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Savner et felleskap for tarmkreftpasienter Vardesentrene Styreverv i lokale ungdomslag



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

UTSTYRET DU 
BRUKER SKAL INNFRI 
DINE FORVENTNINGER!
Våre modellerbare plater 
gjør akkurat det:
• Holder huden din tørr og � n
• Tetter og forebygger lekkasje
• Er enkel å bruke - du bare former 

hullet med � ngrene dine

Våre modellerbare plater 

DINE FORVENTNINGER!

0605 Oslo

Er enkel å bruke - du bare former 

Kontakt oss 
idag, så hjelper 

vår sykepleier deg.
Telefon 800 30 995 eller 
convatec.kundeservice@

convatec.com

Finnes i 
vårt en-dels 
og to-dels 
sortiment
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STYRELEDER JANE HALVORSEN

E-post jane@norilco.no

Kjære leser! 

Høsten er på vei og mange av oss har benyttet seg av 
sommeren til å utforske og feriere i vårt eget, vakre land. 

Jeg og resten av NORILCO hadde gledet oss til en 
høst hvor vi endelig kunne leve noenlunde slik vi har 
vært vant til, selvfølgelig med noen restriksjoner. I 
skrivende stund er alt igjen usikkert. Smittetallene er 
på vei opp og vi har sett oss nødt til å avlyse mange 
aktiviteter frem til november. 

Våre medlemmer har gledet seg til og hatt behov for 
å møtes. Som leder for NORILCO gjør det vondt å 
måtte avlyse og utsette. Særlig vondt er det at barna 
og ungdommen som skulle treffes på årets samling 
ikke kan gjøre dette fysisk. NORILCO kan ikke ta 
noen sjanser og prioriterer tryggheten og helsen til 
våre medlemmer øverst. Jeg takker for forståelsen 
dere medlemmer har vist oss i denne situasjonen. Jeg 
vil oppfordre alle som trenger en prat om å kontakte 
vår likepersonstjeneste. Vi er tilgjengelig på telefon 
og tar gjerne en samtale med nettopp deg.
Ring oss på 240 22 224 (tast 2).

Selv om Covid-19 setter preg på hverdagen vår og vi 
ikke kan møtes fysisk er det likevel aktivitet i
NORILCO, og vi utvikler tilbud for å treffe vår mål-
gruppe på nye måter. 

Å leve med en diagnose, pose eller kateter kan by på 
utfordringer. Til tross for gode velferdsordninger kan 
vi likevel oppleve større utfordringer for enkeltper-
soner enn nødvendig. Tilbakemeldinger på mengde-
begrensningene av enkelte produkter i blåresept- 
ordningen som ble innført ved årsskiftet viser at 
enkelte nå opplever å ikke få de produktene de 
trenger, noe som medfører økte kostnader og andre 
konsekvenser. Dette er uakseptabelt.  Slike prosesser 
der vi er i dialog for å endre vedtak som allerede er 
gjort, tar dessverre tid. Vi trenger din historie om 
hvilke konsekvenser begrensningene har for deg, for 
å kunne lage argumenter som kan bidra til endringer. 
Din historie er et viktig virkemiddel for vårt arbeid, 
så ta kontakt med oss.

I denne utgaven av NORILCO-Nytt får du møte en 
kvinne med tarmkreft. Hun utfordrer oss i NORILCO 
til å bli enda bedre på tilbud til kreftpasienter. Vi jobber 
med å utvikle møteplasser der de som kommer vet 
at de møter andre med erfaring innen tarmkreft. 
Møteplassene håper vi å lansere i løpet av høsten. 
Dette som et supplement til Vardesentrene, et tilbud 
som allerede har eksistert i 10 år for kreftpasienter.

Jeg ønsker dere alle en god høst.
Ta godt vare på hverandre.

Varme (digitale) klemmer fra Jane

Leder
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NORILCO TARMKREFTPASIENTER

Savner et fellesskap for
tarmkreftpasienter
Som kreftpasient kan man sitte med mange tanker etter man har fått en 
kreftdiagnose. Mange blir dårlige etter behandling mens andre har mer 
overskudd og ønsker seg noen i samme situasjon å snakke med.

Tekst: Malin Svinndal Foto: Illustrasjonsbilde Shutterstock

Marit er en av de som har kjent på et savn etter 
kontakt med andre tarmkreftpasienter siden hun 
fikk diagnosen. Marit er ikke hennes virkelige navn, 
men av hensyn til familien har vi valgt å kalle henne 
det. Trønderen er bare i midten av førtiårene og lever 
med endetarmskreft med spredning. Hun har levd et 
aktivt liv med mye fiber. Da hun fikk diagnosen var 
det som lyn fra klar himmel. Tykk- og endetarmskreft 

er en kreftsykdom hvor det er funnet klar sammen-
heng mellom risikoen for kreft og dårlig kosthold, 
fedme og lite fysisk aktivitet.1

- Det opplevdes som et sjokk å få diagnosen som er 
forbundet med både overvekt og livsstil. Jeg kunne 
ikke kjenne meg igjen i det jeg tidligere hadde lest 
om tarmkreft. 
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NORILCO TARMKREFTPASIENTER

Det finnes mye god informasjon til tarmkreftpasienter, men mye 
er også lite tilpasset dem som ikke er sengeliggende. Jeg spurte 
meg selv om det var jeg som var unormal som dro på spinning.
      Marit

I informasjonsbrosjyren som Marit fikk på sykehuset 
stod det nesten at hun burde være glad hvis hun 
klarte å gå til postkassen. Marit dro på spinning!

- Det finnes mye god informasjon til tarmkreft-
pasienter, men mye er også lite tilpasset dem som 
ikke er sengeliggende. Jeg spurte meg selv om det 
var jeg som var unormal som dro på spinning.

Over de siste 25 årene har det i Europa vært en økning 
i forekomst av tarmkreft blant personer under 50 år.2  
Marit var bare 41 år og oppfattet ikke at hun var i 
risikogruppen i det hele tatt.

Noen i samme situasjon
Når livet blir snudd på hodet og man blir diagnostisert 
med en alvorlig kreftsykdom kunne det vært godt å 
ha noen å snakke med som har vært igjennom noe av 
det samme. Likepersoner er viktige samarbeidspart-
nere både for kreftpasienter og deres pårørende. 
Blant annet slår forskning fast at likepersoner kan 
fremme både håp og mestring og skadelig stress.3 
Det å bli rammet av kreft kan skape en psykososial 
belastning i relasjoner som jobb, omsorg for barn. I 
tillegg til at yngre personer som får kreft har spesi-
fikke behov for oppfølging.4

- Det er tøft å gå gjennom behandling på behandling 
uten støtte fra personer i samme situasjon. Det å 
kunne prate med noen i samme situasjon om hvordan 
man opplever det er noe jeg savner. Jeg har sittet på 
venterommet og lett desperat etter informasjon og 
ikke funnet noe. Det har gjort at jeg har følt meg alene. 
Fordi det er klart at man har spørsmål om alt mulig.

Det at Marit var så ung da hun fikk diagnosen 
tykktarmskreft har gitt henne mange ubesvarte 
spørsmål. For det første kunne hun ikke kjenne seg 
igjen i det forskningen viser om livsstil og tarmkreft 
og for det andre var hun mye friskere etter behandling 
enn hva brosjyrer og sykehusinformasjon tilsa.

- Jeg trodde egentlig det var en strekk etter en 
kanonballkamp. Jeg var hos fastlegen på mandag 
fordi jeg hadde vært dårlig med feber i helgen. Legen 
mente det kunne være galleblæra.

Det tok kort tid fra Marit oppsøkte legekontoret til 
hun befant seg på St. Olavs Hospital. Der fant de ut 
at det hverken var muskelstrekk eller galleblæra. 
Marit fikk diagnosen tykktarmskreft med spredning 
til lever. Det var først dagen etter Marit fikk diag-
nosen endetarmskreft at hun leste om symptomer 
på tarmkreft i VG. 

- Det gikk opp for meg at jeg hadde nesten alle symp-
tomene på tarmkreft. Og jeg så ikke på meg selv som 
en person risikogruppen i det hele tatt.

- Det er for lite informasjon om hva man skal se etter 
sier Marit.

Holder fast ved det normale
Marit tror at rask utredning og behandling er vesentlig 
for at hun sitter her i dag. Men i og med at hun fikk 
beskjed om at hun hadde alt fra et par uker til maks 
to år igjen å leve, bestemte hun og barna seg for å 
leve så normalt som mulig. Det er fem år siden diag-
nosen i dag.

1 https://www.kreftregisteret.no/globalassets/cancer-in-norway/2018/special-issue-2018/cin_special_issue.pdf
2 https://www.dagensmedisin.no/contentassets/daff056c19be4cbea19cc3b3aeede884/1.-marianne-guren-dm-arena-tarmkreft.pdf
3 https://mestring.no/a-stotte-stottet-betydningen-likepersoner/
4 https://www.dagensmedisin.no/contentassets/daff056c19be4cbea19cc3b3aeede884/1.-marianne-guren-dm-arena-tarmkreft.pdf
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- Vi begynte egentlig å planlegge å spille inn video 
med konfirmasjonstale til datteren min. Når man 
får beskjed om at dette her kan gå fort og at du har 
kraftig spredning til lever, da tenker man worst case 
scenario. Vi begynte å sette oss små mål som at hvis 
jeg overlever nyttårsaften, da skal jeg overleve til 
sommeren. Og så hjelper det å leve hver dag. Jeg kan 
ikke gjøre noe annet.

Marit har vært i arbeid helt siden behandlingsstart. 
Hun har sjonglert cellegift, jobb og familieliv. I ettertid 
savnet Marit informasjon til de som ikke var senge-
liggende. Hun beskriver cellegiften som en del av de 
dagligdagse gjøremål.

Tabu å snakke om sykdommen på jobb
Marit har vært i arbeid frem til nå og sier det er god 
helse i det å være i arbeid. Men hun snakker ikke med 
kollegaene sine om det at hun har tarmkreft. Marit 
ser at folk reagerer når hun sier hun har tarmkreft.

- Jeg opplever at det er aksept for å snakke om andre 
kreftformer, men når jeg nevner at jeg har tarmkreft 
blir folk veldig stille. De vet nok at det er dårligere 
prognoser for de med tarmkreft og de vet kanskje 
ikke hva de skal svare. I tillegg er ikke tarm noe man 
snakker om over lunsjbordet.

Marit har også lagt merke til at det er veldig lite 
forskning på tarmkreft og at sykdommen får generelt 
lite oppmerksomhet i samfunnet. Hun tror det er 
en sammenheng mellom hvilke kreftformer det er 
akseptert å snakke om og hvilken plass sykdommen 
har i hierarkiet. 

Det er også andre situasjoner hvor Marit føler på 
tabuet rundt egen sykdom. Etter behandling har det 
skapt noen utfordringer med at hun må bruke litt 
lenger tid på toalettet. 

- Det er mye tabu rundt tarm og det å måtte fortelle 
for mine nærmeste at jeg kanskje må bruke litt 
lenger tid på do eller har litt problemer med magen. 
Det er ikke alltid like artig å legge ut om.

Håper at informasjon og møteplasser
vil komme på plass
Marit håper at mer oppmerksomhet rundt sykdom-
men vil føre til mer forebyggende informasjon til 
befolkningen i tillegg til at det vil øke bevisstheten 
rundt behovet for en møteplass. 

- Ta for eksempel kosthold. Man kan sitte igjen med 
spørsmål om hva skjer om man tar seg et ekstra 
glass med rødvin eller spiser den ekstra sjokoladen 
på lørdagen. Er jeg med på å forsterke kreften da? 
Man ønsker å vite at man har prøvd alt man kan selv.  
Jeg savner mer veiledende informasjon om hva som 
fungerer og ikke.

Det har manglet et tilbud for tarmkreftpasienter og 
da har bedriftshelsetjenesten vært god støtte. Marit 
håper at tilbudet for tarmkreftpasienter vil endre 
seg i takt med at sykdommen får mer oppmerksom-
het. Det finnes mange gode tilbud der ute. Man kan 
for eksempel se til Brystkreftforeningen som har en 
solid likepersonstjeneste!

 Det er mye tabu rundt tarm og det å måtte fortelle for mine 
nærmeste at jeg kanskje må bruke litt lenger tid på do eller har litt 
problemer med magen. Det er ikke alltid like artig å legge ut om.
      Marit

Det opplevdes som et sjokk å få diagnosen som er forbundet 
med både overvekt og livsstil. Jeg kunne ikke kjenne meg igjen i 
det jeg tidligere hadde lest om tarmkreft. 
      Marit



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
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NORILCO VARDESENTRENE

- For meg har det vært en viktig møteplass, hvor jeg 
kan treffe andre som har opplevd kreft. Ikke minst et 
sted å møte gjester og pårørende, og føle at det gir 
mening å være likeperson, sier Else Lindvig, tidligere 
leder av NORILCO Nordland.  

Da Vardesenteret i Bodø skulle etableres ble Lindvig 
kontaktet med tilbud om å samarbeide om opprett-
elsen av senteret. 

- De ønsket et samarbeid med pasientorganisa-
sjonene. Vi sa selvfølgelig ja til det og siden da har 
NORILCO Nordland vært med sammen med Varde-
senteret, forklarer Lindvig. 

En veiviser til veien videre
I dag finnes det syv Vardesentre i de største byene i 
Norge. Eli Jorun Syvrud er senterkoordinator i Oslo 
og forteller at Vardesenteret er et lavterskeltilbud 
der man kan komme for en kopp kaffe og en samtale, 
eller bli med på mer organiserte aktiviteter som 
foredrag, kurs, samtalegrupper og trening. Det er 
fokus på aktiviteter som fremmer mestring, rehabili-
tering og livskvalitet. Det avholdes kurs og foredrag 
innen blant annet ernæring, veien videre og andre 
aktuelle temaer. Men mest alt er Vardesenteret et 
sted for å møtes. 

Vardesentrene
– En viktig møteplass
Da det første Vardesenteret ble opprettet i Oslo for 10 år siden, var ønsket å 
skape et tilbud for kreftpasienter gjennom et samarbeid mellom frivillige 
organisasjoner og helsetjenesten. I dag er Vardesentrene en møteplass 
for kreftrammede og pårørende der man kan få både sosialt og faglig påfyll. 

Tekst: Elisabeth Fidjeland Foto: Vardesenteret og privat

Else Lindvig, tidligere leder av NORILCO Nordland har hatt god nytte av samarbeidet med Vardesenteret i Bodø.
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NORILCO VARDESENTRENE

- For mange er det frigjørende å få møte noen som 
selv har hatt kreft. Det bidrar til at man føler at man 
kan senke skuldrene, forteller Syvrud. 

På Vardesenteret ivaretas man av engasjerte frivillige, 
likepersoner og dyktig personell. 

- Vi er mange ører som kan høre når folk forteller sin 
historie, også flere ganger. Ofte er det noe man har 
behov for.

Kreftforeningen har ansvaret for Likepersons- 
tjenesten på Vardesenterne og gir god opplæring 
og kursing av frivillige. Mange pasientorganisasjoner 
er med på dette samarbeidet. Lindvig forteller at 
for dem har Vardesenteret vært en viktig arena for 
likepersonsamtaler. 

Vardesentrene er tilknyttet sykehusene, som gjør at 
man kan komme innom både før og etter en avtale på 
sykehuset hvis man ønsker det. 

- Det spesielle for oss er at vi er tilstede i sykehuset 
kanskje akkurat når du får beskjed, før du skal hjem. 
Vi kan være en bro eller en veiviser videre til alle de 
ulike tilbudene som finnes. 

Et viktig samarbeid
For NORILCO Nordland har samarbeidet med Varde-
senteret betydd mye. 

- Vi har brukt Vardesenteret mye. Vi har fått låne 
vardesenteret til styremøter, vi har hatt kurs der og 
vi har hatt et par medlemsmøter for Bodø-regionen. 
Det har vært viktig for organisasjonen NORILCO å ha 
mulighet til å låne lokalene der gratis, sier Lindvig. 

Hun forteller at tilbakemeldinger fra medlemmer har 
utelukkende vært positive. 

- De som har vært der sier at det er veldig godt å 
komme dit. Du trenger ikke å prate. Du kan komme 
inn og lese avisen, så kan du være med på aktivi-
teter hvis du ønsker det, men det er ikke noe press 
i forhold til å være med. Det er en plass hvor du kan 
puste ut.  

NORILCO har et spennende prosjekt planlagt i 
samarbeid med Vardesentrene og Kreftforeningen. 
Prosjektet går ut på å arrangere fagdager på de ulike 
Vardesentrene. Fagdagene vil ha temaer som er rele-
vante uavhengig av om man har hatt kreft eller ikke. 

NORILCO håper fagdagene vil gjøre flere klar over til-
budet og hvordan Vardesenteret kan være en arena 
for medlemsaktivitet. Fagdagene vil settes i gang når 
det er mer normale tider etter koronapandemien, og 
det gleder vi oss til. 

- Det spesielle for oss er at vi 
er tilstede i sykehuset kanskje 
akkurat når du får beskjed, før 
du skal hjem. Vi kan være en bro 
eller en veiviser videre til alle de 
ulike tilbudene som finnes.

Vardesentrene er et lavterskeltilbud og en møteplass for
kreftpasienter, forteller Eli Jorun Syvrud.
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Oppdag hemmeligheten 
bak bedre hudbeskyttelse

Recognising Salts research 
into healthy peristomal skin

  Aloe Vera er med på å 

lindre og beskytte

  Reduserer mengden

av kleberester på huden 

ved fjerning

  Kan strekkes, deles og 

tilpasses igjen uten

å måtte varmes opp

  Absorberer og holder 

fuktigheten vekk fra huden 

over lenger tid, og dette 

SALTS FORMBARE RINGER MED ALOE GIR DISSE STORE FORDELENE:

Pasienter elsker Salts Formbare Ringer med Aloe

95%
av de spurte var enige

i at ringen var

enkel eller svært enkel

å fjerne fra huden

90%
av de spurte mente at

de hadde lite eller

ingen rester på huden

da ringen ble tatt av

kan forhindre at avføring/

urin forårsaker irritasjon

  Holder seg på plass, selv 

når du vrir og bøyer deg

  Fester seg til fuktig

hud takket være utrolig 

klebevillighet

  35–70 mm størrelse

for større stomier og 

bøylestomier

  Leveres i 5 størrelser

18582 Norway SMSA A4 Ad.indd   1 17/08/2020   13:37
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Posedeodorant 
Helfo varenr: 900538 

- Fjerner ubehagelig lukt

- Brukes kroppsnært

- Etterlater en frisk duft av 
sitron og lime 

- 900 doser pr boks

- Praktisk størrelse 

- Se bruksrettledning på 
forpakningen

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 som er samlet inn via 
Facebook.

Grasrotandelen
Alle NORILCOs distriktsavdelinger 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-STYREVERV

Styreverv i lokale ungdomslag
NORILCO har i dag fem lokale ungdomslag; i Bergen, Oslo, Trøndelag, Nordland 
og Sør-Vest. Aktivitetsnivået i ungdomslagene kan variere stort, mye på grunn 
av alder. Ungdom blir opptatt med skole, jobb og etter hvert med å etablere seg 
som gjør det viktig med påfyll av nye medlemmer.

Tekst: Jonas Fuglseth Foto: Privat

Styremedlemmene i lokale ungdomslag forklarer 
hvorfor det er viktig å ha egne lokallag for ungdommen 
og hvordan det er å sitte i styret.

Kristine Løyning 

Hvorfor bør NORILCO ha egne lokale ungdomslag? 
Lokale ungdomslag er bra med tanke på at en kan kny-
tte bånd med andre medlemmer som bor i nærheten av 
hvor en selv bor. Ved å delta på aktiviteter med lokale 
ungdomslag møtes vi i mindre grupper enn når vi møtes 
på sentrale samlinger. Møter og samlinger med lokale 
ungdomslag er mer i områdene rundt hvor vi bor og vi 
trenger dermed ikke alltid å reise like langt for å møtes.

Hvordan synes du det er å ha styreverv i et lokalt 
ungdomslag? 
Jeg synes det er givende og gøy. En får tettere bånd 
med medlemmer og en kan være med på å bestemme 
hva som skal skje av aktiviteter lokalt.

Hvordan ble du rekruttert til styret og hvorfor valgte 
du å bli med? 
Jeg ble rekruttert da NORILCO Sørlandet skulle ta med 
Sør-Rogaland inn i ungdomslaget. Jeg ble spurt om jeg 
var interessert i å sitte i styret i lokallaget. Den som 
ringte meg og spurte om jeg kunne tenke meg dette var 
Camilla Tjessem, som var og er leder i lokallaget.

Har du noen tips til hvordan lokale ungdomslag kan 
rekruttere nye styremedlemmer, og hvilke styreopp-
gaver synes du er motiverende, hvilke er kjedelige?
For å rekruttere nye styremedlemmer kan man tenke 
seg at en spør noen av medlemmene som er aktive 
lokalt om de kunne være interesserte i verv som 
styre-medlemmer, og forklare dem hvilke oppgaver 
som inngår i vervet. Jeg synes det er motiverende å 
være med på planlegging av aktiviteter/samlinger. 
Dette er motiverende for jeg vet hvor mye samlin-
gene betyr for meg selv og for andre. 

Katrine Honningsvåg

Hvorfor bør NORILCO ha egne lokale ungdomslag?
For å lettere kunne arrangere møter for med-
lemmene. Store geografiske områder kan gjøre det 
vanskeligere å ha enkle møter uten lang reisevei og 
overnatting. Ungdomsgruppen er super da man har 
godt utbytte av å møte andre i lignende situasjoner. 
Selv om man sikkert kan lære mye av hverandre, kan 
en 15-åring ha andre behov enn noen i 70-årene. Det 
er mye lettere å åpne seg for en på samme alder, dele 
erfaringer og knytte bånd.
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NORILCO NU-STYREVERV

Hvordan synes du det er å ha styreverv i et lokalt 
ungdomslag?
Til å begynne med syntes jeg det var skummelt og 
ukjent, men merket fort at det var veldig kjekt! Man 
blir kjent med NORILCO som organisasjon på en helt 
annen måte. Jeg har sett hvordan det jobbes og plan-
legges for å best mulig møte medlemmene våre.

Hvordan ble du rekruttert til styret og hvorfor valgte 
du å bli med?
Jeg fikk spørsmål om jeg kunne tenke meg å være 
med som vara først. Siden har jeg stilt til valg hvert 
år. Hvorfor jeg ble med? Vel, hvorfor ikke?
Har du noen tips til hvordan lokale ungdomslag kan 
rekruttere nye styremedlemmer, og hvilke styreopp-
gaver synes du er motiverende, hvilke er kjedelig? 

Så lenge man har ungdomslag og lokale ungdomslag 
må det jo jobbes aktivt med rekruttering, ikke bare av 
styremedlemmer, men generelt av medlemmer. Det er 
motiverende å være med på å arrangere møter og bli 
kjent med nye folk. Det er kjipt når vi må avlyse på grunn 
av lite engasjement eller begrensninger økonomisk.

Camilla Tjessem

Hvorfor bør NORILCO ha egne lokale ungdomslag?
Det er viktig for å kunne opprettholde kontakten og 
aktivitetene lokalt for ungdommene. Dette kan igjen 
bidra til et bedre samhold og nye bekjentskaper, og 
at det gjerne blir lettere å ta steget til å være med på 
sentrale arrangementer. Jeg vet også at aktiviteter 
lokalt bidrar til vennskap, gode samtaler og at man 
kan føle seg mindre alene i sin situasjon.

Hvordan synes du det er å ha styreverv i et lokalt 
ungdomslag? 
Jeg synes det er givende og viktig. Vi trenger å ha 
styreverv lokalt for å holde aktiviteten oppe i ung-
domslaget. Det å være styremedlem lokalt krever 
ikke så mye tid eller ressurser. Det er også viktig å 

samarbeide med distriktsavdelingen lokalt, for å få 
støtte og hjelp om man har behov for det. Vi får god 
hjelp av våre tilhørende distrikt til NU Sør-Vest og 
vi får også nå hjelp til å føre regnskap for vårt lokale 
ungdomslag, noe som sparer både tid og ressurser 
for vår del.

Hvordan ble du rekruttert til styret og hvorfor valgte 
du å bli med? 
Jeg ble på et vis rekruttert av NORILCO Vest-Agder 
da jeg bodde på Sørlandet. Jeg ble styremedlem i 
distriktsavdelingen der og så behovet for en egen, lokal 
ungdomsgruppe. Vi fikk da støtte og hjelp til å starte et 
lokalt ungdomslag. Min samboer Glenn og jeg startet 
opp NORILCOs Ungdom Sørlandet i 2014 og jeg har 
siden da vært aktivt styremedlem. Da vi flyttet til Ro-
galand, så vi behovet og muligheten for å slå sammen 
Sørlandet og Sør-Rogaland til et lokalt ungdomslag, 
som I dag heter NORILCOs Ungdom Sør-Vest. Dette 
for å kunne opprettholde og tilby aktiviteter for ung-
dommene både på Sørlandet og i Sør-Rogaland.

Har du noen tips til hvordan lokale ungdomslag kan 
rekruttere nye styremedlemmer, og hvilke styreopp-
gaver synes du er motiverende, hvilke er kjedelig? 
Det er veldig fint at det blir skrevet om lokale ung-
domslag som nå, for å vise hvorfor det er viktig å op-
prettholde og drive lokalt ungdomsarbeid. Mitt tips er 
å framsnakke og ufarliggjøre det å ha lokale styreverv 
i ungdomsgruppe. Det er viktig å også poengtere at 
man får god støtte og hjelp om man velger å ta på seg 
et verv i lokale ungdomslag. Man skal ikke måtte finne 
opp kruttet på nytt, da NORILCOs Ungdom har laget 
retningslinjer for både hvordan starte opp og drive 
et lokalt ungdomslag. NORILCOs Ungdom har også 
kontaktpersoner for hvert lokale ungdomslag, for å 
holde dialogen I gang og være til støtte og hjelp om 
man trenger det. Distriktsavdelingene er også veldig 
behjelpelige og gir god støtte til de lokale ungdomsla-
gene, og man har også en kontaktperson i sekretari-
atet til hjelp ved behov. Så alt i alt er det og skal det 
være enkelt å være styremedlem i lokale ungdomslag.

Det som er mest motiverende med å være lokalt 
styremedlem er at det krever lite arbeid for å få 
gjennomført aktiviteter og man får god hjelp til å 
drive et lokalt ungdomslag. Det mest motiverende er 
samholdet, vennskapene man får på veien, og alt man 
lærer ved å være styremedlem.

Jeg vil ikke kalle det kjedelig, men det mest krevende 
er gjerne å få ungdommene aktive. Det at flere ung-
dommer tør å ta steget og være med på aktiviteter. 
Det jeg har erfart er at om man tør å hoppe i det med 
NU sentralt og lokalt, så blir man med gang etter gang. 
For det er både gøy, sosialt og man får møte andre 



i samme situasjon. Man får også oppleve ting man 
ellers ikke ville ha fått opplevd, og det er minner og opp-
levelser jeg ikke ville vært foruten. Rett og slett.

Belal Iqbal

Hvorfor bør NORILCO ha egne lokale ungdomslag?
Fordi det gjør det enklere å nå frem til medlemmer. 
Det er kanskje lavere terskel for å melde seg inn i et 
lokalt lag enn et sentralt. Dessuten kan behovene og 
interessene variere for ungdommer avhengig av om-
rådet. Lokale lag bidrar til nye bekjentskaper i lokal-
miljøet og gir ungdommene et tilbud å gå til. Det gjør 
det også enklere å planlegge og gjennomføre eventer. 

Hvordan synes du det er å ha styreverv i et lokalt 
ungdomslag? 
Jeg synes det er spennende og givende å ha slikt verv, 
fordi egne styreverv gjør det enklere å få gjennom-
ført ting, og få gjennomslag for lokale interesser. Et 
lokalt styre egner seg best til å fremme interessene 
til det lokale ungdomslag. Dessuten er det viktig med 
egne styreverv lokalt slik at noen har ansvaret for 
planlegging av lokale arrangementer. 

Hvordan ble du rekruttert til styret og hvorfor valgte 
du å bli med? 
Jeg deltok på en del av medlemsmøtene og ble helt 
tilfeldig spurt om å sitte i styret. Jeg synes det hørtes 
spennende ut og takket ja. Det var mitt første styreverv 
og jeg har lært masse. Det har vært spennende å sitte i 
styret og jobbe aktivt for interessene til medlemmene. 

Har du noen tips til hvordan lokale ungdomslag kan 
rekruttere nye styremedlemmer, og hvilke styreopp-
gaver synes du er motiverende, hvilke er kjedelig?  

Styreverv må vises frem som noe givende som fint 
kan kombineres med fulltidsjobb og andre fritids- 
interesser. Man bør være tydelig på at det ikke 
kreves særlig erfaring og all opplæring bør gis. Man 
kan også vurdere om det kan tilbys noen fordeler 
som avgiftsfri tilgang til eventer eller andre fordeler.

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



Når vi skreddersyr kundeprofilen din vil en av våre sykepleiere 
sammen med deg gå igjennom produktene du bruker og sette opp 
ditt personlige vareutvalg. Du kan legge til både legemidler og 
andre apotekvarer som kan bestilles sammen med blåreseptvarene 
dine. 

Via bestillingshistorikken kan du bestille det samme som sist med  
kun et par tastetrykk. Du kan også ta utgangspunkt i en tidligere  
bestilling og enkelt gjøre endringer, både ved å fjerne eller legge til 

varer, eller endre antall. Og best av alt, du kan bestille døgnet rundt, 
akkurat når det måtte passe deg.  

FORTSATT PERSONLIG OPPFØLGING 
Mange av våre kunder har fått et veldig godt forhold til våre ansatte. 
Slik skal det fortsatt være. Men, dersom du ønsker å gjøre mer over 
nett, eller du vil ha mulighet til begge deler – både den personlige 
kontakten med våre sykepleiere og å kunne bestille varer på nett 
- så får du nå i både pose og sekk. 

NY UNIK 
BESTILLINGSLØSNING 

FOR RESEPTVARER
I samarbeid med kundene våre har vi utviklet nye nettsider med en unik spesialdesignet 

bestillingsløsning for blåreseptvarer på nett. Bestillingsløsningen er enkel og brukervennlig,  
og har fått gode tilbakemeldinger fra kundene som har testet den. 

Registrer deg på 
www.homecare.no

- Bli ny bruker

Ring  
kundesenter på  

telefon 23 37 66 00  
for å skreddesy  
din personlige  
kundeprofil

Logg inn med  
Bank ID og bestill  

varer når du vil,  
døgnet rundt.

1 2 3

Kom i gang  
i dag på  

homecare.no

Annonse_Helside_A4_Nettside.indd   1 20/08/2020   13:44
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NORILCO SIDEN SIST

Hei alle sammen. 

Vi vil gjerne orientere litt om våre aktiviteter i disse 
spesielle tider.  

Da alt stengte ned på grunn av Korona-smitten 
i mars, ble vi i lokalstyret riktig lei oss for at vi ikke 
kunne opprettholde aktiviteten for våre medlemmer. 
Selvsagt må vi alle lojalt støtte opp om sentrale og 
lokale smittevernregler, vi er jo en sårbar gruppe, 
men vi må vel få si at vi savner den personlige kon-
takten. Vi gav derfor noe informasjon via e-post og 
sms, arrangerte noen nettmøter og kaffemøter, og 
har oppdatert vår Facebook-gruppe fortløpende om 
våre og NORILCO sine aktiviteter. 

Det var et lyspunkt «å se» igjen noen av våre med-
lemmer på nettkafé etter mange uker uten kontakt. 
Erfaringen så langt er at møtene gikk bedre for hver 
gang og vi fikk med oss flere medlemmer etter hvert.
  
Vi vil også berømme administrasjonen i Oslo som har 
holdt oss i lokalforeningene godt orientert om for-
holdene og utsiktene fremover via jevnlige telefon-
møter. Vi har da kunnet gi innspill og fått svar på våre 
spørsmål så langt det lot seg gjøre.  

Heldigvis ble situasjonen gradvis bedret utover 
våren slik at vi fikk lov til å sette i gang turgruppen 
igjen etter 17. mai. Dette ble satt stor pris på.  

Siden sist
SØR-ROGALAND

Stemningsrapport fra
Norilco Sør-Rogaland 



Høstens program er sendt med-
lemmene, men i ettertid har alle 
fysiske møter frem til 1. november 
i hele organisasjonen blitt avlyst. 
Vi hadde lagt opp til turer, nettkafé, 
formiddagstreff og medlems-
møter med sosiale treff slik at det 
fortsatt skulle vært mulig å utveksle 
erfaringer. 

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

Høstens program er sendt medlemmene, men i 
ettertid har alle fysiske møter frem til 1. november i 
hele organisasjonen blitt avlyst. Vi hadde lagt opp til 
turer, nettkafé, formiddagstreff og medlemsmøter 
med sosiale treff slik at det fortsatt skulle vært 
mulig å utveksle erfaringer. Vi hadde planlagt å følge 
smittevernreglene og derfor bruke hoteller o.l. for 
å få større plass tilgjengelig. Nå blir kun de digitale 
tilbudene i perioden gjennomført, og styret fortset-
ter med med faste kontordager hvor vi stiller oss 
tilgjengelige for medlemmer som ønsker å komme 
innom. På denne måten håper vi å være et tilbud for 
flest mulige medlemmer.
  
Å gjennomføre likepersonsvirksomheten i denne fasen 
har vært utfordrende. Vår likepersonleder og kreft-
ansvarlig, Halvor Hebnes, har gjort en kjempejobb og 
vært i jevnlig kontakt med Universitetssykehuset i 
Stavanger, SUS, for å kunne tilby våre tjenester via 
telefon og lignende, og ikke personlig fremmøte. Vi 
er glade for å ha god dialog med SUS som henviser til 
våre tjenester selv i disse rare tider. Vi har i dag hatt 
hyggelig formiddagstreff med behørig avstand og 
håper vi ser flere medlemmer på våre neste møter, 
både digitale og fysiske.

Vi oppfordrer medlemmene til å benytte de nevnte 
kanaler og gleder oss til å se dere igjen i høst!  
 
Hilsen fra oss i styret i NORILCO Sør-Rogaland 
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NORILCO avlyser alle fysiske oppmøter
I NORILCO tar vi smittevern og din sikkerhet på stort alvor, og har derfor 
valgt å avlyse alle medlemsmøter med fysisk oppmøte frem til 1. november.
Dette er gjort fordi det er en uoversiktlig situasjon 
rundt Covid-19 per nå. Smitteklynger dukker opp og 
man vet det er mange i samfunnet som i dag er smittet 
uten å ha symptomer. Inntil vi får en mer forutsigbar 
smittesituasjon som ikke medfører raske endringer i 
smittevernstiltak, har vi valgt å stanse alle aktiviteter 
med fysisk oppmøte. Dette for din og andres trygghet.

Vi og våre distriktsavdelinger vil tilby digitale tilbud til 
våre medlemmer utover høsten. Følg med på nettsiden 
vår for mer informasjon, og følg oss gjerne på Facebook.

30+ samlingen til Kiel er utsatt til våren 2021
Vi hadde håpet i det lengste at samlingen kunne gjennom-
føres, men det viser seg nå at dette ikke lar seg gjøre. Tema 
for samlingen i år skulle vært samhold og den gode nære 
samtalen med fokus på det sosiale. Med dagens smit-
tesituasjon ser vi at de begrensninger som er satt kan gi gi 
negative følger for opplevelsen og ønsker for samlingen.

Å møtes i en større sosial sammenkomst vil nå ikke opp-
leves som trivelig og det vil være så mange begrens-
ninger at gjennomføringen av samlingen anses som 

vanskelig. For å ivareta tryggheten til den enkelte samt 
et ønske om at alle deltagere skal få en god samling er 
den derfor utsatt til 2021.

Alle som er tilbudt plass på denne samlingen vil bli til-
budt plass på ny tur når ny dato våren 2021 er fastsatt. 
Dette gjelder også de som har fått tilbud om plass, men 
takket nei.

På grunn av usikkerhet og smitterestriksjoner på 
fastlandet er det heller ikke sett mulig å gjennomføre 
en samling på et hotell som vil oppleves som trivelig og 
trygt for deltagerne som kommer fra hele landet. 

Vi anbefaler deltakerne å fortsette å være medlem i 
Kiel-tur gruppen på Facebook og holde kontakten med 
hverandre.  

Familiesamlingen er avlyst
Det ble enighet i familiegruppen å avlyse årets samling 
på grunn av smitteutviklingen av Covid-19. Det blir jobbet 
med å tilrettelegge for at barna og ungdommene i 
familiegruppen får et tilbud om å møtes digitalt. 
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Dette skjer

For alle aktiviteter, se www.norilco.no

Trenger du noen å snakke med?
RING 24 02 22 24. Tast 2

Likepersonstelefonen er åpen mellom kl. 10 og 22 alle 
hverdager. Våre likepersoner/kontaktpersoner har taus- 
hetsplikt og har gjennomgått opplæring og faglig veiled-
ning. 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 likepersons-
telefon? Gi oss din tilbakemelding til post@norilco.no 

Representantskapsmøte 2020
Tid: 24-25 oktober 2020, kl. 10.00-16.00
Sted: Scandic Hotel Oslo Airport/digitalt.

Representantskapet skulle vært arrangert i Sarpsborg i 
år, men grunnet Covid-19-situasjonen har vi sett oss nødt 
til å gjøre endringer da vi fortsatt har en uavklart situasjon. 
Per nå vet vi ikke hvordan restriksjonene vil være og 
hvordan smittesituasjonen vil bli i oktober. Hovedstyret 
har måttet ta avgjørelser for representantskapet i den 
hensikt å sikre best mulig gjennomføring.

Ved å redusere antall reisepunkt og kontaktpunkt 
mellom den enkelte deltager vil vi redusere smittefaren til 
deltagerne. I tillegg er det et redusert flytilbud i Norge per 
nå, og ved å arrangere representantskapet på Gardermoen 
vil man kunne forenkle reiselogistikken mye. Representant- 
skapsmøtet vil være mulig å delta på gjennom en digital 
løsning. Les mer på våre nettsider.

Vi gjør oppmerksom på at NORILCO til enhver tid følger 
retningslinjene rundt covid-19-situasjonen fra Folkehelse-
instituttet. Endringer kan forekomme og møtet kan derfor 
bli flyttet eller avlyst.

Lokale og fysiske aktiviteter er dessverre avlyst frem til 1. 
november, med unntak av digitale aktiviteter.
Noen distriktsavdelinger har gjort møtepunktene 
digitale slik at man kan opprettholde kontakten og gi 
medlemmene et tilbud.

På grunn av nye og lokale endringer i tiltakene i skrivende 
stund, oppfordres det til å kontakte våre ulike lokalavde-
linger direkte for nærmere informasjon om gjennomføring 
av ulike aktiviteter. 

SENTRALT

NORILCO SØR-ROGALAND

Hver uke: 
Kontortid for styret, tirsdager kl. 10-14. 
Turgruppe, onsdager kl. 18-20.

Nettkafé
Tid: 6. oktober kl. 11.00-13.00  
Sted: digitalt

Nettbasert Stomikurs
Tid: 22. Oktober kl. 10.00-14.00 
Sted: digitalt

Nettkafé
Tid: 3. November kl. 10.00-14.00 
Sted: digitalt

Kafé, formiddagstreff
Tid: 9. November kl. 11.00-13.00 
Sted: Coffeberry, Sandnes

Stomisykepleier
Anne Viola Fjelde
Tid: 11. November kl. 19.00-21.00 

Julebord
Tid: 28. November kl. 19.00 
Sted: Hummeren Hotel

NORILCO OSLO

30+ samling
Tid: 3. november 2020, kl. 17.30-20.30  

Medlemsmøte
Tid: 10. november 2020, kl. 18.30-21.00 

Julebord
Tid: 27. november 2020, kl. 18.00-23.00

LOKALT

LOKALT
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NORILCO DETTE SKJER

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

LOKALT

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 TROMS

Vi i NORILCO Troms ønsker at alle våre medlemmer 
registrerer sine e-postadresser hvis de har. Adressene vil 
brukes til å kontakte medlemmene våre for å informere 
om aktiviteter og nyheter fra avdelingen. Denne regi-
streringen er frivillig, og gjøres for å redusere utgifter 
til porto og øke informasjonsflyten. Send gjerne ditt 
medlemsnummer og e-postadresse til post@norilco.no, 
så registreres du fortløpende.

Tusen takk,
Annie Johansen, styreleder

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.

NORILCO VESTFOLD

På grunn av Covid-19-situasjonen får vi for øyeblikket ikke 
lov til å arrangere medlemsmøter.
Vi kommer sterkere tilbake til høsten.
Hvis dere trenger å snakke med noen, kan dere ta kontakt 
med vår likepersonsleder: Merete Jacobsen: 918 76167



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
/*

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
bergen@norilco.no  
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
Rune Dahl • 480 91 111
nordland@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
endasb@outlook.com
/*

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 • 924 53 282 
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
Liv Jorunn Skjelfoss• 900 66 220
ostfold@norilco.no  

* Kontakt distriktsleder der likepersons-
 leder ikke står spesifisert

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

Distriktsleder      Likepersonleder

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

KONTAKTINFO

LIKEPERSONSTELEFON:

TAST 2



Avsender: NORILCO, Pb. 78 Sentrum, 0101 OSLO

B

Bli grasrotgiver
for ditt lokallag

Grasrotandelen er et viktig tilskudd til lokallagenes økonomi, 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 grasrot-
giver 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


