det bra med meg hele veien.» 

Fakta

Kontinent urostomi (Lundiana eller andre former) 
anlegges som et urinreservoar inne i buken. 
Reservoaret lages av tynn- eller tykktarm. Man 
tapper seg selv 5–6 ganger i døgnet ved å sette 
et kateter inn i reservoaret som også har en 
konstruert kanal med åpning ut på magen. Denne 
kanalen er lukket inn mot reservoaret med en 
ventilfunksjon som gjør at urinen i reservoaret 
ikke kommer ut når dette fylles. Et lite plaster 
dekker åpningen. Ikke alle sykehus som utfører 
cystektomi kan lage kontinent urostomi, så 
dersom du ønsker denne urinavledningen kan du 
be om å bytte sykehus.

Jeg hadde perioder hvor jeg fysisk ikke følte meg bra, men 
tanke- og følelsesmessig gikk det bra med meg hele veien.
     Maria Herikstad



Vår kunnskap bedrer din livskvalitet!

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

Ny nettbutikk banda.no  
også med stomiutstyr på resept

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.

Finn din lokale butikk og nettbutikk på banda.no

Følg oss på Facebook/bandakjeden

Helfo fjerner 
stomibandasjer 
fra blåreseptlisten

Helfo har valgt å fjerne bandasjer fra blåresept-
listen under hjemmelspunkt 505. Bakgrunnen er 
at Helfo mener at mange av disse produktene ikke 
benyttes i det hele tatt. I tillegg argumenteres 
det med at flere av bandasjene ikke er egnet til 
formålet som skal dekkes ved stomi, og derfor 
burde fjernes. Bandasjene det gjelder er skumban-
dasjer med border over 10x10 cm, skumbandasjer 
og andre absorberende bandasjer uten tape, 
vaselinkompress og transparente bandasjer. 

Noen av produktene det er vedtatt å fjerne er 
Allevyn Life str 12,9x12,9 cm, Jelonet vaselinkom-
presser, Comfeel Plus Transparant i ulike størrelser, 
Mepilex border i store størrelser og Exufiber i 
store størrelser.

Produktene utgikk fra produkt- og prislisten ved 
stomi 1.juli 2019. Vi ønsker å høre fra deg som er 
berørt av denne endringen i blåreseptlisten for 
stomi. 

Send gjerne en e-post til post@norilco.no
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Som de fleste erfarne stomister vet, så kreves det 
verken bruk av tipi, gedigne joggebukser, kamuflasje-
outfit eller spesialdesignede klær for å fremstå som 
«normal» når en har pose på magen.

Det som imidlertid kan være fint, er det å bruke 
klær som får stomiposen til å ligge fint på plass. Og, 
ikke minst er det både praktisk og estetisk fint å 
bruke klær man føler seg komfortabel i. 

Mine triks som erfaren stomist er å bruke high 
waist-klær (klær med høy linning). Truser og bukser 
som faller inn i denne kategorien kan en kjøpe i helt 
ordinære butikker som for eksempel H&M, Cubus, 
Lindex, Bik Bok og Monkey. Dog, her er det best 
utvalg til jentene, men forvtil ikke, gutter! Nå er det 
kommet en del undertøy på banen også for dere, 
laget av norske aktører.

Som stomist blir jeg ordentlig glad av å se norske 
ildsjeler som spesialiserer seg på å lage undertøy 
øremerket oss med stomi. 

NORILCO gjør oppmerksom på at forfatteren 
tidligere har brukt produkter fra Ubri Medical og 
Rambac på privat initiativ, og har bistått Rambac 
med utvikling av nye blondebelter. Hun fikk ingen 
økonomisk gevinst utover tilgang til produktene. 
Det er forøvrig ingen gevinst forbundet ved å publi-
sere denne oversikten, kun service og informasjon 
om hva som finnes på det norske markedet.

Den store, norske 
stomiundertøy-guiden
Funderer du over hva slags undertøy du skal bruke? Marte Hegstad har 
selv stomi, og har skrevet om noe av det som finnes på det norske 
markedet. Følg med i de neste utgavene!

Tekst: Marte Hegstad

Innehaver Thomas Andersen om bakgrunnen for 
butikken:
«Det er aldri noe hyggelig å bli så syk at man må ha 
stomi. Da jeg ble operert, tenkte jeg at det hadde 
vært fint å ha et fint trekk utenpå posen min, så 
det skulle være mindre flaut å vise den frem». 
Siden jeg har en egen forkjærlighet for super-
helter, så forsøkte kona mi å finne et posetrekk 
med superhelt på mens jeg fortsatt var innlagt på 
sykehus etter operasjonen, som hun ville kjøpe 
i gave til meg. Det var lettere sagt enn gjort, for 
det finnes jo ikke slike spesielle posetrekk å få 
kjøpt i vanlig butikk, og hun kunne ikke finne noen 
som lagde slike på bestilling.

Da tenkte vi at dette må jo være noe jeg kan få 
til, siden jeg både kan og liker å sy. 

Jeg prøvde meg på noen trekk til meg selv, og 
etter god tilbakemelding fra venner og familie 
bestemte meg for å starte denne hobbybutikken. 
Jeg ønsker å hjelpe andre med stomi å føle seg 
vel med posen på magen. Å gjøre livet med pose 
litt enklere og morsommere, spesielt for barn! De 
fortjener at dette er så enkelt og trivelig som mulig. 

Drittsekken stomidesign

- Vi skal ikke skjemmes 
over dette, vi skal kunne 
leve et normalt liv, og vi 
skal ikke trenge å gjemme 
vekk posen på magen!
  Thomas Andersen
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Om produktene 
Jeg lager posetrekk til stomiposer i alle størrelser og 
fasonger. 
I startfasen bruker jeg mest bomull, og handler inn 
stoff på etterspørsel fra kundene. 

Jeg har mest stoff med motiv; superhelt, tegneserier, 
blomster etc., men syr også ensfarget om det er 
ønskelig. I tillegg syr jeg sesongtrekk; jul, Halloween, 
påske osv. 

Jeg syr også basic posetrekk med print på. Her kan 
man få hva som helst, så lenge det ikke er beskyttet 
av varemerkeloven. For eksempel: dine egne bilder, 
en tegning som barnebarnet ditt har laget, et mor-
somt ordtak – mulighetene er mange. 

Når det kommer til bestilling, så ønsker jeg vare-
nummeret på den aktuelle posen, så jeg kan få til så 
bra passform som mulig. 

Tanken bak Drittsekken er at det ikke skal være noen 
begrensning for hva man skal kunne pynte posen sin 
med. Hvis kunden ønsker det, så skal jeg gjøre mitt 
beste for å lage det! 

Posetrekk er p.t. ikke refusjonsberettiget hos Helfo.

Stenvolls Lykkepose
Det starta med at jeg ville pynte min kusines pose. 
Det var gøy! Så jeg spurte i sosiale medier om det var 
mulig å få flere poser jeg kunne lage trekk til, etter-
som alle posene er veldig ulike.

Responsen var enorm, og jeg var heldig og knyttet 
kontakter som gjorde at jeg kunne gå i gang med å 
etablere mitt eget firma. Om jeg kan takke noen så vil 
jeg gjerne takke poseprodusentene. De har vært fan-
tastiske til å hjelpe meg om det har vært spørsmål 
eller en posetype jeg mangler. Uten dem ville ikke 
dette vært mulig.

En stomipose er en fantastisk sak, men vakker er 
ikke ordet man vil bruke om dem. For meg er de som 
et blankt lerret, og trekkene mine er som kunst på 
lerretet.

Drømmen er å leve bare av å pynte poser.

Om produktene 
Jeg lager trekk til uro-, colo- og ileostomiposer + cap. 
I løpet av 2019 er målet å også utvikle en undertøy-
serie for stomiopererte.  

Alle mine poser produseres på bestilling og er sp-
esialsydd til å passe posen de skal på og i de farger 
kunden ønsker. Sammen med kunden blir jeg enig 
med kunden om farger, mønster og eventuelt trykk.  

Jeg har laget mønster til alle typer poser jeg har kom-
met over på markedet. Ett mønster for hvert produk-
sjonsnummer slik at de passer både i form og åpning.  
Absolutt alt lages på mål.

Posetrekk er p.t. ikke refusjonsberettiget hos Helfo.
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Seksualitet en menneskerett
I regjeringens strategi for seksuell helse «Snakk om 
det!» (2017–2022) anerkjennes det at å ivareta god sek-
suell helse er en del av menneskerettighetene. Det gir 
økt livskvalitet og virker forebyggende. Vanlige følge-
tilstander ved flere sykdommer og tilstander er vanske-
ligheter som oppleves ved normal, seksuell aktivitet. 
Både fysiske og psykiske lidelser, og legemidler som 
brukes til å behandle dem, kan direkte eller indirekte 
føre til seksuell uhelse. Likevel er tilbakemeldingen 
fra flere bruker- og interesseorganisasjoner at dette 
sjelden snakkes om under oppfølgingen av pasienten. 

Det finnes utallige sykdommer og behandlinger som 
medfører seksuelle utfordringer, men i den pågående 
diskusjonen om seksuell helse ser det ut til at seksual-
itet oppfattes som uvesentlig under og etter et behand-
lingsforløp, selv om det er viktig for både livskvalitet 
og mental helse. Av ulike grunner underkommuniseres 
muligheten for seksuelle problemer altfor ofte mellom 
helsepersonell og pasient, hovedsakelig fordi seksuell 
helse anses som for privat. Konsekvensen blir at man 
etter hvert må finne hjelp og løsninger på egenhånd.

Manglende informasjon om seksuelle problemer
Seksualitet innebærer så mye mer enn bare samleie 
etter sykdom eller funksjonsendringer, og skal ikke 
være verken en luksus eller en bonus. Kjærtegn, tryg-
ghet, intimitet, og nærhet er viktig for livskvaliteten, 
uavhengig av funksjonsform. Studier viser at personer 
med funksjonsvariasjoner ofte blir sett på som annerledes 
når det gjelder seksualitet. Mange tror rett og slett at 
de ikke kan prestere seksuelt, selv om de naturligvis er 
seksuelle vesener som alle andre, som forskningsleder 
i SINTEF Stine Hellum Braathen formulerte det overfor 
Gemini.no (nettsted for forskningsnytt fra SINTEF og 
NTNU.)

Operasjoner for ulike sykdommer i tarm og buk, og 
kirurgi for kreft i tarm og urinveier kan påvirke det 
viktige nervevevet for seksualfunksjon. Problemer med 
ereksjon og nedsatt følelse i nervevev i erogene soner 
er dessverre vanlig. Noen ganger fjernes et organ, og 
ofte kan en funksjonsendring også endre eget kropps-
bilde og psykiske sperrer dukker opp. Det man har vært 

vant til fra før, har endret seg.  
I en dansk undersøkelse blant pasienter med utlagt 

tarm og urinveier, oppga 98 prosent at informasjon om 
seksualitet burde være obligatorisk i samtalen med 
kirurgen før operasjonen, samtidig som bare 42 prosent 
oppga å ha hatt en slik samtale. 

I 2014 gjennomførte Kreftforeningen en bruke-
rundersøkelse om mestring og rehabilitering blant 
personer som har gjennomgått kreftbehandling der det 
tydelig kommer frem at seksuallivet påvirkes. Likevel 
rapporterte mange om manglende informasjon rundt 
hvilken effekt behandling og senskader kan komme til å 
ha for nettopp seksualiteten. 

Påvirker partneren
Når sykdom påvirker seksuell helse, påvirkes også 
en eventuell partner. Ofte er det rett og slett slik at vi 
ikke finner overskudd til et seksuelt liv under og etter 
behandling, men det betyr ikke at vi er ferdige med 
seksuallivet. Vi slutter ikke å være seksuelle vesener 
med seksuelle følelser, lyster og ønsker selv om vi 
gjennomlever en periode der sex ikke er så viktig. Livet 
med kronisk sykdom, funksjonsnedsettelse og sen-
skader skal også leves gjennom dating, intimitet, og 
samliv akkurat som når man er frisk. Et seksuelt samliv 
innebærer mer enn seksuell funksjon og samleie. For å 
kunne ivareta nærhet og intimitet når de fysiske forut-
setningene er endret, vil råd og veiledning være viktige 
ressurser for parforholdet der også partner får delta.

Tema for verdens stomidag 2019
Seksuell helse er en naturlig del av menneskets helse 
og bør ivaretas i møte med helsevesenet. Tilbakemeld-
inger fra, og undersøkelser blant brukere og helseper-
sonell, vitner om både manglende bevissthet og 
kunnskap om seksuell helse som en helsefremmende 
ressurs. Seksualitet anses som privat, så det prates 
ikke nok om det ved sykdom og funksjonsendringer. 

Når det kommer til seksualitet er vi mennesker 
ganske like uavhengig av funksjonsendringer, og vi i  
NORILCO har derfor valgt å sette seksuell helse på dags-
ordenen på Verdens stomidag den. 6 oktober 2019. 

Vi skal snakke om det, og vi har historier å dele.  
Så bli med oss!

Kronisk seksualitet
Personer med funksjonsendringer er i aller høyeste grad seksuelle. Vi har de 
samme ønsker, drømmer og behov for sex, romantiske forhold, å kunne få barn 
og skape sin egen familie som alle andre. Holdningene i samfunnet viser at det 
fortsatt er en vei å gå om vi er litt annerledes.

Tekst: Jacqueline B. Mikula



NYHET! Dansac NovaLife TRE er nå en 
komplett serie av stomiutstyr: endels, todelt og tetningsring

TRE tar hudbeskyttelse til et nytt nivå. Tre for å være helt nøyaktig.

• Klebeevne: Fester godt og er likevel enkel å fjerne

• Absorpsjon: Utviklet for å absorbere stomi output og svette

• pH-balanse: 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

Å leve med stomi trenger 
ikke bety å akseptere 
sår hud

Den beste huden er sunn hud

Shelley, stomi siden 2015
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Hva er Unge 
funksjonshemmede?

Unge funksjonshemmede er 
en paraplyorganisasjon med 37 
medlemsorganisasjoner, blant andre 
Ung Kreft, Mental Helse Ungdom, 
Ryggmargsbrokk- og Hydrocepha-
lusforeningen og NORILCOs Ung-
dom. Vi representerer om lag 
25 000 medlemmer.

Vårt formål er å sikre deltakelse og samfunnsmessig 
likestilling for unge mellom 12 og 36 år med funk-
sjonsnedsettelse og/eller kronisk sykdom. Unge 
funksjonshemmede jobber mot diskriminering og for 
universell utforming på alle samfunnsområder.

Organisasjonene har et sekreteriat bestående av 
generalsekretær, kommunikasjonsrådgiver og pro-
sjektledere. Det er sekretariatet som står for blant 
annet den daglige driften, jobber med prosjektene 
våre og lager publikasjoner. Marion Alver fra NORILCOs 
Ungdom er styremedlem i organisasjonens styre. 
Styret jobber mer «bak i kulissene» med oppfølging 

av vedtekter, regnskap og andre ting som handler om 
organisasjonen, men styremedlemmer får også være 
med på mange spennende representasjonsoppdrag. 
Marion har fått to spennende verv: Som medlem i 
brukerrådet til Beitostølen Helsesportsenter og 
styremedlem i Produktstyret til helsenorge.no 

Hva jobber Unge Funksjonshemmede (UF) med?
Politikk: Medlemsorganisasjonene våre er ulike, 
men medlemmene har mange felles interesser. Unge 
Funksjonshemmede fremmer disse felles interessene 
til norske myndigheter og andre samfunnsaktører. 

Kunnskapsdeling: Unge funksjonshemmede jobber 
med kunnskapsinnhenting og kunnskapsspredning 
om tema som er viktige for å sikre likestilling og del-
tagelse. Vi holder kurs og foredrag, og lager kampanjer, 
debatter, kronikker og utspill i media.

Støtte til medlemsorganisasjoner: Samarbeid og 
solidaritet mellom medlemsorganisasjonene er 
viktig. Vi jobber også for samarbeid mellom ungdom-
sorganisasjoner generelt, på tvers av sektorer og 
landegrenser.

Tekst: Marion Alver Foto: Privat
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Hva jobber UF med som kan være aktuelt 
for medlemmene av NORILCOs Ungdom?
Unge funksjonshemmede jobber med mange ulike, 
spennende prosjekter. Her er noen av de som særlig 
kan være interessante for NORILCO sine medlemmer.

Stå opp mot hatprat: Et prosjekt som skal sette 
mobbing og hatprat i skolen på agendaen.

Sex som funker: Prosjekt med formål å øke kunnskap 
om egen seksuell helse og eksisterende informasjons-
tilbud for unge med funksjonsnedsettelser og kroniske 
sykdommer. I tillegg vil vi utvikle kompetansen på 
området hos helsepersonell, lærere og andre 
aktuelle yrkesgrupper.

Prosjektet har blant annet resultert i e-læringsverk-
tøyet Sex som funker, som ligger gratis på ungefunk-
sjonshemmede.no. Tips gjerne helsepersonell og 
andre du kjenner som jobber med ungdom om dette 
verktøyet!

Se hele mennesket:  Et prosjekt med hovedmål at 
ungdom skal få et helhetlig behandlingstilbud som 
også ivaretar psykisk helse.

Dobbeldiskriminert i møte med arbeidslivet: Mange 
unge med funksjonshemming og kronisk sjukdom 
tilhører i tillegg andre minoriteter (for eksempel LH-
BTQ eller at man er født i et annet land). I prosjektet har 
vi samlet kunnskap om hva unge dobbelminoriteter 
forteller om diskriminering i arbeidslivet.

Hva mener Marion er utfordrende ved å 
være styremedlem i UF?
Jeg har vært styremedlem i to år. Det har vært en 
tid hvor jeg har lært utrolig mye og fått være med 
på mange spennende prosjekter, konferanser osv. 
Jeg har til og med «vært nødt» til å ta steget ut av 
komfortsonen og holdt flere foredrag.

Å ha et slikt verv krever at en er villig til å prioritere 
styremøter og andre oppdrag en får. Man må sjekke 
og svare på mail regelmessig. Jeg har måttet lære 
meg å tenke på en litt annen måte, nå som jeg er del 
av en organisasjon som representerer så utrolig 
mange ulike mennesker. Jeg kan ikke lenger bare tenke 
fra et perspektiv som rullestolbruker eller stomi-
operert, men må prøve å ha alle våre medlemsorgani-
sasjoner i tankene når jeg representerer Unge 
funksjonshemmede. 

I tillegg har det også vært utfordrende å være i 80% 
jobb hjemme i Bergen, mens det er mye spennende 
prosjekter, møter og annet som foregår i Oslo. Drøm-
men er å ta et «friår» fra jobb og bare jobbe med 
organisasjonsarbeid, men det er ikke så lett å få til.

Camilla Tjessem, styreleder i NORILCOs ungdom 
er veldig glad for det gode samarbeidet med Unge 
Funksjonshemmede som Marion alver har skapt: 

- Vi er heldige som har Marion som representant for 
NORILCOs Ungdom i Unge funksjonshemmede. Hun 
er aktiv og engasjert i vervet sitt i UF, og hun er en 
god ressursperson som alltid stiller opp. Den jevnlige 
dialogen vi har med Marion, bidrar til at NORILCOs 
Ungdom får et godt innblikk, og muligheten til å på-
virke sakene som Unge Funksjonshemmede jobber 
med. Jeg vet at den jobben Unge Funksjonshemmede 
gjør som paraplyorganisasjon er viktig for å kunne 
ivareta de felles interessene til medlemmene våre. 

Marion Alver
Mitt navn er Marion Alver. Jeg er 34 år gammel og 
kommer fra Bergen. Jeg har vært aktiv i NORILCOs 
Ungdom de siste 15 årene. Jeg er født med rygg-
margsbrokk og fikk ulcerøs colitt 27 år gammel. Jeg 
har colostomi og urostomi. Jeg har hatt flere ulike 
verv i styret til NU Bergen, bl.a sekretær og senere 
som styreleder i noen år. Har også vært ungdomsrep-
resentant i Distriktsavdelingen i Bergen i noen år. Det 
har vært en fin opplevelse å være del av denne flotte 
organisasjonen, og jeg har møtt mange fine folk og 
fått gode venner via organisasjonen. I 2017 var jeg så 
heldig å få spørsmål fra NU sitt hovedstyre om jeg 
ønsket å representere NORILCOs Ungdom i Unge 
Funksjonshemmede. Dette satt jeg stor pris på, og 
det var både skummelt og spennende på samme tid.
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NORILCO Romsdal skal i samarbeid med NORILCO 
Sunnmøre, NORILCO Nordmøre og Kreftkafeen 
i Molde arrangere en samling med stand av leve-
randører, kreftkoordinator og pasientforeningene.

Vi har vært så heldige å få Leila Söderholm til å 
komme og holde foredrag for oss.

Hun er et fyrverkeri av en dame som treffer deg på 
hele følelsesregisteret ditt. Hun blander humor med 
dypeste alvor og viser med gjenkjennbare eksempler 
hvilken strategi som fungerer for et liv fylt med mer 
glede. Å lære seg styre å hjernen med ulike knep, gjør 
det enklere å komme dit man vil. 

Denne kvelden får du høre Leila fortelle om de 
erfaringer hun gjorde seg som stomioperert og 
kreftrammet. Det vil bli latter, tips til hverdagstrening 
og innspill til verktøy som kan hjelpe deg på vei til å 
leve det livet du ønsker. Hun svarer også gjerne på de 
spørsmål du måtte ha.

Litt om Leila: 
Leila er en flittig brukt foreleser og har 20 års erfaring 
med coaching av ansatte i ulike selskap der målet har 
vært økt glede og bedre helse.

I 2017 ble Leila nominert og stemt frem som årets 
helseinspirator av det svenske folket. 2019 ble Leila 
nominert til en av årets talere.  Hennes engasjement 

smitter over på tilhørerne. Hun er kunnskapsrik, 
troverdig og en dyktig formidler. Leila er ekspert hos 
TV4, jobber som frilanser i Sveriges største magasin 
og aviser. Leila har med sine tips prydet melkekar-
tonger flere ganger de siste årene. 

Vi håper du har anlednig til å komme på arrange-
mentet. Du vil garantert ha utbytte av det!
Du kan ta med pårørende og venner om du ønsker 
det. Husk å melde på de også.
Påmelding til annlaug@norilco.no eller 994 54 022 
(Mellom kl. 19.00 og 23.00) innen 10.oktober.

Stormøte i Molde
Sted: Festsalen i Molde Rådhus
Dato: 17.oktober 2019
Kl. 17-19.00 Stand av leverandører, apotek,bandasjist, kreftkoordinator og 
 pasientforeninger, mingling og sosialt samvær.
Kl. 19–20.00 Foredrag Leila Söderholm
kl. 20.00 Tid til å se mer på utstilling, snakke med likepersoner m.m.

Om min forelesning
Min innstilling til helse og glede i livet er enkel og 
lekende. Jeg blander humor med dypeste alvor 
og viser med gjenkjennbare eksempler hvilken 
strategi som fungerer for et liv fylt med mer glede. 
Å lære seg styre å hjernen med ulike knep, gjør det 
enklere å komme dit man vil. 

Uansett hva man ønsker så har kroppen vår godt 
av aktivitet, søvn og glede. Helse er en helhet og 
det finnes enkle forandringer vi kan gjøre i vår egen 
hverdag for å få det så bra som mulig. Her er det 
ingen formaninger, eller dårlig samvittighet, men 
masse humor og energi. Målet er at vi skal le sam-
men gjennom forelesningen og gå derfra fylt med 
motivasjon, kunnskap og energi.

Målet er at vi skal le sammen gjennom forelesningen 
og gå derfra fylt med motivasjon, kunnskap og energi.
  Leila Söderholm
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Kursoversikt
Stomikurs ved Lærings- og 
mestringssentrene vår og høst 
2019

Mestringskurs for stomiopererte 
Sted:  Lærings- og mestringssenter,  
 Gastrokirurgi 26. – 27. september
Har du permanent stomi og er operert det siste året?  
Da er dette kurset for deg. Kurset skal gi kunnskap og 
innsikt i egen lidelse, og behandling kan sammen med 
informasjon om rettigheter og muligheter, øke evnen til 
mestring.

Pris: Egenandel på kroner 351,- Frikort gjelder.
Påmelding kan sendes til kundemail.stomipoliklinikken@
ahus.no eller via telefon 67 96 41 15 
(telefontid kl. 08.15-09.00 og15.00-15.45 på hverdager)
 

Mestringskurs for stomiopererte 
Tid: 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 51 51 30 82

Mestringskurs for stomiopererte 
Tid: 4. november 09:00 – 16:00
Lærings- og mestringskurs for deg som er ferdig- 
behandlet og har en permanent colostomi/ileostomi 
og dine pårørende.

Mål
• Få kunnskap om sykdom og behandling
• Møte andre i samme situasjon/erfaringsutveksling
• Dialog med representantar fra ulike faggrupper

For ytterligere informasjon, kontakt Stomiklinikken HUS, 
telefon: 55 97 29 25 eller Lærings- og meistringssenteret, 
telefon: 55 97 70 73

Akershus Universitetssykehus

SUS - Stavanger Universitetssjukehus

Haukeland Universitetssykehus

Mestringskurs for stomiopererte 
Tid: 4. november kl. 09.00 - 16.00.

Kurs for deg som er ferdigbehandlet og har en permanent 
colostomi/ileostomi og dine pårørende. 

Stad: Lærings- og meistringssenteret v/innkøyrsla til 
Haraldsplass Diakonale sykehus

Arrangør: Lærings- og meistringssenteret, Kirurgisk klinikk
Kurset er eit samarbeid mellom Stomiklinikken, Hauke-
land universitetssjukehus, Norsk forening for stomi, 
reservoar og mage-og tarmkreft (NORILCO) og Lærings- 
og meistringssenteret i Bergen  

Kontaktinformasjon: 
Lærings- og meistringssenteret i Bergen, HUS, 
telefon: 55 97 47 80 - e-post lms@helse-bergen.no 
For ytterlegare informasjon, ver vennleg å kontakte Stomi-
klinikken HUS, 55 97 29 25 eller Lærings- og meistrings-
senteret 55 97 70 73.

Mestringskurs for stomiopererte 
Ingen dato er fastsatt.

Gastrokirurgisk avdeling, Tromsø. For deg som lever 
med tynntarm- eller tykktarmstomi. Opplæringstilbudet 
arrangeres vanligvis to ganger per år. Dato følger av 
innkallingsbrevet.

Programmet er utviklet gjennom et samarbeid mellom 
Gastrokirurgisk avdeling, Norilco (Norsk forening for 
stomi- og reservoaropererte) og Lærings- og mestrings-
senteret – UNN HF, Tromsø.  

Kontaktinformasjon: 
Anna Mohn Sneve, telefon 77 62 66 40
Lærings- og mestringssenteret, telefon 77 75 41 70
Mer informasjon: Kristin.Lernes@unn.no

Lærings- og mestringssenteret 
i Bergen, HUS

UNN Tromsø

De aller fleste kursene trenger henvisning fra lege, så vær ute i god tid.
NORILCO er ikke ansvarlig for eventuelle endringer i kursene, og oppfordrer interesserte til å ta

direkte kontakt med de ulike kursarrangørene for informasjon og påmelding.



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?

1

2

3

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:

Sykehuset Telemark HF

Mestringskurs for stomiopererte 
9. desember 2019, kl. 09:00 – 15:00  
Påmeldingsfrist: Fredag 29. november 2019

Kurset er for deg som er stomioperert og for foreldre til 
barn med stomi. Pårørende (nærpersoner) er velkomne til 
å være med på kurset. Kurset er tverrfaglig og legger opp 
til en kombinasjon av undervisning, dialog og erfarings- 
deling. Du treffer andre i samme situasjon, får mer 
kunnskap og tips for å mestre hverdagen. 

Sted: 
Skien, Lærings- og mestringssenteret (LMS), Sykehuset 
Telemark, Bygg 70
Ulefossveien 55, 3710 Skien. (Det lave gule bygget i enden 
av besøksparkeringsplassen)

Arrangør:
LMS - Lærings- og mestringssenter, Gastrokirurgisk 
poliklinikk, Lærings- og mestringssenteret (LMS) ved 
Sykehuset Teleamark i samarbeid med brukerorganisa-
sjonen NORILCO  

Kontaktinformasjon:
Lærings- og mestringssenteret (LMS), Skien
E-post: LMS-skien@sthf.no
Telefon: Direkte: 35 00 43 44 Mobil: 90 23 50 40

Morbus crohn og ulcerøs kolitt, 
LMS Vesterålen høsten 2019
9. og 10. oktober 2019

Lærings- og mestringskurs for deg som har morbus crohn 
eller ulcerøs kolitt
Sted: Vesterålen, Stokmarknes, Ivar Bergmoes gate 3, 
3.etasje, rom A3100.

Arrangør
Medisinsk avdeling Vesterålen
Medisinsk klinikk i samarbeid med Lærings- og mestrings-
senteret. Medisinsk ansvarlig lege er Samuel Agaze  

Innlegg fra overlege, sykepleier, stomisykepleier, fysiotera-
peut, farmasøyt, ernæringsfysiolog, brukerrepresentant. 

Kontaktinformasjon:
Kursleder Maria D Berntsen, maria.dagny.berntsen@nlsh.
no , telefon: 75 42 42 88
Helsesekretær Åse Jin Brustad, ase.jin.brustad@nlsh.no , 
telefon: 75 42 42 85
Lærings- og mestringssenteret, ragna.renna@nlsh.no ,  
telefon:  90 95 05 58
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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%

w
w

w
.ynolens.no

Brukerveiledning, send mail til: stomi@ynolens.no
eller snakk med apoteket / bandagisten du bruker.

- bidrar til livskvalitet

V.nr.: 950881

Blærekreftkurs ved Lærings- og 
mestringssentrene høsten 2019

Blærekreftkurs 
Sted: 22. og 24. oktober 2019
Lærings- og mestringssenter, Urologisk avdeling
Målet er at du som har eller har hatt kreft skal få hjelp 
til å mestre hverdagen og oppleve bedre forståelse og 
kontroll over egen situasjon. Det å dele erfaringer med 
andre, tilegne seg kunnskap og informasjon om egen 
situasjon kan bidra til dette.
Gjennom kurset tas det opp ulike tema:
• Diagnose og behandling
• Presentasjon av Blærekreftforeningen og NORILCO 
 med brukerhistorier
• Fysisk aktivitet
• Seksualitet og samliv
• Stomi og å leve med dette
• Å leve med kreftdiagnose

Forbehold om at det kan bli enkelte endringer i programmet.

Ønsker du mer informasjon og påmelding kan personene 
under kontaktes:
Bente Hansen, telefon:  67 96 46 46 
Epost: bente.hansen@ahus.no
Kreftsykepleier Margrete Ronge, telefon: 67 96 46 43

Akershus Universitetssykehus

UNN Tromsø

Blærekreftkurs 
Opplæringstilbud for deg som har fjernet blæren pga. 
kreft og din pårørende. Kurset går over 2 dager.

Gjennom kurset møter du erfarne fagfolk fra sykehuset 
som foreleser om ulike tema, samt en brukerrepresentant 
som forteller om sine erfaringer. På kurset vil du også lære 
gjennom å dele erfaringer med andre. Vi anbefaler at du 
deltar aktivt med spørsmål og erfaringsdeling for best 
mulig utbytte av tilbudet. Nærmere informasjon om tid og 
sted følger i innkallingsbrev.

Arrangør:
Urologi, endokrin og plastikkirurgi, Tromsø, Lærings- og 
mestringssenteret, Tromsø

Programmet er utviklet gjennom et samarbeid mellom 
avd. for urologi og endokrin kirurgi, NORILCO, Kompe-
tansesenter for inkontinens og bekkenbunnsykdom UNN 
Tromsø og Lærings- og mestringssenteret UNN Tromsø  

Kontakt for nærmere informasjon:
Avdeling for urologi og endokrin kirurgi v/ Kristina Sandberg 
eller Angela M. Hennig tlf: 77 62 66 32
E-post: angela.montalvo@unn.no eller 
 kristina.sandberg@unn.no
Lærings- og mestringssenteret, telefon: 77 75 41 70
E-post: Kristin.Lernes@unn.no 



For vareprøver eller ytterligere informasjon ta kontakt med 

Boots Home Care kundesenter på telefon: 23 37 66 00

www.salts.co.no

@SaltsHealthcare   SaltsHealthcare   SaltsHealthcare

® 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. 

* I november 2018 delte, 379 brukere (198 menn og 181 kvinner) sine erfaringer med oss. Gruppen omfattet 

brukere av både lukkeade og tømbare stomiposer i alderen 18 til 64 år. Upubliserte data, Salts Healthcare Ltd.

CONFIDENCE® BE For alt du vil bli

LEVERES NÅ OGSÅ
MED SOFT KONVEKS 

HUDPLATE!

Recognising Salts research 
into healthy peristomal skin

Gemma ville ha en pose som ikke er synlig under 

brudekjolen. CONFIDENCE® BE leveres i svart, hvitt og 

sand, og er mindre gjennomsiktig enn tidligere produkter.

Derfor kan du velge den fargen som matcher antrekket

ditt og sikre at innholdet i posen ikke blir synlig.

Flat eller konveks, lukket eller tømbar, BE er blitt vår mest 

populære pose hittil. 

379 brukere (198 menn og 181 kvinner) delte sine 

erfaringer med oss:*

99% liker teksturen i posetrekkmaterialet

99% beskriver materialet som luksuriøst, mykt,

silkebløtt og glatt

91% sa at stomiposen var komfortabel

94% av brukerne ville anbefale CONFIDENCE® BE

“ JEG ER IKKE
STRESSET ELLER 
BEKYMRET”

18238 Norway Conf Be A4 Ad Boots Gemma options v3.indd   2 09/07/2019   10:34
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Dette skjer

For alle aktiviteter, se 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 (også helligdager). Våre likepersoner 
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

Verdens stomidag 6. oktober  
Tema seksualitet, seksuell helse

Ledermøte
Tid: 25.  -  27. oktober  
Sted: Scandic Hotel, Lillestrøm

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

Mestringskurs på AHUS
Tid: 26.-27. september kl.09.00 - 15.00  
Mer informasjon kommer!

Julebord 
Tid: 22. november, kl. 17.00-22.00
Sted: Lillestrøm kultursenter 
Mer informasjon kommer! Hold av datoen!

SENTRALT

NORILCO AUST-AGDER
Temamøte  
Tid: 21.10.19., kl. 18.00-21.00 
Sted: Strand Hotel Fevik 

Foredragsholder: Overlege Christian Kersten ved Senter 
for kreftbehandling SSHF.
Tema: Del 1. Kreft: Fysisk aktivitet og egeninnsats.
Bevertning: Del 2. Her kan alle stille spørsmål rundt hva 
som helst om kreft og behandling.
Påmelding til Stian Mørland innen 16.10 på tlf.91612862 
eller stianmorland@hotmail.com 

NORILCO BERGEN
Medlemsmøte
Tid: 10. oktober 18:30 – 20:30 
Sted: Krohnhagen kafe - Kulturhuset Danckert Krohn, 
 Kong Oscarsgaten 54

Andreas Haaland, driftsleder i Securitas Transport 
Aviation Security AS kommer og informerer om rutiner 
i sikkerhetskontrollen, og hva vi kan gjøre for få en så 
smidig kontroll som mulig. Han skal blant annet snakke om 
hva du kan ta med i håndbagasjen og hva utvidet bagasje 
for medisinsk utstyr er. Dersom du har behov for å snakke 
med en likeperson har du mulighet til det på møtet.

Lett servering: Har du bruk for å snakke med en likeperson 
vil noen fra gruppen være tilstede. Medlemsmøte og 
loddsalg hører sammen - vi tar gjerne imot gevinster.

Lærings- og mestringskurs, stomi 
Tid: 4. november kl. 9.00-16.00 
Kurs for deg som er ferdig behandla, og har fått ein perma-
nent colostomi/ileostomi, og dine pårørande. For å delta på 
kurset treng du tilvising fra behandleren eller fastlegen din.

Julebord 
Tid: 30. november kl. 18.00
Sted: Grand Hotel Terminus 
Kroner 400,- per medlem. Ikke-medlemmer kr. 1165,-
Bindende påmelding innen 30.10. til Eli: 92455439 eller 
e-post: elima@live.no
Trenger du overnatting? Snakk med Eli ved påmelding!

LOKALT

LOKALT
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For alle aktiviteter, se www.norilco.no

NORILCO NORD-ROGALAND
Medlemsmøte 
Tid: 15. oktober, kl. 19.00 – 21.00 
Sted: Havnaberg Frisklivsentral, Haraldsgaten 226
Program vil komme.

Julemøte 
Tid: 3. desember, kl. 18.30 – 21.30  
Sted: Haraldsvang
Full julemiddag blir servert

NORILCO NORDLAND
Lærings- og mestringskurs, stomi  
Tid: Tirsdag 8. og onsdag 9. oktober
Sted: Lærings- og mestringssenteret ved 
 Nordlandssykehuset, Bodø
Du må ha henvisning fra lege for å delta på kurset

NORILCO OSLO
Medlemsmøte  
Tid: 15. oktober, kl. 17.30 – 21.00 
Fagkveld i samarbeid med bandasjist

30+-samling
Tid: 5. november, kl. 17.30 – 20.00

Medlemsmøte 
Tid: 12. november, kl. 18.30 - 21.00

Julebord
Tid: 29. november, kl. 18.00 - 23.00

NORILCO OPPLAND
Lærings- og mestringskurs, stomi 
Tid: 8. og 15. oktober 
Sted: Sykehuset Innlandet, Lillehammer 

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

LOKALT

NORILCO SØR-ROGALAND 
Lærings- og mestringssenteret 
ved SUS arrangerer stomikurs 
høsten 2019
Tid: 22. og 24. oktober
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.

Turgruppe - "opp av stolen" 
Tid: 2. oktober, 18.00 - 20.00
Sted: Tananger – Myklebust. Oppmøte Tananger sjøbad. 
Kom og bli med på en frisk tur langs Nordsjøen. Vakker og 
vill natur i all slags vær. Det kan blåse godt her ute, så ta 
en titt på værmeldingen før du drar ut. Her får du høre en 
kjentmann fortelle om området, slå av en god drøs og få 
lett mosjon. Ikke nøl, hiv deg med! Kolumbus har bussruter 
som går like ved, så det er lett å komme dit selv uten bil. Ta 
gjerne med sitteunderlag, noe varmt i koppen for kroppen 
og topp det gjerne med noe å bite i for energiens skyld. En 
kjekk tur ledet av Halvor Hebnes.

Medlemsmøte
Tid: 8. oktober, kl. 19.00 - 21.00 
Sted: FFO sine lokaler, Luramyrveien 25A, 2.etg. 
Tema: Seksuell helse. Nyttig og bra foredrag med sexolog 
Solveig Friedheim Torp. Passer ungdom, ung voksen, midt 
i livet, ung eldre eller gammel. Alle har vi en seksuell helse 
og vi må tørre å prate om det!  

Solveig Friedheim Torp er ansatt hos KOR, kreftomsorg 
Rogaland, men snakker om det å være menneske og det å 
ha en seksuell helse, uavhengig av diagnose. Benytt deg av 
denne sjansen til å snakke om noe viktig!
Ingen påmelding, bare kom!
 

LOKALT
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NORILCO SØR-ROGALAND 
Turgruppe - "opp av stolen" 
Tid: 16. oktober, kl. 18.00 - 20.00
Sted: Jåttå/ Gandsfjorden. 
Hvor godt kjenner du ditt nærområde? Bli med og utforsk 
nye stier! Høsten er her, men vi stiller uansett vær og vind. 
På med parkasen, døffelcoaten, regnjakken eller hva som 
enn passer best til været denne dagen og bli med på en 
flott tur langsmed Gandsfjorden.

Oppmøte ved Jåttå togstasjon En glimrende måte å 
komme dit er å ta toget! Som vanlig blir det mulighet for 
koselig drøs i godt lag, lett mosjon, frisk luft og forhåpent-
ligvis tid og anledning til en liten "pitstop" med kaffe og 
annet munnfyll/vomfyll.
Turen passer de aller fleste - så hiv deg utpå og bli med på tur!
Turansvarlig er Cicel Aarrestad

Turgruppe - "Opp av stolen"  
Tid: 6. november, kl. 18.00 - 20.00 
Vær med på oppdagelse av natur og arkitektoniske perler 
i Jærbyen Bryne. Oppmøte ved Storstova.

Denne kvelden går vi en løype i Sandtangen, rundt Kongo 
på Bryne og ender opp på Coffeberry på Blå i Bryne. Her 
varmer vi oss på en kopp kaffe/te/kakao, som NORILCO 
spanderer, samt en liten muffins eller annet bakverk å bite 
i. Her kan du studere alle slags rariteter fra gamle kjøkken-
stoler, respatexbord, snåle lamper og annet morsomt 
inventar, mens vi får i oss varmen og drøser godt. En fin 
anledning til å møte andre medlemmer, eller oppdage 
Bryne. Vi ses! 
Ansvarlig for kvelden er Marianne Reve

Turgruppe - "Opp av stolen"  
Tid: 20. november, kl. 18.00 - 20.00 
Kleppeloen i Klepp et flott sted, og går vi runden med 
Haaland har vi 360 graders fritt utsyn over Jæren!  
Bli med på tur!

På opparbeidet grussti går mesteparten av denne turen, litt 
oppover og litt nedover, litt i live og litt i blåsten (om det er 
en vindfull dag, som det ofte er på Jæren). Om det regner 
kan vi likevel sitte tørt i en gapahuk og nyte medbrakt drikke 
og annet kos. Her kjenner du lukta av skog og et snev av salt 
fra havet. Kleppeloen er et flott sted for den glade vandrer!
Oppmøte ved parkeringsplass innen 18:00.
Kom og bli med på turen, få lett mosjon, frisk luft og slå av 
en god drøs!

Turansvarlig denne kvelden er Marianne Reve

Årets Julebord
Tid: 30. november kl. 19:00 
Sted: Hummeren hotell i Tananger
Mer informasjon kommer - hold av datoen!

NORILCO VEST-AGDER 
Onsdagsturer   
Tid: kl. 11:00  
Oppmøtested: Parkeringsplassen ved Svarttjønn i  
Baneheia/Eg i Kristiansand 
Ta med litt mat og drikke, for vi har spisepause ca. kl. 12.00 
Etter pausen er vi tilbake til start rundt kl. 13.00 Turene er 
ikke krevende og vi har ikke værforbehold!

Alle i NORILCO er velkomne. Turene er i samarbeid med 
Kreftforeningen.

LOKALT

For alle aktiviteter, se www.norilco.no

Fortykningsmiddel
Helfo varenr: 902658

Posedeodorant

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

Helfo varenr: 900538

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



prosent  
av de som ble 
spurt opplevde 
peristomal kløe1

“Scratching the surface”:  

sannheten om peristomal kløe.

CeraPlus hudplater
 bidrar til å

beskytte hudens 
naturlige

fuktighetsbalanse.

Dersom du opplever at huden rundt stomien klør, er du ikke alene.

Når huden 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 en 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:

Basert på en undersøkelse med 164 pasienter. Brukerundersøkelse om Pruritus, 2016 Hollister data i arkiv.

                  

Ostomy Care    
Healthy skin. Positive outcomes.

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

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
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Flere av NORILCO Vest-Agders likeper-
soner var med på Mannedagen på Luftfor-
svarets skole på Kjevik midt i juni. Manne-
dagen er en aktivitetsdag for menn som har 
kreft, eller som har hatt kreft. Kvinner har 
ikke adgang – denne dagen er forbeholdt 
«mannane»! Initiativtaker til arrangementet 
er Andreas Vikhals som selv har hatt kreft 
og som jobber på Kjevik.

I løpet av en lørdag fikk de 62 deltagerne høre 
spennende foredrag om hvordan takle kriser, de fikk 
komme oppi cockpiten på en F-16 og de var i helikopter-
simulator. De fikk masse mat inkludert flott buffet 
– og prisen var rett og slett null!

Siden sist
VEST-AGDER

Aktivitet på Mannedagen

Politiet stilte opp med hunder og viste arrestasjons-
teknikk og hvordan hundene finner fram til bortgjemt 
narkotika. Det ble tydelig fortalt at hundene slett 
ikke var narkomane, som noen kanskje trodde. Hun-
dene lærer å finne narkotika gjennom lek, det samme 
gjelder når de biter seg fast i armen til en person som 
MÅ stoppes. Hundene bare leker, selv om noen nok 
ikke syntes det så slik ut da schäferen bet seg fast i 
beskyttelsesdrakta til den ene politimannen!

I idrettshallen var det droneflyging, klatring, kasting 
med medisinball, råd og dåd fra en fysioterapeut, 
demontering/montering av AG3-gevær og mye mer. 
Her hadde også likepersonene sin base, og det var en 
hel rekke som hadde noe å snakke om med de to vi 
stilte med, nemlig likepersonslederen selv Arne Håland 
og Ole Geir Handeland. Vest-Agders leder, Arne 
Holte, som også er likeperson, var med i komiteen for 
arrangementet, men kunne ikke praktisere som like-
person på Kjevik fordi hans diagnose ikke har vært 
kreftrelatert. Som ”bestyrer” for hallens kafeteria, 
klarte Arne seg bra!

Og tilslutt vanket det tur med helikopter for 12 – 13 
personer. Noen fordi de kastet ball lengst, fløy 
hurtigst gjennom dronebanen, satte sammen AG3-en 
fortest eller var heldige med loddtrekningen!

Tekst og foto: Arne Holte

Ole Geir Handeland var en av NORILCOS likepersoner som var 
i aksjon under Mannedagen. VEST-AGDER

Likepersonsamling med tean i tanga!

For andre år på rad inviterte vår likeper-
sonleder Arne Håland til samling for Vest-
Agders likepersoner på hans landsted på 
Flekkerøy. Nå må det presiseres at været 
var litt i ulage slik at vi ikke hadde tean 
i tanga, men holdt oss innendørs der vi 
koste oss med fiskesuppe og nytrålede 
reker + noe mer…

Verdien av slike samlinger, der likepersonene treffes 
til uformelt prat i hyggelige omgivelser, kan ikke 
prises høyt nok. Ideer og meninger fremmes, gjerne 
ispedd en god historie eller to. Denne gangen også 
med urfremføring av et dikt, en hyllest til Baneheia 
i Kristiansand. Det var forfatteren selv, likeperson 



Din lokale leverandør  
av forbruksmateriell  
på blå resept
Norengros har ansatte med spisskompetanse innen 
medisinske forbruksvarer og kan veilede deg til å 
finne det riktige produktet til ditt behov. Vi leverer 
bla utstyr innen sår, stomi, inkontinens, kateter og 
ernæring. Vi er opptatt av at du som kunde skal 
være trygg på dine produktvalg. 

Norengros setter dine  
behov og forventninger 
i fokus

VI TILBYR:

• Rask og enkel bestilling

• Fraktfri levering hjem  
 på døren

• Informasjon og veiledning  
 ved personlig fremmøte  
 eller pr. telefon

• Opplæring og produktinfo

• Produktnyheter og  
 vareprøver

• Ansatte med  
 helsefaglig bakgrunn

• Medarbeidere med  
 taushetsplikt og stort  
 fokus på diskresjon

• Vi samarbeider med  
 store anerkjente  
 leverandører

www.norengros.no/ 
blaresept
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Lars Erik som sto for fremføringen til stor applaus 
som nærmet seg trampeklapp!

Spørsmålene og kommentarene var mange, blant 
annet om hvor stor vekt en skal legge på medlems-
verving ved når en er på besøk. I Vest-Agder har vi en 
postliste, den forteller vi om og forklarer at du kan 
stå på lista i ett år. I den perioden blir du invitert til de 
arrangementene avdelingen har. Når året er ute, blir 
du spurt om å bli medlem. Svarer du nei, strykes du 
fra lista. Ved spørsmål om reising, er det greit å for-
telle om stomikortet og legeerklæringen som hjelper 
deg til å få mer håndbagasje med på fly.

Stort sett var vi vel innom de fleste emner i løpet av 
kvelden. Husk å fortelle om kreftkoordinatoren og 
om gågruppa, var en av oppfordringene. Vi ble enige 
om at vi alle skal gå på et besøk sammen med en 
annen besøker, dette for at vi skal vurdere hverandre 
og derved bli enda bedre likepersoner.

Vår nye kandidat til tjenesten, Ellen, vil i løpet av 
sommeren og høsten gå på fire besøk sammen med 
fire av de erfarne besøkerne.

Tekst: Arne Holte foto: Bente Håland

Koselig i ”bua” til likepersonsleder Arne Håland på Flekkerøy. 
Fra venstre Arne Hå, Per, Ellen, Erik, Lars Erik, Else-Marit, 
Edel, Arne Ho og Ole Geir
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Før sommeren hadde NORILCO 
Troms sitt årlige vårmøte. 
Annie Johansen åpnet møtet med å ønske velkommen 
og si noe om dagens innhold til de 19 oppmøtte.
Under vårmøtet ble det presentert hva bandasjistene 
kan tilby innen irrigasjon, stomi og utstyr. Sammen med 
en bruker presenterte leverandørene bruken av irriga-
sjonsmetoden og erfaringer med utstyret som er nød-
vendig for irrigasjon. Det ble også holdt et innlegg om 
en egen app som er spesielt utviklet for stomipasienter, 
og om brokk. Vi fikk god informasjon om stomiutstyr og 
det som er nytt på markedet, og også informasjon om 
det lokale tilbudet bandasjistene kan gi til brukere, som 
veiledning og mulighet for hjemmebesøk.

Likepersonsarbeidet i NORILCO er viktig, og Lisbeth 
D. holdt et innlegg om likepersonsarbeid og samar-
beid med gastrokirurgisk avdeling ved UNN. Hun 
orienterte også om samarbeidet mellom Vardesen-
teret og NORILCO Troms, relatert til likepersonarbeid.

Vi hadde en fin og informativ kveld sammen og i 
pausene koste vi oss med nydelig kakebuffet. Takk 
til de som hadde laget kake! I august drar NORILCO 
Troms til Bardufoss på kosetur med besøk på zoo og 
spennende historie. 

Til slutt takket lagets leder, Annie, for oppmøtet og 
ønsket alle en god sommer.

Hilsen NORILCO Troms

SUNNMØRE

Medlemsmøte på Klippfiskakademiet
i Atlanterhavsparken
NORILCO Sunnmøre hadde medlemsmøte 15. juni på 
Klippfiskakademiet, som er en del av akvariet i Ålesund 
som heter Atlanterhavsparken. Der fikk vi utfordringen 
med å lage vår egen tre-retters meny, som smakte ut-
merket. Hovedretten var selvfølgelig basert på klippfisk.
Medlemmene våre var storfornøyde med dette, og de vil 
gjerne tilbake dit en annen gang.

Tekst: Asbjørn Endresen, leder NORILCO Sunnmøre

OPPLAND

Referat fra medlemsmøte i NORILCO Oppland, 
lørdag 15. juni hjemme hos Svanhild og Roy på 
Bjoneroa, der avdelingen inviterte til åpning av Roys 
grisefigurmuseum.

Roy har samlet på grisefigurer i mange år, og nå er 
det blitt så mange at han har bygget et eget hus til 
grisene sine. Samlingen består av ca. 6000 forskjel-
lige grisefigurer. Det var imponerende å se. 
NORILCO hadde fått keramiker Marianne Lund til å 
lage en helt spesiell grisefigur med NORILCOs logo på.

Etterpå var det grilling og sosialt samvær, været 
var helt topp.

Roy solgte lodd, inntekten gikk til grisene hans.
14 personer hadde tatt turen til Bjoneroa denne 
lørdagen, og vi hadde en fantastisk ettermiddag.

Tekst: Eva Ebbesen
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NORILCO Romsdals sommertur 
til Søre Bjørnsund 
Det var en spent gjeng fra NORILCO Romsdal som 
møtte på Bryggen i Bud, klar for samling på Søre 
Bjørnsund. Været var litt grått, så de fleste hadde hatt 
både sommer og høstklær i sekken. Ute på havet er 
været så ustabilt at man må være forberedt på raskt 
skiftende vær.

Båten som fraktet oss tok bare 12 personer, så vi dro 
i puljer utover. Det var ikke noe problem, for båten 
brukte knapt et kvarter tur/retur.

Vi kom trygt til Bjørnsund og på kaia stod dagens ver-
tinne Anne Marthe Øverås og tok imot oss, strålende 
blid. Det var faktisk noen som aldri hadde vært på 
Bjørnsund før, så alle gledet seg til en koselig dag.

De fleste av oss var nysgjerrige på reisemålet, så vi 
ruslet en tur rundt på øya, før vi møttes hos vertinna 
Anne Marthe, som har feriehus på Søre Bjørnsund. 
Hun hadde kaffe til oss mens vi ventet på resten av 
gjengen. Vi var ca. 15 fra NORILCO Romsdal og så var 
det omtrent like mange fra Kreftkafeen, både Ålesun-
dere og Kristiansundere.

Vertinna eide også ei brygge i sjøkanten, så flere av 
oss benket oss på bryggekanten der det var satt ut 
både bord og stoler. 

Etter at også resten av følget var på plass, fikk vi en 
guidet tur rundt på øya av Anne Marthe. Huset hun 
bodde i, ble fraktet fra Aukra midt på 1800-tallet. 

Det er mye gamle hus der ute. Hus med mye sjel og  
historie. Det er tydelig at eierne er glad i husene sine, 
for overalt var det velstelt og nydelig beplantet. Det 
var som å vandre i et eventyr. For de som er glad i 
sjøen og øylivet gav dette virkelig sjelero.

Vi ankom Søre Bjørnsund rundt 11 og koste oss med 
kaffe, god prat og sightseeing. Litt senere fikk vi 
servert nydelig fiskesuppe, hjemmelaga fiskekaker, 
hjemmelaget loff og nydelige vafler og kaffe. Snakk 
om å stå på! Alt hadde Anne Marthe laget og det 
smakte fortreffelig. Hva kan være bedre enn nydelig 
fiskesuppe når man sitter på kaikanten i nydelig sol og 
med en utsikt som kan ta pusten fra en?

Vi ble alle invitert inn i huset til vertinna og det var 
skikkelig koselig. Vi skjønner godt at hun og andre der 
ute stortrives. 

Vi fikk også besøk av en livlig kar som kom utover i en 
skikkelig gammeldags skøyte. Han fortalte skrøner og 
fikk latterdøra på vidt gap. Det var ikke i noe innlagt 
program. Tror bare han ble nysgjerrig på hva alle 
damene gjorde der ute. I alle fall fikk vi alle en god 
latter av historiene hans.

Klokken tre gikk første båt tilbake til Bud. Noen av oss 
ruslet over moloen og fikk med oss hele øya mens vi 
ventet på neste båt. Været var strålende. Sol og fint 
hele dagen, selv om det kom litt vind etter hvert. 

En fantastisk dag med hyggelig samvær, nydelig mat 
og en fantastisk plass å være. Tusen takk til Annlaug 
som stod for arrangementet for NORILCO Romsdal 
og Anne Marthe Øverås på Bjørnsund, som virkelig 
hadde stått på for at vi skulle få en strålende dag.

Tekst: Sonja Bente Strand
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Drammen på tur…

Vi leser i aviser, ser på TV og hører om ildsjeler, og 
hva har vi i NORILCO? Jo, vi har en hel del ildsjeler 
som gjør flotte ting for oss andre medlemmer. Det 
legges ned mye arbeid og ikke minst tid, og resultatet 
blir at vi andre får oppleve flotte medlemsmøter, 
små og store utflukter, både i Norge og i utlandet. 
Vi er heldige. Nå er vi snart i midten av året 2019 og 
aktiviteten i NORILCOs distriktsavdelinger tar en 
liten pause i sommermånedene, men før det så har 
det vært en del utflukter og turer for avdelingene.

I slutten av mai var 34 av NORILCO Drammens 
medlemmer og undertegnede samlet for en tur til 
Ålborg i Danmark. Tidlig en morgen gikk turen til 
Larvik for transport med Super Speed-båten til 
Hirtshals. Ombord på båten hadde vi faste plasser og 
det ble servert en flott frokostbuffet. Fra Hirtshals 
gikk bilturen videre til Ålborg og hotellet vi skulle 
bo på. Et hotell midt i sentrum med kort avstand til 
alt, og ikke minst var det flatt for de som hadde litt 
gangbesvær. Da innsjekking på hotellet ikke var klart 
så var formiddagen fri og mulighetene var mange: 
Shopping, zoo- og museumsbesøk for å nevne noe. 

Kvelden kom og tid for middagen som ble en stor opp-
levelse. Restaurant Flammen var et helt spesielt sted 
og tydeligvis veldig populært for her var det mange 
gjester. Det var en buffetrestaurant med et hav av ulike 
retter og vi skulle ha noe som het «all inclusive», 

så her var det bare å sette i gang å spise. Stemningen 
blant medlemmene var det ikke noe å si på, og vi ble 
der til det stengte. Riktignok var ikke det så veldig sent 
så de som orket gjorde nok Ålborg litt senere. 

Etter en god natts søvn og en deilig frokost var dagen 
fri til å gjøre det man hadde lyst til. Nå var ikke været 
det helt store, men det satte ikke noen demper på 
humøret til deltagerne. Regntøy og paraplyer er 
greie ting å ha med seg før deltagerne tok for seg det 
Ålborg hadde å by på. Kvelden kom og det var stor 
spenning om hvor vi skulle og hva vi skulle spise denne 
kvelden. Vi ble ikke skuffet. Drammenavdelingens 
leder med frue hadde vært en tur tidligere og sjekket 
opp ulike steder og dette spisestedet var også helt 
unikt. En kjempestor restaurant hvor det også ble 
servert buffet, men med helt andre smaker, litt mer 
eksotisk. Spennende og veldig godt. Kvelden ble av-
sluttet med et hyggelig samvær på hotellet av blide og 
fornøyde deltagere i alder 1,5 år til 85. 

Dagen etter våknet vi til supervær og hjemreise, noe 
vind som det ofte er i Danmark og spørsmålet var 
da; blir det mye sjø på overfarten til Larvik? Biltur 
fra Ålborg til Hirtshals, innsjekking på båten og nok 
en gang litt mat. Lunsjbuffet og shopping. Litt sjø ut 
fra Hirtshals, men så roet det seg og det ble en fin 
overfart og vi ble møtt av nydelig solskinn i Larvik før 
hjemreisen til Drammen.

En kjempeflott tur som avslutning på vårsesongen til 
avdelingen, tilrettelagt av ildsjeler i mine øyne. 

Takk til alle dere som var med på å gjøre denne turen 
til en god og fin opplevelse.

Tekst: Ranveig Skuterud
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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


