
 
NORILCO er en produkt- og bandasjistnøytral forening med det formål å ivareta stomi- og reservoaroperertes, samt mage- og 

tarmkreftrammedes interesser.  NORILCO avd. Oslo støttes av Oslo kommune og Helse Sør-Øst RHF 
 

 

 

Velkommen til medlemsmøte 

Tirsdag 28. april 2020 kl. 18.30 

Oppsal Samfunnshus, Vetlandsveien 99, 0685 OSLO 

5-6 minutter å gå fra Oppsal t-banestasjon. Samfunnshuset har 12 plasser i parkeringshuset under senteret og  

8 plasser foran «Piece of cake», en kafé på framsiden av senteret. 

Tema:  Seksualitet og samliv. Stomi ingen hindring. 
Samboerparet Camilla Tjessem, 26 år og sykepleier, og 
Glenn Nevland, 27 år og ingeniør, begge fra styret i 
NORILCOs Ungdom, kommer for å dele erfaringer og 
svare på spørsmål.  
Camilla er født med misdannelser, som har resultert i en 
lang sykdomshistorie og et liv med flere diagnoser og to 
stomiposer på magen. Glenn og Camilla har vært 
sammen i flere år, og har funnet ut at det har blitt «vi 
mot de kroniske sykdommene» på godt og vondt. De 
har lært hverandre å kjenne, og funnet hva som 
fungerer for deres samliv. De ønsker å ta oss med på sin 
reise, og snakke om seksualitet og kronisk sykdom fra       
både den pårørendes og den kronisk sykes perspektiv.  

Erfaringsvis vet vi at seksualitet og samliv er noe det snakkes for lite om, spesielt innenfor 

helse og kronisk sykdom. Vi har alle en seksuell helse, det er et av våre grunnleggende 

behov, og det omhandler oss alle. Så la oss velge åpenhet, og la oss snakke om det. 

 

Utstiller denne dagen er Maske bandagist AS som vil vise frem undertøy for stomiopererte og 

ulike trekk til stomiposer. De vil også ha med produkter til colo-, ileo- og urostomier, samt til 

kontinente stomier.   

 

Vi serverer kaffe og rundstykker, og oppfordrer alle til å ta med en liten gevinst til vårt lotteri. 

Velkommen til en hyggelig og spennende kveld! 

Hilsen styret i NORILCO avdeling Oslo 
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