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Du trenger
ikke vente
helt til jul…
… med å finne
den hudplaten som
fungerer for deg.
Dette skal du forvente:

Hel hud
• Med riktig hudplate tilpasset din stomi skal du slippe lekkasje.
• Høy kvalitet på hudplaten som skal være motstandsdyktig mot innholdet fra stomien.
• Huden din skal være hel og fin uten sår.
Enkel i bruk
• Riktig hudplate skal minimere behovet for tilleggsutstyr.
• Du skal finne den hudplaten som fungerer for deg og gjør
hverdagen din så enkel som mulig.
For oss er målet å skape sikre produkter som gir deg
trygghet og muligheter til å gjøre det du vil i livet.

er
Alle vi i ConvaTec ønsk
deg en rikti g god jul
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hjelper vi deg.
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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

Leder

STYRELEDER JANE HALVORSEN
E-post jane@norilco.no

Kjære leser!
Da holder du siste NORILCO-nytt for 2019 i hånden.
Nå er det straks klart for et nytt år med mange nye
muligheter. I NORILCO legger vi bak oss et hektisk
år med mye aktivitet og ser frem til et nytt aktivt
år. Allerede nå vet vi det er tre nye prosjekter som
kommer i 2020, som er støttet av Kreftforeningen. Vi
gleder oss over året som var og ser frem til 2020!
Medlemstallet i NORILCO er økende. Det er ekstra
kjekt å se at det har kommet mange nye ungdommer.
Ungdommer er i en ekstra sårbar fase i livet. Å få
en diagnose mens man er i etableringsfasen, og
kroppen er under «ommøblering» kan skape ekstra
utfordringer. De tar med seg erfaring inn i voksenlivet som svært få andre kjenner til. NORILCO og
våre likepersoner er med på å gi ungdommer en
bedre hverdag. En sterk ungdomsgruppe gir et sterkt
NORILCO i fremtiden. Vi trenger ungdommen til å ta
over etter oss.
I NORILCO hadde vi en spørreundersøkelse blant
våre medlemmer. Resultatet viser at 68% av dere
ønsker å lese mer om kosthold. Mat og ernæring er
viktig for alle våre medlemmer, men for mange har
kosen rundt mat falt bort. Være seg pasient eller
pårørende er det viktig med et godt kosthold for å
dekke våre behov og for å kunne takle det vi står i.
Derfor er det gledelig at vi i 2020 vil sette fokus på

kosthold og ernæring for å kunne gi deg tips og råd
og nyttige perspektiver. Har du noen spesifikke
ønsker om ting vi skal ta opp, send det gjerne til
redaksjon@norilco.no. Hvis du er som de fleste av
oss, ønsker du sikkert å komme i form igjen etter
masse kos og mat på nyåret. Da har vi en treningsdagbok du kan bestille gratis på nettsiden vår. Et
verktøy for deg som vil komme i form også etter
et inngrep i buken og som tar hensyn til stomi og
reservoar.
Sosiale medier gir oss muligheten til å være synlig på
en annen måte enn tidligere. Gjennom sosiale medier
eller det store internettet kan NORILCO treffes
direkte fra sofakroken. Vi har oppnådd større synlighet under året 2019 og ser at særlig under stomidagen var det mange som fant oss i den virtuelle
verden. Men vi skal bli enda synligere. Vi har mange
som følger oss gjennom våre kanaler og vi ønsker de
velkommen som medlem. Kanskje er du som leser
dette en av de som fant oss på nettet?

Jeg ønsker dere alle en riktig god jul
og et godt nytt år!
Klem fra Jane
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NORILCO PORTRETTET

Maya fjernet tykktarmen og
fikk stomi som 17-åring
– Jeg unner ikke min verste fiende å ha det sånn, sier hun.
19 år gamle Maya Helen Olsen har vært gjennom flere store operasjoner
og en tøff sykdomsperiode. Men hun nekter å la det stoppe henne.
Tekst: Bodø Nu (nettsiden:Bodonu.no) Tekst: Preben Hunstad Bodø Nu

6

– Jeg følte meg veldig ivaretatt på sykehuset.
Legene og sykepleierne var flinke
		Maya Helene Olsen

INNLAGT

Etter å ha gått ferdig førsteåret på studiespesialiserende ved Bodø videregående, skulle Maya på
utveksling til England. Maya har alltid likt å reise og
hadde gledet seg lenge til utvekslingsåret. Hun fikk
en vertsfamilie som hun hadde et godt forhold til,
gode venner og hun trivdes på skolen. Men én måned
inn i oppholdet begynte hun å føle seg dårlig.
– Jeg hadde intense smerter i magen og feber, sier hun.
I mange uker gikk 17-åringen med smertene, men
ingen klarte å finne ut hva som var galt. Enda Maya
selv foreslo at det kunne være Ulcerøs kolitt, for det
har faren hennes. Det trodde ikke legene. De mente
det var hemoroider. Da Maya kom hjem fra England
måtte hun legges inn på isolat i en uke.
– En dag var jeg så dårlig at jeg ikke kom meg opp av
sengen. Jeg måtte få hjelp fra vertsmoren og søsteren min for å gå på do og kle på meg.
Hun var så dårlig at hun ikke kom seg til legen, men
han måtte komme hjem til henne.
– Da mente han at jeg måtte legges inn på sykehuset.
Så jeg ble hentet i ambulanse.
Ni dager etter ble hele tykktarmen til Maya operert
bort og hun fikk utlagt tarm.

– Jeg følte meg veldig ivaretatt på sykehuset. Legene
og sykepleierne var flinke. Men jeg ble grusomt lei av
sykehuset. Jeg måtte hjem til Norge, sier hun.
Til slutt fikk Maya komme hjem. Pappa kom og hentet
henne i England og tok henne med til Norge. Men
familien visste ikke hvor ille det skulle gå.
– Hadde vi visst hva som kom til å skje da du kom
hjem, hadde du aldri fått lov av legene i England, sier
pappa Håkon Olsen.
Maya fikk nyte tilværelsen hjemme i én dag før hun
ble syk igjen. Det hele begynte med at hun fikk store
utslett over hele kroppen. Familien var redd for blodforgiftning og tok derfor turen til legevakten. Da ble
hun lagt inn på isolat i en uke. Bukspyttkjertelbetennelse. Og som om ikke det var nok for 17-åringen,
begynte hun å miste håret.

GIKK MED PARYKK

– Det var helt jævlig. Hver gang jeg børstet håret kom
det mer og mer. Til slutt hadde jeg store skallede
flekker, sier Maya.
Hun bestemte seg da for å barbere av resten av
håret og gå med parykk.

SMERTENE

– Det var veldig sårt. Når man er 17 år vil man ikke
miste håret. Jeg har hatt langt hår hele livet. Frisøren
sa jeg hadde veldig fin skalle da, sier hun og flirer.

– Hvor vondt var det, på det verste?

Man vet ikke hvorfor det skjedde. Det kan være på
grunn av de sterke medisinene hun gikk på eller det
kan være psykisk. Ett helt år gikk hun med parykk.

Maya hadde rett, det var Ulcerøs kolitt. Den akutte
typen.

– Helt forferdelig. Det går ikke an å beskrive. Jeg unner ikke min verste fiende å ha det sånn, sier hun.
– Det var nok det verste med hele opplevelsen. At jeg
hadde så vondt.
Maya ble liggende én måned på sykehuset i England.

– Åpenhet har vært veldig viktig for meg gjennom
hele prosessen. Selv om det var vanskelig å vise seg
uten parykk, følte jeg at jeg måtte gjøre det. For min
egen del, sier Maya.
Derfor bestemte hun seg for å legge ut et bilde på
Instagram med det korte håret. Og tilbakemeldingene lot ikke vente på seg.
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Både Maya og pappa Håkon Olsen er glad i stomien. For 19-åringen har det vært det minste problemet.
Foto: Preben Hunstad, Bodø Nu

– Det er det bildet som har fått mest likes. Det var
godt å bare få det ut, sier Maya.

ble operert med kikkhull. Jeg hadde ikke trodd det
skulle ta så lang tid.

Å skulle vende tilbake til Bodø videregående etter et
år med sykdom var også vanskelig.

Men nå er endetarmen borte og endetarmsåpningen
sydd igjen.

– Jeg ville ikke at folk skulle se på meg og at jeg skulle
være den syke. Det var skummelt, men det var viktig
for meg å dra tilbake og møte frykten. Og det gikk jo
veldig bra. Vennene mine har vært veldig støttende
hele tiden.

– Hvis noen slipper en fis i stua, så kan de aldri skylde
på meg, sier Maya og flirer.

FJERNET ENDETARMEN

STOMI

Ting begynte endelig å se lysere ut for Maya. Hun
hadde begynt på skolen igjen og fått håret tilbake.
Så begynte problemene med endetarmen. Hos stomiopererte kommer det en del slim fra endetarmen
daglig. Men hos Maya var det mye, veldig mye. Slim
og blod kom mange ganger dagen.
– Så for to uker siden fjernet jeg hele endetarmen,
sier hun.
Endetarmen hadde vært betent i nesten to år og
Maya hadde prøvd utallige medisiner. Ingenting hjalp.
– Det var en stor operasjon. Det tok seks timer og jeg
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– Jeg er glad den er borte. Jeg er lei av å ha vondt.
Det tapper mye energi.

– Hvordan er det å ha utlagt tarm i så ung alder?
– Stomien har egentlig vært det minste problemet.
Det kan selvfølgelig være utfordrende. Men jeg må
bare planlegge litt bedre. Nå har jeg en rutine på det
og det går helt fint. Vennene mine har vært støttende
hele veien.
Siden Maya har tynntarmstomi er avføringen mer
flytende, noe som fører til enda en utfordring. Lekkasje.
– Åh, det er helt jævlig. Det har jeg opplevd alt for
mange ganger.

Vår kunnskap bedrer din livskvalitet!
– Jeg bør få støtte fra NAV fordi jeg har ødelagt
så mange sengetøy og overmadrasser, sier hun og
flirer.
Men nå har hun en rutine på det også og vet
hvordan hun kan unngå det. Maya har også meldt
seg inn i NORILCO.
– Det har vært veldig givende. Det er deilig å kunne
møte andre i samme situasjon og dele opplevelser
og erfaringer. Jeg har fått venner for livet.

PAPPA ER FORBILDE

Nå er Maya i gang med siste året på videregående.
Veien videre er hun usikker på.
– Jeg har alltid hatt lyst til å bli lærer. Men nå tenker
jeg å kanskje gå et litt bredere studieløp. Men jeg
kommer til å søke studier etter videregående, så
får vi se hva.

Ny nettbutikk banda.no
også med stomiutstyr på resept

En ting er hun sikker på. Nå skal hun holde seg frisk.
– Jeg håper jeg er ferdig med å ha plager. Nå ser jeg
fremover.

– Hva drømmer du om?
– Jeg har en drøm om å jobbe en plass i utlandet.
Jeg elsker å reise og oppleve nye kulturer. Jeg fikk
tre måneder i England og det var ikke nok.
– Har du et forbilde?
– Pappa. Han er positiv til alt og åpen og ærlig. Det
har hjulpet meg med min sykdom. Det har uten tvil
vært en trygghet for meg at pappa har samme sykdom. Selv om vi har helt forskjellige opplevelser.
Ulcerøs kolitt er arvelig og hvis en forelder har sykdommen har man mellom 10 og 15 prosent sjanse
for å arve det.
– Jeg synes det var trist at Maya skulle få det. Jeg
hadde tenkt tanken på om noen av barna mine kom
til å få det. Men jeg trodde ikke det skulle bli så ille.
Samtidig, hvis et av barna mine skulle få det, så er jeg
glad det ble Maya. Hun er så sterk og har taklet dette
fantastisk bra. Hun nekter å la sykdommen stoppe
henne fra å gjøre det hun vil, sier pappa Håkon.

– Hva gleder du deg til akkurat nå?
– Jeg skal på en tur til England i lag med ei venninne
og familien. Det gleder jeg meg veldig til, sier hun
avslutningsvis.
Artikkelen ble først publisert i bodonu.no, 13.10.19

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

K!

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

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

NORILCO DAGLIG LEDER

Stomi:
En lettelse og en utfordring
Den nye daglige lederen i pasientorganisasjonen NORILCO,
Roy Aleksander Farstad, understreker at det å få en stomi ikke bare
er en utfordring, men at stomien for mange også er en lettelse.
Tekst: Gunnar Angeltveit Foto: Kristin Nonsvik

- Vi jobber aktivt med å påvirke myndighetene til en
økt satsing på forebygging, forskning og diagnostikk,
forteller den nye daglige lederen, Roy Aleksander
Farstad.

Utfordring og lettelse

- De fleste pasienter opplever det utfordrende å få
et hull på magen, en stomi. Men vi glemmer ofte at
stomien for mange også medfører en lettelse og
betydelig forbedring av livskvaliteten. Pasientene
har gått med en mage og tarm som har vært plagsom
og kranglete over lang tid, men nå har behandling og
operasjon gjort hverdagen lettere og livskvaliteten
betydelig bedre, understreker Farstad.

Moderne nytt utstyr nødvendig

- Det er en rivende utvikling innen stomiområdet. Nytt
og moderne utstyr har gjort det lettere å leve med
en stomi, men moderne utstyr er også dyrere enn
gammelt. I og med at pasientene får dette dekket over
«blåresept» betyr det at statens utgifter også øker. Av
den grunn har helsemyndighetene hentet fram sparekniven og kuttet i tilbudet, forteller Farstad.
- Vi har kjempet mot uheldige kutt og anbefaler at
Staten heller kutter ut støtten til eldre utstyr som
ingen bruker.
Farstad sier at de politiske partiene og helsebyråkratene lytter til pasientorganisasjonen, og forstår
utfordringene for pasientene, men det er kamp om
hver krone. NORILCO må derfor jobbe målrettet og
systematisk for å sikre at livskvaliteten til pasientene ikke blir svekket.

God opplæring og oppfølging

- Riktig utstyr, skikkelig opplæring i bruk av utstyret
og god personlig rådgivning underveis, sparer sam-
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funnet for store utgifter som kan oppstå som følge
av komplikasjoner. Her spiller Bandagistene en stor
rolle ved sin profesjonalitet og tette oppfølging. Men
vi i NORILCO mener at det tilbudet Bandagistene i
dag gir, egentlig er en oppgave som det offentlige
helsevesenet burde tatt ansvaret for, understreker
Farstad.

Viktig og god likepersontjeneste

NORILCO følger opp sine medlemmer gjennom en
populær likepersontjeneste. Her er det mer enn
200 personer med stomi som gjennom året har over
2.000 samtaler med dem som sliter med stomien
eller hverdagen etter en operasjon.
- Vi erfarer at likepersontjenesten er et etterspurt
og godt tilbud til våre medlemmer. Her deles erfaringer og praktiske råd samtidig som medlemmene
får personlig støtte til å takle en ny livssituasjon,
understreker Farstad.

Kampen mot kreften

Roy Aleksander Farstad, fra Lepsøya nord for
Ålesund, var bare 15 år da han fikk påvist kreft i
skjoldbrukskjertelen. Han var akkurat ferdig med
ungdomsskolen da en blodprøve snudde livet hans på
hodet. Siden den gang har legene fjernet opp mot 40
større og mindre svulster.
- Etter som sykdommen utviklet seg måtte jeg
avslutte en spennende karriere som kokk og restaurantsjef og valgte en ny utdannelse innen politikk og
samfunnsplanlegging. Dette fikk jeg godt bruk for som
styreleder i Ung Kreft. En organisasjon som arbeider
for at unge kreftrammede og pårørende mellom 15 og
35 år skal ha det bra. Og erfaringene fra arbeidet i Ung
Kreft er også nyttige når jeg nå har begynt som daglig
leder i NORILCO, understreker Farstad.

Artikkelen ble først publisert i bladet Livskvalitet nr. 2 2019

NORILCO FAGDAGER

Tre spennende prosjekter i 2020!
NORILCO har fått bevilget midler fra Kreftforeningen til å gjennomføre
tre spennende prosjekter i året 2020 som vi gleder oss til å ta fatt på
Tekst: Malin Svinndal

Fagdager på Vardesentrene

Et av prosjektene er Vardesenterløftet. Vardesentrene er friarealer for kreftpasienter og deres
pårørende. Her kan man finne noen å snakke med
eller bare ta seg en pust i bakken. NORILCO ønsker
i samarbeid med Kreftforeningen å arrangere
fagdager på Vardsentre over hele landet.
- Vardesentrene er et fint og veletablert tilbud for
pasienter og deres pårørende og det er viktig at
vi pasientorganisasjonene er med å løfte frem og
styrke de allerede gode tilbudene. Fagdagene vil
ha et tema som er relevant for hele målgruppen til
NORILCO - enten de er pasienter, pårørende, har
kreft eller tarmsykdommer. Det skal også være
mulig å delta for medlemmer i andre foreninger
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assosiert med Kreftforeningen. Alle er velkomne,
sier daglig leder i NORILCO Roy Farstad.

Fagdag for mage- og tarmkreft

Mars er tarmkreftmåneden og da planlegges det
en fagdag for mage- og tarmkreft på Vitensenteret i samarbeid med Kreftforeningen. Gjennom
en fagdag ønsker vi å øke bevisstheten spesielt
rundt tarmkreft som er den nest hyppigste forekommende kreftformen i Norge for menn og
kvinner sammenlagt.
- Tarmkreft er på rask fremmarsj og vi håper på å
rette fokus mot det å forebygge kreft og at forskning er viktig for at vi skal få et bedre kunnskapsgrunnlag om tarmkreft, legger Farstad til.

- Tarmkreft er på rask fremmarsj og vi håper på å rette
fokus mot det å forebygge
kreft og at forskning er viktig for
at vi skal få et bedre kunnskapsgrunnlag om tarmkreft
		Roy Farstad

Møteplass for eldre

Det tredje prosjektet har den aldrende befolkningen i fokus. Det er mange pensjonister som
opplever at hverdagen ikke ble helt slik som
planlagt når man ikke er i arbeid lenger og hverdagen inneholder mye sykdom. Sykdommen kan
ta mye av fokuset i et ekteskap og det kan gjøre
at barnebarn og andre aktiviteter nedprioriteres.
Målet med prosjektet er å skape samtalegrupper
og selvhjelpsgrupper for eldre mennesker som
trenger det. Gruppene vil organiseres lokalt og
over hele landet
- NORILCO er inspirert av den modellen Treffpunkt
bruker for barn som pårørende og vil organisere
møteplassene på samme måte. Det skal være
mulig for eldre å møtes og snakke om det å leve
med en sykdom. Vi tror at dette er et etterlengtet
tilbud for mange eldre som sliter med sykdom, sier
Farstad.
Har du forslag til prosjekter som du tenker kan
gjøre en forskjell for personer med stomi, reservoar, mage – og tarmkreft?
Send oss gjerne forslag til post@norilco.no

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

NORILCO NU

Gode medlemstall for
NORILCOs Ungdom
Nå nærmer vi oss slutten på 2019, og da er det tid for litt oppsummering
og tilbakeblikk. NORILCOs Ungdom er for medlemmer i aldersgruppen
15-35 år. Det vil si at det hvert år er medlemmer som går ut av ungdomsgruppen.
Tekst: Glenn Nevland på vegne av styret i NORILCOs Ungdom

Fokus på synlighet og rekruttering

For å opprettholde aktivitetene, og for å ha et styre
er vi avhengig av å ha aktive medlemmer. Dermed er
det viktig for NORILCOs Ungdom og jevnlig rekruttere
nye medlemmer. Dette er noe styret i NORILCOs
Ungdom har hatt fokus på de siste årene ved å være
mer synlig på sosiale medier som Facebook og Instagram. I tillegg samarbeider NORILCOs Ungdom med
Tarmbanden, og har vært «gjestesnapper» på deres
snapchatkonto flere ganger, med gode tilbakemeld-

14

inger. I tillegg hadde vi i fjor høst en vervekampanje.
Dette var en så stor suksess at vi har gjentatt det i år
også. Vervekampanjen er fortsatt gjeldende, og man
kan vinne en skikkelig flott premie. Du finner informasjon om vervekampanjen på våre nettsider.
I arbeidsprogrammet for nåværende styreperiode er
et av punktene at NORILCOs Ungdoms medlemstall
skal økes med 5 prosent. Derfor er det gledelig å se
på medlemsregisteret vårt. I 2018 fikk vi hele 52 nye

NORILCO NU

medlemmer, og frem til November 2019 har vi 55 nye
medlemmer. Det er helt fantastiske tall som er på
høyde med organisasjoner som er mye større enn
NORILCOs Ungdom. Det gir motivasjon til videre
arbeid, og det er godt å se at det kommer nye ungdommer inn i organisasjonen.

NU trenger aktive medlemmer

Vi kan ikke bare være fornøyde med nye medlemmer.
Vi trenger også aktive medlemmer til å drive de
lokale ungdomslagene, være ungdomskontakt og til
å sitte i det sentrale ungdomsstyret. Nylig måtte vi
legge ned det lokale ungdomslaget i Sør-Trøndelag.
Det som en gang var det største og mest aktive
ungdomslaget til NORILCO. Det viser at det er viktig
å få rekruttert nye aktive ungdommer, slik at vi ikke
mister tilbudet ute i distriktene også. Det som er
ekstra hyggelig er at vi har fått opprettet et nytt
ungdomslag i Nordland.

opp for å bli med på vinterleiren er veldig gledelig.
Tilbakemeldingene fra dem som har vært med for
første gang er utelukkende positive. Har du ikke vært
med på noen aktiviteter før, så vil vi anbefale at du
melder deg på neste aktivitet du har mulighet til å
stille på, enten det er lokalt eller sentralt. Kom og bli
med den kjekke gjengen i NORILCOs Ungdom. Vi kan
love deg sosialt felleskap, gode samtaler og flotte
opplevelser. Det skapes også bekjentskaper og venner for livet, noe jeg selv og på vegne av andre kan si
at vi ikke ville vært foruten.
Lurer du på om det er et lokalt ungdomslag i nærheten av deg så er det bare å sjekke ut www.norilco.
no/ungdom. Eller ønsker du å bidra med å være
ungdomskontakt eller sitte i et styre? Ta kontakt
med oss på ungdom@norilco.no hvis du har noen
spørsmål.
Vi gleder oss til å ha deg med i gjengen!

Vær aktiv med Norilcos Ungdom

Det er veldig hyggelig å se at det har dukket opp nye
navn på de siste vinterleirene. At også ungdommene
som har vært med på familiesamlingen, nå tar steget

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

Brukerområder:

I luften

I posen

I hjemmet

På klær

Posebytte

På jobben

På huden

Ved lekkasje

På reise

Blåresept

Fås på
generell stomiresept

100%
Max 30⁰ helling ved bruk.

- bidrar til livskvalitet
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NORILCO SIDEN SIST

Siden sist
HEDMARK

Velkommen til medlemsmøter
i Hedmark

OPPLAND

Reisebrev fra NORILCO
Nord-Trøndelag
Høsttur til Riga 22. – 26. september 2019.

En vesentlig del av aktiviteten i distriktsavdelingene er medlemsmøtene. Møtene
blir avholdt rundt omkring i fylket, og
møtestedene blir bestemt ut fra hvor
medlemmene befinner seg og hvor det erfaringsmessig er best frammøte. Det er to
målsettinger med møtene; faglig og sosialt.
Hva som er viktigst er ikke godt å si, men alle som har
et problem med stomien / reservoaret vil vel fremheve det faglige. Vi har vel knapt et medlemsmøte
uten at en stomisykepleier er til stede. Som regel har
stomisykepleierne et faglig innslag over et tema som
kan være en diagnose eller utstyr.
Det er viktig for oss å være informert om poser og
annet materiell som kan gjøre vår hverdag tryggere
og enklere. Stomisykepleierne har også rikelig tid til
å hjelpe de av møtedeltakerne som har en utfordring.
Ofte vil en samtale med en annen med samme
diagnose være nyttig. Det er lite sannsynlig at du
har et problem som ingen har opplevd før. NORILCOmedlemmene er lette å få kontakt med. Latteren
henger løst, og det ikke uvanlig å knytte vennskapsbånd på medlemsmøtene.
To ganger i året har vi sammenkomster som fokuserer
spesielt på det sosiale. Det er weekend turen som vi
arrangerer på sensommeren. I år reise vi utenlands,
København, og det fungerte helt fint. Julemøtet
som vi har siste fredag i november, er også en sosial
sak. Her er det fokusert på god mat, godt drikke,
underholdning og prat. Utlodning er fast innslag i alle
medlemsmøter, loddpengene kommer godt med i
medlemspleien. Gevinstene har vi med selv.
Tekst: NORILCO Hedmark
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Natt til søndag kl. 23.30 var det avreise med buss fra
Steinkjer for medlemmer i avd. Nord Trøndelag.
Reisemålet var Riga med ferje fra Stockholm.
Enkelte var vel litt skeptiske med tanke på nattkjøring og lite søvn, men denne skepsisen var det
liten grunn til. En skulle ikke trodd at kaffe og lefse
skulle smake så godt kl. 2.30 på natten da bussen tok
en stopp i Bjørnenge utenfor Åre i Sverige. Med en
flott buss fra Sende bussreiser fra Verdal, to dyktige
sjåfører, reiseleder og flotte veier var vi i fin form da
bussen ankom Stockholm utpå formiddagen. Bussen
stoppet utenfor slottet, så det ble god anledning til
en sightseeing og lunsj i Gamla Stan. Noen i reisefølget glemmer nok ikke så lett lunsjen på torget da
regninga skulle betales. Det var like dyrt å drikke og
spise der som på Markusplassen i Venezia. I alle fall
en liten lærepenge for noen. Lurt å spørre om prisen
på vinen før en bestiller.

Kl. 17.00 var det avgang med ferja «Silja Romantica»
med kurs for Riga. Med ei fin ferje, bra vær og stille
sjø var det bare å nyte den svenske skjærgården
ut fra hovedstaden. Etter tildeling av lugar var det
mange som tok en liten strekk på senga før taxfreebutikken åpnet. Kl. 19.00 møttes medlemmene for
et godt måltid i restauranten, en gedigen buffet
som også inkluderte drikke. Der ble vi sittende vel
og lenge før enkelte benyttet kveldstimene til mer
shopping og underholdning. Men godt var det også å
finne senga denne kvelden.
Etter frokost og ankomst Riga kl. 11.00 fikk vi en
guide om bord i bussen, og det ble en runde i Riga og
ut til Jurmala. Feriestedet Jurmala ,25km fra Riga,
er velkjent for sine naturressurser, sitt milde klima,
havet, den sunne luften, og de helbredende gjørme og
mineralbad. Den har fått status som Latvias «sunne
by». Stedet fascinerer med sine hvite sandstrender
som er nesten 26 km lang og omsluttet av en vakker
furuskog. Jurmala ligger som nr. 3 på listen over de
største historiske arkitektoniske kulturminner i Latvia. Dessverre er det bare landets overklasse, samt
russiske nyrike som har råd til å bosette seg i byen.
Etter besøket i Jurmala ble det retur til Riga. En må gi
honnør til guiden som på godt norsk informerte oss
og ga en gjennomgang i landets historikk, de gjenoppbygde flotte bygningene og de sosiale forholdende
i landet. Ikke enkelt å bygge opp et land med et
statsbudsjett på 0 kroner etter årtier med fremmed
okkupasjon fram til løsrivelsen fra Russland i 1992.
Det er stor forskjell på rik og fattig. Ikke alle har
det like bra med en gjennomsnittslønn på 700 euro i
måneden. En sightseeingsrunde til fots i Gamlebyen
gav oss ytterligere informasjon om byen.
Deretter ble det innsjekking på «Tallink Riga Hotel»,
et meget bra hotell. Dagen ble avsluttet med middag
på hotellet hvor vi for øvrig ble servert nydelig mat.
Enkelte avsluttet kvelden med et besøk i Skyline bar
som lå i 26. etasje på SAS hotellet og som viste et
flott syn av byen badet i lys.
Etter frokost dagen etter var dagen fri til egen disposisjon. Noen tok nok en tur til Gamlebyen, mange
damer shoppet på et av kjøpesentrene, besøkte
kirker og museer, Nord- Europas største marked,
eller bare ruslet rundt og nøt livet. Med et nydelig
høstvær ble det nok en fin dag å kunne sitte på en
fortausrestaurant og nyte drikke.

Med et nydelig høstvær ble
det nok en fin dag å kunne sitte
på en fortausrestaurant og
nyte drikke.
Dag 4 etter frokost og utsjekking ble det noen timer
ledig for litt mer shopping, og en rusletur i byen før
bussen kjørte ned til fergeterminalen. Kvelden på
ferja ble nok en gang benyttet av enkelte på taxfree,
god mat og underholdning. Enkelte benyttet også
anledningen til å svinge seg på dansegolvet i takt
med mye fin musikk.
Etter frokost morgenen etter var det bare å rusle i
land og sette seg på bussen på vei til Norge. En lang
busstur langs E4 ventet oss, men nå var det lys dag
så vi fikk sett litt av landskapet. Returen gikk også
meget bra, og for de som hadde lesestoff og strikketøy var det ikke noen grunn til å kjede seg. I tillegg var
det stopp for strekk på beina og matpauser.
En spesiell stopp hadde reisefølget mellom Stockholm og Sundsvall. Midt på flate landsbygda sto en
kinesisk bygning på 10 etasjer som var omringet av
en enorm, steinlagt gårdsplass dekorert med store,
flotte kinesiske dyrefigurer i stein. Inne i bygningen
var det konferansesaler m.m. innredet med store
møbler. Hensikten med dette prosjektet var at det
skulle bli et hotell finansiert av kineserne. Imidlertid
trakk kineserne seg ut, og dermed ble det slutt på
framdriften. En kinesisk inspirert kafe/butikk hadde
som plan å bidra med midler for å bringe prosjektet
videre. Men dette besøket var en spesiell opplevelse.
Bussen rullet videre, og etter middagspause og
senere en kaffepause ikke langt fra norskegrensen
var NORILCO-medlemmene ikke langt heimefra.
Rundt midnatt var vi tilbake på Steinkjer etter en vel
gjennomført høsttur. Tilbakemelding fra turdeltakerne var udelt positive, til tross for mange mil med
buss. Mange gleder seg allerede til neste tur. Hvilken
reisemåte vi da benytter gjenstår å se.
Takk for en flott tur.
Hilsen
NORILCO Nord- Trøndelag.
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NORDLAND

Åpent møte om Morbus Crohn
og Ulcerøs kolitt i Stormen
bibliotek i Bodø.

Et samarbeid mellom NORILCO og LMF.

Det hele ble ledet med stø hånd og bundet sammen
av møteleder Arne Schatten fra LMF. Seminaret var
gratis, og det var ingen påmelding!
Foredragene ble filmet og er lagt ut på
www.lmfnorge.no
LMF Nordland og NORILCO Nordland er godt
fornøyde med at så mange mennesker valgte å bruke
lørdags formiddag på et seminar om Morbus Crohn
og Ulcerøs kolitt. Vi velger å tro at det er behov for
slik folkeopplysning.
Vi tror det er viktig å skape slike felles møteplasser
hvor flere pasientorganisasjoner går sammen om å
arrangere møter. Sammen er vi sterkere i forhold til å
påvirke våre myndigheter.
Tekst og bilde: Else Lindvig

AUST-AGDER

På bildet ser vi fra venstre: Konstituert overlege Christian
Kjellmo, Gastromedisinsk avdeling, Nordlandssykehuset,
møteleder Arne Schatten, LMF og klinisk ernæringsfysiolog
Trine Larsen, Bodø kommune.

NORILCO Aust-Agder arrangerte 20.-23. september 2019 tur
til Gdansk. Vi var 11 personer som dro fra Torp Sandefjord
fredag formiddag, og som bildene viser hadde vi en flott tur.
Gdansk er en nydelig by, og det er mye fint å se. Turen med
guiden Anna var veldig fin, og besøket i vakre Mariakirken
gjorde inntrykk. Vi spiste og drakk godt, hadde mange gode
samtaler og det var mye latter og glede.
Tusen takk til dere som bidro til at dette ble en minnerik og
koselig tur - jeg gleder meg allerede til neste gang.
Tekst og bilde: Siri Lauvrak

LMF – Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer
og NORILCO Nordland har lenge hatt planer om et
lørdagsseminar for å sette fokus på felles utfordringer
som våre medlemmer har. Vi bestemte oss for å ha et
åpent møte slik at alle interesserte kunne komme.
Lørdag 9 november 2019 - kl 11.00 – 14.00 var 46
personer samlet i Stormen bibliotek i Bodø, for å høre
på konstituert overlege Christian Kjellmo fra Gastromedisinsk avdeling ved Nordlandssykehuset. Han
snakket i nesten 2 timer om årsaker, diagnostisering
og behandling av Morbus Crohn og Ulcerøs kolitt, og
hvilke utfordringer disse sykdommene kan gi. Han
holdt et systematisk og lett forståelig foredrag som
fikk gode tilbakemeldinger fra de fremmøtte.
Klinisk ernæringsfysiolog Trine Larsen fra Bodø
kommune snakket om kosthold og kostråd, og hvilke
utfordringer enkelte matvarer kan skape for de som
lever med disse sykdommene.

18

Aktivitetsstipend
Coloplast Norge AS deler ut et stipend, som skal
bidra til at brukere av stomi- og/eller kontinensutstyr
får leve det livet de ønsker.
Coloplast deler ut et stipend for å bidra til at
brukere får leve det livet de ønsker. Søkere av
stipendet kan være enkeltpersoner, en gruppe
eller et lag.
Om søknaden:
I søknaden gir du/dere en kort beskrivelse av deg
selv, gruppen eller laget du er med i, skriv litt om
din livssituasjon og hva du/dere ønsker å oppnå
ved å motta stipendet. Stipendet gis til brukere av
stomi- og/eller kontinensutstyr.
Coloplast deler ut følgende stipend:
• Fire stipend til enkeltpersoner til en verdi av kr. 10.000
• To stipend til lag/gruppe til en verdi av kr. 20.000
• Søknadsfrist er 1. januar 2020

Kriterier for å søke:
• Bruker av stomi- og/eller kontinensutstyr
• Være en del av Coloplast Assistanse
• Være villig til å stille opp og bli presentert i
vårt blad og i sosiale medier
Hva skal søknaden inneholde:
• Kort beskrivelse av deg selv og bilde
• Hva stipendet skal brukes til
• Kostnadsoverslag
• Tidligere mottatte stipend
Søknad sendes til :
Coloplast Norge AS
Postboks 162 Manglerud, 0612 Oslo
assistanse@coloplast.com

Coloplast Norge AS • Postboks 162 Manglerud, 0612 Oslo • Telefon 22 57 50 00 • www.coloplast.no
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OSLO

Hvordan snakke om de tabubelagte kreftsykdommene?

spør: "Hva er en kreftoverlever? Hvordan snakke om
de tabubelagte kreftsykdommene? Hvordan leve
med dem?" Forskning på senskader har ofte vært av
medisinsk karakter. I dette prosjektet blir det hele
isteden satt inn i en tverrfaglig sammenheng der
selve opplevelsen av problemene og hvordan man
forholder seg til, og formidler dette, kommer i fokus.
Eiras forskning tar utgangspunkt i intervjuer, eller rettere samtaler, hun har med personer som har overlevd
kreftbehandling. For tarmkreftpasienter skjer dette
i første omgang ved 5 års kontrollen. Hun får på den
måten ikke bare informasjon om problemer som kan
ha oppstått, men også et inntrykk av hvor lett eller vanskelig den enkelte synes det er å prate om det. Basert
på slik samtaler kom hun med flere sitater som mange
av oss, på godt og vondt, nikket gjenkjennende til.

I november var vi 25 som møttes i Poppelstien på Nordstrand. De fleste kom fra
Oslo, men vi hadde også hyggelig besøk
utenbys fra. Vi var ikke der for å rusle
under poplene, men for å høre om hvordan
kreftpasienter opplever, og formidler, det
som kommer etter selve behandlingen.
Senskader får mer oppmerksomhet

Mange har nok den oppfatning at har en først kommet
seg gjennom en kreftbehandling med livet i behold,
så er alt bra. Pasientene selv, og deres pårørende, vet
imidlertid at ofte er det ikke slik, mange opplever at
behandlingen har satt evige spor, både fysisk og psykisk.
Heldigvis har det i den senere tid kommet mer oppmerksomhet rundt senskader. I 2017 og 2018 gikk midlene fra
rosa sløyfe aksjonen til forskning på senskader etter
brystkreftbehandling. Like rosenrødt er det ikke for
de med andre kreftformer, men også fjorårets Krafttak mot kreft hadde senskader som fokus. Likevel er
det mye som gjenstår. Senskader er jo så mye, og ikke
alt er like lett å snakke om og å få forståelse for. Enda
vanskeligere blir det gjerne hvis kreften sitter "der nede"
og rammer områder og kroppslige funksjoner som er
intime, og som mange opplever som tabubelagte.

Forskning på hvordan vi snakker om
tabubelagt kreft

Derfor var det flott at vi denne kvelden var så heldige
å få besøk av forskerne Eira Bjørvik og Kaja Kvaale
som jobber på prosjektet "Kreftoverlevelse på nye
måter: Om hvordan personer erfarer og italesetter
kreft" ved Universitetet i Oslo. Det fine er at her
fokuserer de nettopp på underlivs- og tarmkreft, og
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Kaja har en litt annen vinkling. Hun tar utgangspunkt
i at mye av informasjonen vi innhenter, og formidler,
skjer via internett. Hun søker derfor opp hva pasienter
og pårørende legger ut på nettet. Spesielt har hun
konsentrert som om blogger der kreftoverlever skriver
om sin hverdag og sine erfaringer. Hvem er det som
skriver? Hva skriver de om? Hva skriver de ikke om?
Hvordan formilder de sine opplevelser? Dette er viktig
informasjon i en hverdag der Doktor Google ofte er den
første som blir konsultert.

Betydning også for flere enn kreftoverlevere
Problemene de avdekker er mange, og forskningen har
derfor ikke bare betydning for kreftoverlevere. Mye
av det som kommer fram gjelder i like stor grad for de
som av andre grunner har fått stomi, eller har andre
sykdommer eller skader som rammer nedentil.

En viktig ting, slik jeg ser det, er langtidsaspektet
prosjektet tar utgangspunkt i. Vi har pakkeforløp inn til
behandling, og snart vil det også komme pakkeforløp
hjem. Det er uklart for meg hvor lang tid etter behandling
et forløp hjem vil strekke seg, men jeg er helt sikker på
at en god del av senskadene ikke blir avdekket i den
perioden. Umiddelbart er jo mange av oss bare glade for
å ha overlevd og andre problemer kan i første omgang
oppleves som ubetydelige. Det er derfor flott at prosjektet konsentrerer seg om de som har levd så lenge
etter en behandling at senskadene kan komme i fokus.
Prosjektet er ennå i den innledende fasen der de
samler inn data. Det vil derfor være spennende å følge
forskningen videre og vi har allerede invitert dem
tilbake slik at de ved en senere anledning kan fortelle
mer om resultatene de kommer fram til.
Tekst: Espen Stang Foto: Shutterstock

Bestill
stomisaks
i dag!
Egen saks for
venstrehendte

Annonse

Hold mobilkamera over koden og
gå rett til bestiling av stomisaks

Ja, jeg vil gjerne bestille gratis stomisaks
Navn:
Adresse:
Postnr./Sted:
Telefon:

Venstrehånd

Høyrehånd

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.

Signatur:

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.

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

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

E-post:
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Godt humør i hverdagen,
en ganske krevende øvelse

likepersonsamtaler den onsdagen.
Dagen etter stormøtet fikk avdelingens styre en god
innføring i Office365 av daglig leder Roy. Slike stormøter
har blitt en tradisjon i NORILCO Vest-Agder. Alt tyder på
at tradisjonene vil fortsette, men som normalt blir det to
år til neste gang.
Tekst og foto: Arne Holte

TROMS
Høstmøtet kom godt i gang med en trivelig tur til Polar
zoo i godværet. Vi nøt en god lunsj ute i det fri med
påsmurt nistemat laget av Anita og Bjørn. En stor takk
for maten til dem.

12 utstillere, 135 mennesker innom – det er resultatet etter
NORILCO Vest-Agders stormøte i oktober i år.
Et høydepunkt på møtet var foredraget til kommuneoverlege i Kristiansand, Dagfinn Haarr. Han er kjent for å snakke om hva som helst – og uansett blir det både artig og
tankevekkende. Leder i NORILCO Vest-Agder, Arne Holte,
og Dagfinn Haarr er gamle kjente fra idretten, og han ba
bare Arne si fra hva han ville han skulle snakke om. Resultatet ble følgende ”Godt humør i hverdagen, en ganske
krevende øvelse”. Det ble bra med latter og mye humring
underveis, alvor var det likevel masse av, og det var nok
mange som etter foredraget hadde fått noe å tenke på.
Programmet ellers omfatter innlegg fra stomisykepleier
Wenche Backstrøm og kreftkoordinator i Kristiansand
Reidun Berge Abelseth. Leder Arne orienterte om
distriktsavdelingen der aktiviteten er særdeles stor, noe
som gjør at tilskuddet fra NORILCO sentralt er blant det
aller største i landet. 104 besøksdager på sykehuset i
Kristiansand og 45 turdager med opptil 29 deltagere
hvorav rundt halvparten er fra NORILCO, var noe av det
han kunne fortelle om.
NORILCOs daglige leder Roy Aleksander Farstad hilste
fra hovedforeningen og fortalte om ting som skjer sentralt. Mye spennende er på gang.
Alle utstillerne og foredragsholderne fikk boka «32 Nærturer i Kristiansand». Boka var signert av forfatt-eren,
kanskje ikke så rart. Boka er skrevet på dugnad av leder
av NORILCO Vest-Agder!
Likepersonsleder Arne Håland var hovedansvarlig for
arrangementet, og han var veldig godt fornøyd med både
arrangementet og fremmøtet. Han forteller at mange kom
i kontakt med NORILCO for første gang. Foreningen fikk
fem nye medlemmer, og likepersons-lederen kunne logge ti
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Så bar det tilbake til hotellet for innsjekk.
Middagen ble servert kl. 19:00, og underveis var det et
innslag av vår daglige leder sentralt i NORILCO. Han fortalte om sin bakgrunn og hvordan de jobber i NORILCO
sentralt. Han fortalte også om planer for lagets fremtid.
Deretter var det åresalg med premier fra de fremmøtte,
noe som innbrakte godt over kr. 2000,- til lokallaget.
Kvelden videre tilbrakte vi i fellesskap i hotellets bar, vi
var 20 fremmøtte på høsttreffet.
Søndag startet med en god frokost før det ble et
innslag ved leverandør. Grethe Samuelsen informerte
om hvordan det er å reise med stomi. Hun viste oss nytt
utstyr og vi fikk stille spørsmål til henne.
Så var det NORILCOs eminente daglige leder Roy sin
tur til å lede oss gjennom en quiz. Den hadde han laget
spesielt til oss, og det vanket en liten premie til vinneren.
Tilslutt ble det en oppsummering over helga vi delte
sammen.
Vi var alle enige om at det hadde vært ei trivelig helg
og at det var fint at vi var sammen på lørdagskvelden og
ellers om dagen.
Det kom flere innspill om hvor det kunne være treff
senere, og hvor viktig det er at deltakerne er sammen
om kveldene på slike sammenkomster.
Det kom frem et ønske om kursinnhold som tar for
seg de pårørendes rolle ved sykdom, eksempelvis fra
psykiatritjenesten. Eksempelvis Finnsnes.
Vi ønsker å gi en særlig takk til Roy fra sentralt hold
som gav oss mye informasjon om NORILCO og planer
for det videre arbeidet i foreningen. Eksempelvis en
søknad om midler til de eldre i laget til bruk av digitalt
utstyr i hverdagen.
Vil også rette en takk til vår daglige leder lokalt for å
ha gjort en god jobb i det å sy sammen denne trivelige
helgen for oss: Tusen takk, Annie.
Tekst: L.D.

NORILCO SIDEN SIST

Dette skjer

LOKALT
NORILCO NORDLAND

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 tilbakemelding til post@norilco.no

Tid: Tirsdag 18 og onsdag 19 februar 2020.
Sted: Lærings-og mestringssenteret ved Nordlandssykehuset i Bodø
Lærings-og mestringskurset er for deg som har stomi og
en av dine pårørende. Det er viktig at alle med stomi som
har behov for et slikt kurs søker om plass på kurset. Dette
vil gi oss informasjon om behovet for slike kurs, men dersom det blir flere søkere enn plasser vil de som er operert
i løpet av det siste året bli prioritert.
Målsettingen med kurset er å gi deg økt trygghet og
mestring i hverdagen. På kurset møter du erfarne fagfolk
fra sykehuset, en brukerrepresentant som har levd med
stomi noen år, utstyrsleverandører og brukerorganisasjonen NORILCO.

SENTRALT
Vinterleir med NORILCOs
ungdom
Tid:

Stomikurs - Lærings-og
mestringskurs ved Nordlandssykehuset i Bodø

30. januar - 2. februar 2020

Du må ha henvisning fra lege for å delta på kurset.

Årsmøte i NORILCO Nordland
Tid: 27.03.2020 kl. 17.00 - 19.00.
Sted: Thon Nordlys hotell, Bodø

Innkalling og saksliste sendes ut til alle medlemmene
senest fire uker før årsmøtet

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

NORILCO AUST-AGDER

Årsmøte

Medlemstreff m/ 3-retters middag
Tid: 27.03. 2020 kl. 19.00
Sted: Thon Nordlys hotell, Bodø.

Invitasjon med påmelding sendes ut til alle medlemmene.
Mer info følger.

Motivasjonssamling for likepersoner i Nordland

Tid: 24. februar 2020, kl.19.00
Sted: Stoa kro

Tid: Lørdag 28. mars 2020 kl. 9.30 - 16.00
Sted: Thon Nordlys hotell, Bodø.

Tidspunkt er foreløpig

Målet med samlingen er å få faglig påfyll gjennom et
motivasjonsforedrag, og snakke om utfordringene vi har.
Informasjon med påmelding sendes til likepersonene.

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

LOKALT

LOKALT

NORILCO OSLO

NORILCO VEST-AGDER

Medlemsmøte – Quiz

Onsdagsturer

Tid:

4. februar 2020, kl. 18.30-21.00

Krafttak Mot Kreft- konsert
Tid:

15. mars 2020, kl. 18.00-20.00

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

Årsmøte

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!

NORILCO ROMSDAL

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

Tid:

24. mars 2020, kl. 18.30-21.00

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

For alle aktiviteter, se www.norilco.no

Kjære medlem!
Sitter du i et brukerråd eller brukerutvalg som representant, vil vi gjerne høre fra deg. NORILCO jobber med å systematisere arbeidet for våre medlemmer som sitter i et
brukerråd, brukerutvalg eller en type arbeidsgruppe rettet
mot vår målgruppe. Dette for å kunne følge dere bedre
opp, sende aktuelle saker til dere og ikke minst vite at dere
er der ute. Sitter du i et utvalg eller gruppe vennligst ta
kontakt med oss så vi får vite om deg.

Lurer du på hva brukermedvirkning er eller kunne
tenkt deg å bli med i et brukerutvalg?

Ved å være en brukerrepresentant er du med på å gjøre
hverdagen for pasienter og pårørende bedre. Vil du være
med på dette? Kreftforeningen skriver i sin veileder om
brukermedvirkning at målet med brukermedvirkning
er å bidra til bedre service og økt kvalitet på helse- og
velferdstjenestene gjennom planmessig involvering av
brukerne av tjenestene. Brukermedvirkning betyr altså
at det er personer som bruker en tjeneste som er med på
å bestemme hvordan tjenesten skal være. For eksempel
kan medlemmene i et brukerutvalg på sykehus bestå av en
variert gruppe representanter for organisasjoner som jobber for pasienter og pårørende og brukerutvalget vil fungere som et rådgivende organ for ledelsen ved sykehuset i
saker som angår tilbudene til brukerne av sykehuset.
Aktiv brukermedvirkning har lenge vært et mål i helse- og
velferdspolitikken, men det er først i de siste årene det
virkelig har blitt satt i system. Med helseforetaksreformen
fra 2002 og NAV-reformen fra 2006 ble prinsippet endelig
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lovfestet, og mange med brukererfaring er nå involvert i
ulike medvirkningsprosesser.
Brukermedvirkning er et nødvendig virkemiddel for å
sikre gode og likeverdige helse- og velferdstjenester til
alle innbyggere, uavhengig av blant annet kjønn, alder,
etnisitet, bosted, og diagnose/funksjonsnedsettelse.
Medvirkningen foregår på mange nivåer, og meningen
er at brukerne skal være med på å påvirke alt fra egen
behandling, strategier og retningslinjer for tjenesteyterne,
til kvaliteten på tjenestene og språk og innhold i pasientinformasjonen. I sum er målsettingen at brukermedvirkning
skal bidra til best mulig diagnostisering, behandling, rehabilitering og oppfølging av pasienter og best mulig levekår
og livskvalitet for pasienter og pårørende. Dette målet
skal brukerrepresentantene jobbe for gjennom å påvirke
beslutningsprosesser og tjenestetilbud.
Som medlem i NORILCO vil du kunne bli oppmeldt gjennom
Kreftforeningen, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
(FFO) eller spurt direkte av fagpersonell om du vil sitte i
et brukerråd eller utvalg. Om du kunne tenkt deg å bli en
brukerrepresentant, meld gjerne din interesse her: https://
www.norilco.no/diverse/brukermedvirkning-meld-dininteresse
Vi kontakter deg om det er etterspørsel etter brukerrepresentanter der du hører til.

NORILCO STATBUDSJETTET

Våre innspill til Statbudsjettet 2020
NORILCO jobber politisk for at våre medlemmer skal få en best mulig
hverdag. Her kan du lese de innspill vi har sendt til Statsbudsjettet 2020.
Tekst: Malin Svinndal

NORILCOs innspill til statsbudsjettet 2020 er innsendt
til Helseminister Bent Høie og Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. NORILCO håper at dette er noe de
velger å se på når budsjettet skal stemmes over.
Følgende er kommentert i Statsbudsjettet:

Kap. 732 Regionale helseforetak:
Nasjonalt tarmscreeningprogram

NORILCO mener det er positivt at det foreslås 24,7
mill. kroner til innføring av et nasjonalt screeningprogram for tarmkreft og at det planlegges nasjonalt
program for tarmscreening fra 2021. Tidlig deteksjon er
avgjørende for livskvaliteten før, under og etter behandling av tarmkreft.

Kap. 2751 Legemidler, post 72:
Medisinsk forbruksmateriell

NORILCO er opptatt av at det opprettholdes et bredt
sortiment med stomiprodukter og tilleggsprodukter
tilknyttet stomibruk. Derfor er det av stor verdi for oss
at bevilgningen for medisinsk forbruksmateriell opprettholdes for 2020. For kronikergruppen med lidelser
som krever medisinsk forbruksmateriell finnes det nok
av komplekse utfordringer. En begrensing i tilgang til
stomiprodukter vil for mange medføre en reduksjon i
livskvalitet, mens et godt utvalg kan gi stomiopererte
muligheten til å være i arbeid.
NORILCO anbefaler Helse- og omsorgsdepartementet
følgende:
• Bevilgningen for medisinsk forbruksmateriell vernes
og indeksreguleres som normalt.
• Helse- og omsorgsdepartementet inkluderer pasientorganisasjoner i eventuelle endringer.

Kap. 762 Primærhelsetjeneste, post 64:
Opptrappingsplan habilitering og rehabilitering

NORILCO mener det er positivt at departementet har
hatt som mål å styrke rehabilitering og habilitering i
primærhelsetjenesten slik at brukerne får koordinert
og tverrfaglig oppfølging i nærheten av der de bor. Vi
ser også positivt at kommunene fra 1.januar er pliktige å
tilknytte seg psykologer og ergoterapeuter. Døgnoppholdene på sykehus etter operasjoner har blitt færre
og pasienter som har blitt behandlet for kreft eller

mage- og tarmsykdommer må kunne føle seg trygge
på at det finnes rehabiliteringssentre og lærings- og
mestringskurs nær deres hjemkommune. Rehabiliteringstilbudene i kommunene kan være avgjørende for
livskvaliteten og mestringsfølelsen til den enkelte.
NORILCO mener det er behov for en høyere bevilgning til
kommunene for å etablere gode tilbud. I tillegg er det
behov for bedre inkludering av pasientorganisasjoner i
utviklingen av rehabilitering- og habiliteringstilbud.
NORILCO anbefaler Helse- og omsorgsdepartementet
følgende:
• At det settes av høyere bevilgninger til kommunene
og bevilgningene bør øremerkes til rehabiliteringssentre, lærings- og mestringskurs og oppbygning av
fagmiljøer.
• Helse- og omsorgsdepartementet inkluderer pasientorganisasjoner i utviklingen av rehabilitering- og
habiliteringstilbud.

Kap. 2651 Arbeidsavklaringspenger: Kutt i
arbeidsavklaringspenger til unge og avvikling
av ung ufør tillegget

NORILCO mener at det foreslåtte kuttet i arbeidsavklaringspenger og avvikling av ung ufør-tillegget for
nye mottagere vil sende unge uføre ut i fattigdom. Personer med kreft, kroniske mage- og tarmsykdommer og
kreftoverlevere kan ha varige smerter og seneffekter
som gjør at arbeidsevnen er så nedsatt at de aldri kan
være i en fulltidsjobb heller ei fullføre kurs eller skole.
NORILCO mener at kutt i arbeidsavklaringspenger til
unge og avvikling av ung ufør-tillegget vil straffe de som
allerede er blitt straffet med nedsatt funksjonsevne.
NORILCO anbefaler Arbeids- og sosialdepartementet
følgende:
• Arbeids- og sosialdepartementet reverserer kuttet i
arbeidsavklaringspenger til unge.
• At ung ufør-tillegget for nye mottagere gjeninnføres.
NORILCO håper at departementet vil ta våre innspill
med i det videre arbeid med statsbudsjettet og oppfordrer til å ta kontakt om det er uklarheter eller behov
for utdypende informasjon.
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Mage-, tarmkreft
Kurs 6B 07.02 - 14.02
Kurs 19 08.05 - 15.05
Kurs 39A 25.09 - 02.10
Alle krefttyper *
Kurs 11A 13.03 - 20.03
Kurs 24A 12.06 - 19.06
Kurs 45A 06.11 - 13.11
* Når oppsatt kurs passer dårlig tidsmessig.

Ung voksen og kreft

«Kreft - hva nå?»
Diagnosespesifikke livsmestringskurs
En kreftsykdom kan utgjøre store endringer i tilværelsen hos den enkelte.
Samtidig rammer den ofte ikke kun den syke, men alle som står pasienten nær.
Både pasient og pårørende kan ha mange tanker, følelser og reaksjoner rundt
sykdommen. Hovedmålet med kurset «Kreft – hva nå?» er å lære å leve med
endringer som følge av kreft.
Møt andre i samme situasjon
Kurset egner seg best etter primærbehandling og kan søkes alene eller sammen med en
nær pårørende. Du treffer andre med samme diagnose som er i tilnærmet lik situasjon
som deg selv. Gjennom kunnskapsformidling, erfaringsutveksling, sosiale- og
fysiske aktiviteter vil du få innsikt i hvordan du kan mestre dine utfordringer, og hva som
kan være mest hensiktsmessig for veien videre i ditt liv.
På kurset får du blant annet:
• Møte andre i tilnærmet lik situasjon
• Kunnskap om kreftbehandling
• Innsikt i seneffekter og håndtering av psykososiale utfordringer
• Veiledning i fysisk aktivitet med tips og råd
• Informasjon om kosthold og ernæring
Fellesskapet i kurset er verdifullt, og gir mulighet for erfaringsutveksling med andre i
tilnærmet lik situasjon. Det er derfor lagt til rette for samtaler i mindre grupper. Dette kan
bidra til refleksjon, nye perspektiv på livet og mulighetene fremover.
Tilrettelagt for pårørende
Pårørende deltar i kurset på lik linje med den som har kreftdiagnosen, og får mulighet til
å dele erfaringer med andre pårørende i egne grupper. Det å få ækt kunnskap om kreft
og kunne snakke med andre som har eller har hatt kreft i familien, kan bidra til bedre
mestring av egen situasjon og en bedre forståelse for hverandre.
Kontaktinformasjon
Ta kontakt med oss for ytterlig informasjon eller hjelp med søknaden. Send e-post til
post@montebello-senteret.no eller ring på tlf. 62 35 11 00. Søknadsskjema og
søknadsveiledning finner du på vår hjemmeside ww.montebellosenteret.no

Kurstedvegen 5, Mesnali • post@montebellosenteret.no • www.montebellosenteret.no

- hva nå?
Kurs 44A 30.10 - 06.11

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

B

Sår hud rundt stomien?
Da er Aurum® førstevalget!
Alle platene i Aurum® serien inneholder Manuka honning fra New Zealand.
Manuka honning er antibakteriell, forebygger og behandler sår hud.

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

