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Hei alle sammen!   
  Ottestad, 17. mars 2020 
 

Beklager på det sterkeste at vi måte avlyse årsmøte på torsdag 

den 12. mars på Kilde i Løten og håper på forståelse for dette.   

Vi fikk en melding fra NORILCO sentralt dagen før årsmøte at 

årsmøter/medlemsmøter ikke kunne gjennomføres i disse tider 

og måtte avlyse alle samlinger inntil videre grunnet Korona. 

Håper det ikke var mange som sto og ventet utenfor døren på 

Kilde denne kvelden. Vi gjorde et tappert forsøk på å nå flest 

mulig på telefon i nærmiljøet rundt årsmøtestedet for å melde om 

dette. 

Tirsdag kveld 17. mars ble det avholdt telefonmøte med 

NORILCO sentralt og flere lokalavdelinger. Her ble det tatt opp 

hvordan avdelingene skal forholde seg i denne perioden som vi 

ikke pr. dato ser noen utgang på. Fikk også beskjed om at vi 

kunne ta årsmøte i forbindelse med en senere samling av våre 

medlemmer. Dette kan ta litt tid før vi kommer i gang igjen. Alt er 

avhengig av at Koronaen reiser sin vei.  

Når det gjelder bestilling av utstyr vi trenger fra Bandasjist/ 

Apotek, så har vi en bønn om at vi ikke må hamstre utstyr. Det 

skal være nok til alle.  Det skal kun bestilles utstyr for 3 måneder 

av gangen. Det vi må ta hensyn til er at bestillingstiden kan bli 

noe lenger, - så vent ikke til dere har godt tomt for utstyr før ny 

bestilling gjennomføres. 

HELFO har sendt ut meldinger til Bandasjist/Apotek om hvordan 

de skal forholde seg ved bestilling av utstyr. Dette grunnet 

forsyningssituasjonen. Det vil si at varene kommer til Norge, men 

kan ta litt lenger tid enn det som tidligere var. 
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I disse tider er det nok flere som sitter alene i hver sin stue og 

ikke har noen å snakke med og kanskje lurer på veldig mye. Vi 

anbefaler å ta kontakt med Likepersontjenesten i NORILCO lokalt 

eller til NORILCO sentralt. På lokalt plan har vi Wenche Th. 

Rønningen som sitter som Likepersonsleder hos oss. Hun er å 

treffe på tlf. 97528815 eller du kan ta kontakt med leder i 

NORILCO Hedmark v/Inger Johanne Heggelund på tlf.95182661 

som kan hjelpe deg og videreformidle om nødvendig. 

Ellers så er hele styret disponible til å ta kontakt med – dersom 

det er ting Dere lurer på.  Vi skal gjøre vårt beste til å informere 

Dere alle sammen med bladet vårt «Øss i Milla». 

Til slutt må jeg be alle tar vare på hverandre, slik at vi kommer 

oss gjennom denne Koronatiden på best mulig måte. 
 

Beste hilsen fra 
 

Inger Johanne Heggelund 

Leder av NORILCO Hedmark         hedmark@norilco.no 
 

 

Informasjon fra Stomisykepleier Elisabeth Nomerstad: 

 

Mediq Norge AS har besluttet å gjennomføre strukturelle 
endringer i selskapet, noe som dessverre medfører at klinikkene 
våre i Bergen og Tønsberg, samt representantene i Hedmark og 
Oppland (som er Lene og meg), blir overflødige og lagt ned/ sagt 
opp fra 23.mars. 
Som kunde hos Mediq får du fortsatt bestilt dine varer hos 
kundeservice og levert varene på døra som før, men den 
personlige oppfølgingen i distriktet uteblir da dessverre.  
Om noen av dere jeg har hatt kontakt med ønsker svar på noe, 
må dere fortsatt ta kontakt - jeg har samme telefonnr. som før.   
Eventuelt hjemmebesøk må imidlertid avtales spesielt. 
MEN - jeg ønsker, og har trua på, at jeg om kort tid kan dukke opp 
igjen med samme service og oppfølging, men med en annen 
arbeidsgiver i ryggen! 
Ta godt vare på hverandre - vi talas! 
 

Hilsen Stomisykepleier Elisabeth 

mailto:hedmark@norilco.no


3 

 
 



4 

Kjære, Norilco venner!  
 
 
Vi i Helseartikler står klare til å hjelpe deg som er stomioperert. 
Hos oss treffer du sykepleiere og hjelpepleiere med høy 
kompetanse. Vi er din lokale leverandør av stomiutstyr, 
inkontinensutstyr og ernæring. Vi tar imot blåresepter/e-
resepter.  
Hvorfor bør du velge oss?  
Jo, fordi; vi alltid har tid til deg – vi har taushetsplikt – vi er 
spesialister med over 30 års erfaring – vi tar hjemmebesøk – vi 
samarbeider godt med andre helseaktører som 
hjemmesykepleien, stomisykepleiere m.m. - vi leverer varene 
gratis til deg, enten pr post eller levert på døren.  
I disse tider hvor KORONAVIRUS styrer mye av vår hverdag, så 
har også vi tatt våre forholdsregler i forbindelse med dette. Vi ber 
deg om å bestille varer i god tid, men IKKE HAMSTRE! Vi holder 
butikken åpen man-fre kl. 9-16, men du kan gjerne ringe inn din 
bestilling av varer på tlf. 62415410 eller bestille på e-post: 
post@helseartikler.nhn.no. 
Velkommen til oss! 
 
 
Gamle Trysilveg 1, 2414 Elverum 
Tlf 62415410 
post@helseartikler.nhn.no 
www.banda.no 
 
NORMALT KOPIERER VI «ØSS I MILLA» I FARGER PÅ KREFTFORENINGENS 

KONTOR I HAMAR. DA DETTE KONTORET FOR TIDEN ER STENGT, BRUKER VI 

DEN MULIGEHETEN VI HAR, OG KOPIERER I SORT/HVITT. 

 

Styret i NORILCO Hedmark 2019: 

Funksjon Navn Mobil e-mail 
Leder Inger J. Heggelund     951 82661 inj-gun@online.no 
Nestleder Birger Helstad   951 85481 anne-birger@fam-helstad.com 
Kasserer Jan Harald Bjerkvik 926 57643 kontaktharald@hotmail.com 
Sekretær Kjell Erik Andersen 474 16306 kjerik-a@online.no 
Besøksleder Wenche Th. Rønningen 975 28815 
Styremedl Jan Rustad 901 81272 embergl@online.no 
Styremedl. Øyvind Hermansen 976 55790 perherma@online.no 
Egen mail til NORILCO Hedmark:   Hedmark@norilco.no 
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