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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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Tlf.: 800 30 995 • www.convatec.no ESTEEM  

 CONVATEC PRODUKTER

TM

 
+

 CONVATEC PRODUKTER
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 CONVATEC PRODUKTER
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Finnes i vårt en-dels og to-dels sortiment.  

• Enkel å bruke
• Hudvennlig
• Tetter og forebygger lekkasje

Kontakt vår sykepleier på 800 30 995
så hjelper vi deg med å � nne produkter 
for deg.
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STYRELEDER JANE HALVORSEN

E-post jane@norilco.no

Kjære leser! 

Dette ble en merkelig vår og ja, det blir kanskje et 
merkelig år. Koronapandemien kom raskere enn 
forventet. Alt ble veldig usikkert, og for å få kontroll 
på smittespredningen valgte myndighetene å stenge 
ned samfunnet. På få timer måtte vi i NORILCO rette 
oss etter myndighetene og stanse all aktivitet grun-
net koronapandemien.

I skrivende stund har vi fortsatt ikke fått begynne 
med aktiviteter hvor vi møter hverandre fysisk. Vi 
følger situasjonen nøye og håper vi kan få en noe mer 
normal høst. Vi vet at mange av våre medlemmer 
er i risikogruppe og har vært ekstra mye alene i det 
siste. Å ha noen å prate med er viktig. Selv om vi ikke 
kan møtes fysisk er likepersontjenesten tilgjengelig 
via telefon. Ta kontakt om det er noe du lurer på eller 
bare trenger en prat.

Når vi i NORILCO møtes har vi som tradisjon å møtes 
fysisk under aktivitetene. Å samle og møte mennesker 
er kanskje noe av det vi er best på. Våre tillitsvalgte 
og frivillige har møtt denne pandemien med stor 
respekt og prøvd å gjøre det beste ut av det. Ord 
som Teams, Zoom og Skype har plutselig blitt en del 
av dagligtalen vår. Noen har gitt medlemmer video-

tilbud om kaffemøter over Teams, andre har tatt en 
telefon til medlemmer. Det er prøvd ut ulike ting for 
å gi medlemmene våre et godt tilbud, men vi er nok 
fortsatt best på å møtes fysisk. 

Ungdommen er NORILCOs fremtid. I denne utgaven 
kan du møte noen av våre flotte unge tillitsvalgte. 
Dette er personer som allerede har mye erfaring med 
sykdom, og er de som skal drive denne organisasjonen 
videre. Mange ungdommer er i etableringsfasen og 
noen av de skal leve med en diagnose gjennom et helt 
arbeidsliv og voksenliv. Ungdommen har en sterk og 
viktig stemme for å kunne gi våre medlemmer en god 
hverdag. Vi takker for deres innsats og engasjement. 

I 2021 er NORILCO hele 50 år. Dette skal markeres 
stort gjennom hele året. Vi planlegger nå for fullt for 
å vise frem NORILCO på en verdig og god måte. Men 
vi er avhengig av hjelp fra dere. Har du noen gode 
minner fra NORILCO du vil dele med oss? Ta kontakt 
med oss så vi får inn historier. Gled dere til 2021, det 
gjør jeg. 
 
Jeg gleder meg igjen til vi igjen kan møtes som nor-
malt. Jeg savner en god klem. 

Sommerhilsen fra Jane

Leder
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NORILCO STOMIST OG LIKEPERSON

Stomist og likeperson
i coronatider
Noen beskrivende tanker rundt det å være "stomist" 
og likeperson ufrivillig avskåret fra å utøve tjeneste

Tekst: Espen Stang Foto: Privat

Corona; søkte man på internett for et halvt år siden, 
kom det antagelig først opp at det er latinsk for 
krans eller krone. I astronomien er det betegnelsen 
på det yttre laget i en stjernes atmosfære, "skya" en 
ser rundt sola på bilder av en solformørkelse. Ellers 
forbandt folk flest nok corona mest med en type 
jordbær, eller en meksikansk øl, gjerne med en båt 
av lime i flasketuten. Saker vi forbinder med liv og 
glede. For å strekke det litt langt kan vi stomister si 
vi har vår private, lille corona på magen. En corona 
som for mange har vært livreddende og, om ikke 
annet, gjort livet lettere å leve. I løpet av få måneder 
har dette forandret seg brutalt. Istedenfor å være 
navnet på noe livbringende, har corona blitt betegn-
elsen på en mikroskopisk djevel som har skapt en 
makroskopisk epidemi. En pandemi den moderne 
verden aldri sett maken til, så surrealistisk at en får 
følelsen å delta i en dårlig katastrofefilm.

Likepersonstjenesten er ikke stengt! 
NORILCO er basert på at vi sammen hjelper hverandre. 
Plutselig ble mye av dette grunnlaget borte. Dette 
skrives rundt 20. april. Mye kan ha endret seg innen 
du leser det, men per i dag er det besøksforbud på 
sykehusene, og vi kan ikke samles til medlemsakti-
viteter. I Oslo hadde vi gledet oss til at Camilla og 
Glenn skulle komme og prate for oss i slutten av april, 
og jeg så fram til å lede Oslogjengen på vandring 

langs Alnaelva. Senere i sommer skulle vi på cruise 
med rekebuffet i Oslofjorden. Alt måtte avlyses. 
Heldigvis er det ikke verre enn at dette kan gjenopp-
tas "bare" vi kommer tilbake til mer normale tider. 
Langt verre er det at vi må avlyse mye av likepersons-
arbeidet. 

Det heter seg at det aldri er så galt at det ikke er 
godt for noe. Hva godt som kan komme ut av corona-
krisa er for tidlig å si, men noe godt kom ut av at jeg 
fikk tarmkreft og stomi. Jeg ble likeperson! Det å 
være likeperson gir meg utrolig mye, men nå står jeg 
plutselig på sidelinja. 

Besøksforbudet på sykehusene er nødvendig og 
fullt forståelig, vi kan ikke risikere å smitte pasienter 
eller noen av de flotte menneskene som jobber der. 
Samtidig er det utrolig vondt å tenke på alle de vi 
så gjerne skulle hjulpet. Som nyoperert er man på 
sitt mest sårbare. Alt er nytt og ukjent, en trenger 
all hjelp og støtte en kan få. Det å ligge der uten 
besøk fra hverken familie eller venner må være en 
enorm påkjenning. Det hadde da vært så godt å 
kunne komme og i det minste fortelle litt om hvordan 
det er å leve med kreft eller stomi. Jeg savner 
denne følelsen av å kunne være til hjelp, jeg savner 
håndtrykket og smilet jeg får når jeg går ut etter et 
besøk, og den store, gode klemmen jeg fikk da jeg 

For å strekke det litt langt kan vi stomister si vi har 
vår private, lille corona på magen. En corona som 
for mange har vært livreddende og, om ikke annet, 
gjort livet lettere å leve. 
    Espen Stang



Jeg savner denne følelsen av å kunne være til hjelp, jeg 
savner håndtrykket og smilet jeg får når jeg går ut etter 
et besøk, og den store, gode klemmen jeg fikk da jeg nylig 
traff igjen en jeg hadde besøkt tidligere.
      Espen Stang
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nylig traff igjen en jeg hadde besøkt tidligere. Tenk 
at Kari og Ola, som endelig har kommet over sine 
sosiale sperringer og funnet ut at det er naturlig å 
gi hverandre en klem, plutselig må tilbake til det å 
holde, ikke bare en naturlig, men en pålagt avstand. 
Vi får inderlig håpe vi ikke er varig hemmet. Heldigvis 
er likepersonstelefonen betjent. Bruk den! Har du 
behov for en prat, eller vet du om noen som kan ha 
nytte av det, ring 02013 og tast 2. Da kommer du til 
likepersonstelefonen som er betjent fra 10 til 22 alle 
hverdager. Fra NORILCOs hjemmeside kan du også 
søke opp din avdeling og den lokale likepersonstje-
nesten.  Likepersonslederen vil sørge for at du får 
kontakt med en likeperson som best mulig passer 
dine behov. Slik det er nå vil nok kontakten i første 
omgang skje via telefon, e-post eller sosiale medier, 
men ligger forholdene til rette kan det kanskje også 
gjøres hjemmebesøk. 

Nå som det er pause i medlemsaktivitetene er det 
desto mer viktig å være aktiv på andre måter. Kom 
deg ut og nyt solas livbringende corona.  Riktignok 
må jeg innrømme at jeg kan irritere meg over alle 
som plutselig har "infisert" naturen. Selv på mine 

umerkede, "hemmelig" stier i Østmarka, der jeg og 
kona tidligere var helt for oss selv og kunne nyte 
naturens stillhet og ro, opplever vi nå at det er 

"coronaturister". Men, det gjør bare at jeg blir 
utfordret til å utforske nye turområder, så igjen, 

ikke noe er så galt et det ikke er godt for noe. 

Stomi ingen risikofaktor
Er det ellers noe vi må være ekstra påpas-
selig med? Vi blir ikke lettere smittet enn 
andre. Her er det bare å forholde seg til 
rådene og passe på.  Men, er vi mer utsatt enn 
andre for å få et alvorlig sykdomsforløp? Her 

skal jeg være forsiktig med å uttale meg. Det 
bør overlates til den medisinske ekspertisen, 

men stomi er i seg selv ingen risikofaktor. De av 
oss som har hatt kreft og er ferdig behandlet og 

kreftfrie har heller ikke større risk enn andre for at 
corona skal gi alvorlig sykdom. Når det gjelder de 
som er under kreftbehandling og får cellegift og/
eller immunhemmende medisiner kan det være det 
annerledes, en del havner nok i gruppen som omtales 
som å ha en underliggende sykdom. Det samme kan 
gjelde en del av de som har inflammatoriske tarm-
sykdommer, igjen særlig da de som går på immun-
hemmende medisiner. Videre er jo mange av oss der 
i livet at vi utfra alder er definert å være i risikogrup-
pen. En god del er til og med så godt voksne at noen 
mente de ikke er verdt å prioritere i en krisesituasjon. 
En kan bli provosert av langt mindre!

Gjør vi det riktig her i Norge? Eller er Sverige mer 
fornuftige som brutalt lar seg slå gule og blå i håp om 
raskere å komme tilbake i god gammel form? Når jeg 
skriver dette i slutten april, har vi så smått begynt å 
åpne opp samfunnet igjen. Vil dette fungere, eller blir 
det en boomerang som fører til økt smitte? Det er 
for tidlig å si, men personlig synes jeg det viktigste 
er at vi står samlet rundt de råd som gis og benytter 
dugnadsånden vi er så stolte av. Tanken om at etter-
som jeg ikke føler meg syk, så jeg representerer ikke 
noen fare, kan fort bli farlig.  

Coronatall…krefttall
Samtidig er det viktig å sette det hele i en større 
sammenheng. Coronaviruset er svært smittsomt og 

Uansett, vi må si som Jahn Teigen: "Jeg tenker 
opp når jeg er nede for jeg er en optimist"
    Espen Stang



kan være dødelig. De først sykehusinnleggelsene i 
Norge var i begynnelsen av mars, og per 21. april er 
182 døde. Det betyr grovt sett rundt 100 døde per 
måned. Vi har vært heldige i Norge og det kan være 
fare for at dette tallet vil øke, men til sammenligning 
bli nær 100 nordmenn diagnostisert med kreft per 
dag!  Mange blir friske, men i 2017 døde drøyt 11000 
av kreft, dvs godt over 900 per måned! Av de 11000 
døde var det over 1200 som døde av tarmkreft, og 
nær 400 som døde av blærekreft. Hvor mange det 
er som er alvorlig syke av inflammatoriske tarmsyk-
dommer har jeg ikke tall på, men det er anslått at 0.5 
- 1.0% av landets befolkning har ulcerøs kolitt eller 
Crohns sykdom. Dette er store tall. Det er derfor 
viktig å spørre seg om våre pasientgrupper blir tatt 
vare på slik de skal i disse coronatider? Vi må håpe 
og tro det, men mange havner nok på ventelister. 
Senest i dag kom det skriv fra Kreftforeningen der 
de støtter tiltakene som er innført, men samtidig 
påpeker hvor viktig det er at alle alvorlig syke får et 
forsvarlig tilbud. En del av oss er brukerrepresentan-
ter i brukerråd og -utvalg ved ulike sykehus, og f.eks. i 
NAV. Vi kan ikke ta opp enkeltsaker, men føler dere at 
det er ting rundt behandling og oppfølging som ikke 
fungerer, kan dere kontakte sekretariatet. De har 
oversikt hvem som har slik oppgaver. Er det noe dere 
vil vi skal ta opp på vegne av brukerne, gi sekretari-
atet et tips, så tar de det videre.

Fluer, virus og Jahn Teigen
Uansett, vi må si som Jahn Teigen: "Jeg tenker opp 
når jeg er nede for jeg er en optimist". Vi må håpe 
og tro den tid kommer da det eneste negative en 
forbinder med corona er en liten hangover og ei 
solbrent panne etter litt for mange Coronas en på fin 
dag i sola. Og kanskje en og annen sjelden liten lek-
kasje fra coronaen på magen. Det er vi vant til, og det 
kan vi leve med. Kjenner dere forresten den opprin-
nelige årsaken til at meksikanerne satte en bit lime i 
flasketuten? Det var ikke, slik jeg trodde, på grunn av 
smaken. Nei, hensikten var å hindre at fluene invad-
erte ølet, akkurat slik vi nå prøver å hindre at corona-
viruset invaderer samfunnet. Vi får inderlig håpe man 
klarer å finne effektiv medisiner og at det utvikles 
vaksiner som tar limebiten sin funksjon og en gang, i 
ikke alt for fjern framtid, stopper viruset fra å gjøre 
enda mer skade.

Helt til sist vil jeg takke og hedre alle de flotte men-
neskene som holder samfunnet i gang. Det være seg 
om de jobber innen helsevesenet, i kollektivtrafikken, 
i butikken, som reholdere eller i renovasjonsetaten, 
og alle de andre yrkene vi så lett tar for gitt. Dere gjør 
en fantastisk jobb!  

Din lokale leverandør  
av forbruksmateriell  
på blå resept
Norengros har ansatte med spisskompetanse innen 
medisinske forbruksvarer og kan veilede deg til å 
finne det riktige produktet til ditt behov. Vi leverer 
bla utstyr innen sår, stomi, inkontinens, kateter og 
ernæring. Vi er opptatt av at du som kunde skal 
være trygg på dine produktvalg. 

Norengros setter dine  
behov og forventninger 
i fokus

VI TILBYR:

• Rask og enkel bestilling

• Fraktfri levering hjem  
 på døren

• Informasjon og veiledning  
 ved personlig fremmøte  
 eller pr. telefon

• Opplæring og produktinfo

• Produktnyheter og  
 vareprøver

• Ansatte med  
 helsefaglig bakgrunn

• Medarbeidere med  
 taushetsplikt og stort  
 fokus på diskresjon

• Vi samarbeider med  
 store anerkjente  
 leverandører

www.norengros.no/ 
blaresept

Helse Annonse blåresept 100x297 Stolpe.indd   1 17.01.2019   10:14
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70.000 kroner overført til 
Sergey Smirnov i St. Petersburg.
I forbindelse med vårt hjelpearbeid til den russiske stomiorganisasjonen ASSKOL 
ble vi kjent med Sergey Smirnov. Da vi traff ham på slutten av 1990-tallet var Sergey 
12-13 år gammel. Sergey var født med lukket endetarm (analatresi) og åpen blære 
(epispadi). På grunn av dette fikk Sergey raskt anlagt både colostomi og urostomi. 
Han ble forlatt av foreldrene sine etter fødselen og han ble tatt hånd om av sine 
besteforeldre.

Tekst og intervju: Knut Ellingsen, leder av Russlandsprosjektet 1993-2010

NORILCO startet med hjelpesendinger til St. Peters-
burg i 1993. Årsaken var at helsevesenet i Russland 
var i full oppløsning etter kommunismens fall noen 
få år tidligere. Sergey hadde ikke mulighetene til å få 
nok sterile katetere til urostomien. NORILCO sendte i 
de første årene flere kartonger med katetere til 
ham. I Norge ville Sergey ha fått plastiske 
operasjoner for å få konstruert penis. 
I kontakt med russiske leger ble det 
lovet at Sergey kanskje kunne få 
en slik operasjon i Russland. Men 
det offentlige ville ikke dekke 
utgiftene ved et privat hospital. 
Hovedstyret i NORILCO startet da 
en innsamling slik at Sergey kunne 
få hjelp til å betale for operasjonen. 
Dessverre viste det seg etter noen år 
at Russland ikke hadde kunnskap til å 
gjennom-føre en slik operasjon. Til sam-
men hadde vi samlet inn ca. 70.000,- kroner. 
Hovedstyret bestemte da at pengene allikevel 
burde tilfalle Sergey, som hjelp blant annet i hans 
utdannelse. Da siste overføring av penger til Sergey 
ble sendt i januar i år er det naturlig å spørre Sergey om 
hans situasjon i dag.

-De siste fem årene har NORILCO sendt deg totalt ca. 
70.000,- norske kroner til din bankkonto i St. Peters-
burg. På hvilken måte har den økonomiske støtten 
hjulpet deg og forbedret din livssituasjon?
Jeg er i dag 32 år og ble uteksaminert fra St. Petersburg 
Universitet innenfor fagene økonomi og diplom i sosialt 
arbeid. Mange takk til NORILCO for den store økono-
miske støtten til meg. Hjelpen har betydd mye for meg 
til blant annet å kjøpe stomiutstyr. I Russland er dette 
veldig dyrt. Mine besteforeldre er pensjonister med lav 

pensjon. Hjelpen har gjort at jeg har fått en ordentlig 
utdannelse. 

-Hva slags arbeid har du i dag?
Akkurat nå er jeg hjemme på grunn av corona-viruset. 

Til vanlig arbeider jeg for borgere med forskjellig 
typer funksjonshemninger.

-Hvordan er din helsesituasjon i dag?
Min helsesituasjon er ganske normal 

i dag, men jeg har jo to poser på 
maven. Dessverre går jeg sjelden ut. 
Mine leger vil ikke operere meg mer. 
Sjansene for komplikasjoner er for 
store.

-Bor du fremdeles hos dine beste-
foreldre?

Ja, jeg bor hos bestemor Lydia. Bestefar 
døde for få år siden. Lydia ber meg hilse til 

alle i NORILCO for den økonomiske støtten vi har 
mottatt.

-Er du i kontakt med den russiske stomiorganisasjonen 
ASSKOL?
Ja jeg er stadig i kontakt med Ella Viktorovna Balobina 
i ASSKOL. Hun kjenner godt til mine problemer,  og hva 
jeg trenger av utstyr. Hun er til god hjelp for meg.

-Har du venner på din alder med stomi?
Nei dessverre så kjenner jeg ingen på min alder med 
stomi.

Intervjuet med Sergey er gjort per elektronisk post i 
april 2020.



NovaLife TRE hudplater er utviklet 
for å holde huden naturlig sunn

NovaLife TRE hudplater 
Bidrar til å holde huden 

din naturlig sunn

Flat • Soft Convex • Convex •2-delt hudplater

• Fester godt og er enkel å fjerne
• Bidrar til å absorbere stomi output og svette 
• Bidrar til å beskytte huden mot fordøyelsesenzymer
   ved å opprettholde hudens naturlige pH-nivå  

Før bruk, vennligst les bruksanvisningen for informasjon om tiltenkt bruk, kontraindikasjoner, 
advarsler, forholdsregler og instruksjoner.
Dansac logoen, NovaLife og TRE er varemerker tilhørende Dansac A/S. ©2020 Dansac A/S

For mer informasjon eller vareprøver, ring 66 77 66 50 
eller send en e-post til kundeservice.norge@dansac.com
For å abonnere på vårt nyhetsbrev, registrer deg på www.dansac.no/nyhetsbrev

Stoma 
Skin 
Soul
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NORILCO familisamling

Invitasjon til årets familiesamling!
Vi har den store gleden av å invitere deg og din familie til familiesamling 
på Quality Hotel Sarpsborg torsdag 3. - 6. september!

Samlingen arrangeres for barn med stomi, misdann-
elser eller sykdommer i tarm eller fordøyelsesorganer, 
og deres foreldre og søsken. Helgen vil bli fylt med 
faglige innlegg, erfaringsutveksling, bade- og leke-
land, overraskelser og vi i Foreldregruppa garanterer 
som vanlig mye moro! 

Tema for samlingen i år er hverdagsaktivitet. 
Hvordan kan barn og ungdom delta i fritidsaktivi-
teter på best mulig måte?

Samlingen starter kl. 18.00 torsdag 3. september og 
programslutt er ved lunsj ca. kl. 13.00-14.00 søndag 6. 
september.

To representanter fra NORILCOs Ungdom deltar på 
samlingen.

Vi gjør oppmerksom på at NORILCO følger retnings-
linjene vedrørende Koronasituasjonen fra Folkehelse-
instituttet til enhver tid. Endringer kan forekomme 
og samlingen kan derfor bli avlyst. Alle søkere vil bli 
kontaktet om det blir endringer.

EGENANDEL
Betalt egenandel innen forfallsdato samt betalt 
kontingent for 2020 for alle deltakere over 15 år er en 
forutsetning for å kunne delta på samlingen.

Egenandel barn (under 18 år): 500 kr*
Egenandel voksne: 700 kr*

*Egenandelen inkluderer opphold, måltider, inngang 
til treningsrom, Badeland og Superland, og billigste 
reise til og fra samlingen for alle i familien.

Har du vansker med å betale egenandel ,ta kontakt 
med oss så skal vi prøve å hjelpe dere.

REISE
Hotellet ligger i Bjørnstadveien 20 i Sarpsborg, og er 
mulig å komme til med både bil, buss og tog. 
Ved tilbud om plass vil du få tilsendt praktisk infor-
masjon om blant annet bestilling av flybilletter, som 
vi bestiller gjennom Reise og Konferanseservice. 
Flybillettene må bestilles innen 20 juli for at reiseby-
rået skal rekke å bestille billettene før sommerferien. 
Deltakerne skal motta sine billetter innen 1. august.

Andre reiseutgifter refunderes ved fremvisning av 
gyldige kvitteringer og bilag på reiseregningsskjema 
i etterkant av samlingen.

PÅMELDING
Påmeldingsfrist er 1. juli.
Påmeldingen er bindende, det vil si at betalte 
egenandeler ikke kan kreves refundert av NORILCO, 
men må søkes refundert gjennom den enkelte 
families reiseforsikring. Påse derfor at familien har 
gyldig reiseforsikring før påmelding. De som ikke har 
deltatt på samlingen før vil bli prioritert om det er 
flere søkere enn det er plass til.

Påmelding gjør du på norilco.no

Vi gleder oss til å treffe nye og «gamle» medlemmer!

Med vennlig hilsen oss i Foreldregruppa
Stine, Harald, Jan og Marian



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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NORILCO ARNE HOLTE

Kongens fortjenstmedalje
til Arne Holte
Arne Hallvard Holte (76) har fått Kongens fortjenstmedalje for sin 
enorme innsats i Oddersjaa, for byens friluftsliv, for folkehelsen og ikke 
minst i foreningen for stomiopererte, NORILCO.

70 mennesker, som alle kjenner Arne godt, hadde 
møtt fram da varaordfører Jørgen Kristiansen entret 
scenen torsdag og delte ut medaljen til en overrasket 
76-åring som ble hyllet både av Kristiansen og en 
rekke talere. Kveldens hedersgjest visste ikke om 
hva som skulle skje denne desemberkvelden.

Super-kvalifisert
Alle ga uttrykk for at mer kvalifisert kandidat til den 
høye utmerkelsen enn Arne, skal det godt gjøres å 
oppdrive. Også hans kone Edel fikk mange godord for 
sin innsats og ble belønnet med en gedigen blomster-
oppsats.

Blant kveldens innslag merket vi oss et munnrapt 
helse- og mestringskåseri fra Oddersjaa-medlem, 
kommuneoverlege og nyvalgt bystyrerepresent-
ant Dagfinn Haarr. Han slo fast at helse og mestring 
egentlig er det samme. Og mestring er viktig i 
idretten, i dagliglivet og ikke minst blant de mange i 
NORILCO med de utfordringer de har.

Hilsen fra Løfshus
Arne fikk også videohilsen fra Norges mest suksess-
rike langrennssjef, Vidar Løfshus. Han har også det 
mange kaller “pose på magen” etter kreftsykdom og 
slo fast at mennesker som Arne er selve grunnfjellet 
i norsk idrett. Og at han har betydd og fortsatt betyr 
svært mye for kreftopererte mennesker.

Hedersgjesten takket for medaljen, for alle gode 
ord og hilsener og fortalte om sitt liv som aktiv på så 
mange plan og om hvordan han ble akutt alvorlig syk 
som 28-åring og til slutt ble stomioperert. Noe som 
førte den aktive idrettsmannen og idrettslederen inn 
i NORILCO-arbeidet.

Enorm jobb
I Oddersjaa ble Arne Holte utnevnt til æresmedlem 
allerede i 2000 etter å ha vært aktiv i klubben 
siden1978. Han har vært formann i klubben, leder 
for Orienteringsutvalget og leder for et av Nordens 
største orienteringsløp, Sørlandsgaloppen. Han har 
i en årrekke vært aktiv i orientering og langrenn og 
deltar fortsatt i internasjonale triatlonkonkurranser.

De ti siste årene har Arne gjort en enorm jobb for 
Løypeutvalget i Oddersjaa. De nedlegger hundrevis 
av dugnadstimer hvert år for å legge forholdene til 
rette for at byens befolkning skal komme ut på tur. 
Han har vært hovedansvarlig for utgivelsen av to 
turbøker, tatt initiativ til å sette opp 50 karttavler i 
Bymarka og nå skal stier og veier i Bymarka merkes 
med mer enn 200 skilt slik at folk lettere finner fram.

Ja-menneske
– Arne er et ja-menneske, det er aldri nei i hans 
munn. Han er løsningsorientert og kreativ, blid og 
omgjengelig. Det er mennesker som Arne som gjør at 

Tekst: Tor Mjaaland Foto: Gro Holte

– Arne er et ja-menneske, det er aldri nei i hans munn. Han er 
løsningsorientert og kreativ, blid og omgjengelig. Det er men-
nesker som Arne som gjør at byen vår blir et bedre sted å leve i.
   varaordfører Jørgen Kristiansen
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NORILCO ARNE HOLTE

byen vår blir et bedre sted å leve i, slo varaordfører 
Jørgen Kristiansen fast.

Arne Holte ble i 2017 tildelt Kristiansand kommunes 
Frivillighetspris, et bevis på hans innsats for andre 
mennesker.

I NORILCO har han vært lokal leder så å si sammen-
hengende siden 1978. Han har hatt styreverv i 
NORILCO nasjonalt og ble valgt til president i The 
European Ostomy Association fra 2004 til 2011.

Han har også vært medlem av Coordinator Commitee 
i The The International Ostomy Association. I en 
periode var han leder for brukerrepresentantene 
ved Rikshospitalet. Siden 1976 har han vært aktiv i 
likepersontjenesten, et tilbud til personer med stomi 
og deres pårørende. Arne leder de ukentlige turene 
for Kreftforeningen og deltar i en rekke prosjekter.
Arne Holte er nasjonalt æresmedlem i NORILCO. 

Artikkelen ble først publisert i avisen Fædrelands-
vennen 8.desember 2019.

Alle som får Kongens fortjeneste-
medalje blir sammen med en led-
sager invitert til slottet. 11. februar 
ble vår dato, så kl 13:30 denne 
dagen møtte min kone, Edel, og 
jeg opp på slottet sammen med 
godt og vel 60 andre. Litt over 
halvparten av disse var tildelt 
medaljen.

Vi ble fantastisk godt mottatt, og om vi hadde vært 
litt nervøse på forhånd, så forsvant den følelsen 
nesten umiddelbart da vi kom inn på slottet der adju-
tanter og slottsforvalter og andre svinset rundt oss 
hele tiden. Vi ble forklart om rutinene og hvordan vi 
skulle hilse på Kongen og Dronningen. Videre fikk alle 
et kort der navnene våre sto, og et annet kort med 
bordplassering. 

Deretter var det omvisning i ca 20 minutter, før vi 
stilte opp ganske spente foran en dør. Da det var 
vår tur, åpnet døra seg, og jeg gav navnekortet til 
adjutanten som leste opp navnene våre med høy og 
tydelig stemme. Deretter gikk vi bort og hilste Kon-
gen og Dronningen. Jeg først, min kone to skritt bak 
som vi var blitt instruert om.

Så bar det inn i spisesalen til kanapeer, champagne, 
kaker og kaffe. Kongen holdt tale, det gjorde også en 
av damene fra slottet. Hun var innom alle medaljevin-
nerne i sin tale – ikke med navn, men på denne måten: 
«…fra helt nord i landet til helt sør der en kar har 
ofret mye tid på…» og så videre.

Vi var på slottet i drøye to timer. Begge majestetene 
var svært folkelige og hyggelige, så den som måtte 
være skeptisk til kongedømmet i landet vårt, ville 
nok ikke finne mange gode argumenter for sitt syn 
denne ettermiddagen! 

Et trivelig 
besøk!

Fortykningsmiddel
Helfo varenr: 902658

Posedeodorant

- Reduserer luftplager 
- Gir økt komfort 
- Reduserer lydplager
- Forenkler tømming

Helfo varenr: 900538

- Fjerne dårlig lukt 
- Etterlater en frisk duft 
   av sitron og lime 
- 900 doser pr boks 
- Praktisk størrelse

Tekst: Arne Holte
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NORILCO STØTT OSS

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

Slik kan du støtte oss!
All støtte vi mottar går til å hjelpe oss å hjelpe andre 
gjennom likepersonstjenesten og ulike samlinger for de 
ulike gruppene, for fellesskap og tilhørighet. Bidragene 
blir rettferdig fordelt etter hvor behovet er størst. 
NORILCO er på Skatteetatens liste over forhåndsgod-
kjente organisasjoner.

Det er flere måter du kan støtte NORILCO på:

Facebook
På vår Facebookside kan du gi et valgfritt bidrag eller 
starte bursdagsinnsamlingsaksjon til støtte for NORILCO. 
Det er ikke mulig å øremerke penger samlet inn via 
Facebook.

Grasrotandelen
NORILCO sentralt og alle NORILCOs distriktsavde-
linger kan støttes gjennom Grasrotandelen, en ordning 
fra Norsk Tipping hvor spillere kan gi fem prosent av 
spillerinnsatsen direkte til et lag eller en forening.  

VIPPS
VIPPS valgfritt beløp til #526828 for å støtte 
NORILCOs arbeid.

Overføring i nettbanken
Ved å benytte kontonummer 7050 06 34055 kan både 
privatpersoner og bedrifter overføre et valgfritt beløp. 
Alle bidrag går til å støtte NORILCOs formål.

Det er viktig for oss at du merker overføringen med 
navn, slik at vi kan få takket deg og bekrefte at over-
føringen er mottatt. 

Du kan få fradrag i skattepliktig inntekt for pengegaver 
til NORILCO som er på mer enn 500 kroner. 

Dersom du ønsker skattefradrag for din gave, må navn 
og fødselsnummer (11 sifre) oppgis ved overføring. 
Bedrifter må oppgi organisasjonsnummer (9 sifre).

Minnegave
Mange finner mening i å kunne hjelpe andre i sorgen 
over å miste noen man kjenner og er glad i. Noen velger 
å gi en gave til en organisasjon eller en sak. 
Minnegaver til NORILCO kan overføres til kontonum-
mer 7050 06 34055. Det er viktig at du i forbindelse 
med overføringen oppgir navn på den avdøde.

De som velger å gi en minnegave direkte til NORILCO, 
gir som oftest et kort til de pårørende med en hilsen.
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NORILCO NU STYRET

Bli kjent med styret i
NORILCOs Ungdom!
NORILCOs Ungdom består av alle NORILCOs medlemmer fra det kalender-
året de fyller 15 år, til og med det kalenderåret de fyller 35 år. Det er per 
i dag 307 medlemmer i ungdomsgruppen. I 2019 ble det innmeldt 67 nye 
medlemmer, så det kommer stadig til nye medlemmer i ungdomsgruppen

Tekst: Styret i NORILCOs Ungdom Foto: Privat

NORILCOs Ungdom arrangerer både sentrale og 
lokale arrangementer. Men grunnet disse tider vi er 
inne i nå, så er arrangementer satt på vent. Det er 
mindre aktivitet rundt omkring i landet, og vi må ta 
flere forholdsregler enn før, både i arbeid- og hver-
dagslivet. 

Mindre aktivitet betyr ikke at det er ingen aktivitet. 
Trenger du noen å snakke med, eller ønsker å slå 
av en prat, så ikke nøl med å ta kontakt gjennom 
NORILCO sin likepersonstelefon. Det er flere unge 
likepersoner som gjerne slår av en prat om man 
måtte ønske eller ha behov for det. 

Vi håper det står fint til med alle sammen, og vi 
gleder oss til å sette i gang med arrangementer igjen 
så fort det åpner seg muligheter for det. Ta gjerne 
kontakt med oss om det er noe dere måtte lure på. 

I dette bidraget fra oss skal dere få bli bedre kjent 
med NORILCOs Ungdom sine styremedlemmer. 
Her forteller vi litt om oss selv og vår bakgrunn for 
medlemskapet i NORILCO, og våre styreverv. 

Anikken Norhaug, 25 år, bor i Drammen.
Arrangementansvarlig/styremedlem 

Bakgrunn for styrevervet? 
Første og andre gangen jeg ble spurt om å sitte i 
styret takket jeg pent nei. Jeg var så redd for å ikke 
strekke til. Hvordan kunne jeg uten noe erfaring innen 
organisasjonsarbeid være en ressurs? Men vet dere 
hva? Da jeg takket ja fire år senere, fant jeg ut at det 
er hverken skummelt eller vanskelig å være i et styre. 
All erfaring (måtte det være i organisasjonsarbeid 
eller livet generelt) er god erfaring. Vi kan sammen 
bli gode og utrette noe. Det er selvfølgelig ganger 
det kan være litt utfordrende, men det er derfor vi 
ikke sitter i et styre alene.

Når ble du medlem av NORILCO,
hva betyr NU/NORILCO for deg?
Jeg har vært medlem av NORILCO siden jeg var 14 
år. Min første leir var med familiegruppen det året. 
Siden den gang har jeg vært med på alle leirene med 

Trenger du noen å snakke med, eller 
ønsker å slå av en prat, så ikke nøl 
med å ta kontakt gjennom NORILCO 
sin likepersonstelefon.
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ungdomsgruppen med unntak av ett år. Og det har 
gitt meg så utrolig mye. Det gir meg opplevelser 
som jeg ellers ikke hadde hatt mulighet til, det gir 
meg styrke til å fortsette å være åpen om mine 
utfordringer, det gir meg glede, gode venner, godt 
samhold, mestringsfølelse og trygghet.

Er du likeperson? 
Jeg er snart offisielt likeperson. Dette er noe jeg ser 
frem til å bli, slik at jeg kan bidra med å ufarliggjøre 
livet med stomi. Livet med stomi betyr ikke at livet 
ditt stopper opp. Det kan gi noen begrensninger, men 
for min del sitter ofte begrensningene i hodet. Det 
handler ofte bare om å være kreativ. Sammen kan vi 
bli tryggere i vår hverdag, og vi kan lære av hverandre. 
Som likeperson får jeg en god mulighet til å vise at vi 
ikke er alene.

Glenn Nevland, 28 år, bor i Rogaland 
Arrangementansvarlig/styremedlem

Bakgrunn for styrevervet?
Det er et verv hvor du kan bidra og påvirke veldig 
mye. Man lærer utrolig mye om styre- og organisa-
sjonsarbeid, samt hvordan man arrangerer turer. 
Dette er spennende og givende, og det er en veldig 
fin erfaring å ta med seg videre. 

Når ble du medlem av NORILCO, 
hva betyr NU/NORILCO for deg?
Jeg er ikke operert selv, og ble medlem da jeg ble 
sammen med Camilla. Jeg ble medlem for å bli en 
del av det samholdet som jeg så Camilla hadde og 
har med NORILCO og NORILCOs Ungdom. Man tref-
fer mennesker man har kontakt med også utenom 
organisasjonen, og man får venner for livet. 

Er du likeperson? 
Jeg valgte å bli likeperson for jeg synes det er viktig 
at også pårørende, spesielt da nærmeste familie og 
venner kan ha noen i samme situasjon å snakke med. 
Det er heller ikke så mange pårørende som er like-
personer, og jeg vil gjerne bidra med å snakke med 
andre pårørende som har behov for det.

Ellinor Gustafsson, 31 år, bor i Trondheim
Styremedlem

Bakgrunn for styrevervet?
I 2018 ble jeg styremedlem i NORILCOs Ungdom. 
Gjennom vervet mitt håper jeg å kunne bidra til at 
andre får den samme gode opplevelsen.

Når ble du medlem av NORILCO, 
hva betyr NU/NORILCO for deg?
Selv har jeg både uro- og ileostomi, og har vært 
medlem i NU siden jeg ble operert for over 10 år 
siden. NU har gitt meg veldig mye positivt i form av 
flotte opplevelser, gode venner, ny kunnskap og en 
mulighet til erfaringsutveksling med likesinnede. 

Er du likeperson? 
Nei, ikke enda, men planen er å gjennomføre like-
personskurset når det blir mulighet for det. 
Ved å bli likeperson ønsker jeg å bidra med egen-
erfaring, kunnskap og støtte til dem som trenger det.



20

NORILCO NU STYRET

Kristine Johannessen, 21 år, Bor i Fetsund
Styremedlem 

Bakgrunn for styrevervet?
Jeg valgte å si ja da jeg ble spurt om å sitte i styret i 
NU fordi jeg har vært medlem av NORILCO helt siden 
jeg var liten. Det virket også veldig spennende. Det er 
jo en helt fantastisk gjeng som man blir veldig glad i. 
Man får venner for livet.

Når ble du medlem av NORILCO,
hva betyr NU/NORILCO for deg?
NORILCOs Ungdom betyr mye, fordi det er der jeg 
møter andre i samme situasjon som meg.

Er du likeperson? 
Jeg er snart offisielt likeperson. Noe jeg gleder meg 
til, det fordi da kan jeg bidra med egenerfaring og 
støtte de som trenger det. Jeg hadde også hørt bare 
positivt om det å være likeperson, så det virket 
veldig spennende.

Johanna Sverrisdottir, 29 år, bur i Bergen.
Varamedlem 

Bakgrunn for styrevervet?
Eg ønska å stille i styret i NU fordi eg syns NU gjer 
ein viktig jobb og er eit viktig tilbod og fellesskap for 
unge som eg ønska å vere med å bidra til. Har hatt ein 
del styreverv tidlegare i andre organisasjonar og i 
lokale ungdomsgrupper og syns det er kjekt og viktig.

Når ble du medlem av NORILCO,
hva betyr NU/NORILCO for deg?
 Eg har vore medlem sidan det blei bestemt at eg 
skulle få kontinent urostomi i 2012. Eg blei verva og 
nesten overtalt til å vere med av min likeperson, og 

har sidan blitt lokka med på både lokale og nasjonale 
leirar og turar, og fått mange nye og gode venner og 
kjente. 

Er du likeperson? 
Eg er likeperson og er med og reiser på besøk på 
sjukehuset i Bergen og tar imot telefonar. For meg 
var det så utruleg viktig å ha kontakt med likeperson 
og den personen har vore ein uvurderleg støtte både 
før og etter eg fekk min kontinente urostomi, med 
tips og triks og gode erfaringar om at livet kan bli bra 
med stomi eller reservoar. Etter kvart ønskja eg sjølv 
å bli likeperson og vere med å støtte andre i ein stor 
omveltning i livet, som det kan vere å få stomi eller 
reservoar.

Jonas Fuglseth, 31 år, bor i Trondheim.
Nestleder

Bakgrunn for styrevervet?
Valgte å melde meg som nestleder da jeg var nys-
gjerrig på lederarbeid men var uerfaren, og hadde 
akkurat startet i full jobb. 

Når ble du medlem av NORILCO,
hva betyr NU/NORILCO for deg?
Jeg ble med av NORILCO i 2014 like etter at jeg fikk 
stomi etter ulcerøs kolitt. For meg var det fantastisk 
å være sammen med andre i samme situasjon, som 
gjorde overgangen til livet med stomi lettere. 

Er du likeperson? 
Jeg er likeperson fordi jeg ønsket å lære mer om 
relevante diagnoser og være en støtte for andre i en 
krevende situasjon. Ønsker å oppfordre de som er 
nysgjerrige på styrearbeid å melde seg som kandidat 
til styreverv.



Camilla Tjessem, 26 år, bor i Rogaland 

Bakgrunn for styrevervet?
Jeg ble styremedlem i NORILCOs Ungdom for snart 6 
år siden, og takket ja til å ta på meg vervet som leder 
for ca. 2 år siden. Dette for at jeg synes det virket 
spennende og ikke minst givende. Jeg har lært mye 
om organisasjonsarbeid, og fått mye god og verdifull 
erfaring som jeg kan ta med meg videre. Man får 
også venner for livet gjennom NORILCOs Ungdom. 
Anbefaler dem som ønsker å lære mer om organisa-
sjonsarbeid, eller som kjenner de har lyst å bidra, til å 
ta steget og bli med i NU-styret. 

Når ble du medlem av NORILCO,
hva betyr NU/NORILCO for deg?
Jeg har vært medlem av NORILCO så å si hele mitt 
liv. Ble født i oktober året 1993, ble meldt inn i januar 
1994. NORILCO betyr veldig mye for meg. Min familie 
og jeg har vært aktive medlemmer siden jeg var liten. 
Vi deltok på familiesamlinger, videre deltok jeg på 
juniorsamlinger (som vi hadde før) og så gikk det 
videre til ungdomssamlinger som medlem av NU. 
NORILCO og ikke minst NORILCOs Ungdom har for 
meg ufarliggjort det å ha diagnoser og stomiposer på 
magen. Jeg har fått oppleve utrolig mye spennende 
og gøy som jeg ikke hadde fått gjort uten NORILCO. 
Ikke minst har jeg fått venner for livet, og blitt kjent 
med mennesker som forstår hva det vil si å leve med 
en stomipose eller to på magen. 

Er du likeperson? 
Ja, jeg ble likeperson for noen år siden. Bakgrunnen 
for at jeg ønsket å bli det, er at jeg vet hvor viktig det 
er å møte andre i samme situasjon, og jeg ønsket å 
være med og bidra med det. Det å møte likesinnede, 
og ha noen å snakke med som forstår hva man går 
igjennom er for mange veldig viktig.

Vennlig hilsen styret i NORILCOs Ungdom 

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
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Litt spente på koronapandemien som truet rundt 
hjørnet møtte de opp. Men med god tilrettelegging 
og forsikringer fra myndigheter var vi sikre på at 
dette kurset kunne holdes på en trygg måte Gjennom 
en intens og lærerik helg gikk vi igjennom kommuni-
kasjon, typiske problemstillinger for vår medlems-
masse og likepersonsarbeidet i NORILCO.  

Å bli likeperson er spennende. Å få bruke egne erfar-
inger til å hjelpe andre er svært givende. Men hva er 
det som trengs for å bli en likeperson? 
Kursene er lagt opp slik deltakerne skal forstå rollen 
til en likeperson og få noen verktøy som kan hjelpe de 
i samtaler med andre. Temaer som tas opp er kom-
munikasjon med mennesker som er i en vanskelig 

situasjon, rollen som likeperson og litt om hva som 
er typiske utfordringer for de vi møter. Dette gjøres 
gjennom å aktivisere deltagerne gjennom hele helgen 
med innlegg, diskusjoner og eksempler. 

Kommunikasjon og formidling
I år var Torunn Meyer innleid for å komme med tips 
til hvordan å kommunisere på best mulig måte. Hun 
har over 24 års erfaring som skuespiller og har bred 
erfaring innen formidling på en måte som gjør at 
mottakere sitter igjen med ønsket budskap. Med seg 
denne helgen hadde Meyer med en kompanjong med 
helsefaglig bakgrunn, og sammen ledet de oss på en 
engasjerende måte i hvordan likepersoner kan bruke 
sine egne erfaringer til å bli en god lytter og veileder 

Lærerik helg på Gardermoen
Hvert år arrangerer NORILCO kurs for likepersoner. Tidlig i mars var 25 
likepersoner samlet til likepersonskurs på Gardermoen.

Tekst: Roy A. Farstad Foto: NORILCO
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for de som tar kontakt med oss. Gjennom sitt innlegg 
gav hun teknikker som kan hjelpe deltagerne i å nå 
sitt potensiale innen formidling. 

Meyer viste til hvor viktig det er med tilstede-
værelse. Vær i rommet når man møter noen. 
Ikke ta med problemer fra utsiden inn i rommet. 
Kroppsspråk er de signaler vi sender. Et smil kan 
bety veldig mye når man møter et menneske. Videre 
viste Meyer hvor viktig det er med valg av de ord vi 
bruker. Bruk forståelige ord og uttrykk så man er 
sikker på at det forstås det som blir sagt. For å være 
en likeperson er det viktig å lytte. Vi har to ører og en 
munn, og ører er i flertall for vi skal bruke de mest. Å 
være bevisst på lytting og selv legge merke til om du 
hører det du vil, hører det du tror, eller hører det den 
andre vil du skal høre, er en øvelse som er spennende. 
Det var et engasjerende innlegg. 

Det ble gitt rom for å stille spørsmål underveis, og de 
nye deltakerne fikk også mulighet til å stille spørsmål 
til erfarne besøkere om alt mulig. Deltakerne i år var 
en svært engasjert gjeng. Det ble mange spørsmål 
og virkelig mange gode, lærerike diskusjoner. Nå har 
NORILCO fått enda flere nye likepersoner som er 
klare til å gi av sin tid til mange andre fremover. 

Hva er en likeperson?
En likeperson i NORILCO har eller har hatt mage- el-
ler tarmkreft selv, eller er operert med utlagt tarm 
enten med stomi eller reservoar. Pårørende til 
nevnte pasientgrupper kan også bli likepersoner i 
NORILCO. Likepersonene bruker sine erfaringer for å 
gi støtte til andre som står i lignende situasjoner som 
de selv har vært gjennom. 

mediplast.com

Mediplast AS
Tollbugata 115, 3041 Drammen
Tlf kundeservice: 32 88 11 00
mediplast@mediplast.no

IloBa 
Black Edition
IloBa  Black Edition, til deg med 
ileostomi. Markedets eneste pose med 
tilbakeslagsventil. For din trygghet.

Har du spørsmål eller vil vite mer om 
våre stomiproduker,  kontakt vår 
kundeservice på tlf: 32881100, eller besøk 
vår hjemmeside www.mediplast.com. 

«Jeg har lært mye om hvor mye kroppsspråk 
har å si for en god samtale» 
    deltager
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Det er viktig at en likeperson har bearbeidet ferdig 
egne følelser omkring erfaringer med sykdommen 
sin, slik at han/hun kan være til stede for andre 
i samme situasjon. Likepersonen skal være en 
veileder og en sparringspartner for andre i deres 
egen bearbeidingsprosess. Likepersonen må være 
medlem i NORILCO og ha blitt godkjent etter faglig 
opplæring og veiledning. Likepersonene har taushet-
splikt og er viktige ambassadører for foreningen. 

Hvem kan bli likeperson?
Det er ingen formelle krav til å kunne være likeper-
son, men det er ikke alle som egner seg. Noen har 
kanskje fremdeles sterke følelser knyttet til sitt syk-
domsbilde, og har selv behov for noen å prate med. 
Da kan det lønne seg å heller vente noen år til man er 
klar for å bli likeperson. Det er lettere å være en god 
støttespiller når du kan legge egne behov helt til side, 
og ha fullt fokus på den du skal veilede. 

Kvalitet i NORILCOs likepersonsarbeid sikres ved 
god opplæring og oppfølging av likepersonene.

Kunne du tenke deg å bli en av våre aktive likepersoner?
Ta kontakt med likepersonleder i ditt distrikt. 
Du finner kontaktinformasjon lenger bak i bladet. 

Posedeodorant – Stomi – fjerner lukt;
Ynolens Parfymefri Luktfjerner

Max 30⁰ helling ved bruk.

100% Brukerveiledning, send mail til: post@ynolens.no

- bidrar til livskvalitet

V.nr.: 950881

Produsert
i Norge.

w
w

w
.ynolens.no Antatt forbruk pr. måned er ca.: 4 – 8 flasker, noe mer ved økt sosial aktivitet.

Økt varme = Økt effekt.

Brukerområder - Stomi:

I luften ved posebytte     - I ny pose     - På klær ved lekkasje



Ostomy Care
Healthy skin. Positive outcomes.

*Remois er en teknologi fra Alcare Co., Ltd.  

Før bruk, vennligst les pakningsvedlegget for informasjon om tiltenkt bruk, kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler og instruksjoner. 
Hollister logoen, CeraPlus og «Healthy skin. Positive Outcomes» er varemerker tilhørende Hollister Incorporated. Alle andre varemerker 
tilhører sine respektive eiere. © 2020 Hollister Incorporated. NO-00026

   Den unike kombinasjonen av passform og sammensetning

  du fortjener fra dag én

NYHET! Todelt CeraPlus soft konveks hudplate 
med Remois Teknologi* 
CeraPlus soft konveks hudplate er utformet for å:

• oppnå en komfortabel passform

• bidra til å forhindre lekkasje

• bidra til å opprettholde sunn hud

Kontakt oss for mer informasjon eller vareprøver:
Tlf 66 77 66 50 eller mail kundeservice.norge@hollister.no
www.hollister.no



Bli grasrotgiver
for ditt lokallag

Grasrotandelen er et viktig tilskudd til lokallagenes økono-
mi, og har bidratt til at de kan opprettholde aktiviteten på 
et høyere nivå enn på lenge.  Mange gir allerede, men det er 
alltid plass til flere!

Hvis du spiller pengespill gjennom Norsk Tipping, kan du 
bli grasrotgiver ved å gå inn på https://www.norsk-tipping.
no/grasrotandelen, og søke opp lokallaget ditt med 
organisasjonsnummeret som står nedenfor.

994 105 272 Akershus
996 013 405 Aust-Agder
991 298 959 Bergen
983 923 151 Buskerud
984 040 148 Drammen 
991 288 627 Finnmark
994 754 009 Hedmark
890 432 832 Nordland
819 480 842 Nordmøre
993 790 079 Nord-Rogaland 
993 639 966 Nord-Trøndelag

996 761 657 Oppland
992 608 897 Oslo
888 890 912 Romsdal
989 466 798 Sunnmøre
989 506 900 Sør-Rogaland
989 889 095 Sør-Trøndelag
998 240 484 Telemark
984 363 826 Troms
984 112 971 Vest-Agder
994 110 772 Vestfold
889 905 522 Østfold

www.norsk-tipping.no/grasrotandelen
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Tirsdag 10.mars, før 

Korona-restriksjonene 
slo til for fullt, arrangerte 

NORILCO Aust-Agder 
åpent temamøte på Strand 
hotell med 67 deltakere 

tilstede. 

Forsker og overlege Christian Kersten ved Sørlandets 
sykehus Kristiansand, holdt et interessant foredrag 
med temaet «Kreft: Fysisk aktivitet og egeninnsats». 
Han påpekte at fysisk aktivitet er viktig, og at en kan 
gjøre det veldig enkelt. Og noen minutters aktivitet 
er bedre enn ingen. De fleste av oss sitter for mye i 
sofaen. Han påpekte at det er viktig å gjøre det en 
trives med enten det er å gå tur, hogge ved, eller 
annen slags aktivitet. 

Når det gjelder kostholdet, anbefalte han sunn, 
vanlig kost med kylling, fisk og grønnsaker, og helst 
mindre rødt kjøtt. Pommes frites er godt, men ikke 
for ofte, sa han med et smil. Det ble også gitt anled-
ning til å stille spørsmål, noe en del benyttet seg av. 
Før vi spiste, ble vi sterkt minnet på å bruke sprit-
flasken på hendene. I pausen, etter at nydelige 
rundstykker var fortært, fortalte Karina Elisa Dehli 
om bakgrunnen for boken ”Ikke denne natten” hun 
nylig har gitt ut. Om sønnen som fikk akutt leukemi.  I 
tillegg var to menn fra ”Ønsketransport” til stede og 
orienterte om deres tiltak.

Siden sist
AUST-AGDER

Temamøte

HEDMARK

Hei alle sammen! 

Beklager på det sterkeste at vi måte avlyse årsmøtet 
den 12. mars på Kilde i Løten og håper på forståelse 
for dette.

Vi fikk en melding fra NORILCO sentralt dagen før 
at årsmøter/medlemsmøter ikke kunne gjennom-
føres i disse tider og måtte avlyse alle samlinger 
inntil videre grunnet Koronaviruset. 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 årsmøte-
stedet for å melde fra 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 ut-
gang på. Fikk også beskjed om at vi kunne ta årsmøte 
i forbindelse med en senere samling av våre medlem-
mer. 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 
lengre, så ikke vent til dere har gått tom 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 lengre 
tid enn det som tidligere var.

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 kon-
takt med leder i NORILCO Hedmark v/Inger Johanne 
Heggelund på tlf.95182661 som kan hjelpe deg og 
videreformidle om nødvendig.
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Ellers er hele styret disponible for kontakt dersom 
det er ting dere lurer på. Vi skal gjøre vårt beste for 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, Ottestad, 
17. mars 2020

Informasjon fra Stomisykepleier 
Elisabeth Nomerstad:
Mediq Norge AS har besluttet å gjennomføre struktu-
relle endringer i selskapet, noe som dessverre medfører 
at klinikkene våre i Bergen og Tønsberg, samt represent-
antene 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 telefonnummer som før. Eventuelt hjemme-
besøk må imidlertid avtales spesielt.

MEN - jeg ønsker, og har trua på, at jeg om kort tid 
kan dukke opp igjen med samme service og oppfølg-
ing, men med en annen arbeidsgiver i ryggen!

Ta godt vare på hverandre - vi talas!

Hilsen Stomisykepleier Elisabeth

SØR-ROGALAND

Hei alle sammen 
– siste nytt fra Sør- Rogaland!
Vi i styret håper alt er vel med dere i disse spesielle 
tider. For tiden er ingen innlagt på SUS i forbindelse 
med covid-19 og situasjonen ser ut til å bedres selv 
om det kan forventes et tilbakeslag nå når barne-
hager og skoler er åpnet. Alle nasjonale regler vil vi 
følge nøye opp. 
 

Våre normale aktiviteter er imidlertid fortsatt på 
vent. Vi håper på å arrangere en tur til Egersund når 
Folkehelseinstituttet tillater det i høst. I mellomtiden 
har vi forsøkt oss med digitale kafé-møter på Teams 
med formidlet gjennom Facebook-siden vår. Vi har 
vært 4-6 personer på møtene og vi er svært fornøyde 
med å få inn minst ett nytt medlem hver gang. Sist fikk 
vi med et medlem på 83 år, det er et flott forbilde og 
greit med god spredning i alder og geografi. 

Selvsagt var det litt vanskelig i starten, men det går 
bedre og bedre, og fungerer best for dere hvis vi 
bruker mailadressen, gjerne på telefon. De vanlige 
medlemsmøter må la vente på seg, kontoret vårt er 
stengt inntil videre. Vi vil forsiktig prøve oss på en 
tur langs Gandsfjorden den 20.5.2020 og planlegger 
også en tur i juni. Selvsagt innen rammene av nasjo-
nale føringer. Det vil si maks 5 personer per gruppe 
med likeperson. 
 
Ellers vil jeg også minne om at vi lokalt gjerne står til 
tjeneste for medlemmene våre – ring gjerne til 
 
Cicel – styreleder Sør-Rogaland – tlf 905 79 755 
Halvor – likepersonleder – tlf 918 75 043
Camilla – ungdomsleder – tlf 98 61 11 60
 
Ta vare på hverandre. Vi gleder oss til å se alle 
sammen igjen. 
 
Cicel 

SØR-TRØNDELAG

Kjære alle medlemmer av
NORILCO Sør-Trøndelag 

Vi håper alt er bra med dere og deres nære og kjære!
Styret i NORILCO Sør-Trøndelag har som følge av 
situasjonen rundt coronaviruset COVID-19 fulgt myn-
dighetenes anbefalinger og valgt å avlyse og utsette 
årsmøtet, medlemsmøter og andre aktiviteter som 
har vært planlagt for 2020.  

Styret har ikke kunnet gjennomføre styremøter, 
men har jevnlig kontakt og følger med på COVID-19 
situasjonen. Det er besluttet at nåværende styre blir 
sittende til vi kan avholde årsmøtet.
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Vi vil, så snart det er lov, innkalle til årsmøte og starte 
planleggingen av medlemsmøter og andre sosiale 
aktiviteter.

Ta vare på deg selv og dine!
Hurra for 17. mai og God Sommer

Med vennlig hilsen 
Styret i Norilco Sør-Trøndelag

TROMS

Hei alle sammen!
Vi sender en hilsen til alle medlemmer, spesielt til 
våre medlemmer i Troms fylke. I disse koronatider vil 
mange av våre aktiviteter stå på vent mens vi venter 
på at viruset som ser ut som en sol med soppvekst 
nedkjempes. 

Troms fylke sto klar for å avholde årsmøte den 
18.mars.  Jeg var hos Kreftforeningen den 9. mars 
for å kopiere årsmøtepapirene. Der fikk jeg beskjed 
om situasjonen med det meget smittefarlige viruset 
og at Kreftforeningen ville avlyse alle kveldsmøter. 
De anbefalte oss å gjøre det samme, så jeg ringte til 
NORILCO sentralt, der vi fikk beskjed om å avlyse 
alle møter fremover.

Så vårmøtet som vi har hatt tidligere i juni måned må 
vi avlyse hvis viruset ikke er nedkjempet til da, men 
det kan være at myndighetene lemper på de strenge 
koronatiltakene innen den tid. Vi håper på det beste, 
slik at vi kan treffes og ha møter, og se frem til det 
gode sosiale samholdet vi pleier å ha.

Med hilsen
Annie Johansen
Leder NORILCO Troms

VEST-AGDER

I gang igjen
I NORILCO Vest-Agder er vi så vidt i gang igjen. Tirsdag 
12. mai var to ganger Arne i aksjon på Eilert Sundt 
VGS i Lyngdal. Skolen har en klasse for helsefag-
arbeidere som denne dagen var delt i to - noe som 
gav stor avstand mellom elevene – og oss! 

For oss to var det artig å komme i gang igjen, og som 
alltid var det veldig greit å få lov til å fortelle om 
hvordan vi opplever det å leve med pose på magen. 
Flere av elevene hadde vært i praksis på aldershjem 
og fått se en stomi – og noen av dem var vel enige 
med oss i at stomi er noe dritt…

Vi presiserer alltid at det skal ikke lekke og det skal 
ikke lukte. Gjør det det, så har pasienten/brukeren 
fått en lekkasje noe som kan skyldes slurv ved skift-
ing – for eksempel at det ikke er ordentlig rengjort 
rundt stomien eller at det er kommet avføring under 
limflaten fordi den som skifter har vært altfor treg 
eller somlete med å sette på ny bandasje. Skjer det, 
så er det å gjøre jobben på ny!

Videre fikk de grei beskjed om følgende: 
• Colostomi, utlagt tykktarm, venstre side, ikke tøm-

bar pose! 
• Ileostomi, utlagt tynntarm, høyre side, tømbar pose. 
• Urostomi: utlagt urinleder normalt ved hjelp av en 

bit tynntarm, høyre side! 
• Vasking/rengjøring: lunkent vann rett fra springen. 

Vi satser veldig på at de fleste husker litt av dette! 
Videre fortalte vi om likepersonstjenesten og verdien 
av denne.

Denne dagen var den internasjonale dagen for 
sykepleiere og jordmødre, så Arne Holte benyttet 
anledningen til å gratulere klassen med dagen. Det er 
forhåpentligvis ikke så lang vei fra helsefagarbeider 
til sykepleier.

Og de to Arnene var Arne Håland og Arne Hallvard 
Holte!
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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

Familiesamling 2020
Vi inviterer til familiesamling i Sarpsborg!
Tid: 3. - 6. september 2020
Sted: Quality Hotel Sarpsborg

Påmeldingsfrist: 1. juli

Vi gjør oppmerksom på at NORILCO til enhver tid følger 
retningslinjene vedrørende covid-19 fra Folkehelseinsti-
tuttet. Endringer kan forekomme og samlingen kan 
derfor bli avlyst.

30+ Samling 2020
Tid: 11.-13. september
Sted: Color Line Konferansecruise til Kiel
Søknadsfristen er over.

Vi gjør oppmerksom på at NORILCO til enhver tid følger 
retningslinjene vedrørende covid-19 fra Folkehelseinsti-
tuttet. Endringer kan forekomme og samlingen kan derfor 
bli flyttet til et hotell i Norge eller avlyses.

Representantskapsmøte 2020
Tid: 23-25 oktober 2020, Klokkeslett er ikke bestemt
Sted: Sarpsborg

Vi gjør oppmerksom på at NORILCO til enhver tid følger 
retningslinjene vedrørende covid-19 fra Folkehelseinsti-
tuttet. Endringer kan forekomme og møtet kan derfor bli 
flyttet eller avlyst.

SENTRALT

Alle lokale aktiviteter er dessverre avlyst inntil videre 
etter de til enhver tid gitte smittevernstiltakene rundt 
viruset Covid-19 fra Folkehelseinstituttet.
NB: På grunn av endringer og oppmyking i tiltakene i 
skrivende stund, oppfordres det til å kontakte våre ulike 
lokalavdelinger direkte for nærmere informasjon om 
muligheten til og gjennomføring av ulike aktiviteter. 

NORILCO NORD-ROGALAND

Medlemsmøte  
Tid: 1. september 2020 kl. 19.00-21.00
Sted: Havnaberg Seniorsenter og Frisklivsentral. 
 Program kommer.
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.

NORILCO OSLO

NORILCO Oslos høsttur  
Tid: 19. september 2020 kl. 10.00-21.00 

Samarbeidsmøte med bandagist 
(stormøte)

Tid: 13. oktober 2020 kl. 17.00-21.00

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

NORILCO SØR-ROGALAND

Sommeravslutning - Utsatt inntil videre 
Tid: 19. juni 2020 kl.17.00-22.00 
Sted: Berentsen Brygghus i Egersund.
Vi får høre om ølets historie, smake på mye spennende og 
spise ferske reker. Vi planlegger å ha med oss Vest-Agder 
på denne turen slik at "drøsen" kan gå. Hold av dato - mer in-
formasjon følger mht. transport og tidspunkt. Selvsagt må 
vi også her ta hensyn til Koronavirus og følge nasjonale råd.

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



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
Halvor Hebnes • 918 75 043
sor-rogaland@norilco.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
Merete Jacobsen • 918 76 167 
mereth69@online.no  

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


