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Verdens stomidag

30+ på Montebello

Tarmkreftscreening til alle 55-åringer

NYHET

Stomipleie lett tilgjengelig
Last ned vår
NYE TRAINER APP*
i dag

Gode vaner for
hudpleie begynner her
Salts formbare ringer med Aloe er enkle å tilpasse til

Dette er bare to av produktene i vårt utvalg av hudpleie-

nøyaktig samme form og størrelse som stomien. De danner

produkter. Du kan se flere på www.salts.co.no eller

en behagelig forsegling av stomien som forhindrer lekkasjer

last ned vår nye App for iPad, iPhone og Android i dag.

og inneholder dessuten Aloe Vera som beskytter huden mot
rødhet og irritasjon.

For vareprøver eller ytterligere informasjon, ta kontakt med:
Salts Healthcare Limited Telefon: +47 22 09 94 41

Når det gjelder å skifte posen, leveres Salts kleberfjerner
som spray eller våtserviett og fjerner kleberrester effektivt

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

SaltsHealthcare

SaltsHealthcare

slik at huden blir ren og frisk igjen.Den inneholder virkestoffer som ikke svir og er med på å dempe ubehagelig lukt.

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.

*Tilgjengelig for iPad, iPhone og Android
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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, fleksibel og tøyelig
• Kommer i mange ulike størrelser som
oppklippbar, rund, oval og ferdigstanset.
• Posene finnes i tømbar, lukket og uro
- i flere posestørrelser.

E N - D E L S TØ M B A R E
POSER

E N - D E L S LU K K E D E
POSER

EN-DELS
UROPOSER

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

Leder

STYRELEDER JANE HALVORSEN
E-post jane@norilco.no

Kjære leser!
Høsten går unna! Nå er det vinteren som straks står
for døren. I denne utgaven av NORILCO Nytt viser
vi frem mye av aktiviteten fra i høst. Og du verden
for en aktivitet det har vært! Verdens stomidag
ble markert i oktober. Her satte NORILCO fokus på
seksualitet. Vi i NORILCO arbeider for at helsepersonell snakker mer med sine pasienter og deres
partnere om seksualitet og samliv etter operasjoner
og behandling. Å bryte ned tabuer og fordommer er
fortsatt viktig arbeid. Seksuell helse er en naturlig
del av menneskets helse og bør ivaretas i møte med
helsevesenet. Tilbakemeldinger fra, og undersøkelser blant brukere og helsepersonell, vitner om både
manglende bevissthet og kunnskap om seksuell
helse som en helsefremmende ressurs.
Politikk er for mange vanskelig å forstå men påvirker
oss hver eneste dag. Fremleggelsen av statsbudsjettet er for oss i NORICLO en merkedag. Spente
sitter vi og følger med for å se hvordan budsjettet vil
påvirke våre medlemmer. I år var vi ekstra nervøse.
Vi fryktet en del kutt i blåresept-ordningen, men
heldigvis kom det ingen.
Noen gode nyheter, tarmscreening får ekstra bevilgninger. NORILCO mente i 2017 at alle over 55 år må
få et godt og tilgjengelig tilbud om forebyggende
undersøkelser som tarmkreft - screening.

Nå kommer det! Dette er viktig for tidlig oppdagelse
og behand-ling av mage- og tarmkreft. Kutt i AAP for
våre ungdommer vi må se nærmere på fremover.
NORILCO er gode på politikk, og vi skal bruke stemmen vår godt i vårt arbeid for våre medlemmer.
I høst møttes mange medlemmer på arrangement
rundt om i landet. I Sarpsborg møttes noen av de
yngste av våre medlemmer sammen med familien sin
til familiesamling. Dette er en samling hvor barna får
møtes og har mange aktiviteter, mens foreldrene får
mulighet til å danne nettverk og dele erfaringer.
Montebello er et fint sted å være. I år ble 30+ samlingen arrangert der. Samlingen er for våre medlemmer som er «midt i livet» og som ønsker en helg med
avslapning og faglig påfyll til å takle hverdagen. Både
30+ og familiesamlingen er viktige for NORILCO. Her
møtes personer fra hele landet over tid, noe som er
viktig for den enkelte. Vi blir veldig godt kjent.
Disse samlingene kan du lese mer om i denne utgaven.
Til slutt vil jeg anbefale alle om å delta på en eller
flere av de mange aktivitetene som arrangeres ute
i distriktsavdelingene. Våre frivillige gjør en stor
innsats for at våre medlemmer skal ha et godt tilbud.
Bli med på aktiviteter og støtt din lokale avdeling
med ditt oppmøte!

Varm høstklem fra Jane
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NORILCO VERDENS STOMIDAG

Verdens stomidag

Vi i NORILCO vil arbeide for at helsepersonell snakker mer med sine pasienter og deres pårørende om
seksualitet og samliv etter operasjoner og behandling. Når det kommer til seksualitet er vi mennesker
ganske like uavhengig av funksjonsendringer men
av ulike årsaker underkommuniseres seksuell helse
mellom pasient og helsepersonell, og NORILCO
valgte derfor å sette seksuell helse på dagsordenen
på Verdens stomidag 6. Oktober i år.
Vi setter så stor pris på at medlemmer som Christel
Nåmdal og Trond Are Stensås fikk fortelle sine
historier og pratet med Dagbladet om at de savnet
en samtale med helsepersonell om å ha sex med
stomi. De fikk også publisert en kronikk i tidsskriftet
Sykepleien hvor de oppfordrer helsepersonell til å
tørre å snakke mer om seksualitet og samliv med
stomiopererte pasienter. Du kan lese kronikken her i
sin helhet.
Særlig menn tenker ofte at seksualitet er knyttet til
penetrering og ereksjon, og vegrer seg for å snakke
om seksuell uhelse. Mange menn skammer seg over
å ha en pose på magen i intime situasjoner, men ikke
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Harald Hovland. Hovland sto åpent frem og beskrev
i magasinet cupido.no hvordan han før operasjonen
ble fortalt at alt ville gå greit, men slik gikk det ikke.
Løsningene som finnes kom fra andre enn helsepersonell, en opplevelse han deler med andre opererte.
Det er en kjensgjerning at ulike operasjoner i buk
og tarm, og kirurgi for kreft i tarm og urinveier kan
påvirke det viktige nervevevet for seksualfunksjon
hos kvinner og menn. Det er derfor et klart behov for
at helsepersonell begynner å ta initiativ til å gi et godt
tilbud om samtale om seksualitet og samliv enten før
eller etter kirurgi. Det er ikke oppløftende å oppleve at
seksuell helse nedprioriteres etter sykdom og operasjon og at det skal være nok å være takknemlig for
å leve. Sex og samliv er på mange måter forbeholdt
funksjonsfriske unge mennesker med perfekte kropper i samfunnet vårt, og opererte må ofte nølende
lete etter rådgivning og løsninger på egenhånd. Slik
bør det ikke være. Seksualiteten er noe du har med
deg livet ut, uansett kropp og funk-sjonsendringer.
Så vi valgte å prate høyt om det

NORILCO VERDENS STOMIDAG

Verdens stomidag 6. oktober:

Seksualitet og livskvalitet hører sammen
Seksualitet og samliv må snakkes
om selv om bildet av kroppen ikke
matcher bildet i hodet
Tekst: NORILCO

Vi i NORILCO vil arbeide for at helsepersonell
snakker mer med sine pasienter og deres partnere
om seksualitet og samliv etter operasjoner og
behandling. Å bryte ned tabuer og fordommer er
fortsatt viktig arbeid. Seksuell helse er en naturlig
del av menneskets helse og bør ivaretas i møte med
helsevesenet. Tilbakemeldinger fra, og undersøkelser blant brukere og helsepersonell, vitner om
både manglende bevissthet og kunnskap om seksuell
helse som en helsefremmende ressurs. Seksualitet
blir sett på som privat, så det prates ikke nok om det
ved sykdom og funksjonsendringer. Helsepersonell
vegrer seg ofte for å snakke om seksualitet rundt
personer med funksjonsnedsettelse eller funksjonsendring.
• NORILCO mener at personer som skal få anlagt
stomi bør ha rett på en samtale om seksualitet og
samliv. Vi mener at dette kan være med å påvirke
hverdagen og livskvaliteten til personer som er
stomioperert.
• NORILCO ønsker at Helsedirektoratet utarbeider
en veileder for oppfølging av stomipasienter.
Denne veilederen bør inneholde en minimumsstandard for oppfølging av stomiopererte.
• NORILCO mener at det i dag er altfor store uønskede variasjoner når det gjelder hvilke sykehus
som gir stomiopererte oppfølging og ikke. Hvor du
bor og hvilket sykehus du behandles på skal ikke
avgjøre om du får oppfølging.
For å kunne ivareta nærheten og intimiteten når de
fysiske forutsetningene er endret, vil råd og veiledning være en viktig ressurs for parforholdet. Det er
mange som bekymrer seg for seksualitet og samliv
etter operasjonen og behandlingen. I møte med
helsepersonell blir seksualiteten ofte glemt, partneren glemt, og ekteskap og forhold blir overlatt til

om den enkelte takler situasjonen sin eller ikke. Man
sitter igjen med spørsmål omkring kroppen sin og
om samlivet vil oppleves som før inngrepet. Mange
ubesvarte spørsmål oppstår i familier, forhold og
ekteskap. Stomiopererte bekymrer seg for lukt, lyd,
samliv, seksualitet og datinglivet. En undersøkelse
av stomiopererte gjengitt av tidsskriftet Sykepleien
oppga 98 prosent at informasjon om sexlivet burde
være obligatorisk i den prepoperative samtalen. Men
bare 42 prosent hadde hatt en slik samtale.
Kroppslig endringer kan føre til et knust selvbilde.
Det er viktig at helsepersonell tør å snakke med
stomiopererte om seksualitet og samliv, også når
bildet av kroppen ikke matcher bildet i hodet.
NORILCO valgte å sette seksualitet og samliv på
dagsorden på verdens stomidag fordi seksualiteten
er noe du har med deg livet ut uansett kropp.
#verdensstomidag #seksualitetogsamliv
#åpenhet #mageogtarm

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
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NORILCO VERDENS STOMIDAG

Hvorfor vil ingen snakke med
oss om sex og utlagt tarm?
Samtaler om sex, samliv og intimitet bør være en naturlig del av
oppfølgingen etter en stomioperasjon, skriver Christel Nåmdal
og Trond Are Stensås.
Da jeg var mye yngre, var jeg sikker på at jeg kom til å
dø som jomfru. Jeg kunne ikke fatte og begripe hvem
som ville ha sex med en som hadde tarmen på magen
– det måtte jo være kjempeekkelt. Og jeg tenkte selv
at andre syns jeg var ekkel.
Etter hvert som jeg ble eldre, meldte fornuften sin
ankomst, og jeg fikk mer selvtillit. Nå tenker jeg at
dersom noen har et problem med det, sier det mer
om deres uvitenhet enn det gjør om meg.

Nervøs for andres reaksjon

Jeg har alltid vært åpen om at jeg har utlagt tarm,
og stomien, som det heter, har vært med meg hele
livet. Likevel har jeg alltid vært litt smånervøs hver
gang jeg skulle være intim med noen. Selv om du vet
de syns det er greit, er du litt spent på hvordan de
reagerer når de ser posen for første gang.
For min del ble ting mye bedre etter jeg kom inn i
pasientorganisasjonen NORILCO. Det å snakke med
likesinnede gjorde underverker for min egen tankegang. Det mest revolusjonerende for meg var at jeg
trodde alle kunne se at jeg hadde stomi, men det er jo
ikke tilfelle.

Ingen tilbud om samtale

En ting jeg undrer meg mye over i dag, er hvorfor
ingen leger snakket med meg om sex, samliv eller
for den saks skyld puberteten da jeg var yngre. Jeg
måtte selv ta initiativ til en slik samtale med legene.
Og jeg må ærlig innrømme at jeg ikke fikk så veldig
mye ut av denne samtalen fordi legen anså meg som
funksjonsfrisk og forstod ikke hvorfor jeg trengte en
slik samtale.
Kjæresten min, Trond, endte selv opp med midlertidig stomi som følge av kronisk sykdom. Han fikk
heller aldri tilbud om noen samtale om seksualitet og
samliv, selv om han ble operert som voksen. For han
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er det vanskelig å forestille seg hvordan datinglivet
hadde vært hvis ikke jeg også hadde hatt stomi. En
ting er sikkert, og det er at åpenhet har vært viktig
for oss begge.
Jeg har fått høre om mange ulike erfaringer fra
personer som er stomiopererte, også de som er blitt
operert i voksen alder. Nesten ingen har opplevd at
leger og sykepleiere har vært på tilbudssiden med
å gi dem en slik samtale. Parforhold, ekteskap og
familie blir overlatt til om den enkelte klarer å takle
den kroppslige endringen en stomi innebærer.

Er det fortsatt tabu?

Jeg føler at jeg i dag har god selvtillit, og på mange
måter har stomien gjort meg sterk. Men min egen
grubling i ung alder får meg til å tenke på de som
har nedsatt seksuell funksjonsevne som følge av
stomien. Jeg og Trond er heldige som ikke har opplevd større komplikasjoner som følge av utlagt tarm,
men våre tanker går til de som opplever funksjonssvikt, slik som impotens, og må håndtere dette på
egen hånd. Hvordan skal en gutt som har blitt impotent som følge av utlagt tarm, takle ungdomstiden?
Vi har ikke problemer med å snakke om sex og stomi,
så hvorfor er det så vanskelig for leger og sykepleiere? Ungdomstiden er tøff nok som den er, og det
å gå igjennom den som stomioperert kan være veldig
vanskelig. Samtaler om sex, samliv og intimitet bør
være en naturlig del av oppfølgingen etter stomioperasjonen både på sykehusene, klinikker og hos
fastlegen. Samtalen bør skje så tidlig som mulig, slik
at man slipper å gruble så mye på egenhånd.
Seksualitet og funksjonsnedsettelse er veldig tabubelagt selv om vi i dag vet at seksualiteten er noe du
har med deg livet ut.

PERSONLIG OPPFØLGING
TIL ALLE STOMIOPERERTE
Vårt tilbud til deg som er stomioperert:
•
•
•
•
•
•

Enkel bestilling
Sykepleiere med høy faglig kompetanse
Personlig oppfølging
Hjemlevering av varer og bredt sortiment
Apotek + Bandasjist
Mulighet for fast levering

Som kunde hos oss får du en toalettmappe til stomiutstyret ditt.
Den inneholder en antibac, en god håndkrem for pleie av hendene
dine og en pakke med små, lett parfymerte avfallsposer. Du får også
en personlig stomibok som inneholder mye nyttig informasjon.

I følge en brukerundersøkelse gjennomført
av NORILCO i 2018 opplever 1 av 3 at de
i liten grad har fått oppfølging på poliklinikk
etter operasjon.

26%
16%

Ingen
oppfølging

18%

1 gang

2 ganger

Har du behov for mer oppfølging og hjelp,
kontakt oss på telefon eller e-post:
23 37 66 00 / info.homecare@boots.no

NORILCO STOMIUNDERTØY-GUIDEN

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.
Tekst: Marte Hegstad

Som de fleste erfarne stomister vet, så kreves det
verken bruk av tipi, gedigne joggebukser, kamuflasjeoutfit 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 publisere denne oversikten, kun service og informasjon
om hva som finnes på det norske markedet.
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Rambac Stomidesign
Da den 21 år gamle niesa til May Brit Busengdal
ble operert for ei defekt urinblære, fikk hun
stomipose på magen. Jenta selv så positivt på
det hele.
Men en vakker sommerdag på stranda ble hun
plutselig konfrontert av to unge jenter som pekte
og sa stygge ting. «Æsj, hva er dette for noe?»
spurte de.
Hendelsen satte spor hos den unge jenta, og May
Brit fant ut at dette måtte hun gjøre noe med.
Navnet Rambac ble til da May Brit kastet forbokstavene til niesa og seg selv, opp i lufta.
Rambac har et bredt utvalg av produkter; stomibelter, badebelter med lomme, barnebelter og
posetrekk (fasongsydd til stomiposen).

Rambac er et non-profittfirma som ikke tjener
penger på bedriften sin.

NORILCO STOMIUNDERTØY-GUIDEN

Stomibeltene

Stomitrekkene

Er unisex og passer derfor til både kvinner og menn.
Leveres i sort eller hvitt.
Stomibeltene er et medisinsk forbruksmateriell som
den Italienske fabrikken/leverandøren til Rambac
har patent på, derfor kan ikke Rambac liste opp de
konkrete materialene i stoffet – annet at stoffet er
meget velabsorberende, mykt og temperaturregulerende – noe journalisten kan skrive under på.

Er unisex og passer derfor til både kvinner og menn.
Leveres i sort eller hvitt. Posetrekkene er laget av
100% bomull med litt fliselin rundt åpningen. Posetrekkene beskytter huden, og sammen med stomibelter kan de være med på å dempe lyd.

Stomibelter er p.t. refusjonsberettighet hos HELFO.
Hver stomioperert har krav på to stomibelter per
kalenderår.
Beltene kan syes på mål. I tillegg kan beltene bestilles med to lommer om man har to stomier – men
da med tillegg i prisen oppå det HELFO dekker.
Voksenstørrelser starter på 69 cm i str. XS og går
opp til 119 cm i str. Journalisten opplever beltene som
store i størrelsen – og anbefaler å gå et hakk ned i
forhold til den størrelsen en bruker i bukser.
Nytt av 2019 er at Rambac tar sikte på å produsere
blondebelter.
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Ubri medical Ltd
Ubri Medical Ltd ble grunnlagt i 2008 og tilbød da
produkter innen stomifeltet som plasterfjerner, hudbeskyttelse og «stomidiamanter» (som samler løs
avføring). Ubri Medical er forhandler for Kavendor –
gamle «Comfizz» som fører Comfizz stomiprodukter;
undertøy som er spesialdesignet for stomister.

Produkter
Ubri Medical selger truser, boksere, magebelter,
trøyer og badetøy.
Produktene er i hovedsak framstilt av polyamid,
elastan og bomull. Dette gjør at produktene er
stretchy og former seg etter kroppen. De holder
stomiposen godt på plass.
Trøyene er laget av 91% polyamid og resten elastan.

Magebeltene
Magebeltene er i 85% polyamid og 15% elastan.
Finnes i mange ulike fargekombinasjoner og ulike
høyder.

Voksenstørrelsene dekker midjemål fra 72 til 142 cm.
Beltene anses av journalisten som store i størrelsen
– gå gjerne en størrelse ned enn det du vanligvis
bruker i bukser.
Størrelsene går fra barn (jente og gutt) opp til
voksen fra extra small til 2/3 XL.
Ubri Medical har etter gjentatte henvendelser til
HELFO ikke klart å få i stand en avtale om refusjon
da prisen blir for høy. Journalisten påpeker at hun
synes klærne er verd prisen, da kvaliteten er spesielt
god og slitesterk.

Badetøy
Nytt av 2018 er badetøy for både kvinner og menn.
Her er det flere farger å velge mellom, og damene
kan velge både todel og «hel» outfit. Man kan også
velge om man vil ha truse eller bokser til underdel.
Produktene til Ubri Medical selges også fysisk i
butikk hos et assortert utvalg av norske bandasjister.
For priser, kontakt og mer informasjon om produktene, se www.norilco.no

Finn din passform
med Adapt CeraRinger

Vi i Hollister forstår at ingen personer eller stomier er like.
Derfor finnes Adapt CeraRinger i flere ulike varianter og tykkelser; flat og konveks,
2mm og 4mm, rund og oval. Uansett hvilken du velger, Adapt CeraRing:
• inneholder Ceramid, hudens eget fettstoff som bidrar til å beskytte mot
uttørring og sår hud
• er utviklet for å deles, strekkes og formes
• bidrar til å forhindre lekkasje og hudirritasjon
• er uten alkohol og svir derfor ikke dersom de settes på sår eller irritert hud
Kontakt oss for mer informasjon eller vareprøver: tlf 66 77 66 50 | kundeservice.norge@hollister.com | www.hollister.no

NORILCO TARMKREFT

Tarmkreftscreening
til alle 55-åringer!
7. oktober ble det presentert, svart på hvitt i statsbudsjettet at det foreslås ytterligere 24.7 millioner kroner til innføring av nasjonalt screeningsprogram for tarmkreft. Dette utgjør en samlet
bevilgning på 97 millioner kroner i 2020. Dette er et tilbud til kvinner og menn det året de fyller 55
år og skal gjøres landsdekkende innen 2024. Det er tidligere kun blitt gitt tilbud om tarmscreening
til personer hvor det har vært mistanke om sykdom eller hvor det har vært sykdom i familien.
- Det er gledelige nyheter at vi nå får et offentlig tilbud om tarmscreening!
I tillegg til å redde liv er tidlige funn avgjørende for livskvaliteten før, under og etter behandling av
tarmkreft sier styreleder i NORILCO, Jane Halvorsen.
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I verdenstoppen

Statistisk ligger Norge på verdenstoppen i forekomsten av tarmkreft og det er om lag 4200 nye tilfeller
av tarmkreft i Norge i året. I tillegg er tarmkreft blant
sykdommene som tar flest liv.

Uklart hvilken metode som er best

NORILCO har tidligere deltatt i prosjektgruppe
etablert av Helsedirektoratet for å arbeide med
nasjonal tarmscreening. Hvilken metode som egner
seg best til å avdekke tarmkreft er noe som er blitt
diskutert i lang tid. Det er metoden (IFOBT) som er
vurdert til å bli benyttet i det nasjonale screeningsprogrammet. Dette er en undersøkelse som avdekker blod i avføringen. Der hvor det blir avdekket funn
vil personen bli sendt videre til koloskopi.
Kreftregisteret skal ha det administrative
ansvaret for screeningprogrammet, og vi regner med
at tilbudet vil være tilgjengelig for alle 55-åringer
fem år etter at de første invitasjonene bli sendt ut.
Hvilket fylke som først starter opp er fortsatt ikke
bestemt.

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

Fordeler og ulemper ved screening

Fordelene ved screening er at man har mulighet til
å oppdage tarmkreft i et tidlig stadium. Dette kan
bety bedre prognose enn om kreften oppdages på
bakgrunn av symptomer. En screening kan avdekke
usynlig blod i tarmen eller polypper som kan utvikle
seg til tarmkreft. Men en screening vil ikke plukke
opp alle tilfeller av kreft. I tillegg kan tarmscreening
enten skape en falsk trygghet av man ikke trenger
ta ansvar for egen helse eller unødvendig frykt og
engstelse ved positive prøveresultater som senere
viser seg å ikke være kreft.
- Selv om tarmscreening ikke er hundre prosent
effektiv er det vitenskapelig bevist at denne screeningen kan redde liv. Og teknologi som kan redde liv
liker NORILCO! Sier styreleder Jane Halvorsen.

I tillegg til å redde liv er tidlige
funn avgjørende for livskvaliteten før, under og etter
behandling av tarmkreft

• 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

NORILCO 30 +

30 + på Montebello
Jeg vil begynne med en takk!! En takk for at jeg fikk bli med NORILCO på
samlingen 30 + til Montebello. Mitt 2019 har vært et år med mye sykdom
og lite energi og liten aktivitet i samfunnet, et år med en bismak. Da jeg
meldte meg på årets samling, var tanken "ville jeg orke?"
Jeg var heldig, og fikk bli med. Og for en boost det ble å møte "familien"
igjen! Gamle og nye fjes, alle med sin historie om sitt 2019 så langt.
Tekst: Britt Kristoffersen

Allerede togturen ble koselig, så dette var lovende.
Jeg må medgi at jeg ikke hadde lest programmet så
godt, men jeg hadde fått med meg at vi skulle ha et
foredrag med sexolog. Dette ble det litt skriverier
om på Facebook-siden, og det virka som flere var
spente på dette. Det jeg derimot ikke hadde fått med
meg, var at Yngvar Andersen (norsk friidrettsutøver,
trener og tidligere programleder for Puls, red. anm.)
skulle komme og holde foredrag om trening. Da steila
hele kroppen min. Hva i alle dager skulle en broket
forsamling med diverse poser og slitne kropper med
treningsguden Andersen?
Jeg møter opp med strikketøyet godt mellom fingra
og kne over kne i ei god stilling, og tenker at jeg skal
da holde ut denne økta óg.
Så begynte denne mannen å prate, og etter få minutter er min oppmerksomhet viet podiet. Strikketøyet
legges i fanget, og etterhvert i veska. Yngvar byr
på seg selv, med sin historie fra barndom og videre
oppover til en hardt skadet kone, og en familiefar
som selv møter veggen da kona kommer på beina
igjen. Han innvier oss i små treningsøkter i form av
putekrig, vinke med armene, svinge på hoftene og
lignende i to-tre tre minutter om gangen gjennom

dagen. Vi blir tatt med i øvelser, og alle gjør det de
kan utfra sin situasjon. Det ble mye latter!
Han fortalte om Grete Waitz, som i sin sykdomsperiode gjorde småting for å gi kroppen mer enn ingenting.
Hun tok på seg sko og klær for å gå til postkassa, og
bestemte fremme ved postkassa om hun måtte gå inn
igjen, eller om hun skulle prøve å gå tre hus videre før
hun gikk inn igjen. Det er lett å tenke at vi nok ikke klarer før vi prøver. Jeg er der. Sliten, og orker ikke. Nå dere,
går jeg til postkassa nesten hver dag, i egnet skotøy og
klær. Det er sjelden post, men ofte en liten tur bortover
i gata mi. En fantastisk følelse å komme inn igjen.
Yngvar ga seg ikke med prat, vi skulle ut i solen og
ha teambuilding. Hjelpes! Få hadde treningstøy og
hadde vi riktige sko? Du, der var det bare å møte som
vi var. To og to sammen, med kosteskaft, armer og
bein. Vi hørtes, for å si det sånn. Det er lenge siden
jeg har ledd så mye og godt av å røre på skroget. Vi lo
så vi skreik, detta var gøy - og varme blei vi!
Nå har ikke alle noen å trene sammen med i hverdagen, men litt klarer vi alle å dra med oss av det vi
lærte på "treningsleiren" til Yngvar Andersen. Vi må
aldri gi opp. Litt er veldig mye bedre enn ingenting!

Så begynte denne mannen å prate, og etter få
minutter er min oppmerksomhet viet podiet.
Strikketøyet legges i fanget, og etterhvert i veska.
		Britt Kristoffersen
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Enklere hverdag
med Mediq
- direkte kontakt med helsefaglig
personell om medisinsk utstyr og behov

Som kunde hos Mediq får du:
• Støtte av helsepersonell med faglig sterk kompetanse
• Fast og gratis* levering av dine produkter
• Vi kontakter legen din for å fornye resepten din,
og spør om tilleggsresepter ved behov
• Hjemmebesøk ved behov
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.
Kontakt oss i dag!

67 02 44 40

mediqnorge.no - kundeservice.no@mediq.com
* Gjelder ved bestilling før klokken 12. I enkelte deler av landet har vi litt lenger leveringstid.
Gratis levering ved kjøp over 750,-.

Montebello svikter ikke. Det er et fantastisk sted å
være, og har det meste de fleste trenger for å føle seg
velkommen, trygg og ivaretatt. Det er et hotell verdig
i matveien. Alle allergener blir tatt hensyn til, og vi ble
servert mat som man bare drømmer om ellers. Variert
og nydelig, med flotte folk som disker opp.
Det sosiale på samlingen er noe helt for seg selv.
Det jeg mener med å kalle det "familien" begrunner
jeg med at det er utrolig trygt og godt å møte fremmede mennesker som du kjenner noe familiært med.
Du kan begynne på en setning, og den du prater med
kan fullføre. Uten filter. Det er en gjensidig forståelse
og respekt som er unik. Her kan jeg få være meg selv,
på godt og vondt. Det ble mye latter og fjas, og mang
en god prat rundt omkring.
Gruppene vitner óg om dette. Her kan vi snakke
om hva det måtte være, og det er alltid en eller flere
som skjønner deg. Råd, tips, spørsmål og erfaringer
sitter løst. På gruppa mi var vi både "stomister" med
ileostomi og pårørende, en veldig fin gruppe der alle
deltok godt i temaene som ble tatt opp.
En helg er i grunnen litt kort da det er mye reisetid
for mange, det føles som om det bare er lørdag på
en måte. Men igjen, du verden for en gjeng, for en
familie!
Tusen takk til NORILCO som kjører i gang disse samlingene for oss, takk til de to flotte damene Annlaug
og Katinka som påtar seg å være gode ledere. Takk til
gamle og nye "familiemedlemmer", foredragsholdere
og til Montebello.
Flere enn meg var nok slitne etter helga, men vi
kommer oss. Og hverdagen innhenter den enkelte
med alt det innebærer. Jeg vil fortsette mine turer til
postkassa og glede meg over minnene etter ei flott
høsthelg på Mesnali.

Klem fra Britt Kristoffersen

Montebello svikter ikke. Det er
et fantastisk sted å være, og
har det meste de fleste trenger
for å føle seg velkommen, trygg
og ivaretatt.
Britt Kristoffersen

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

NORILCO NU

Ungdomskontakt
NORILCOs Ungdom(NU) har en ordning med ungdomskontakter i de forskjellige distriktene. Denne ordningen
har ikke blitt fulgt opp så godt i de siste årene, og det er
noe vi i styret jobber med å opprette igjen.
En ungdomskontakt er bindeleddet mellom NUs styre
og ungdommene ute i distriktene. Der hvor det er aktive
lokale ungdomslag (LUL), er det lederen som fungerer
som ungdomskontakt. Det er først og fremst i de
distriktene vi ikke har LUL at det er ekstra viktig å ha en
kontakt for oss i NUs styre.
Det å være ungdomskontakt krever ikke mye. Ditt navn
og nummer vil stå på hjemmesiden vår, slik at ungdommer i det distriktet kan kontakte deg for å høre mer om
tilbudet i det distriktet. Hvis styret får henvendelser fra
medlemmer, så setter vi de i kontakt med ungdomskontakten i det distriktet.
I tillegg sender vi ut en mail til ungdomskontaktene før
hvert styremøte for å høre hva som har skjedd i distriktet siden sist.
Vi i NUs styre utformer en veiledning til ungdomskontaktene som inneholder hva vi ønsker at en ungdomskontakt skal gjøre. Det er for eksempel å delta på
medlemsaktivitetene til din distriktsavdeling (DA),
arrangere aktiviteter for ungdommene i ditt distrikt,
samt drive rekrutteringsarbeid for å få med flere
ungdommer i distriktet. Vi jobber også med å få til noen
økonomiske fordeler for ungdomskontaktene, som
redusert egenandel og dekning av reiseutgifter.
Hvis du ønsker å engasjere deg i organisasjonen og
hjelpe andre i samme situasjon, så er det å bli ungdomskontakt en fin start. Da vil du tilegne deg verdifull
erfaring som du kan benytte hvis du ønsker å bli med
i et styre. Alle ungdomskontakter må skrive under på
taushetserklæring.
Kunne dette være noe for deg, eller har du noen
spørsmål? Ta kontakt på ungdom@norilco.no.
Mvh Styret i NORILCOs Ungdom

NU Sør-Vest går
under havoverflaten
Tekst: Glenn Nevland

Helgen 27. - 29. september var 9 medlemmer av NU
Sør-Vest på tur til Lindesnes, eller nærmere bestemt
Spangereid. Her leide vi 3 leiligheter på Lindesnes
Havhotell. Vi hadde planlagt å bruke en av leilighetene til
fellesaktiviteter. Der skulle vi bla. lage frokost og middag
på lørdag sammen.
De som ankom tidlig på kvelden fredag fikk seg en fin
luftetur langs fjæra før resten av Rogalands-banden kom
nedover. Vi fikk handlet inn fellesmat, og hadde pizza
som en sen middag. På lørdag var egentlig planen at vi
skulle ut på havrafting med en svær RIB (gummibåt), som
kjører på åpent hav. Men på grunn av motorhavari rett før
helgen, så kunne ikke det gjennomføres. I stedet ble vi
tilbudt en omvisning på restauranten Under, som ligger
rett ved siden av hotellet.
Under er en restaurant som ligger under havet, og er
en opplevelse i seg selv. Vi ble vist rundt av sjefen selv,
Nicolai fra Danmark. Vi gikk alle og måpte gjennom den
timen vi var der nede. Et fantastisk byggverk, og man
kunne observere et fascinerende fiskeliv gjennom det
svære vinduet. Resten av lørdagen sto fritt til disposisjon. Noen gikk tur i fjæra og samlet på ting og tang, mens
andre tok en hvil eller besøkte velværeavdelingen på
hotellet. Til middag ble det disket opp med baconsurret
indrefilet med en herlig soppsaus. Vi var så heldige å ha
med Kenneth, som tidligere har vært kokk.
På søndagen hadde vi spandert på oss frokost på hotellet. Etter frokosten dro noen til Lindesnes fyr, og noen
reiste hjem. Det var godt å treffe alle igjen, og vi hadde
en hyggelig helg som ikke var alt for travel, men fortsatt
veldig opplevelsesrik. Vi er mange medlemmer i NU SørVest, og vi håper flere av dere vil ta steget til å bli med oss
på tur. Vi lover dere flotte opplevelser og venner for livet.

NU Sør-Vest er en super gjeng
som jeg er glad for å være leder av
NU Sør-Vest leder, Camilla Tjessem
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NORILCO INVITASJON

Invitasjon til NORILCOs Ungdoms (15-35 år)
vinterleir 30. januar - 2. februar 2020
NORILCOs Ungdom har gleden av å invitere dere på
tur til fjells! Vi tar turen til Sjusjøen Lodge i Lillehammer. Vi har leid en ny flott storhytte som har mye å
tilby. Storhytta inneholder blant annet flere flotte
rom og ei badstue, og ligger i flotte omgivelser. Vi
vil legge til rette for at leiren er et sted der alle kan
trives, enten de har ski på beina eller ikke. For mer
informasjon og bilder av hytta, se www.sjusjoen.no/
Det vil bli arrangert en vinteraktivitet for alle de
som ønsker det på lørdag. Nærmere informasjon
om denne aktiviteten vil komme på påmeldingsskjemaet. Det blir mulighet for å stå i skitrekk for de som
ønsker det, der NU dekker skitrekk eller hovedaktivitet på lørdag. Ønsker du å stå i skitrekk fredag, må
skikort dekkes selv.

Med andre ord er det duket for en tur med mange
flotte vinteraktiviteter. Dette blir en sosial og kjekk
samling og vi gleder oss til å reise på tur med dere!
Endelig program og mer informasjon kommer etter
påmeldingsfristen. Det er et begrenset antall plasser
på leiren, og nye deltakere vil bli prioritert.
Egenandel for medlemmer er kr. 1000,Egenandel for ikke-medlemmer er kr. 2000,- i tillegg
til at reisekostnader må dekkes selv. Medlemmer
regnes som de som har betalt kontingent for 2019.
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Spørsmål
Har du spørsmål til leiren, ta kontakt med arrangementsansvarlige i styret:
Glenn Nevland:
glenn.nevland@lyse.net/911 38 113
Anikken Norhaug:
athomassen1@hotmail.com/957 35 767
Du kan også stille spørsmål i Facebook-gruppen vår:
NORILCOs Ungdom
Påmelding
Les mer og meld deg på, på vår nettside: www.
norilco.no. Påmeldingen er bindende, og påmeldingsfristen er 2. desember. Merk at det på dette
arrangementet kreves at deltakerne har reiseforsikring. Kostnader i forbindelse med frafall
etter innbetalingsfristen må gjøres opp med den
enkeltes forsikringsselskap. Ved påmelding skal
du få tilsendt en kvittering på e-post, så sjekk
at du har fått denne (sjekk også i søppelmappen
din) etter at du har meldt deg på. Ta kontakt med
sekretariatet på tlf. 02013 og tast 1 dersom du
opplever problemer med din påmelding, eller ikke
har mulighet til å melde deg på gjennom skjemaet
på nettsiden.
Vi gleder oss masse til leir, og håper å se deg der!
Med vennlig hilsen oss i NU-styret

Dansac TRE
Slik virker teknologien
•

Den beste huden er sunn hud

•

pH er et mål på hvor surt eller basisk noe er. pH 7 er nøytral

•

Sunn hud har en pH mellom 4 og 6 hvilket betyr at den
er svakt syrlig. Det øverste syrlige hudlaget kalles syrekappen

•

Stomi output har en pH som ligger i området nøytral til lett basisk

•

Å opprettholde en sunn syrekappe er viktig da denne bidrar
til å beskytte huden mot ytre påvirking som kan gi skader og
infeksjoner, samt opprettholder hudens integritet

•

Syrekappen kan svekkes dersom stomi output
(som inneholder fordøyelsesenzymer) eller svette kommer i
kontakt med huden

•

Dansacs TRE teknologi er utviklet for å beskytte
og opprettholde hudens syrekappe, så den kan fortsette
jobben med å beskytte deg
Sunn hud

Fordøyelsesenzymer

Skadet hud

TRE hudplate

Sunn hud

Stomi output
pH 7.0 - 8.0

Huden rundt stomien

Buffersone med TRE
hudplate teknologi
Syrekappe
pH 4.0 - 6.0
Hudceller

Kontakt oss for mer informasjon eller en vareprøve:
tlf 66 77 66 50 eller kundeservice.norge@dansac.com
www.dansac.no

NORILCO FAMILIESAMLING

Familiesamling
i Sarpsborg 2019
Tekst: Stine Frislid Nilsen

Fredag 6. september startet en etterlengtet helg som mange små og
store har gledet seg til i et helt år. Denne årlige helgen betyr mye for de
som har deltatt før og ikke minst for de nye. Det å treffe likesinnede personer er noe vi ikke har mulighet til å gjøre så ofte, da vi er familier fra
Finnmark i nord til Vest-Agder i sør. Derfor er denne samlingen utrolig
viktig for alle.
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NORILCO FAMILIESAMLING

hennes liv. Det var godt med fritid mellom samtaler
og foredrag i løpet av helgen, så badeland og lekeland ble godt brukt. Men det som gledet mange barn
og voksne var gratis popcorn og softis hele helgen,
det glemmer vi ikke med det første.
Camilla og Anniken fra NORILCOs Ungdom tok med
seg ungdommene på bowling og laser world, og de
hadde det kjempegøy. Det var siste året med familiesamling for mange av ungdommene, og det og få
inn NORILCOs Ungdom på slike samlinger er utrolig
viktig for de unge og foreldrene, at man lærer litt mer
om hva som skjer videre når barna nå begynner å bli
store.
Vi hadde et par nye familier med oss i år, der en av
familiene var på sin aller første familiesamling, og jeg
har bedt de skrive noen ord om hva familiesamlingen
betyr for dem.
«Som ganske ferske familiemedlemmer av NORILCO
så vi frem til årets familiesamling. Vi har kun hatt
mulighet til å delta på en samling tidligere, Storsamlingen i 2018. Vi klarte å knytte noen kontakter
på samlingen i 2018, men for oss var det vanskelig
å finne de familiene som var i tilsvarende situasjon
som oss. Minstemann i familien, som er den som gjør
at vi er medlem av NORILCO, så frem til samlingen
på nesten samme måte som han ser frem til pakkene
på julaften. Han så frem til å møte den ene gutten han
ble kjent med i fjor, og som vi har besøkt en gang i
året som har vært.»

I år ble familiesamlingen holdt på Quality Hotell i
Sarpsborg, dette fordi reiseveien er lett og man er i
et område med masse aktiviteter og korte avstander.
Og der er vi ikke vær- eller sesongavhengige.
Vi ble invitert til å samles til felles lunsj for å få enda
mer utbytte av helgen, og dette benyttet flere seg
av. Senere møttes alle til felles middag for å starte
samlingen. Og det tok ikke lang tid etter at middagen
var spist før barna var godt i gang med leken. Det er
utrolig godt og se at barna finner hverandre så fort
og tar alle med seg, nye eller ikke. Alle skal med. Det
var Disco Jump i trampolineparken rett ved hotellet,
og det var virkelig riktig måte å få barna til å bli kjent
på. Svetten rant og stemningen var på topp.
På lørdag holdt Lisa Bjakrø et fantastisk foredrag
for oss som jeg tror vi alle kjente oss veldig igjen i.
Sjelden har jeg sett barna sitte så i ro og lytte, og
hun traff oss alle i hjertet med å dele erfaringen fra

Årets familiesamling startet fredag ettermiddag og
ble avsluttet søndag formiddag. Mye av tiden var
satt av til å snakke sammen, dele erfaringer, foredrag
og informasjon om NORILCO. For oss som foreldre er
det fint å møte andre foreldre og dele erfaringer om
å hvordan man løser hverdagen, om forskjellig utstyr
og rett og slett bli kjent med andre. Vår sønn har fått
se at det er mange andre barn som er i tilsvarende
situasjon som han, men viktigst av alt er det at han
har blitt kjent med mange andre barn. At det er barn
med stomi tror vi han knapt tenker på når de er sammen og leker og bader.»
På årets samling deltok det rundt 55 personer fra
ulike deler av landet. Vi håper at neste gang vi samles
ser vi flere personer fra flere steder av landet.
Samlingen er en nyttig arena for voksne og barn, man
knytter kontakter og lærer av hverandre. Vi gleder
oss allerede til neste samling.
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NORILCO DETTE SKJER

Dette skjer

LOKALT

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

Julemøte

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 tilbakemelding til post@norilco.no

SENTRALT

Tid: 29. november 2019, kl. 19:00 – 22:00
Sted: Myklegård, Løten
Kontakt avdelingen for mer informasjon.

NORILCO NORD-ROGALAND

Julemøte

Tid: 3. desember, kl. 18.30 – 21.30
Sted: Haraldsvang
Full julemiddag blir servert. Vi har vært så heldige å få Nils
Lyngnes kjent fra programmet Heilt Nils på radio102 til å
underholde. Kontakt avdelingen for mer informasjon.

NORILCO NORDLAND

Ingen flere samlinger for 2019.

Medlemstreff med
julemiddag i Bodø

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

Tid: 27. november 2019 kl. 19.00-21.30
Sted: Restaurant Bryggerikaia, Bodø.
Egen invitasjon med påmelding sendes ut til medlemmer i
Salten. Meny: Juletallerken eller lutefisk

NORILCO OSLO

Julebord

Tid: 29. november, kl. 18.00 - 23.00
Kontakt avdelingen for mer informasjon.

Julebord

Tid: 22. november, kl. 17.00-22.00
Sted: Lillestrøm kultursenter

NORILCO ROMSDAL

Kvelden blir en helaften med show og middag.
Vi skal se et flott show med to av Norges fremste artister,
Bjørn Eidsvåg og Sigvart Dagsland. Etter showet forflytter
vi oss til Scene 5 for en matbit. Påmeldingsfristen er over,
men kontakt Unni Ekeheien på telefonnummer 69 85 91 76
for eventuell ledig plass.

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

NORILCO SØR-ROGALAND

NORILCO BERGEN

Julebord

NORILCO HEDMARK

Turgruppe - "opp av stolen"

Tid: 30. november kl. 18.00-23.59
Sted: Grand Hotel Terminus
Kroner 400,- per medlem. Ikke-medlemmer kr. 1165,Bindende påmeldingsfrist var 30.10. til Eli: 92455439 eller
e-post: elima@live.no
Kontakt Eli for eventuell ledig plass.

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

For alle aktiviteter, se www.norilco.no
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Vår kunnskap bedrer din livskvalitet!
LOKALT
kan vi likevel sitte tørt i en gapahuk og nyte medbrakt drikke
og annet kos. Her kjnner 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. 18:30
Sted: Hummeren hotell i Tananger
I år blir det en helaften med nydelig mat, underholdning og
spennende besøk!
Prisen, inkludert 1 valgfri drikke til maten, er kr. 200,for medlemmer. Har du en ektefelle, samboer eller venn
som ikke er medlem, som du ønsker å ta med, koster det
kr. 835,- for denne. Husk at en nå kan melde seg inn som
kampanjemedlem for kr. 50,- ut året. Benytt anledningen
til å ha det kjekt i lag med NORILCO-gjengen, bli varta
opp, slå av et godt drøs og slå opp latterdøra. Dette blir
kjempejillt! Ikke nøl, meld deg på nå!
Bindende påmelding til epost sor-rogaland@norilco.no
eller sms til 94828053 innen 10.november.
Betaling til konto: 3325 38 02923 eller VIPPS nr.
569486 innen 12.november. Husk å skrive «julebord» og
navnet på deltakere du betaler for i meldingsfeltet!

Formiddagstreffet!

Tid: 2. desember 2019 kl. 11.00-13.00
Sted: Sele mat - kaféen i midtetasjen på Jærhagen, Klepp
Dette er et lavterskeltilbud der en kan møtes i uhøytidelig
sammenheng og prate om løst og fast over en kopp kaffe/
te/kakao. Mange av oss er uføre og/eller pensjonister
og har best mulighet til å møtes på formiddagen. Dette
er også et alternativ til deg som ikke har fysikk til å være
med på turgruppene. Vi legger treffene til mandags formiddag fra 11:00 til 13:00 - grei lunsjtid. På disse treffene
vil Norilco i hovedsak spandere kaffe/te/kakao. Lunsjen
kjøper du selv. Ansvarlig denne dagen er Marianne

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.

Ny nettbutikk banda.no
også med stomiutstyr på resept

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.

For alle aktiviteter, se www.norilco.no

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

NORILCO SIDEN SIST

Siden sist
HEDMARK

Vel overstått Danmarkstur!
38 forventningsfulle medlemmer av
NORILCO Hedmark ble plukket opp mellom Moelv og Elverum og satte kursen for
København. Bak rattet i bussen fra «Hamar
Bussreiser» satt Trond Morten Stenberg.
Det har blitt en tradisjon at turkomiteen stiller opp
med hjemmelaget lunsj, og denne gangen ble den
inntatt i friluft ved Andelva. Så bar det videre til Tjuvholmen og danskebåten. Vi koste oss med en kaffekopp eller noe annet mens ferga seilte ut Oslofjorden
i fint sensommervær. Middagen om bord besto av
en rikholdig buffet. Den som ikke fant noe som falt i
smak her måtte være ekstremt «vænnu». Musikken
om bord har lett for å ha et ubehagelig lydnivå for den
som ønsker å slå av en prat, men ved å heve stemmen
gikk det bra. Da vi fant det for godt å finne veien tilbake til lugarene, viste det seg at det var problematisk å gå på normalt vis – også for de som bare hadde
drukket kaffe. Natten gikk ganske greit - selv om det
var vanskelig å holde seg i ro i køya, men vi fikk ingen
meldinger om skader. På havna i København ble vi
møtt av Lena og Kamilla fra Coloplast Norge. Etter
en liten busstur ble vi godt mottatt til turens høydepunkt: Coloplast utviklingsfabrikk i Homlebæk.
Vi ble imponerte over hvor komplisert prosessen
med det å lage en stomipose er. Mange komponenter
som stadig utvikles for å gi oss en bedre hverdag, og
en komplisert prosess for å montere dette sammen
til et ferdig produkt.
Det er utviklingsfabrikken i Homlebæk som utvikler
og produserer produksjonsutstyret (les kompliserte
maskiner) som blir sendt til hovedfabrikken i Ungarn
for å utføre masseproduksjon av utstyret vårt. Dette
var interessant. Vi fikk svar på alle spørsmål vi stilte
og fikk med oss noen vareprøver hjem. Ikke minst
et handlenett som hjelper oss til å ta bedre vare på
miljøet. Etter en deilig lunsj på fabrikken kjørte vi den
vakre Strandveien tilbake til København og hotellet.
Ikke helt ukomplisert, – GPS’en førte oss til veier som
på grunn av byggearbeider midlertidig var stengt for
høye kjøretøyer.
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Hotellstandarden var bra. Noen av rommene lå slik
til at vi hadde felles salong utenfor dørene som var
godt egnet til en samling før leggetid, og den ble
benyttet. Fredagskveld gikk mange av oss til Tivoli,
hvor vi inntok en bedre middag i Færgekroen. Lørdag
var det god tid til å utforske kongens by, noe også
mange gjorde. Vel om bord i «norskebåten» møttes
vi i et konferanserom hvor vi hadde den tradisjonelle
sosiale samlingen før middag. Middagen var som på
turen nedover, alle hadde mulighet til å kose seg med
den maten de likte best. Denne natten ble nok preget
av litt høyere bølger enn på turen nedover. Oppgradering til lugarer høyt oppe og i ytterkant var kanskje
ikke den beste investeringa for denne natta, men det
gikk veldig greit.
En stor takk til turkomiteen!
Tekst: Øss i Milla, NORILCO Hedmark

OPPLAND

Medlemsmøte NORILCO Oppland
21. september 2019
Vi var i alt 19 stk. som samlast på Grinakervev i
Brandbu. Det er ei familiebedrift som no er dreven
av andregenerasjon Lyngstad. Veveriet held til i den
gamle låven på garden der det i hovudsak vert vove
busserullstoff, dukar og pledd i naturstoff. Vi fekk ei
fantastisk omvisning og innføring i korleis vevmaskinene fungerar.
I eit anna hus på garden var det sal av produkta, og
mange nytta høvt å kjøpe gaver og til eige bruk. Der
var det manuelle vevstolar som dei vov på. Det var og
moglegheit for å kjøpe seg kaffe og noko å “biteti”.
Etterpå reiste vi til Lokstallen i Røykenvik der vi fekk
servert glasert svinenakke som smakte heilt fortreffeleg. I butikken i andre etasje var det sal av mykje
spanande, bl.a. keramikk.
Vergudane var på vår side heile dagen, så det vart
utruleg vellykka.
Tekst: 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
Jane Halvorsen
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@norilco.no
NORDMØRE
Peter A. Storvik • 413 58 545
petstor@frisurf.no
Janny Elgsaas • 911 95 135
janny.elgsaas@gmail.com
NORD-ROGALAND
Bjørn Forthun • 959 75 381
bjorn.forthun@haugnett.no
/*
NORD-TRØNDELAG
Anne Norunn Vada • 920 21 788
anne.n.vada@ntebb.no
Lena Svindland-Kvamsø • 905 48 375
lenasvindland@gmail.com
OPPLAND
Eva Ebbesen • 913 71 731
eebbesen@bbnett.no

DRAMMEN
Arild Tollefsen • 993 89 848
ariltol@online.no
Arnt Otto Nilsen • 405 27 800
drammen@norilco.no

OSLO
Cathrine Wien • 920 15 011
c_wien@hotmail.com
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
/*

SØR-ROGALAND
Marianne Reve
948 28 053 • mar-re@outlook.com
Mona Marthinussen • 911 42 800
mona.marthinussen@online.no
SØR-TRØNDELAG
Bente Løkaas • 900 67 251
bentelokaas@gmail.com
Camilla Askim • 901 74 825
askim.camilla@gmail.com
TELEMARK
Hilde Øvrebø
355 36 291 / 997 90 003
hilde@ovrebo.net
Marit O. Lien • 980 81 530
mapelien@frisurf.no
TROMS
Annie Johansen • 458 66 152
sanniejohansen@gmail.com
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
Kathleen Syversen • 952 69 075
kathsyv@gmail.com
Inger Henriksen• 913 60 450
inger@prana.no

* Kontakt distriktsleder der likepersonsleder ikke står spesifisert

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

02013 / 240 22 224
TAST 2

www.norilco.no

post@norilco.no

Avsender: NORILCO, Pb. 78 Sentrum, 0101 OSLO
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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

