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Lever godt med pose på magen Nytt fra NORILCOs Ungdom HELFO: Nye endringer for deg med stomi  



Det er tre grunner til at SenSura®Mio stomiutstyr gir deg trygghet.
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Målet med oppholdet
Målet med oppholdet er at du skal gjenvinne mid-
lertidig tapt funksjon slik at du kan komme tilbake 
til et så normalt liv mulig - samt tilbakeføring til 
arbeid der dette er aktuelt.

Rehabilitering ved komplekst 
og sammensatt sykdomsbilde 

Målgruppe
Godthaab har avtale med Helse Sør-Øst for pasienter 
med et komplekst og sammensatt sykdomsbilde. Dette 
tilbudet retter seg mot deg som har opplevd et akutt 
funksjonstap etter å ha fått behandling på sykehus for 
alvorlig sykdom som f.eks. komplikasjoner etter  
kreftbehandling, alvorlig infeksjon, brannskade,  
transplantasjon eller andre operasjoner eller tilstander i 
indre organer.  
Du må ha et klart rehabiliteringspotensiale, der målet er 
å kunne bo i egen bolig.

Innhold og organisering
Godthaab har et tverrfaglig rehabiliteringstilbud som 
bygger på kjent forskning og erfaring. Tilbudet består 
av en kombinasjon av individuell trening og oppfølging 
samt tilpassede gruppetilbud. I tillegg gis det variert  
undervisning med vekt på fysisk aktivitet, kosthold og 
innføring i ulike mestringsstrategier. Gruppeaktivitetene 
foregår i treningssal, grupperom, varmtvannsbasseng 
(for de som kan delta på det) eller i våre flotte  
uteomgivelser.

Med utgangspunkt i den enkeltes forutsetninger  
utarbeides en plan for oppholdet.  
Det legges vekt på egeninnsats for at du skal nå de  
målene du setter deg.

I Godthaabs bemanning inngår lege, sykepleier,  
hjelpepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, idrettspedagog, 
ernæringsfysiolog, sosialrådgiver og psykolog.

Tilbudet gis som døgnopphold, og vanlig lengde på 
oppholdet for denne pasientgruppen er tre uker.

Hvordan søke plass?
• Via sykehus: 
Søknad sendes direkte til oss og blir raskt behandlet 
av vårt tverrfaglige inntaksteam. 

    Godthaab Helse og Rehabilitering, Gamle Ringeriksvei 148, 1356 Bekkestua
    Telefon: 67 83 60 00     e-post: resepsjon@godthaab.no     www.godthaab.no

For mer informasjon og priser, 
 vennligst se vår hjemmeside www.godthaab.no  

STERKEST MULIG TILBAKE!
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STYRELEDER JANE HALVORSEN

E-post jane@norilco.no

Kjære leser! 

Vi har et helt nytt år foran oss. Et år med mange nye 
muligheter. I denne utgaven av NORILCO-Nytt kan vi 
lese om all aktiviteten som foregikk rundt om i landet 
før årsskiftet. Det var julebordsesong og mange av 
våre distriktsavdelinger har hatt fine arrangementer 
for å avslutte 2019. Nå er de godt i gang med 2020 og 
årsmøtene er rett rundt hjørnet. Flere av våre distrikts-
avdelinger trenger styremedlemmer. Har du lyst til å 
være med på å forme og videreutvikle NORILCO, ta 
kontakt med din distriktsavdeling.      

For mange begynte året med nyheter om endringer 
i blåreseptordningen. For enkelte produkter er det 
lagt inn begrensinger på hvor mye man kan ta ut. Her 
i NORILCO sentralt fikk vi merke dette ved at dere 
medlemmer tok kontakt og lurte på om dette ville på-
virke dere. Og ja, noen av dere blir nok berørt av det. 
Men så er det også slik at mange av dere som har tatt 
kontakt med oss ikke har fått en grundig veiledning 
med hvordan dere best mulig kan få den hjelp dere 
trenger av helsepersonell, selv med begrensinger. Vi 
oppfordrer dere derfor til å ikke nøle med å ta kon-
takt med helsepersonell for å få denne veiledningen. 
Du kan også ta kontakt selv om du har hatt veiledning 
tidligere, for både kroppen og stomien kan forandre 
seg med tiden. Fagpersoner ser fort om det er noe 
som kan løse et problem, og kanskje du rett og slett 
bare trenger å prøve noe som passer bedre for deg? 

Skal vi få til endringer eller reverseringer i vedtak 
som allerede er gjort i HELFO må vi få faglige vurder-
inger og tilbakemeldinger som er med på å hjelpe oss 
i vårt arbeid.

Å få en pose på magen oppleves ulikt for de fleste. 
Noen får utfordringer med posen, mens andre 
omtrent ikke merker at den er der. I denne utgaven av 
NORILCO- nytt møter vi Marianne som velger å dele 
sin historie om omgangssyken som viste seg å være 
akutt betennelse i tykktarmen. Hun forteller om sine 
tanker og erfaringer med «Frank» som hun kaller sin 
egen stomi. 

Årlig arrangerer Kreftforeningen Krafttak mot Kreft, 
som er en nasjonal innsamling for forskning på kreft. 
Mange av våre medlemmer har opplevd kreft på 
kroppen, over 4000 personer årlig får tarmkreft. I 
NORILCO ønsker vi at forskning på kreft skal være 
med på å øke overlevelsen på mage- tarmkreft og 
sette fokus på enda bedre behandlingsmetoder. 

Jeg ønsker dere alle en god lesning.

Varm klem fra Jane

Leder



6

NORILCO PORTRETTET

Lever godt med pose på magen
For tre år siden fikk Marianne akutt betennelse i tykktarmen.
 I dag lever 37-åringen et godt liv som stomioperert.

Tekst: Freddy Ludvik Larsen/ Artikkelen ble først publisert i Altaposten, 3. januar 2020

Da Marianne Wik Kolstad ble akutt syk med oppkast 
og diaré august 2016 var hun sikker på at hun hadde 
blitt smittet av raskt spredende omgangssyke. 

– Den kom som et smell. Jeg var sikker på at det var 
«spysjuka». Men da fire døgn passerte, med opp mot 
30 toalettbesøk i døgnet og blod i avføringen, ble jeg 
mistenksom. 

Betennelse i tykktarmen
Likevel skulle det gå ytterligere noen dager før Mari-
anne oppsøkte legehjelp. Med svært sterke mages-
merter ble hun innlagt på sykehus. 

– Jeg var dødssyk, og kiloene raste av meg. 

Etter omfattende undersøkelser på sykehuset ble det 
raskt konstatert at de sterke plagene Marianne hadde, 
var utløst av ulcerøs kolitt, betennelse i tykktarmen. 

Apotektekniker Stine Andersen ved Boots apotek i Bossekop har spesialisert seg på stomi. (Foto: Freddy Ludvik Larsen)
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– Når man blir operert får man nærmest bare satt utstyret 
på magen, samtidig som det skjer mye følelsesmessig og 
mentalt. Da blir det fort slik at «dette har jeg fått, da må 
jeg gå med det.
  Marianne Wik Kolstad

Da diagnosen var stilt ble Marianne satt på flere for-
skjellige medisiner. Ingen av de hadde den ønskede 
effekten. Legen foreslo etter hvert stomi.

– Stomi, hva er det, spurte Marianne forvirret.

Desorientert
Mens legen forklarte at stomi var utlagt tarm, manet 
Mariannes sinn frem skremselsbilder av lange 
tarmer i ulike former, stikkende ut av magen.

– Jeg visste ingenting om stomi og følte meg desori-
entert.  

1.desember 2016 fikk Marianne fjernet den betente 
tykktarmen ved UNN i Tromsø, mens tynntarmen ble 
operert slik at den kommer ut av magen gjennom en 
liten åpning. 

– Den stomien jeg fikk, kalles for ileostomi. En uke 
etter var jeg hjemme med masse fremmed utstyr og 
ulike hjelpemidler i bagasjen. 

Isolasjon
Marianne hadde på forhånd blitt fortalt at mange 
føler skam som følge av stomien, og dermed ender 
opp i isolasjon når de er kommet hjem. Plaget med 
hyppige lekkasjer satt Marianne rådvill og rådløs 
hjemme.

– Jaha, tenkte jeg. 

– Er dette mitt nye liv, sier Marianne mens hun 
demonstrerer hvordan hun måtte sitte i tiden etter 
operasjonen for å ikke lage krøll på magen og posen 
som nå var festet til den. 

– Det var fortvilende. Jeg kunne ikke sitte oppreist, 
men måtte ligge-sitte på grunn av redselen for å 
kludre til hele stomien. Ikke turte jeg å gå ut heller på 
grunn av alle lekkasjene. Isolasjonen jeg var advart 
mot var nå i ferd med å ramme meg selv. 

Utfordringer
Stine Andersen, som er apotektekniker ved Boots 
apotek, har spesialisert seg på stomi og kan bekrefte 
at det følger med mange utfordringer for de som blir 
operert. 

– Når man blir operert får man nærmest bare satt 
utstyret på magen, samtidig som det skjer mye 
følelsesmessig og mentalt. Da blir det fort slik at 
«dette har jeg fått, da må jeg gå med det.» 

– Så ender man med det man fikk på sykehuset, uten 
å være klar over at det finnes utstyr som kanskje 
passer bedre. 

Andersen legger til at det finnes mennesker med 
stomi i alle aldre, og at apotekene har tilgjengelig et 
godt utvalg av utstyr stomiopererte kan se på.   

– Vi kan i stor grad imøtekomme de ulike prob-
lemstillingene et levd liv bringer med seg. Likevel 
er kanskje sår hud den aller største utfordringen 
stomiopererte sliter med.  

– Det kan vi og hjelpe med, forsikrer hun.

En ny verden
Marianne bestemte seg. Det var ikke slik hun ville 
leve. Hun var bare 34 år og det var fortsatt masse hun 
hadde lyst å oppleve. Så husket hun på tipset om å 
oppsøke stomisykepleier Merete Erga. 

– Sånn så hun problemet med lekkasjen, sier Mari-
anne mens hun knipser med fingrene. 

– Merete foreslo forskjellige løsninger. For meg 
passet en konveks plate best, for min stomi er litt 
flat mot huden. Platen presser huden inn og dermed 
kommer stomien såpass ut at jeg lettere hindrer lek-
kasje. Møtet med henne åpnet en ny verden for meg, 
fortsetter Marianne. 
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NORILCO PORTRETTET

I møtet med stomisykepleieren ble Marianne bevis-
stgjort alle mulighetene som finnes i forhold til 
bekledning og aktiviteter.

– Jeg lurte på så mye og hadde så mange spørsmål. 
Hvordan ville sexlivet bli, var et av spørsmålene som 
bekymret meg. Hvilke klær kunne jeg gå med og 
hvilke aktiviteter kunne jeg være med på, var andre 
ting jeg lurte på. 

Ingen begrensninger
Marianne ble beroliget med at det finnes mange for-
skjellige stomibelter, og om hun eksempelvis vil kle 
seg med en tettsittende kjole er det ingen problemer. 
Badetøy og badebelter finnes også. 

– Jeg ble fortalt at det også finnes stomibelter med 
blonder om jeg ønsket å kle meg litt koselig. 

– Det var ingenting å bekymre seg over, hverken med 
sexlivet eller andre aktiviteter. Jeg kan stort sett 
gjøre hva jeg vil. Om det er fjellklatring eller kickbok-
sing, spiller ingen rolle, smiler hun. 

 «Frank»
I dag er det tre år siden Marianne ble operert. 

– Jeg tenker ikke på at jeg har stomi til daglig. Det 
gjør heller ikke de i omgangskretsen rundt meg, 
smiler hun før hun røper at stomien hennes har fått 
et eget navn. 
 
– Det er helt vanlig altså, forsikrer hun.

– Min stomi heter «Frank», ler 37-åringen før hun 
forteller at hun ikke aner hvor det navnet kom fra.  

Engasjert
– Men åpenhet er alfa og omega. Derfor har jeg 
engasjert meg i NORILCO, som er en interesseorgan-
isasjon for stomiopererte i alle aldre.

Marianne er i dag styremedlem og likeperson i avde-
ling Finnmark og opplyser at i Alta er det cirka 100 
personer med stomi, mens det på landsbasis er rundt 
2 000 mennesker årlig som får stomi. Hun fortsetter.

Marianne Wik Kolstad hadde mange spørsmål da hun ble stomioperert. – Hva med dating, og hvordan vil en partner reagere, 
bekymret hun seg. En bekymring som viste seg å være grunnløs. (Foto: Privat)



– Vi er 107 medlemmer i Finnmark, mens det på 
landsbasis er rundt 5 000 medlemmer. Med så få 
medlemmer i Finnmark kan det tyde på at ikke alle 
vet om organisasjonen, sier hun og oppfordrer samti-
dig alle med stomi og pårørende å melde seg inn. 

– For sammen er vi sterke, minner hun på. 

Viktig med tilbud
Selv om Marianne følte seg i villrede for tre år siden 
kan ingen i dag se på henne at hun har stomi. De 
som treffer henne møter en smilende og blid dame, 
med energisk fremtoning. Men til tross for alle 
hjelpemidlene som finnes og viktigheten med de 
apotekansatte, vil likevel Marianne sette fingeren på 
et, etter hennes hjerte, nødvendig tilbud:

– Det er at vi har et tilbud for oss med stomi gjennom 
stomisykepleier Merete Erga og sårsykepleier May 
Liss Berg. 

– Hadde jeg måtte reist med fly til Tromsø eller 
Harstad da jeg var nyoperert og plaget med lekkasje, 
vet jeg ikke hvordan det skulle gått, avslutter hun.  

Med Liverpool F.C. i hjertet og «Frank» på magen,
ser Marianne optimistisk på fremtiden. (Foto: Privat)

Bestill
reseptvarer
på banda.no

HAR DU SÅR HUD OG LEKKASJE? 

Finn din lokale butikk og nettbutikk på banda.no

Banda har butikker over hele landet, og 
spesialisert kompetanse innen stomi.

Du eier din blåresept og velger fritt den bandagist/apotek 
du mener gir best service og oppfølging.

Vi gir deg råd og veiledning i våre samtalerom,  
over telefon eller ved hjemmebesøk.

På banda.no finner du et stort utvalg  
helserelaterte produkter.

BANDA - OFFENTLIG GODKJENT HELSEFAGHANDEL

/bandakjeden

VI HAR TID TIL DEG! 25ÅR



NORILCO KRAFTTAK MOT KREFT

NORILCO Oslo oppfordrer til 
å ta et Krafttak mot Kreft! 
Krafttak mot kreft foregår de to første ukene i mars hvert år. Fra 7. til 15. mars 
2020 vil over 20 000 bøssebærere besøke norske husstander og samle inn 
penger til viktig kreftforskning og tilbud til de som er berørt av kreft.  En stor 
andel av bøssebærerne er russ, i tillegg til bygdekvinnelag, frivilligsentraler, 
andre lag og foreninger og bedrifter. Alle kan bidra på sin måte.

Tekst: Jacqueline B. Mikula
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Årets tema - Kreftformer som få overlever
Bare to av ti overlever lunge-, galleblære-, lever- og 
spiserørskreft og én av ti overlever bukspyttkjertel-
kreft. Pengene som samles inn under Krafttak mot 
kreft går til kreftforskning for å bidra til at flere 
overlever, og til gode omsorgstilbud for pasienter og 
pårørende. 

Det er flere årsaker til at noen kreftformer har lav 
overlevelse. Fordi disse kreftformene har diffuse 
symptomer og ikke en kul som kan kjennes, oppdages 
de ofte for sent. Da er kreften gjerne kommet så 
langt at mange har spredning på diagnosetidspunk-
tet. Noen kreftformer er også spesielt utfordrende 
å behandle, fordi svulsten ligger så vanskelig til at 
kirurgi ofte ikke er et alternativ.

For at flere skal overleve disse kreftformene med 
høy dødelighet, trenger vi mer forskning og at de 
som rammes skal få gode tilbud og oppfølging.

NORILCO Oslo utfordrer
Styret i NORILCO Oslo er for 11. gang i år medarrangør 
av Krafttak mot kreft-konserten på Engebråten skole 

søndag 15. mars kl. 18.00 og har gjennom disse årene 
funnet sin løsning på hvordan de kan bidra under 
Krafttak mot Kreft-aksjonen. Voksenkorpset Garde-
robefosilene, som pleier å spille på markeringen av 
NORILCO i bybildet i Oslo har fått med seg mange 
unge talenter fra bydel Nordre Aker, blant annet vin-
neren av Nordre Akers Talentpris 2019. Årets artister 
bidrar med ulike former for dans, orkestermusikk, 
korpsmusikk og korsang. Alle utøverne stiller gratis, 
og det er gratis inngang. 

Kreftforeningen er avhengig av frivillig engasjement, 
og det er opp til hver enkelt hvordan de har lyst til å 
bidra.  NORILCO Oslo har gjennom årene påtatt seg 
ansvaret for kafeteriaen med salg av kaffe, kaker og 
vafler, og skal hjelpe til med å selge lodd, men trenger 
alltid flere bøssebærere hvert år. Om du er i Oslo og 
har lyst til å bidra på noen måte, ta direkte kontakt 
med NORILCO Oslo.

Dersom du ikke har mulighet til å bidra lokalt der du 
er, blir NORILCO Oslo glade hvis du vil hjelpe dem 
gjennom å vippse til 431080 og hjelpe avdelingen 
med å slå rekorden fra 2015. Alle midler som samles 

Kreftforeningen er avhengig av frivillig engasjement, og 
det er opp til hver enkelt hvordan de har lyst til å bidra. 



Fredrik Moe. Foto: Nikoline foto

 Eric Bergstrøm. Foto: Nikoline foto
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NORILCO KRAFTTAK MOT KREFT

inn går uavkortet til kreftforskning. Du kan også 
vippse et valgfritt beløp direkte til Kreftforeningens 
Vippsnummer 2277.

Da hobby ble engasjement
Oslo-avdelingens engasjement startet da Jorid 
Haavardsholm som selv spiller trombone i veteran-
korpset Garderobefosilene, deltok i en regionsam-
ling i Kreftforeningen som representant for sin 
avdeling.

- Ikke lenge etterpå diskuterte vi i Garderobefosilene 
hva vi hadde lyst til å jobbe med musikalsk framover, 
og at et mål, som for eksempel en konsert i februar 
eller mars ville være fint. Vi bestemte oss for å holde 
konsert til inntekt for Krafttak mot kreft og fikk 
med oss lokale talenter. All inntekt fra kafeteria og 
auksjon og bøsser ved utgangene gikk uavkortet til 
aksjonen. Vi fikk inn nesten 20 000 kroner det første 
året, sier Jorid Haavardsholm.

Korpset erfarte imidlertid at det var vanskelig med 
rundt 20 spillende å klare alt det praktiske alene, og 
Garderobefosilene trengte derfor hjelp utenfra. De 
løste det ved at Jorid oppfordret NORILCO avd. Oslo 
til å bistå med å lage kaffe, saft og steke vafler og 
annet salg i kafeteriaen, og å hjelpe til med loddsalg, 
og dermed var det gjort. Siden har Oslo-avdelingen 
bidratt hvert år.

Bidra til årets Krafttak mot kreft-aksjon, 
skap engasjement i ditt lokalmiljø!

 Garderobefosilene. Foto: Amund Haavardsholm

«Dukken og soldaten».
Dukken heter Sigrid Færøvik, soldaten Anna Strand. 
Foto: Marianne Bjerke
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NORILCO FYLKER

Med riktig utstyr 
kan du nyte 
øyeblikkene...
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EN-DELS LUKKEDE
POSER

EN-DELS TØMBARE
POSER

EN-DELS 
UROPOSER

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

Soft Convex
- frihet til å kunne velge 
Vi er stolte av vårt nyeste tilskudd til en-dels porteføljen vår, soft convex. 
• Hudvennlig og sikker kleber
• Myk, � eksibel og tøyelig
• Kommer i mange ulike størrelser som oppklippbar, rund, oval og ferdigstanset.
• Posene � nnes i tømbar, lukket og uro - i � ere posestørrelser. 

Meld deg inn 
i me+ på 

www.convatec.no
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EN-DELS LUKKEDE
POSER

EN-DELS 
UROPOSER

Meld deg inn 
i me+ på 

www.convatec.no

1. januar 2020 ble 18 fylker til 11 fylker i Norge. 
NORILCO har i mange distriktsavdelinger oppde-
ling etter fylkesgrenser. Selv om fylker nå er slått 
sammen påvirker dette ikke NORILCO inntil videre. 
Postnummeret tilsier hvilken distriktsavdeling 
våre medlemmer tilhører. Har du postnummer i for 
eksempel tidligere Akershus er du fortsatt medlem 
i distriktsavdeling Akershus. 

Ønsker du å endre distriktsavdeling til en annen enn 
der du bor er dette mulig. 

Ta kontakt på e-post: post@norilco.no eller på
telefon 02013.

Nye fylker i Norge
Påvirker nye fylker ditt medlemskap i NORILCO?
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NORILCO HELFO

Nye endringer for deg med stomi
Fra 1. januar 2020 er det kommet noen endringer i forskrivning og utlevering for noe 
medisinsk forbruksmateriell ved stomi på blå resept. Dette gjelder belter til kom-
presjon, irrrigasjonsutstyr for stomi, bleier ved lekkasje til personer med stomi og 
antallsbegrensinger på enkelte produkter.

Tekst: Redaksjonen

Belter til kompresjon
Kravet om at pasienter skal ha utviklet parasto-
malt brokk for å få stønad til belter til kompresjon 
(brokkbelter) er bortfalt. Dermed kan også personer 
med risiko for å utvikle parastomalt brokk ha rett til 
stønad. Det videreføres at legen fortsatt må vurdere 
om belter til kompresjon er nødvendig i behandlingen.

Hvis du har en resept på belter, så får du fortsatt 
utlevert dette. Når resepten din fornyes vil du, slik 
som før, trenge en egen blå resept på belter. 

Irrigasjon i stomi
Utstyr til å utføre irrigasjon i stomi kan ikke lengre 
utleveres på en vanlig blå resept ved stomi. Det 
stilles nå krav til at en lege vurderer om irrigasjon i 
stomien er egnet for den enkelte pasient og even-
tuelt skriver en egen blå resept for slikt utstyr. 
Dette gjøres for å sikre at det blir gjort en medisinsk 
vurdering om irrigasjon kan gjøres i stomien og at 
pasientene blir opplært av helsepersonell. 
Dersom du allerede benytter slikt utstyr i dag, vil du 
fortsatt få utlevert utstyr til irrigasjon på resepten 
din, men du trenger en egen resept fra legen når du 
skal fornye stomiresepten din.

Bleier til personer med stomi
Bleier er ikke lenger oppført under forbruksmateriell 
ved stomi fra 1. januar. Dersom du ikke har en resept 
for inkontinens men får bleier på din stomiresept, 
så kan du fortsatt få dette frem til resepten skal 
fornyes. Dersom du har behov for bleier kan legen din 
skrive en resept for inkontinens.

Antallsbegrensinger
Det er innført begrensning for mengde det kan ytes 
stønad til per år for endel produkter, dette for å bidra 
til riktig bruk av produktene. Stønad gjelder for inntil 
80 kleberfjerner i spray, 1000 plateforlengere, 4000 

geldannende granulat, 20 stomibelter, 10 belter til 
fiksering, to belter til kompresjon og 400 lukkeklips 
og klemmer til tømbare poser per kalenderår.

Kilde: 
Helsedirektoratet.no, Folketrygdloven, kap.5: 
https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/folke-
trygdloven-kap-5/folketrygdloven--5-14-legemidler-
naeringsmidler-og-medisinsk-forbruksmateriell/-
5-medisinsk-forbruksmateriell

Apotek og bandasjist plikter å skaffe 
til veie medisinsk forbruksmateriell 
på blå resept 

Etter en økning i henvendelser om forvirring rundt 
produkter på blå resept, presiserer NORILCO at 
utsalgssteder som utleverer medisinsk forbruks- 
materiell til brukere med blå resept plikter å skaffe 
til veie produkter som passer til brukerens medisinske 
tilstand og behov, og som står på produkt- og pris-
listen for den aktuelle tilstanden eller sykdommen. 

Alle apotek og bandasjister skal veilede brukeren i 
valg av produkt og riktig mengde ut ifra den enkeltes 
behov. Ved endring i oppførte produkter i ordningen 
med blå resept er det viktig at brukeren får veiledning 
til å finne erstatningsprodukter i aktuell produkt- og 
prisliste, uavhengig av produsent eller leverandør av 
produktene.  

I tilfeller der brukeren etterspør et spesifikt produkt 
som bruker har rett til stønad til, er utsalgsstedene 
pliktige til å kunne skaffe produktet til veie for utle-
vering selv om det ikke er lagerført. 



15

NORILCO HELSENORGE

Vil du være med å utvikle 
helseNorge?
Hvis du vil være med å utvikle helseNorge, bør du bli 
brukermedvirker. Vår erfaring med helsevesenet, blir 
hyppig diskutert og delt rundt middagsbordet. Vi mener 
mye og vi har gode og mindre gode erfaringer. Mange 
av oss kan også være små «Petter Smartere» som har 
tenkt ut nye løsninger på praktiske problemer. Som 
brukermedvirker kan du formidle mye av dette. Ved 
å ta en posisjon i helsevesenet er du med på å utvikle 
helseframtiden for andre. Pasientenes helseNorge kan 
ikke bli virkelighet uten en klar og tydelig pasient- og 
pårørendestemme. Den må gjerne være din!

Sykehusene er i dag pålagt å ha et brukerutvalg. 
Brukerutvalget er rådgivende for administrerende 
direktør og derfor kan man gå helt til topps med 
tankene, ideene og forslagene som tidligere bare ble 
diskutert ved kjøkkenbordet. Som brukermedvirker 
kan du f.eks være med når strategien for morgenda-
gens  behandling legges og gi dine kreative bidrag til 
utvikling av framtidens helsetjenester. Du behøver 
ikke å være lege, forsker eller ha annen helsefaglig 
utdanning for å bli tatt på alvor. Du har erfaringer og 
opplevelser som kan inspirere dem til å tenke nytt. 
Du kan også bruke denne innsikten i utvalg og pros-
jekter som settes i gang for å gjøre pasientbehandlin-
gen sikrere eller som er ledd i å utvikle helsetilbudet. 
Du må bare være villig til å bruke tid i vanlig arbeids-
tid. Du får møtegodtgjøring etter statens satser. 
Du må også være villig til å lese dokumenter, skrive 
høringsuttalelser og argumentere for «sakene» dine i 
ulike forsamlinger. Ikke vær beskjeden. Du er like god 
som de andre. Du bruker bare et vanligere språk!

Brukerråd finnes ved de underliggende klinikkene. 
Kjenner du denne klinikken gjennom egen pasient-
tid eller har du vært pårørende her, er det kanskje 
mer fristende å bli brukerrepresentant et slikt 
sted. Du er like egnet og ønsket om du «bare « har 
vært pårørende, for i den tiden du var det, hadde 
du et skarp blikk på systemet med de mangler og 
forbedringspotensiale som lå der. Du har kanskje 
sett noe som var riktig bra da du var der som pasient 
eller pårørende. Dette bør også formidles. Du vil få 
innblikk i klinikkens indre liv og lære mye om fagene 
det jobbes med her. Du skal være skråblikket og 
samfunnsstemmen inn i systemet. Særlig viktig 

blir dette nå fremover når mye skal digitaliseres og 
det utvikles nye behandlingsmetoder. Og, husk vi 
er alle berørte! Vi må være med, vi må bestemme 
farten, men ikke være proppen i systemet. Mye blir 
annerledes, men det er viktig å være med å legge 
premissene for fremtidens behandling.

Forskerne trenger oss. De trenger ikke «amatør- 
forskere», men mennesker som kan vurdere om 
hypotesene deres er nyttig for pasientene. De 
trenger vanlige pasienter som vil bruke noe tid på å 
diskutere hva de savner forskning på, hva de ønsker 
skal komme ut av forskningen og i tillegg være 
heiagjeng for gode forskningsresultater som skaper 
håp for framtiden. Flere forskningsgrupper danner 
brukerpaneler, så her jobber du i team.

Som brukerrepresentant skal du være medspiller, 
ikke motspiller, i utviklingen av «pasientenes» 
helsetjeneste. Du skal selvsagt si fra hvis noe ikke 
fungerer, men du bør være lagspiller som endrer og 
utvikler sammen med andre brukerrepresentanter 
og helsepersonell. 

Det er en viktig jobb som ligger foran oss. Vi som 
er kreftpasienter eller pårørende til disse, ønsker 
oss en kreftomsorg som tar vare på hele oss, gir oss 
trening, rehabilitering og som ligger på verdenstop-
pen i faglig framgang. Ny medisin med en gang den 
kommer etc, etc. Du vil være et godt supplement i 
teamet som tar seg av helsen din og stemmen din 
vil garantert bli hørt. Jeg har vært Kreftforeningens 
brukerrepresentant i Oslo universitetssykehus i 6 år 
og dette har vært en spennende og givende periode. 
Kreftforeningen har hele tiden vært der for meg, 
vært diskusjonspartner og gitt meg opplæring og 
støtte både før jeg startet og underveis. Her har du 
sjansen til å opptre som endringsagent i den viktigste 
delen av velferdssamfunnet vårt!
Er du interessert, ta kontakt med Kreftforeningen. 

Tove Nakken
Tidligere leder brukerutvalget Oslo
universitetssykehus (2012 – 2019)
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Nytt fra NORILCOs Ungdom
På ungdomskonferansen 2018 ble det vedtatt et arbeidsprogram for
perioden 2018-2020 som NU-styret jobber etter. Nå som vi går inn i 
siste styreperiode med avslutning i oktober i år, ønsker vi i styret for 
NORILCOs Ungdom å oppdatere dere på hva som er blitt gjennomført 
og hva som skal jobbes videre med.

I 2019 arrangerte vi vinterleir, og når dette bladet 
er i posten hos deg, har vi arrangert vinterleiren for 
2020. Du kan lese mer om den vinterleiren i neste 
utgave av NORILCO Nytt. Til høsten er det igjen tid 
for ungdomskonferansen som vi har annenhvert år, 
hvor det blant annet er duket for gjennomgang av ar-
beidsprogram for perioden, og for valg av nytt styre.

Fremtidige aktiviteter
Vi er setter stor pris på muligheten til å arrangere 
en stor og innholdsrik vinterleir. Plassene på vinter-
leiren blir som regel fyllt opp, og vi er glade for gode 
tilbakemeldinger på arrangementet. På grunn av 
økonomiske årsaker måtte vi for noen år siden slutte 
å arrangere sommerleir, men det tilstrebes alltid å gi 
et godt tilbud til våre medlemmer. I samarbeid med 
sekretariatet jobber NORILCOs Ungdom alltid med 
å søke støtte fra ExtraStiftelsen til andre aktiviteter. 
Blant annet for å kunne arrangere sommerleir igjen. 
Det er dessverre ikke alltid disse søknadene går 
igjennom, og vi har ikke trukket det lengste strået for 
å få innvilget noe fra Extrastiftelsen i denne perioden. 
Vi gir ikke opp muligheten for å søke støtte, og dette 
jobbes videre med. 

Lokale ungdomslag
Det er et stort ønske om å få opprettholde, og få 
flere aktive ungdommer i NU. Vi har nå fire lokale 
ungdomslag; NU Bergen, NU Oslo, NU Sør-Vest og 
NU Nordland. Hvert lokale ungdomslag har sin kon-
taktperson i hovedstyret i NORILCOs Ungdom. Dette 
for å opprettholde god dialog og et godt samarbeid. 
NORILCOs Ungdom har bare vinterleir som sin faste 
aktivitet hvert år, men de lokale ungdomslagene 
tilbyr også aktiviteter for ungdommene lokalt. Dette 
øker medlemstilbudet, og gjør at ungdommer får mu-
lighet til å treffes både sentralt og lokalt. Vårt ønske 

er å opprettholde de lokale ungdomslagene, og da er 
vi avhengig av aktive ungdommer. Skulle det være 
noen ungdommer der ute som skulle ønske å starte 
et lokalt ungdomslag der man bor, ikke nøl med å ta 
kontakt med oss. Styret i NORILCOs Ungdom jobber 
for at hver distriktsavdeling skal ha sin egen ung-
domskontakt. Vi er ikke helt i mål med ungdomskon-
takter, så dette blir et stort fokusområde i den siste 
delen av styreperioden. 

Forenkling av oppgaver
For å gjøre det lettere å opprette og drive et lokalt 
ungdomslag jobber styret med å forenkle rappor-
teringsdokumenter og økonomistyring. I tillegg 
lager styret en guide for oppstart og drift av lokale 
ungdomslag. Vi satser på å ha denne klar til ungdoms-
konferansen til høsten. Tid er en mangelvare, og 
derfor ønsker vi å hjelpe de lokale ungdomslagene 
slik at det forhåpentligvis kan bli lettere å drive og 
gjennomføre aktiviteter lokalt. 

Vi har enda en vei å gå for å kunne tilby opplæring 
i organisasjonsforståelse for NU sine tillitsvalgte. 
For å forsøke å dekke dette behovet noe, har vi hatt 
et prøveprosjekt hvor det er kjørt digital opplæring 
i form av video på Facebookgruppen for våre tillits-
valgte. Det kom gode tilbakemeldinger i etterkant av 
dette, og derfor er det et ønske om at vi fortsetter 
med det. Det jobbes for å kunne tilby våre tillits-
valgte opplæring og oppfølgning. For å kunne gjøre 
dette er vi avhengig av pengestøtte, og ikke minst å 
sette av tid. Vi ser på muligheten til å gjennomføre 
dette i sammenheng med andre sentrale arrange-
ment med tiden. 

Tekst: Camilla Tjessem Foto: billedbank
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Økte medlemstall
Som det ble skrevet om i forrige medlemsblad, har 
medlemstallet økt betraktelig. En økning i medlems-
tall ble satt som et satsningsområde i arbeidspro-
grammet, så det er gledelig at jeg kan skrive at dette 
har vi klart å gjennomføre. Det skulle også satses på 
å bli mer synlig i det nasjonale mediabildet. Her har vi 
enda mange muligheter, men styret har hatt fokus på 
å bruke Instagram og Facebookgruppen mer aktivt, 
samt samarbeid med Tarmbanden på snapchat. Dette 
har gitt NORILCOs Ungdom muligheten til å nå ut til 
flere. Et annet mål som styret har er å bidra med flere 
artikler til NORILCO Nytt og nettsidene. Det er gjerne 
flere av dere som har fått med dere at det den siste 
tiden har vært et bidrag fra NORILCOs Ungdom i hvert 
NORILCO Nytt? Det er vi fornøyde med kunne bidra til. 
Er det noe dere ønsker at vi i NORILCOs Ung-dom skal 
skrive om? Kom gjerne med innspill til oss. 

Vi kan med stolthet si at ungdommene er synlige og 
aktive i hovedorganisasjonen. Dette i form av at det 
er flere ungdommer som deltar på NORILCO sine sen-
trale arrangementer. Det er både rekruttert flere unge 
likepersoner, men vi ser også at det er flere unge som 
er aktive inn i styrene til distriktsavdelingene, og ikke 
minst er med og har en stemme under representant-
skapsmøtet. Så til dere ungdommer der ute, fortsett 
med det. Det er vi unge som er NORILCOs fremtiden, 
og derfor er det svært viktig at ungdommene er med 
og bidrar inn i hovedorgani-sasjonen. 

Jeg som leder av NORILCOs Ungdom er stolt og kry over 
den flotte ungdomsgruppen vi har. Jeg har sjelden møtt 
en så inkluderende, gjeng som NORILCOs Ungdom er. 
Jeg ønsker å benytte mulig-heten til å si til nye medlem-
mer av NORILCOs Ungdom der ute; ta steget og bli med 
på aktiviteter lokalt eller sentralt. Du kommer ikke til å 
angre. I NORILCOs Ungdom skapes venner for livet. 

Samarbeid
Vi samarbeider også med Unge Funksjonshemmede, 
og jobber for å opprettholde kontakten og samarbei-
det med de internasjonale ungdomsorganisasjonene. 
Under vinterleiren 2019 deltok flere internasjonale del-
takere, og NU har deltatt på EOA som er et internasjon-
alt arrangement. På vinterleiren 2020 ble det dessverre 
ikke mulig for internasjonale deltakere til å delta, men vi 
fortsetter med å holde dialogen med dem.  

Jeg kan si på vegne av NORILCOs Ungdomsstyre at vi er 
så langt fornøyde med hva vi har klart å gjennomføre. Det 
er gøy å se at tiltakene som er gjort til nå gir resultater, og 
det er dere medlemmer som gir oss i styret ekstra guts 
til å gjennomføre både aktiviteter og sette i gang tiltak 
for å kunne gi dere gode tilbud. Vi har enda en vei å gå for 
å nå våre mål og gjennomføre arbeidsprogrammet for 
perioden, men vi er på god vei. Jeg vil si takk til styret i 
NORILCOs Ungdom, de lokale ungdomslagene og til dere 
andre tillitsvalgte som setter av tid og gjør en kjempegod 
innsats for NORILCOs Ungdom. 

Dette ble en kort oppsummering av hva vi har jobbet 
med, og hva som gjenstår for perioden. Ønsker du å se 
arbeidsprogrammet til NORILCOs Ungdom for 
perioden 2018-2020? Gå innpå NORILCO sine nett-
sider. Der finner du dokumentet under ungdom og 
styringsdokumenter. Skulle du lure på noe, så ikke nøl 
med å ta kontakt med oss i NORILCOs Ungdom styre. 

På vegne av NORILCOs Ungdom styre, 
Leder Camilla Tjessem
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Vi hadde samtlige leverandører på besøk med egne 
stands innen stomiutstyr, medisinske produkter, 
bandagister og apotek på vårt stormøte, og det var 
over 100 personer til stede på dette flotte stormøtet. 
Alle deltakere med egen stand holdt en kort presen-
tasjon om seg selv, om sin bedrift og hva de driver 
med innen helseprodukter. 

Våre to stomisykepleiere ved Sykehuset Østfold holdt 
et fint og faglig innlegg om stomi, lekkasjer og andre 
gode tips for oss som lever med pose på magen.

Alt i alt et svært vellykket stormøte, tilbakemeld-
ingene fra de fremmøtte var av en meget stor og 
positiv betydning. Og det setter vi i styret i NORILCO 
avdeling Østfold, selvfølgelig veldig stor pris på.

Siden sist
ØSTFOLD

Stormøte på Quality Hotell i 
Sarpsborg, oktober 2019

TROMSØ

Vellykket julemøte i NORILCO 
avdeling Østfold
NORILCO avdeling Østfold arrangerte julemøte for 
sine medlemmer fredag 6. desember i musikkhuset 
på Greåker i Sarpsborg, 54 feststemte medlemmer 
fant veien til dette flotte og sosiale arrangementet.

Det ble som seg hør og bør servert god julemiddag 
med riskrem til dessert og praten gikk livlig blant 
medlemmene ved bordene.

Underholdningen for kvelden sto Kari Stokke og 
Bjørnar Spydevold for, med nydelig pianospill og sang. 
Willy Tjerbo takket for maten, det ble noe skrøner i 
tillegg og latteren satt løst blant de fremmøtte. Tiden 
går dessverre altfor fort i hyggelig selskap og da 
smakte det virkelig godt med kaffe og marsipankake. 
Ved inngangen fikk medlemmene et gratis lodd hver 
som senere ble trukket, og tre glade vinnere fikk hver 
sin flotte blomteroppsats i premie. En stor takk til 
fungerende styreleder Kathleen Syversen som ledet 
det hele slik at dette ble en meget hyggelig kveld for 
våre kjære medlemmer.

Vi har hatt et svært aktivt år med forskjellige aktivi-
teter og oppdrag. Vi står på for fullt i 2020 også, vi 
ønsker dere alle i NORILCO et godt nytt år.

Tekst og foto: Alvin Holm

Våre to julebord i Troms fylke ble avholdt i Tromsø på 
Linken, et sted som ligger like nedenfor universitet-
sykehuset.

Der har vi hatt julebordet vårt i en årrekke, og det 
har vi vært svært fornøyde med.

Det var 32 påmeldte fra nært og fjernt, inklusive 
Olaug fra kreftavdelingen, Grethe fra Boots apotek, 
Nina, og til ansatte fra Maske Bandagist.

Foran inngangen var det pyntet med levende lys, de 
innbudte ble ønsket velkommen ved døren noe alle 
satte stor pris på, og det ble god stemning allerede 
der ved inngangen.

Det ble mye takk for sist-prat i påvente av at alle 
deltakerne ankom Linken. Da klokka hadde rundet 
seks og alle var kommet, ønsket leder Annie velkom-
men til bords.
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Vi kunne fryde oss over den velsmakende maten som 
var ribbe og pinnekjøtt med tilbehør som hjemme-
lagd rødkål og kålrotstappe, og tilhørende sauser.
Desserten var tradisjonen tro hjemmelaga riskrem 
med jordbærsaus.

Etter måltidet ble det tid for åresalg. Deltakerne 
hadde med seg gevinster, så det var mange premier 
å vinne.

Åresalget innbragte nesten kr. 3000,- til foreningens 
arbeid, noe som kommer godt med i vårt videre 
arbeid for våre medlemmer.

På Silsand var det likepersonleder Ingrid Strok-
kenes som dro i gang julebordet for medlemmene i 
sørfylket. Der har hun samme opplegg som i Tromsø, 
med velsmakende julemat og loddsalg etterpå.

Alt i alt to vellykkede julebord med deilig mat, vi tar 
gjerne reprise til neste år både på Linken og Senja- 
stua.

Stor takk til komiteen i Tromsø og Ingrid Strokkenes 
på Senja.

Med hilsen til alle NORILCO-venner i det ganske land
fra NORILCO, avd. Troms ved Sekretær Lisbeth 
Dyrstad og leder Annie Johansen.

DRAMMEN

Avdelingsnytt fra
NORILCO Drammen

November 2019 og det er snart slutt på nok et år for 
foreningen vår. Et år med mange ulike aktiviteter 
rundt om i alle NORILCOs avdelinger. Det være seg 
blant annet interessante medlemsmøter, spaser-
turer og litt større turer i inn og utland. 

I snart 50 år så har medlemmer engasjert seg 
og bistått for å gjøre noe for andre, for å få til et 
fellesskap for mennesker som har kommet i en 
ny livssituasjon. År etter år gir de av seg selv, noe 
som er beundringsverdig. I og med at vi nærmer 
oss slutten på et år så arrangeres det julemøter og 
juleturer rundt om i landet og NORILCO Drammen 
hadde bestemt seg for en tur til Riga i Latvia. Styret 
i avdelingen hadde i samarbeid med Svein i Reise-og 
Konferanseservice gjort forarbeidet og 35 morgenfu-
gler møtte opp på Gardermoen for en kort flyreise til 
Riga. Deltagere fra snaue 2 år til passert 80 år. 

På flyplassen i Riga ble vi møtt av en guide som 
geleidet oss ut til en ventende buss. En kort busstur 
frem til hotellet hvor alt var gjort klart for innsjek-
king. Ingen ventetid ved skranken. Og hotellet var 
et moderne, lekkert sted å være. Dagen var til egen 
disposisjon og med bykart i hånden så skulle noe av 
byen utforskes. Nå var ikke været helt på vår side, 
det var surt, kaldt og vind og etter hvert så trakk 
folket seg innendørs og hygget seg på hotellet frem 
til felles middag i hotellets restaurant. 

Etter en super frokost neste dag så var det klart for en 
rundtur i byen med norsktalende guide. Drosje frem 
til et møtested i gamlebyen for de med gangbesvær 
slik at de fikk med seg det mest spennende. Guiden 
var dyktig, hun kunne sine ting. Surt og kaldt var det 
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denne dagen også, så det var en frossen gjeng som ble 
tatt med på kafé for å få varmen i seg. Og varmen, ja 
den kom, for her fikk vi servert skikkelig varm solbær-
toddy med Riga balsam. Et vanlig drikke her i Riga som 
gjør godt for både kropp og sjel. Turen fortsatte et 
stykke før vi etterhvert gjorde byen alene. 

Fellesmiddag på kvelden var på en hyggelig restaurant 
inne i gamlebyen og hit ble vi fraktet i drosjer. Som 
alltid var stemningen blant deltagere på topp. Kvelden 
var fremdeles ung og etter en drosjetur tilbake til 
hotellet hygget folk seg der. Alt har en slutt og neste 
dag, litt ut på dagen ble vi hentet med buss for retur til 
flyplassen. Flyet var i rute og på Gardermoen var det 
bare å ta farvel med denne hyggelige medlemsgjengen. 
Nok en fin tur for medlemmene i NORILO Drammen.

Tekst: Ranveig Skuterud 

OPPLAND

Julebord på Toten Hotel,
Sillongen, Bøverbru

Laurdag 23. november var vi 25 stk. frå Oppland som 
var samla til julebord på Sillongen. Vi starta kvelden 
med utlodning. Etterpå hadde vi ein times underhald-
ning med fem stykk frå gruppa Fri Fant over temaet 
“Alf Prøysen med noe attåt”, som var vel verd å høyre 
på. Det verka som alle kosa seg. Så var det ei lita 
pause før vi møttest i foajeen til ein aperitiff før vi 
gjekk til bords. Det var eit tradisjonelt julebord med 
noko for einkvar smak. I baren kunne kvar enkelt få 
kjøpt det ein hadde lyst på.

Då alle var gode og mette kunne ein svinge seg i dans-
en eller slå av ein prat. Alt i alt var det ein triveleg 
kveld. Nokre av oss overnatta og møttest til ein god 
frokost sundagsmorgon.

Tekst: Anne-Brit Bismo

AUST-AGDER

Motivasjonskurs i Lillesand

Likepersonstjenesten i NORILCO Aust-Agder arran-
gerte motivasjonskurs på Horisonten, Lillesand i 
november 2019.

Likepersonene fra Vest-Agder var også invitert, og 
tilsammen 11 deltakere møtte til en lærerik og inspi-
rerende samling. 

Sykepleier Turid Vålandsmyr holdt et interessant 
foredrag om ‘Empatisk kommunikasjon’. 
Vi fikk en innføring i et firetrinns samtaleverktøy 
i forbindelse med empatisk kommunikasjon, der 
metoden bygger på empati som er en medfødt evne 
vi mennesker har til å gjenkjenne andre menneskers 
følelser og intensjoner. Metoden bygger også på 
kommunikasjon som er vårt medfødte behov til å 
være i dialog, kontakt og inngå i samspill med andre 
mennesker 

Det er viktig å lytte, ha tid og at personen vi prater 
med føler seg sett og hørt. Ingen spørsmål er «dumme». 
Midtveis i kurset fikk vi deilig middag og dessert. 

Vi hadde også rollespill hvor vi fikk prøve oss litt ut 
fra dette verktøyet vi fikk presentert.
Det var et veldig nyttig og interessant foredrag, som 
frister til gjentagelse. 

Randi Vorhaug
Likepersonleder i NORILCO Aust-Agder 
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Julemøte NORILCO Romsdal

27.november arrangerte NORILCO Romsdal julemøte 
på Scandic Alexandra Hotel i Molde. 
På menyen var det julebuffet med dessert til. Det var 
45 påmeldte. 

Møtet ble selvfølgelig åpnet på en måte bare en 
forening med respekt for seg selv kan gjøre. Vi fikk 
Ordfører Torgeir Dahl i Molde til å åpne møtet for oss 
og ønske alle velkommen.

Kathrine Rødseth Nerland fra Boots Molde og Anita 
Ødegård fra Salts hadde utstilling og informerte om 
diverse stomiprodukter.

Praten og latteren satt løst og alle så ut til å ha det 
hyggelig.

Møtet ble avsluttet med det store julelotteriet vårt. 
Vi hadde fått mange flotte gevinster fra butikker og 
bedrifter i Molde og omegn.

Styret vil rette en stor takk til alle som kom og var 
med på å gjøre dette til en hyggelig kveld. En spesiell 
hilsen til dere som var nye, det var koselig å få møte 
dere. Håper dere vil komme på flere møter.

Tekst: Annlaug Årflot

ROMSDAL

NORILCO Romsdals
medlemstur til Tučepi i Kroatia

Et av medlemstilbudene NORILCO Romsdal kan tilby 
medlemmene sine er en tur til utlandet annethvert 
år. Etter tre turer til Sopot i Polen, ville vi i 2019 prøve 
noe nytt.

Vi var tidlig ute og fikk Svein Rasmussen i Reise og 
Konferanseservice til å finne reisemål vi kunne se 
nærmere på. Han fant en billig og bra tur til oss på 
Bluesun Hotel Alga i Tucepi i Kroatia, et «All Inclusive 
hotell» som viste seg å være midt i blinken når en 
reiser med en stor gruppe. Maten på hotellet var god 
og variert. Det var 28 påmeldte, men grunnet sykdom 
ble vi 20 deltakere.

21. september reiste 20 forventningsfulle NORILCO-
medlemmer fra strålende solskinn på Vigra til usikre 
værmeldinger i Kroatia. Etter et par timers busstur 
kom vi frem til et stort og flott hotell med mange 
basseng og stranda rett nedenfor. 

En liten rast på tur til Makarska
Foto: Sonja Liseth Strand
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Vi våknet heldigvis til sol neste dag, og startet med 
informasjon fra turoperatøren Apollo. På møtet møtte 
vi på en hyggelig dame fra NORILCO Nordland, så  
verden er ikke så veldig stor. (Hei til deg Anne-Mari!) 
Et av forslagene på møtet var en tur til Dubrovnik, noe 
vi allerede på forhånd hadde lyst til. Det var meldt 
regn neste dag, så da bestemte vi oss for Dubrovnik.

Utflukt til Dubrovnik

Det ble en busstur på tre timer før vi var fremme, men 
det var verdt reisetiden. På vei dit var vi en snartur 
innom Bosnia Herzegovina. Dubrovnik er en flott by 
som står på listen over verdens viktigste kulturmin-
ner, og hele gamlebyen er et museum i seg selv. Det er 
også fantastisk utsikt mot havet.

I gamlebyen fikk vi omvisning av en dyktig svensk 
guide. Etter lunsj hadde vi litt tid til å se oss rundt, 
både alene og i grupper. John var den eneste som gikk 
hele byen rundt oppe på bymuren. Det var en historisk 
spasertur med utsikt over landsbyen, mange kirker, 
Minceta-tårnet og andre landemerker i Dubrovnik. 
Det var en opplevelse å få være i en by med så mye 
spennende historie, og få se hvor en del av TV-serien 
Game of Thrones ble spilt inn.

Det var jazzfestival i Makarska, og Jan Inge Melsæter 
kvartett fra Molde med gjesteartist Tricia Boutte 
holdt konsert både på kveldstid og dagtid. Vi delte 
oss i to grupper der den ene var igjen på hotellet og 
koste seg med hotellets musikk og hyggelig prat, og 
de andre dro til Makarska på konsert. 

Å møte likesinnede er viktig 
På turene vi arrangerer har vi fokus på mestring, 
likepersonsamtaler og det sosiale. Det var med flere 
likepersoner på turen. En blir godt kjent når en er 
på en ukes tur, blir trygg og åpner seg på en annen 
måte enn når en møtes bare noen timer av og til. Det 
å kle av seg og ha på badetøy kan for noen være en 
utfordring. Det var flere som kommenterte at det var 
lettere å bade sammen med likesinnede fra NORILCO 
da vi var på stranden. En lekkasje ble ikke et problem 
når alle rundt en visste hva det var. En dame som 
opplevde det sa at det var så godt med all forståelse 
og sympatierklæringer. Det var bare å gå på rommet, 
bytte utstyr og komme tilbake uten å måtte forklare 
noe.  Vi hadde også faglig innhold på turen. Tema 
var lekkasjeproblem, trening og fysisk aktivitet og 
utveksling av erfaring angående utstyr og det å leve 
med stomi.

Nesten hver dag var det en gjeng som gikk de flotte 
turstiene fra Tucepi til Makarska. Stiene var skiltet 
med treningstips underveis. Det var turer med mye 
latter, flere stopp og påfyll av mat og drikke.

Vi var på sightseeing i Makarska og jazzkonsert med 
moldeartistene på en koselig restaurant i utkanten av 
byen, det er ikke hver dag en kan nyte fin musikk og 
god mat i så flotte omgivelser. Kvartetten synts det 
var stas å få en stor gruppe fra Molde som publikum i 
Kroatia. 

Mestringsfølelse
Siste dagen bruke vi til å bade og sole oss på 
stranden. Været hadde heldigvis blitt mye bedre 
enn meldt, så vi hadde fått badet i bassengene og på 
stranda hver dag. Å få sol, varme, bade og være sam-
men med så mange kjekke mennesker gjorde godt for 
kropp og sjel. Det var flere som opplevde at det ikke 
var så skummelt som de trodde å være på stranda i 
badeklær, og som fant ut at nå kan de reise på tur på 
egenhånd også. Det samme var det med flyreisen. 

Tur til Dubrovnik. Bildet er tatt fra bymuren med utsikt over 
borgen og byen. Dubrovnik er også berømt for at store deler
av innspillingen av Game of Thrones foregikk her. 
Foto: John Karlsen Ulrick
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Ikke alle føler seg trygge nok på utstyret og situa-
sjonen rundt det å ha stomi til at de føler de kan reise 
med fly på egenhånd. Det er alltid en lett blanding av 
erfarne og uerfarne reisende på turene. De som føler 
seg trygge er til god hjelp for andre.

Mestring er noe av det viktigste arbeidet vi driver 
med i NORILCO. Det å hjelpe folk med stomi, reser-
voar eller en diagnose til å føle seg trygge i arbeids-
livet, på ferie, bade, fritidsaktiviteter, blant annet. 
Vi oppfordrer dere som føler dere utrygge og har 
begrensninger i livet å bli med distriktsavdelingen 
deres på medlemsturer og delta på medlemsmøter. 
Der vil dere oppleve at det vanskelige kan ufarlig-
gjøres sammen med likesinnede.

Vi landet på Vigra 28.september i strålende sol på 
Sunnmøre, det var siste uken med sol den høsten. Vi 
vil takke deltakerne på turen som var med på å gjøre 
turen til en god opplevelse for alle. En takk også til 
Svein Rasmussen i Reise og Konferanseservice for 
all hjelp vi fikk, og at han stiller opp på kort varsel 
hvis det oppstår situasjoner vi trenger hjelp til. 

Jeg må få med at undertegnede ble invitert i Cockpit, 
og fikk fantastisk utsikt de siste 45 minuttene av 
turen. Jeg fikk se vakre Molde fra luften, og innflyg-
ningen til Vigra var bare magisk. For en natur vi har. 
Å få sitte i cockpit var en fantastisk flott opplevelse, 
selv for en middelaldrende dame. 

Tekst: Annlaug Årflot

Faglig møte

ROMSDAL

Stomikurs i Molde
5. desember arrangerte Lærings og mestringssen-
teret stomikurs i Molde i samarbeid med NORILCO 
Romsdal og stomisykepleierne ved Molde sykehus.  
Det var 15 påmeldte fra både Romsdal, Nordmøre 
og Sunnmøre. Deltakerne var personer med ulike 
stomityper og pårørende.

Dette var første gang det ble arrangert stomikurs 
i regi av Lærings og mestringssenteret i Møre og 
Romsdal, og det var tydelig at dette var et kurs som 
det var behov for.  Stomisykepleier Marthe Reppe 
hadde en gjennomgang om ulike stomityper, og 
stomisykepleier Margunn Austrheim snakket om sto-
miutstyr og sårbehandling ved sår hud. Ernærings-
fysiolog Torunn Melnes informerte om ernæring og 
kosthold for stomipasienter. 

Brukerrepresentant og leder i NORILCO Romsdal, 
Annlaug Årflot, fortalte om hvordan det er å leve med 
stomi, og informerte om NORILCO.

De fleste deltakerne hadde ikke vært i kontakt 
med andre med stomi tidligere, og ga tilbakemelding 
om at gruppesamtalene på slutten av dagen var 
veldig nyttige.

Lærings og Mestringssenteret vil arrangere sto-
mikurs i Molde til høsten. Det vil bli informert om 
kurset på nettsidene til distriktsavdelingene til Møre 
og Romsdal, og på legekontor og poliklinikker. Vi 
oppfordrer alle som føler de har behov for å delta på 
kurset om å søke på neste kurs. Du kan søke selv om 
du har hatt stomi i flere år.

Foto: Annlaug Årflot

Ernæringsfysiolog Torunn Melnes informerte om ernæring og 
kosthold for stomipasienter. 
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Stormøte i Rådhussalen i Molde 
med foredrag av Leila Søderholm

Vi planla lenge å få til et stormøte i Molde for alle 
NORILCO-medlemmer i Møre og Romsdal. Vi håpet å nå 
mange av de med stomi, reservoar eller med en diagnose 
som ikke er medlemmer i NORILCO. Vi ønsket oss også 
besøk av helsepersonell som kunne få litt mer informa-
sjon om NORILCO og de utfordringer målgruppen vår har.

På programmet sto foredrag av Leila Søderholm og 
stand av pasientforeninger som er tilsluttet kreftfore-
ningen, kreftkoordinater, kreftsjukepleier fra Nesset 
og Misund, og stand fra Lærings og mestringssenteret. 
Leverandørene ConvaTec, Coloplast, Welland, Ynolens, 
Essyty og Boots apotek Molde og Ålesund hadde stand.
NORILCO Romsdal, NORILCO Sunnmøre og NORILCO 
Nordmøre hadde stand sammen, der vi skiftet på å stå. 
Vi viste frem NORILCOs aktiviteter fra distriktsavdelin-
gene på PowerPoint.

Folk begynte å strømme til med en gang vi åpnet dørene 
to timer før foredraget. Siden vi ikke hadde påmelding 
var det spennende å se hvor mange som kom.  Mange 
lot seg friste av de flotte fruktfatene vi fikk gratis fra 
dagligvarebutikker i Molde, og etter en kort presentasjon 
av Boots Homecare var det tid for foredraget til Leila 
Søderholm. Da satt det over 100 spente tilhørere i salen.

Populær foredragsholder
Leila Søderholm er et fyrverkeri av en dame som virkelig 
kan formidle. Hennes innstilling til helse og glede i livet 
er enkel og lekende. Hun blander humor med dypeste 
alvor og viser med gjenkjennbare eksempler strategier 
som fungerer for et liv fylt med mer glede. Å lære seg å 
styre hjernen med ulike knep, gjør det enklere å komme 
dit man vil. Hennes evne til å se med humor og positive 
tanker på alle de operasjoner og utfordringer hun har 

møtt var imponerende. Hun har en utrolig energi som 
smittet over på tilhørerene.

Uansett hva man ønsker så har kroppen vår godt av 
aktivitet, søvn og glede. Helse er en helhet og det finnes 
enkle forandringer vi kan gjøre i egen hverdag for å få det 
så bra som mulig.

Hun delte ut ”Leilabuff” og fikk oss opp av stolen til litt 
enkel trim. Hun viste oss med enkle grep hvordan vi kan 
trene og komme i bedre form. Hun fortalte at hun hadde 
gått forbi kulturhuset vårt på vei til hotellet, og fått øye 
på den store trappen der. Å løpe i trapper er god trim, sa 
hun. Så hvis moldenserne ser en gjeng som løper opp og 
ned i trappene er det bare vi som hørte på Leila som er 
ute og trimmer litt.

Hun formidlet traumene hun hadde vært gjennom med 
kreft og en stomi som ikke fungerte, slik at vi følte med 
henne. Mange kjente seg følelsesmessig igjen. Men jeg 
tror ikke at noen av oss har trimmet en hel avdeling i 
trappeoppgangen mens vi var innlagt etter operasjon, 
som Leila ikke overaskende har gjort.

Hun fikk oss til å tenke over hva vi kan gjøre for å tenke 
mer positivt, og hva vi skal gjøre når vi ikke klarer å være 
så positive.

Det var mye humor, og hun fikk oss til å le og å kjenne 
på litt sårhet. Jeg følte at hun traff hele følelseregisteret 
mitt med foredraget sitt. 

Etter foredraget svarte Leila på spørsmål og hadde 
samtaler på tomannshånd med de som ønsket det.  Vi 
hadde satt av en time til likepersonsamtaler og mingling 
som flere benyttet seg av.

Jeg tror mange gikk fra forelesningen med motivasjon, 
kunnskap og mer energi enn de hadde da de kom. Vi har 
fått mange gode tilbakemeldinger både på standene og 
foredraget til Leila.

Et stormøte krever resurser
Vi vil takke sponsorene som gjorde at vi klarte å få det 
til økonomisk. Vi takker også ConvaTec som skaffet oss 
Leila og muliggjorde at vi i Romsdal fikk høre et så godt 
foredrag. Gratis leie av Rådhussalen i Molde gjennom 
Kreftkoordinator Liv Sjørsæter Johanssen hjalp oss mye. 
For å  finansiere foredragsholder betalte hver leverandør 
og apotek for stand, og Sparebanken Møre og Romsdals-
banken sponset med penger. I tillegg fikk vi kr. 10 000,- 
fra «Bli kjentfondet» i Molde nye kommune. Vi rettet mye 
av markedsføringen av arrangementet til de som skulle 
slå seg sammen og danne Molde nye kommune. 

Vi håper vi nådde flere av de som kommer fra dis-
triktene i den nye kommunen, og at de vil komme på 
medlemsmøter i Molde.

Tekst: Annlaug Årflot

Leila trimmer, bildet i bakgrunnen fra da hun hadde stomi
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Dette skjer

For alle aktiviteter, se www.norilco.no

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

Likepersonstelefonen er åpen mellom kl. 10 og 22 alle 
hverdager (også helligdager). Våre likepersoner har taush-
etsplikt 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

Likepersonskurs   
06. – 08. mars. Påmeldingen er avsluttet. 

NORILCO AKERSHUS

Årsmøte   
Tid: 17. mars kl. 18.30
Sted: Lærings/ mestringssenteret LMS  Ahus,  
Nye Nord 4 etg.

NORILCO AUST-AGDER

Årsmøte   
Tid: 24. februar 2020, kl.19.00 
Sted: Sørsvann Kro, Stoaveien 29c, Arendal

Temamøte   
Tid: 10. mars 2020 kl.18.00 til kl.21.00   
Sted: Strand Hotel, Fevik

Foredragsholder: Christian Kersten, forsker og overlege 
ved senter for kreftbehandling SSHF
• Tema: Del 1. Kreft: Fysisk Aktivitet og egeninnsats.
• Del 2. Her kan du stille spørsmål rundt hva som helst om 
 kreft og behandling.
Bevertning og utlodning.
Påmelding til Stian Mørland. Tlf.: 91612862 
E-post: stianmorland@hotmail.com

SENTRALT

NORILCO BERGEN

Årsmøte med medlemsmøte
Tid: 27. februar 2020, kl. 18:30-22:00 
Sted: Krohnhagen kafé og kultursenter  
 - Kong Oscarsgate 54

Etter årsmøtet er det medlemsmøte. Vi håper at du kom-
mer både til årsmøtet og for å høre på Hilde Kleppestø fra 
Kreftforeningen. Det er likepersoner til stede på møtet om 
du ønsker en samtale. Det blir som sedvanlig lett servering 
og om vi får tid - loddsalg.
Saker en vil fremme forslag om, skal være styret i hende 
2 uker før årsmøtet. 
E-post: bergen@norilco.no eller per post til Wenche 
Bjørnarøy, PB 46 – Gudriflaten, 5206 Os

Medlemsmøte NORILCO 
Tid: 26. mars 2020, kl. 18:30-22:00 
Sted: Krohnhagen kafé og kultursenter
 - Kong Oscarsgate 54

Stomisykepleier Vigdis Hanestad kommer.
Mer informasjon kommer senere.

NORILCO NORDLAND

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

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

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

LOKALT

LOKALT
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LOKALT

NORILCO OSLO

Krafttak Mot Kreft- konsert
Tid: 15. mars 2020, kl. 18:00-20:00  
Sted: Engebråten skole

Årsmøte
Tid: 24. mars 2020, kl. 18:30-21:00 

Medlemsmøte
Tid: 28. april 2020 kl. 18:30-21:00  

NORILCO ROMSDAL

Dialog-/Kreftkafé 
Tid: Første onsdag i hver måned
Sted: Sanitetshuset i Molde

Kafeen har også en egen Facebookgruppe (Dialog/Kreft-
kafè). Kafeen er for kreftrammede og deres pårørende

Temakveld
Tid: 16. mars 2020, kl. 18:00-21:00
Sted: Scandic Alexandra, Molde

Kveldens temaer:
• Underholdende foredrag om livsmestring med 
 Steinar Husby
• Brokk ved stomien med stomisykepleier Renate 
 Flenstad Linstad
• Enkel servering

Påmelding innen 10. mars til Annlaug@norilco.no

NORILCO SØR-ROGALAND

Påmeldingsfrist for utenlandstur 
med Ingvars reiser.
Tid: 29. februar 2020

Uforglemmelig tur til Transilvania/Romania fra 15. sept. 
2020. 7 overnattinger, 8 dager. OBS! Påmeldingsfrist: 
første mann til mølla innen 29.02.2020
Besøk Ingvar og Silje hjemme i hjertet av Transilvania, 
hvor folk lever som i gamle dager.
PS: NORILCO-medlemmer fra andre avdelinger har også 
mulighet til å melde seg på.

LOKALT

Formiddagstreffet
Tid:  02. mars, kl. 11:00
Sted: Ostehuset Jåttåvågen

Formiddagstreffet denne gangen finner sted rett overfor 
Viking stadion. Ostehuset er en koselig kafé å møtes på og 
det er lett å komme dit, både med tog og bil.
Som vanlig spanderer vi kaffe/te/kakao, god stemning er 
vi sikre på at våre medlemmer skaper, og ønsker du en mat-
bit, fikser du det selv. Ingen påmelding, bare til å møte opp!
Ansvarlig for dette treffet er Cicel T. Aarrestad.

Turgruppe
Tid:  11. mars kl. 11:00
Sted: Jåttåvågen - Gandsfjorden

Hvor godt kjenner du ditt nærområde? Bli med og utforsk 
nye stier! Oppmøte ved Jåttå togstasjon (en glimrende 
måte å komme dit er å ta toget!). Som vanlig blir det mulig-
het for en koselig drøs i godt lag, lett mosjon, frisk luft 
og forhåpentligvis tid og anledning til en liten tur på kafe 
etterpå. Turen passer de aller fleste - så hiv deg utpå og bli 
med på tur! Turansvarlig er Cicel Aarrestad

I-V-A-R ettersorteringsanlegg - 
"ekskursjon"
Tid:  17. mars 2020 kl. 11:15-14:00
Sted: Oppmøte ved FFO sine lokaler i Luramyrveien 25A 
 kl. 11:15

Hva skjer med søppelet vårt? Hvordan blir det sortert? 
Vi ønsker å lære mer om ettersorteringen og se hvordan 
anlegget virker. Vi er en gruppe som genererer en del 
avfall og det kan være greit å vite hvor dette blir av, om 
vi sorterer riktig, hva kan vi gjøre annerledes m.m. Inkl. 
servering). NB! ikke tilrettelagt for rullestol NB! Maks 20 
deltakere – første mann til mølla! Påmeldingsfrist for 
medlemmene våre er 12. mars. 
Epost: sor-rogaland@norilco.no eller til sms 482 26 088. 
NB! HUSK NAVN PÅ DELTAKER!

NORILCO VEST-AGDER 

Onsdagsturer
Tid: kl. 11:00 
Sted: 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.

For alle aktiviteter, se www.norilco.no



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

NULeder
Camilla Tjessem • 986 11 160
ungdom@norilco.no

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

Informasjon

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
Helge Ivar Muggerud  • 952 14 951
helge.ivar.muggerud@ebnett.no 
Jarand Kittilsen • 913 16 930
jarand.kittilsen@gmail.com 

DRAMMEN
Arild Tollefsen • 993 89 848
ariltol@online.no
Arnt Otto Nilsen • 405 27 800
arntotto@hotmail.com

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

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

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

OSLO
Cathrine Wien • 920 15 011
c_wien@hotmail.com  
Jorid Haavardsholm • 992 69 815
lpt.oslo@norilco.no

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

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

SØR-ROGALAND
Marianne Reve
948 28 053 • sor-rogaland@norilco.no
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 likepersons-
 leder ikke står spesifisert

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

Distriktsleder      Likepersonleder

02013 / 240 22 224 www.norilco.no post@norilco.no

KONTAKTINFO

LIKEPERSONSTELEFON:

TAST 2



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


