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Svir ikke, 
lett å fjerne

Brava® kleberfjerner spray
Rask og enkel fjerning av hudplater

Produktnavn Artikkelnr. Antall i esken Volum

Brava kleberfjerner spray 120105 1 50ml

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

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

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

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

Navn: 

Adresse: 

Postnr./Sted: 

Telefon: 

E-post: 

Signatur: 

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

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

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

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

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

Norilco Nytt
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ConvaTec Norway AS • Postboks 6464 • Etterstad • 0605 Oslo
Tlf.: 800 30 995 • www.convatec.no ESTEEM  
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Hvorfor bruke saks når du kan 
modellere deg til bedre tetning?
Finnes i vårt en-dels og to-dels sortiment.  

• Enkel å bruke
• Hudvennlig
• Tetter og forebygger lekkasje

Kontakt vår sykepleier så hjelper vi deg 
med å � nne produkter for deg.
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STYRELEDER JANE HALVORSEN

E-post jane@norilco.no

Kjære leser! 

Nå holder du andre utgave av NORILCO-Nytt for 
2020 i hånden. Denne lederen er veldig spesiell å 
forfatte. I skrivende stund er NORILCO og resten 
av Norge og verden i Corona-beredskap. NORILCO 
representerer mange medlemmer som er vurdert til 
å være i risikogrupper som kan være ekstra sårbare. 
Dette tar vi på alvor.

Etter intern risikovurdering i NORILCO valgte vi å 
avlyse alle kommende arrangementer foreløpig ut 
april 2020. Dette er en tung avgjørelse, men fra våre 
medlemmer har vi fått mange gode tilbakemeldinger 
på nettopp dette valget. Hvor lenge det varer vet jeg 
ikke, men at dette vil påvirke organisasjonen hele 
året er sikkert. Mange har bruk for NORILCO selv 
om vi ikke har fysiske aktiviteter. Våre likepersoner 
er klare til å møte dere over telefon. Ta kontakt med 
oss om du trenger noen å prate med. Jeg håper våre 
medlemmer slipper billig unna smitten.

Mars er måneden for internasjonal tarmkreftkam-
panje. Mange tarmkreftpasienter dør, eller får større 
skader. De får ikke diagnosen tidsnok. Dette er svært 

alvorlig, og vi vet at mange av dere medlemmer er 
berørte. Det må forskes mer på all sykdom i mage 
og tarmregionen, så vi kan øke både overlevelse og 
livskvalitet for de som lever med diagnosen. NORILCO 
vil øke kunnskapen rundt tarmkreft. Tabuet rundt 
sykdommen har kommet veldig frem nå i mars og vi 
må få til en holdningsendring. Og vi trenger din hjelp 
til det!

Annlaug som dere møter i bladet er ei av de som 
bygger ned tabuer rundt det å ha pose på magen. Hun 
har gjennom mange år som tillitsvalgt hjulpet flere av 
våre medlemmer med spørsmål og utfordringer med 
sin egen åpenhet og som likeperson. Les den fine 
artikkelen vi har om henne her. 

Selv om Corona-viruset nå preger Norge sterkt, 
planlegger vi aktiviteter utover høsten. Familiesa-
mlingen og 30+ samlingen kommer helg etter helg i 
september. Her får våre medlemmer fra hele landet 
møte hverandre. Les mer om samlingene i bladet. Ser 
vi deg der?

Varm vårhilsen fra Jane

Leder
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NORILCO TARMKREFT

Den internasjonale 
tarmkreftmåneden
I hele mars markeres den internasjonale tarmkreftmåneden. Hvert år 
rammes 4500 kvinner og menn av tarmkreft. Tarmkreft er nå den nest 
hyppigste årsaken til kreftrelatert død! Likevel finnes det færre behand-
lingsformer for tarmkreft enn det gjør for andre kreftformer. NORILCOs 
viktigste arbeid for tarmkreft er å rette fokus mot utfordringer knyttet til 
det å sjekke tarmen, å leve med tarmkreft og belyse viktigheten av forsk-
ning på tarmkreft for å gi gode behandlingsalternativer.



Tarmkreft
– Den unnvikende sykdommen
Mange tarmkreftpasienter dør, eller får større skader, fordi de ikke får 
diagnosen tidsnok. Det tok flere år før Bernt de Klerk fikk rett diagnose 
etter mange ulike tester og innleggelser.

Tekst: Margrethe Gustavsen Foto: Privat

- Det er svært få som får tynntarmkreft, og enda 
færre unge. Da jeg fikk diagnosen var jeg den 
eneste under 50 år i Vest-Agder som fikk den 
det året, påpeker Bernt de Klerk.

Antakelig gikk han med kreftsvulsten i noen 
år, og var til og med innlagt på sykehus uten 
at de fant det ut. 

- Jeg var mye syk og gikk med konstant 
«røykhoste» fra november til april, selv om 
jeg aldri har røkt. Jeg hadde også mye løs 
avføring, hadde blod i avføringen, var kvalm 
og kastet opp. Men jeg er i underkant av 40, så 
jeg skjønner at de ikke begynner med en hypo-
tese om at det er kreft. De må jo ta utgangspunkt i 
de mest sannsynlige årsakene, sier de Klerk.

Tolket prøven selv
En av grunnene til at de til slutt fant ut at han hadde 
kreft var at han gikk til CT jevnlig etter han ble oper-
ert for nyrekreft i 2015. Disse testene viste at det var 
noe på leveren. Opprinnelig trodde de at det var noe 
godartet, men de Klerk var ikke overbevist. 

- Er det ett råd jeg kan gi, så er det faktisk å se alle 
prøvesvarene selv. Jeg gjør det, så jeg kan sette meg 
ned og se hva de har skrevet. Radiologen som tolket 
svarene fra CTene sa bare at det ikke var forenlig 
med nyrekreft, og hadde ikke tanke for at det kunne 
være en annen kreftform. Han tolket det han så i 
leveren som noe ufarlig. 

De Klerk har ikke utdannelse i medisin, og måtte 
jobbe litt for å komme gjennom prøvesvarene, hvor 

resultatet av CTen var beskrevet. Han er glad for at 
han likevel så på resultatene selv, og ikke slo seg til 
ro med svaret som ble gitt.

- Første gangen var det mye googling, for det er mye 
faguttrykk, men det blir lettere etterhvert. Det er 
lurt å følge det opp hvis man har plager man ikke blir 
kvitt, og generelt følge opp egen helse, sier han

Fant ikke svulsten
Da de Klerk ble så syk at han ble innlagt tok de yt-
terligere tester, men selv da var det svært vanskelig 
å finne ut hva slags kreft det var snakk om.

NORILCO TARMKREFT
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- Etter en innleggelse hvor jeg hadde kastet opp til 
jeg besvimte, utredet de meg for metastase. Det var 
starten på en lang og omfattende prosess for å finne 
hovedsvulsten. De klarte ikke å finne den med CT. De 
fant noen spor i en biopsi, men de måtte ned i halsen 
flere ganger før de fant den, forteller de Klerk.

Vanskelig å stille rett diagnose 
ved tarmkreft
Det er flere årsaker til at mennesker blir diagnostisert 
for sent med tarmkreft. Men den kanskje viktigste 
grunnen er at symptomene ikke er så enkle og en-
tydige å tolke. 

- Problemet med å diagnostisere tarmkreft er at 
symptomene både er så vage, og likner mye på andre 
svært vanlige mageplager. Som regel er det heldigvis 
ikke farlige sykdommer. Samtidig kan det jo være 
kreft, sier lege og leder for det nasjonale screening-
programmet for tarmkreft, Øyvind Holme. 

Han har ledet et prøveprosjekt som viser noe av 
problemene med å diagnostisere tarmkreft. 

- Av de vi testet som hadde kreft hadde 25 % blod i 
avføringen. Men av de som hadde blod i avføringen 
hadde bare 2 % kreft, forteller Holme. 

Selv om man har blod i avføringen er altså sannsyn-
ligheten likevel lav for at kreft er årsaken. Og 
fraværet av blod kan heller ikke brukes til å utelukke 
at pasienten har kreft.

- Symptomene er altså lite å stole på. Det er grunnen 
til at vi vil ha screening, påpeker han.

Holme tror at vi kan redusere død av tarmkreft med 
25 prosent med screeningprogrammet, hvor de skal 
teste alle i Norge over 55 år.

Tarmkreft får for lite oppmerksomhet
Det er imidlertid flere grunner til at mange ikke får 
riktig diagnose tidsnok. Spesielt når man tar i be-
traktning at tarmkreft er en av de vanligste kreftfor-
mene, etter bryst- og prostatakreft. 

- Det er et problem for oss at det er for få kliniske 
studier av tarmkreft. Vi vet at det er et hierarki av 
sykdommer, men jeg vet ikke om det er problemet 
her, sier han.

Et eksempel på forskning som har potensiale til å 
være svært viktig, er forskningen på hvilke gener 
som fører til opphopning av krefttilfeller i enkelte 
familier. Her er det bare 1/5 av tilfellene hvor man i 
dag har funnet årsaken.

- Om lag 20 prosent av de som får kreft har en arvelig 
komponent, men det er bare 5 prosent som har et 
kjent gen, eller en genkombinasjon vi vet kan føre til 
tarmkreft, forteller han.

I tillegg til manglende forskning, er det også for 
mange som venter lenge før de tar opp tarmprob-
lematikk med legen. En av årsakene er at oppmerk-
somheten omkring tarmkreft ikke står i forhold til 
utbredelsen av sykdommen. Holme håper at screen-
ingprogrammet også øker bevisstheten i resten av 
befolkningen. 

- Jeg syns vi skal ha aller mest fokus på å holde oss 
friske, men det er viktig med åpenhet rundt sykdom. 
Hvis det er sånn at manglende oppmerksomhet om 
sykdommen er en grunn til at flere dør, kan screen-
ingprogrammet være med på å øke bevisstheten 
omkring tarmkreft, sier han.

Om lag 20 prosent av de som får kreft har en arvelig 
komponent, men det er bare 5 prosent som har et kjent 
gen, eller en genkombinasjon vi vet kan føre til tarmkreft

NORILCO TARMKREFT
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Vi leger bryr oss ingenting om 
problemene dine sitter i tarmen 
eller et annet sted!
En stor del av hverdagen til NORILCOs medlemmer er preget av tabuet 
rundt en kroppsdel, nemlig tarmen! Hvor ofte hører vi egentlig noen 
snakke om tarmen i løpet av en dag?

Tekst: Malin Svinndal Foto: Kristoffer Myhre

De fleste av oss snakker minst mulig om organet som 
er knyttet til avføring og lukt. Og rødming følger som 
regel dersom tarmen skulle lage ukontrollerte lyder. 
NORILCO har forsøkt å komme til bunns i tarmens 
tabu ved å snakke med Kaveh Rashidi om tarm og 
tarmkreft. Så hvorfor er tarm og tarmkreft så tabu?

- Det er mange faktorer som sammen skaper tabu. 
Tarmen er kjent som et «skittent» organ, og et vi ikke 
er spesielt stolt over eller ønsker å prate om. Og selv 
om tarm og tarmkreft er tabubelagt, så tror jeg at 
det blir bedre for hver dag som går, sier Rashidi.

Det må snakkes om tarm i offentligheten
Det å drive med folkeopplysning er noe Rashidi alltid 
har brydd seg om og som lege er han genuint opptatt 
av at folk skal ha så god helse som mulig. Han tror det 
er mye å vinne på å løfte tabubelagte sykdommer og 
fjerne myter og usannheter. For tiden er han opptatt av 
hvordan man på best mulig måte kan overføre viten-
skapens svar på helsespørsmål til hver enkelt pasient.

- Jeg syns det er viktig å skille mellom det som er 
vitenskap og det som bare er velmenende synsing 
om helse.

Rashidi mener det er mye som kan gjøres for å moti-
vere pasienter og leger til å snakke mer om tarm og 
tarmkreft.

- Det viktigste er at det snakkes om tarmkreft i 
offentligheten så det blir normalisert. Både enkelt-
personer, politikere og mediene må snakke om det!

Sykdommer har ulik prestisje
Det kan virke som at de sykdommene som får mest 
oppmerksomhet i samfunnet også er de som det er 
mest akseptert å snakke om. Rashidi kjenner godt til 
at forskjellige sykdommer har ulik prestisje i samfun-
net og mener det er veldig synd.

- Ingen velger å være syk, det er jo ikke koblet til 
hvem man er som menneske at man får tarmkreft. 
Tarmkreft tar dessverre mange leveår fra befolk-
ningen, men med fokus på å oppsøke lege når det er 

NORILCO TARMKREFT
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faretegn kan mye behandles tidligere, på et stadium 
der det kan kureres.

Tenk at legen din har sett det før
Et av Rashidis budskap er at man ved økt fokus på 
å oppsøke lege ved faretegn kan starte behandling 
av sykdommen tidligere og på et stadium hvor den 
kan kureres. Likevel har fastlegen truffet mange 
som opplever det som flaut å fortelle om plagene i 
tarmen. For mange sitter det rett og slett langt inne å 
be om hjelp, selv om det kan redde livet! Men der er vi 
alle forskjellige. Rashidi har en klar oppfordring til de 
som opplever faretegn og plager i tarmen.

- Tenk at legen din ser disse tingene hele tiden. Selv 
om det er ubehagelig og oppleves flaut er dette 
hverdagslig for legen.

Rashidi opplever at nordmenn flest har god kunnskap 
om tarmhelsa si og at de er gode til å lytte til krop-
pen sin. Mange møter en terskel og flauhetsfølelse 
ved det å kontakte legen for å snakke om plagene i 
tarmen.

- Tabu-problemet kommer vel først hvis man føler at 
noe er galt, men så oppsøker man ikke hjelp på grunn 
av sjenanse. Det er noe vi må få slutt på, for vi leger 
bryr oss ingenting om problemene dine sitter i tar-
men eller et annet sted!

Men synes egentlig forfatterlegen selv at tarm og 
avføring er en naturlig ting å snakke om?

- Jeg har nok et noe lettere forhold til tabuer enn 
folk flest, jeg har både skrevet og snakket mye om 
tabubelagte temaer. 

Kanskje henger det også sammen med at Rashidi har 
verdens beste fastlege som han kan snakke med om alt. 

Vi nordmenn oppfordres til å ta en titt i toalettskålen 
når vi har gjort vårt fornødne. Men hvor ofte sjekker 
Rashidi selv hvordan det står til i skålen?

- Å ta en titt i skålen hver eneste gang husker jeg nok 
ikke på. Men at man har et bevisst forhold til hvordan 
frisk avføring skal se ut, og at man merker når det er 
noe galt, det er kjempeviktig!

Stadig flere nordmenn får tarmkreft og man ser en 
økning i tarmkrefttilfeller blant yngre. Mange med 

tarmkreft sier at de i ettertid skulle tatt faresignaler 
fra avføringen på alvor. Hva ville Rashidi gjort hvis 
han opplevde noen av tegnene på tarmkeft?  

- Jeg ville nok ha blitt livredd og stressa, hvis jeg mis-
tenkte det hos meg selv. Kjenner jeg meg selv rett så 
hadde jeg bestilt time hos fastlegen sporenstreks!

Til kjente og kjære og familie og venner vil han gi et 
viktig og godt råd dersom de opplever endringer i 
avføringen.

- Ta turen til fastlegen! 

Når det ikke finnes mer behandling å gi
Ekspertpanelets leder Halfdan Sørbye har tidligere 
uttalt til Dagens Medisin at tarmkreftpasienter fort 
kommer dit at det ikke er mer behandling å gi. Det 
finnes færre behandlingsalternativer for tarmkreft 
enn det det gjør for mange av de andre kreftformene. 
Hvis man kommer dit at det ikke finnes mer behan-
dling å gi er det viktig å legge en plan i samarbeid 
med helsepersonell, ifølge Rashidi. Det er ellers 
vanskelig å gi generelle råd på et så alvorlig tema.

- Jeg tenker det lureste man kan gjøre er å legge en 
plan sammen med kreftavdelingen og fastlegen, da 
er man i trygge hender. Samtidig er det viktig å sky 
unna behandlere som lover mer enn de kan holde, for 
eksempel alternative behandlere.

Myter og usannheter
Mange tarmkreftmedlemmene i NORILCO lurer på 
hva som er trygt å spise og om kostholdet kan for-
verre sykdommen. Rashidi avkrefter at du kan gjøre 
kreften verre.

- Å si at kostholdet kan "forsterke kreften" er feil. Et 
godt kosthold er viktig av mange grunner, spesielt 
hvis man har kreftsykdom, men det finnes dessverre 
mange myter omkring det at man kan "spise kreften 
verre" som ikke er sanne.

Igjen påpeker han viktigheten av å ha god dialog med 
både fastlegen sin og kreftavdelingen. Den behan-
dlingen som finnes i det norske helsevesenet er i 
utgangspunktet den beste og mest kvalitetssikrede 
på markedet. 

-  Ellers er det mange dårlige alternativer, men hør 
med fastlege og kreftavdeling før du gjør noe!

NORILCO TARMKREFT
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1. Planlegg dobesøket og si fra hvordan det går.
2. Tilpass legeturen etter hva du finner i doskåla.
3. Ta hensyn til varselet om at tarmkreft er den nest vanligste kreftformen i Norge.1

4. Vær forberedt på tidlige symptomer på tykk- og endetarmskreft.
5. Ta med nødvendig kunnskap for å kunne hjelpe deg selv og andre.
6. Ta trygge valg. Gjenkjenn fiberrik mat, spis sunt og få nok mosjon.
7. Bruk kart og kompass. Orienter deg hos helsepersonell og på gode nettsider.
8. Si fra i tide, husk det er ingen skam å ha tarmkreft.
9. Spar på info om endrede dovaner og søk hjelp hos legen din.

Drit, 
se 
og dra

Husk at tidlig diagnose gir bedre prognose!2 

Les mer på drittvett.no.

Merck Norge, Drammensveien 123, 0277 Oslo

202002-O
N

C
-10-v.01Referanser

1. Cancer Registry of Norway. Cancer in Norway 2018 - Cancer incidence, mortality, survival and prevalence 
 in Norway. Oslo: Cancer Registry of Norway, 2019.
2. Simon K. Colorectal cancer development and advances in screening. Clin Interv Aging 2016;11:967-76.
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NORILCO 30+ samling

30+ samling 2020
En samling med fokus på det sosiale, erfaringsutveksling, den gode 
samtalen og faglig innhold. Årets 30+ samling arrangeres 11.-13. september, 
og er i år lagt til Color Line Konferansecruise til Kiel

Vil du møte mennesker som forstår hvilke utfordringer 
og seiere du har i hverdagen? Da er du velkommen til 
å søke om plass til NORILCOs 30+ samling! Dette er 
en samling for deg som er over 30 år og som føler at 
du er sånn ca. «Midt i livet».  Søknadsfrist 1. mai 
 
Programmet starter kl. 11.00 ombord på skipet, opp-
møte på Cruisekaia i Oslo 11. september kl. 10:30. 
 
Egenandel: kr. 1500,-* De som kan dele en dobbellugar 
får kr. 250,- i avslag per person. 

* Egenandelen inkluderer: 
• Tur/retur hjem – Oslo 
• Båtreise Oslo - Kiel tur/retur i 3-stjerners 

 innvendig lugar  
• 2 x frokostbuffé 

• 1 x lunsjbuffé inkl 1 mineralvann, samt kaffe/te 
• 1 x 3-retters cruisemeny 
• 1 x eveningbuffé 

Lunsj i Kiel eller om bord på skipet lørdag, må hver 
enkelt ordne med og dekke selv.  

For å søke om plass må du: 
 
• Være medlem i NORILCO. Medlemskontingent skal 

være registrert betalt innen påmeldingsfristen, og 
du kan ikke ha utestående gjeld til NORLCO. 

• Ha gyldig reiseforsikring (Reiseforsikring gjennom 
kortselskap er ikke gyldig reiseforsikring ved  
gruppereise) 

• Ha gyldig pass 
• Være selvhjulpen, eller ha med ledsager som selv 

dekker sine kostnader. 

Vi har begrenset antall plasser: Medlemmer med 
diagnose eller operasjon blir prioritert. Ved ledig 
plass kan pårørende få delta. 

Endelig program blir sendt ut til de som har fått plass 
på samlingen. Det er obligatorisk å delta på det opp-
satte programmet i konferanserommet. All shopping 
og spabehandlinger med mere må foregå på fritiden. 

Vi håper du har anledning til å være med oss på en 
uforglemmelig opplevelse! 

Les mer på norilco.no og ta kontakt med følgende
dersom du har noen spørsmål angående samlingen: 

Annlaug Årflot, E-post: annlaug@norilco.no  Mobil: 994 54 022 
Katinka Hauge, E-post: katinka@norilco.no  Mobil: 905 89 427 

Odd Magne Bekkelund,E-post: Oddmagne@norilco.no Mobil: 906 52 394 



JEG VIL 
BLI TRYGG

For vareprøver eller ytterligere informasjon, ta kontakt med: 

Salts Healthcare Limited  Telefon: +47 22 09 94 41 

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

 @SaltsHealthcare    SaltsHealthcare    SaltsHealthcare

Personer som lever med stomi, slik som Andrea, fortalte 

oss nøyaktig hva de forventer av den ideelle posen, og vi 

lyttet. Våre designere brukte deres tilbakemeldinger til å 

utvikle vårt hittil mest innovative produkt.

Leveres i 3 farger – svart, hvit og sand. CONFIDENCE® BE 

har en rekke spesielle egenskaper.

  BLI AKTIV og tørr med et vannavstøtende trekk

  BLI TRYGG på at posen ikke vil miste formen, sige ned 

eller loe

  BLI STILLE med et trekk som ikke knitrer CONFIDENCE® BE For alt du vil bli

LEVERES NÅ OGSÅ MED 
SOFT KONVEKS HUDPLATE!

Recognising Salts research 
into healthy peristomal skin

® Registered trade mark of Salts Healthcare Ltd. © Salts Healthcare Ltd 2019. Products and trade marks 

of Salts Healthcare Ltd are protected by UK and foreign patents, registered designs and trade marks. 
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Vinterleir 2020
Vinterleiren i år var på Sjusjøen, helgen 30.jan – 2.feb.

En varm, fin hytte ventet ungdommen som var på vei med buss og noen i 
personbil. Styret stod for middagen til deltagerne, og tradisjonen tro så 
ble det taco torsdag. En koselig kveld med spill, gode samtaler og musikk. 
De fleste hadde vært med før, mens noen var med for aller første gang. 

Tekst: Kristine Johannesen, på vegne av styret for NORILCOs Ungdom



NORILCO VINTERLEIR 2020

Aktiv utedag
Fredag morgen var det litt overskyet, dagen kanskje 
mange har gledet seg til! Curling stod på program-
met, noe flesteparten ble med på. De som var mest 
ivrige på ski dro en tur til Hafjell og storkoste seg der. 

Etter litt opplæring og et raskt kurs i hvordan curling 
foregikk, var det klart for konkurranse. Er det noe 
som er sikkert, så er det et enormt konkurransein-
stinkt i gjengen. 

Da vi kom tilbake fra curling, var vi så heldige at 
Elisabeth, en representant for en leverandør, holdt et 
fint og lærerikt foredrag som handlet om hverdag og 
samliv med stomi. Hun hadde også tatt med seg litt 
forskjellig stomiutstyr som vi fikk se på. 

«The one and only»
Lørdag var det tid for både ski og aktiviteter. De som 
var mest ivrige på ski dro til Hafjell. Halvparten ble 
igjen på hytta for morsomme lagkonkurranser. Det 
ble laget gruppenavn og det ble bygd tårn av spa-
ghetti og marshmallows. Vinnere av kortstokkstafett 

ble kåret, og det ble bygd snømann. Selv om sola ikke 
strålte, så var humøret på topp blant deltagerne. Vi 
koste oss med grilling av pølser til lunsj ute. 

Etter flere konkurranser, ble det kåret en vinner. Det 
var stor jubel da vinnerlaget ble kåret. Laget «The 
one and only» besto av Camilla Tjessem, Bjørg Ellinor 
Østrem, Kine Svindland-Kvamsø, Åge Andre Kvalvik 
og Patrik Riise.

To ferskinger
Malin Smith-Strøm er nå for gammel til å delta på 
familiesamlingene. Dette var første leir med ung-
domsgruppen. Hun syntes det var veldig gøy, så det 
blir nok flere turer med ungdomsgruppa!

Det var også første leir for Bjørn Sverre Stensås. 

- Jeg nølte ikke med å melde meg på. Var litt nervøs, 
men det gikk veldig fort over. Curlingen var veldig 
gøy, det er morsomt å prøve noe nytt. Alt i alt så har 
det vært en fantastisk sammenkomst, der vi møttes 
og kunne snakke om hva som helst, sa han.

innhold i posen

Salts stomikrage

ingen
lekkasje

ingen
lekkasje

Recognising Salts research 
into healthy peristomal skin

For vareprøver eller ytterligere informasjon, ta kontakt med: Salts Healthcare Limited 

Telefon: +47 22 09 94 41 E-post: vigdis.hannestad@salts.co.uk  www.salts.co.no

@SaltsHealthcare   SaltsHealthcare   SaltsHealthcare

Kan være med på å hindre 
lekkasjer og sår hud 

® Registrert varemerke som tilhører Salts Healthcare Ltd. © Salts Healthcare Ltd 2020. Produkter og varemerker som tilhører

Salts Healthcare Ltd er beskyttet av lover om patenter, designrettigheter og varemerker i Storbritannia og resten av verden.

SALTS
STOMIKRAGE

Salts stomikrage er en unik stomikrage som er 

med på å gi en lekkasjefri barriere rundt roten

av stomien – en utrolig enkel, men likevel 

innovativ måte å hjelpe pasienter med alle typer 

stomier til å unngå rød, sår og kløende hud.

Salts stomikrage kan hjelpe til med å hindre at 

avføring kommer i kontakt med huden, og siden 

den passer til alle størrelser og typer av stomi,

er det den ideelle løsningen for alle pasienter – 

enten de bruker 1-delt eller 2-delt, flate eller 

konveks plate – kragen gir store muligheter for

å stoppe lekkasjer for godt.

  Sterk, behagelig og hudvennlig hydrokolloid

  Myk og fl eksibel krage – ideell størrelse og høyde

   Kan også brukes på ovale stomier

18389 Norway Stoma Collar A5L Ad.indd   1 06/01/2020   15:16
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Annlaug Årflot, volding som gjorde moldenser av seg 
for 29 år siden, bor i en hjørneleilighet på Kringsjå, 
med storslagen utsikt til fjord og fjell.

Når vi inviteres inn og setter oss i den koksgrå sofaen 
i stua, sender solnedgangen et gyllent skjær inn. Her 
bor Årflot med mann og en sønn etter at eldstemann 
flyttet ut.

Årflot forteller om egen veg før og etter stomioper-
asjonen, slik hun også skal gjøre på kurs for stomiop-
ererte i Molde 5. desember.

Hadde Crohns sjukdom
– Jeg var helt fortvilt og trodde jeg kom til å få store be-
grensninger i livet mitt da jeg fikk stomi, forteller hun.

Før operasjonen hadde hun slitt i mange år med 
Crohns sjukdom, en kronisk betennelse i mage- og 
tarmsystemet. Så var det under utredning ved St. 
Olavs for 21 år siden at legene fryktet tarmen skulle 
sprekke, og hasteopererte henne. Da hun våknet, 
hadde hun fått pose på magen.

– Det skjedde på kort varsel. Jeg var ikke forberedt 
og taklet det dårlig, forteller hun.

– Men nå ville jeg aldri gått tilbake til slik jeg hadde 
det før. Når jeg står opp om natta og tømmer posen, 
husker jeg alle nettene med kramper, stadig feber og 
frostrier. Jeg hadde ikke noe liv, kunne aldri planlegge 
noe eller reise. Nå kan jeg gjøre det meste, det trengs 
bare litt planlegging av og til.

Rundt 20.000 har stomi
57-åringen er en av 18-20.000 i Norge med stomi, 
basert på tall fra Helfo (Tallene fra Helfo viser til 
samlet uttak av produkter på blåreseptlisten, Red. 
Anm.) Ordet stomi betyr åpning, og er en kunstig 
åpning i mageregionen hvor enden av tarm eller 
urinveier trekkes 3-4 cm ut. Enden sys fast til huden 
slik at det blir en liten rød «tut». Innholdet i tarm 
eller urinveier tømmer seg da i en pose man fester 
til stomien. Posen skifter eller tømmer man med ulik 
hyppighet, bl a ut fra om det er tynntarm, tjukktarm 
eller urinveier som er lagt ut.

Da Årflot ble operert, jobbet hun som lærer på Sellanrå. 
Etter operasjonen var hun sikker på at hun aldri mer 
kunne gå på foreldremøter eller delta på noe sosialt.

Livet tar ikke slutt om man får 
pose på magen. For mange er 
det da det begynner
Annlaug Årflot taklet veldig dårlig å få utlagt tarm etter en haste-
operasjon for 21 år siden. – Men i dag er livet veldig fint. Jeg ville 
aldri gått tilbake til slik jeg hadde det før. Det var ikke noe liv.

Byline: Marit Heiene / Romsdals Budstikke 

FIKK LIVET TILBAKE: 
– Veldig mange av begrensningene stomipasienter føler, 
sitter i hodet. Faktum er at mange får livet sitt tilbake ved å 
få «pose på magen», etter problem med mage og tarm i åre-
vis, sier Annlaug Årflot, leder i pasientforeninga NORILCO 
Romsdal. Hun snakker ut fra erfaring, etter år med opera-
sjoner, sjukehusinnleggelser og dårlig allmenntilstand.
FOTO: Kjell Langmyren
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Fortvilet – men fikk nytt håp
Årflot ble dessuten sendt heim fra Trondheim uten 
å ha fått opplæring i å skifte pose sjøl, siden stomi-
sjukepleieren var bortreist. Og da heimesjukepleien 
kom og heller ikke kunne dette, trodde hun det var 
veldig vanskelig, at hun aldri ville klare å skifte pose sjøl.
– Da var jeg fortvilet. Men så kom jeg i kontakt med 
Torill Lange på Molde Helse og sjukepleie. Hun gjorde 
at jeg fikk livet mitt tilbake. Jeg hadde bare sett be-
grensningene. Hun viste meg mulighetene.
Like etter en stomioperasjon kan det komme ekstra 
sterk lukt og mye lyder. Ingen fortalte den daværende 
36-åringen at dette ikke ville fortsette livet ut.  
Før hun altså møtte Lange.

Litt etter litt gikk det bedre, med støtte, vegledning 
og oppmuntring. Lange fikk også tak i en dame som 
kom heim til henne fra NORILCO, pasientorganisa-
sjon for stomiopererte.

– Det besøket hadde stor verdi for meg, sier Årflot i dag.

Vendepunkt på fotballkamp
En viktig milepæl kom da Aker Stadion åpna i april 1998:

– Gleden da jeg var på den fotballkampen og opplevde 
at det gikk bra med stomien – det var helt fantastisk! 
Det samme skjedde 17. mai. Jeg hadde bunad, sto 
midt i folkemengden og kjente jeg begynte å få panikk. 
Men så tenkte jeg at jeg ikke trengte å være redd 
lenger, at «dette går veldig bra.»

Det verste er lekkasje
Bekymringene Årflot følte ute blant folk, er det 
mange med stomi som opplever. Noe av det verste er 
lekkasje fra posen, med tilhørende lukt:

– Hvis du er i selskap og får lekkasje, blir du veldig 
fortvila. Det er en grusom opplevelse. Men i NORILCO, 
blant likesinna, gjør det ingen ting om man får en le-

kkasje. Man behøver ikke forklare, bare si at man har 
fått lekkasje, og skifte, sier Årflot – og legger til at 
ikke alle med stomi opplever lekkasjer.
Stomi-utstyret er veldig viktig: 

– Det blir en del av kroppen vår. Vi er avhengige av at 
det funker, og må alltid ha det med.

Problemet er at ikke alle helsepersonell har kom-
petanse på stomi og stomiutstyr, heller ikke alltid 
heimesjukepleien. Det gjør at stomien ikke alltid 
håndteres rett, og at pasienter kan få dårlig opp-
læring. Begge deler kan gi lekkasjer, sår hud og 
fortvilelse.

I tillegg kommer at man i dag raskere blir sendt heim 
fra sjukehus, mens man før fikk ligge i flere uker etter 
operasjonen.

– Altfor kort liggetid gjør at flere enn før får problem 
når de kommer heim, sier Årflot.

Stor svikt – men dyktige i Molde
På landsbasis er det en stor svikt i helsetjenesten 
hva gjelder opplæring av stomiopererte, mener 
Årflot. Derfor ønsker NORILCO pakkeforløp for 
denne pasientgruppa.

– Men på kirurgen A i Molde har mange sjukepleiere 
god kompetanse. Molde har også dyktige stomis-
jukepleiere som er flinke å lære opp pasientene.

Kan få god hjelp
Årflot har siden 2001 vært lokallagsleder for NORILCO 
Romsdal. Foreninga har i dag 177 medlemmer. – Men 
mange med stomi er ikke med, de vet ikke om oss, og 
vet ikke hvor de kan få hjelp når ting ikke fungerer. 
Ingen må sitte heime med lekkasje og tro at det er 
normalt. Vi kan hjelpe med å finne rett kompetanse, 
sier Årflot, som er opptatt av at folk lærer å skifte 
egen stomipose. – Det gir frihet!

Hun oppfordrer dem som vil vite mer eller dele 

Folk må få lov å synes at de har det forferdelig når de 
nettopp har fått en stomi. Det er en reell tapsopplevelse. 
Men livet kan altså bli veldig bra likevel!
  Annlaug Årflot
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erfaringer, til å kontakte henne.

Brenner for pasientfellesskapet
Sjøl brenner hun for pasientforeninga: – Jeg har 
NORILCO i hjertet mitt. Foreninga har hatt utrolig 
stor betydning i livet mitt. Jeg lever et veldig bra liv i 
dag på grunn av alt jeg har opplevd og hjelpen jeg har 
fått fra andre medlemmer.

Møter, turer og fellesskap
NORILCO har medlemsmøter der de informerer 
om stomi. De driver likepersonsarbeid der kursede 
medlemmer besøker nyopererte eller personer som 
skal opereres, på sjukehuset eller heime.

– På medlemsmøter og turer får man møte andre i 
liknende situasjon. Vi har masse humor og har det 
trivelig sammen. Og de som vil snakke om stomien 
eller sjukdom har lov til det. Det er litt av meningen 
med en pasientforening, at en får snakke med noen 
som forstår og kan gi råd, sier Årflot.

«Kjempeheldig i Norge»
Hun peker ellers på at vi er «kjempeheldige i Norge», 

med mange gode produkt som det offentlige i andre 
land ikke dekker. Og når myndighetene prøver å 
fjerne produkt fra lista, jobber NORILCO for å hindre 
det. For hvis produkt forsvinner fra Helfo-lista, for-
svinner de fra markedet etter hvert.

– Rett utstyr som passer kroppen din er viktig for å slippe 
lekkasjer og dermed for å føle seg trygg, sier Årflot.
NORILCO med drøyt 5.000 medlemmer har Face-
book-sider der medlemmer kan melde inn problem 
og få hjelp, eller dele erfaringer.

– Nylig var det ei som skrev om hvor traumatisk og 
vanskelig livet var da hun fikk stomi for to år siden. Hun 
hadde ikke noe håp om et godt liv. Nå to år etter var det 
en solskinnshistorie om hvor godt livet var å leve.

Varig eller midlertidig
I snitt gjøres i Norge rundt 2.000 operasjoner årlig 
der ny stomi konstrueres, ifølge Helfo. Rundt halv-
parten er ment som permanente, resten som midler-
tidige. Særlig en del kreftpasienter med stomi får 
dette som midlertidig løsning. Men ifølge NORILCO 
blir en del midlertidige stomier likevel varige.

Mange som får stomi, er folk med mage- og tarm-

– Jeg har NORILCO i hjertet mitt. Foreninga har hatt utrolig 
stor betydning i livet mitt. Jeg lever et veldig bra liv i dag 
på grunn av alt jeg har opplevd og hjelpen jeg har fått fra 
andre medlemmer.
    Annlaug Årflot

ARRANGERER KURS: F.v. Margunn Austrheim, Astrid Ljøkjell 
Solem, Torunn Melnes og Marthe Reppe. (Annlaug Årflot, 
leder i NORILCO Romsdal, deltar også.) FOTO: PRIVAT

BLIR DEL AV KROPPEN: – Stomi-utstyret er veldig viktig, 
det blir en del av kroppen vår. Vi er helt avhengige av at det 
fungerer, og må alltid ha det med oss, sier Årflot. Den runde 
plata festes til huden rundt stomien. FOTO: MARIT HEIENE  



sjukdommer, som ulcerøs kolitt og Crohns sjukdom. 
Det gjaldt også Annlaug Årflot.

– Mange med slik sjukdommer har ikke livskvalitet i 
det hele tatt. Noen må på do inntil 30 ganger i døgnet, 
og må gjennom operasjoner og stadige sjukehusopp-
hold. Mange kunne fått et mye bedre liv med stomi. 
Men de vil ikke. Noen sier de heller vil dø, sier hun.

En grunn til frykten er bekymring for lukt og sjener-
ende lyder. – Men de som likevel får stomi, opplever 
ofte mye bedre livskvalitet når ting etter hvert 
fungerer som de skal.

Kan oppleves dramatisk
For en som våkner etter en kreftoperasjon, derimot, 
og har fått stomi i tillegg, kan det være mer drama-
tisk. Når de ikke har hatt problem med mage og tarm 
før, føler de heller ingen gevinst med stomi. De skal 
takle kreft, redselen med dette, og i tillegg stomien.

Årflot understreker at folk med stomi kan ha svært 
ulik helse ellers. Noen er i full jobb, springer på fjellet 
og lever som vanlig. Andre er uføre med plager der 
stomi bare er en del av bildet. Og mange sliter med 
ekstrem utmattelse.

Trenger ambassadører
NORILCO-lederen viser til at mange kjendiser har 
stått fram med brystkreft og prostatakreft og 
bidratt til å fjerne tabu rundt sjukdommer som var 
tabu før.

– Vi i NORILCO trenger ambassadører som vil stå 
fram og bidra til å bygge ned tabuer rundt stomi. 
Hvorfor skal vi skamme oss? Hadde vi ikke hatt 
stomien, hadde mange av oss ikke vært i live i dag. 
Alle har en tarm, hvorfor kan vi ikke snakke om den, 
spør hun.

– Livet tar ikke slutt med en stomi, det er da det 
begynner for mange.

Hun legger til: 
Folk må få lov å synes at de har det forferdelig når de 
nettopp har fått en stomi. Det er en reell tapsopplev-
else. Men livet kan altså bli veldig bra likevel!

PS: NORILCO har arrangement for barn og foreldre, 
egen ungdomsorganisasjon med leirer «der ung-
dommene ofte får venner for livet», og arrangement 
for folk midt i livet, og for eldre. NORILCO Romsdal 
bidrar på kreftkafé i Molde med flere andre aktører.

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



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. 

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

16%

Ingen
oppfølging 1 gang 2 ganger

18%

26%

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.

Kompetanse og omsorg - rett hjem
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NORILCO DETTE SKJER

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

Vi gjør oppmerksom på at alle aktiviteter kan bli avlyst på 
kort varsel grunnet den pågående koronasituasjonen vi i 
skrivende stund står overfor. 

NORILCO BERGEN

Medlemsmøte
Tid: 7. mai 2020, kl. 18:30-22:00  
Sted: Krohnhagen kafé og kultursenter,  
 Kong Oscarsgate 54

Underholdning ved Stein Olav Stendal og Tor Olav 
Sønnervik med «Cohen og Eg».
Mer informasjon kommer senere

NORILCO OSLO

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

Ut på tur 
Tid: 25. april 2020, kl. 11:00-15:00

30+ samling
Tid: 5. mai 2020, kl. 17:30-20:30 

Medlemsmøte
Tid: 26. mai 2020, 18:30-21:00 

NORILCO Oslos sommertur
Tid: 13. juni 2020, kl. 11:45-15:00

KORONA-TILTAK

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

NORILCO SØR-ROGALAND

Styremøte 
Tid: 20. april 2020, kl. 18:00-22:00

LMS-kurs på sus
Tid: 28. april 2020, kl. 9:00-23:55 

LMF-kurs på sus
Tid: 30. april 2020, kl. 9.00-16.00 

Formiddagstreffet
Tid: 4. mai 2020, kl. 11:00
Sted: Jordbærpikene Jærhagen, Klepp

Denne gangen ønsker vi velkommen til et møte med deg 
som har tid, lyst og anledning til et møte over en kaffekopp 
eller lunsj på Jærhagen kjøpesenter. Vi spanderer kaffe/
te/kakao. Maten spanderer du på deg selv. Her trenger 
du hverken god kondis eller regnklær for å være med, det 
holder at du rett og slett har lyst til å slå av en prat med 
andre medlemmer. Ta gjerne med deg strikketøyet om du 
føler for det. Ingen påmelding, bare til å møte opp. Som 
alltid ledet av en kurset likeperson. Ansvarlig for treffet 
denne gang er Marianne Reve

Formiddagstreffet
Tid: 8. juni 2020, kl. 11:00
Sted: Hauen Kro, Egersund

Velkommen til å være med på formiddagstreffet, du som 
har tid, lyst og anledning til et møte over en kaffekopp eller 
lunsj. Norilco tar på spanderbuksa og betaler for drikken, 
lunsjen står du selv for. Her trenger du hverken god kondis 
eller regnklær for å være med, det holder at du rett og 
slett har lyst til å slå av en prat med andre medlemmer. 
Ta gjerne med deg strikketøyet om du føler for det.
Ingen påmelding, bare til å møte opp. Ansvarlig for treffet 
denne gang er Mona Marthinussen.

NORILCO VEST-AGDER 

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

Ta med litt mat og drikke, for vi har spisepause ca. kl. 12.00 
Etter pausen er vi tilbake til start rundt kl. 13.00 Turene er 
ikke krevende og vi har ikke værforbehold!
Alle i NORILCO er velkomne. Turene er i samarbeid med 
Kreftforeningen.

LOKALT

LOKALT



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
Cicel T. Aarrestad
905 79 755 • 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
Liv Jorunn Skjelfoss • 900 66 220
ostfold@norilco.no
Alvin Frode Holm• 454 81 943
holm2303@msn.com  

* 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


