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Velkommen til
me+™ recovery

- et opptreningsprogram
for deg med stomi
me+ recovery har fokus på rehabilitering
etter gjennomgått bukoperasjon.
Programmet er inndelt i tre faser: Grønn, Blå og Lilla.
Lenger ned på siden vil du se ett eksempel på en
øvelse fra hver fase.
Ved å gå inn på vår hjemmeside convatec.no vil du få
tilgang til alle videoer fra disse fasene. Øvelsene er
enkle og skånsomme med fokus på å få deg tilbake i
form med overskudd og økt selvfølelse som et resultat.
Ved å melde deg inn i vår kundeklubb me+, vil du
få tilsendt hele programmet med alle øvelser og
forklaringer samlet i en egen treningsbok.

Grønn

Fase 1

1:
GRØNN FASE
e
Grunnleggend

Blå

Fase 2

BLÅ FASE 2:
Fremgang

Lilla

Fase 3

LILLA FASE 3:
I Form

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål
rundt våre produkter eller tjenester.
Ring eller send oss en epost.
Telefon: 800 30 995
Epost: convatec.kundeservice@convatec.com
www.convatec.no

Leder

STYRELEDER JANE HALVORSEN
E-post jane@norilco.no

Kjære leser!
Straks er høsten over og vi går snart inn i vinteren.
Hverdagen er dessverre fortsatt preget av Covid-19.
Vi begynner å bli utmattet av usikkerhet, lei av
restriksjoner og vi ønsker alle bare å møtes og gi
hverandre den gode varme klemmen. Vi må vente litt
til med det, men for hver dag som går kommer vi én
dag nærmere å gi hverandre klemmer.
Vi har lenge jobbet med saken vedrørende mengdebegrensninger. Det har som vi har prøvd å fremme en
stund blitt skapt et ulikt helsetilbud, hvor de som har
penger har større muligheter enn andre. Dette har
ikke vært greit for NORILCOs målgruppe. For oss er
det viktig at alle har tilgang til det stomiutstyret de
har bruk for, og det skal ikke være innholdet i lommeboken som skal bestemme hvilket utstyr som kan
brukes. Per nå er det fortsatt en kamp for å få fjernet
mengdebegrensningene. Vi håper dette vil endres
raskt, og håper at når du leser dette så er vedtaket
om mengdebegrensningene fjernet.
“Alt skal bli bra” sa finansminister Jan Tore Sanner
da han la frem statsbudsjettet. Men blir det bra når
mange av oss får mindre penger å rutte med? Når
man igjen må se at kjøpekraften til de som ikke

har så mye igjen blir redusert. Egenandelskort 1 er
foreslått sammenslått med egenandelskort 2. En god
idé, hadde det ikke vært for at de som kun benytter
egenandelskort 1 får en ekstraregning på inntil
kr. 723,-. Jeg godtar ikke at de som har svak økonomi
igjen skal være taperne.
Ikke alt er negativt. Digitale tilbud er kommet for å
bli. Selv om vi aller best trives med å møtes fysisk
har vi lært mye av Covid-19. Når du leser dette bladet
har NORILCO hatt sitt første digitale Representantskap. Vi er fryktelig spente på hvordan møtet kommer til å gå. NORILCOs fantastiske tillitsvalgte skal
sitte spredt rundt om i landet og ikke samlet som
vi pleier. For meg som leder ønsker jeg at når vi har
gjennomført Representantskapet skal vi ha utarbeidet gode og nye planer for å gi dere som medlemmer et godt tilbud. Da ønsker jeg at du som medlem
ønsker å delta på aktiviteter som arrangeres over
hele landet og i den digitale verden. Vi gleder oss til å
hilse på deg!

Varme hilsener fra Jane
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Møt Emilie
- en nyutdannet
stomisykepleier
Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer (LMF) har pratet med den 29 år
gamle trønderske sykepleieren Emilie
Lamvik som står med et rykende ferskt
etterutdanningsvitnemål i handa. Helt
siden 2015 har hun jobbet på Gastro
Akutt ved St. Olavs Hospital - en avdeling underlagt kirurgisk klinikk. Nå kan
hun også skilte med tittelen stomisykepleieren sykepleier som spesialiserer
seg på stomi (utlagt tarm)- blant annet.
Tekst: Marte Gylland Hegstad, Landsforeningen mot
fordøyelsessykdommer
Foto: Privat

Varierte arbeidsoppgaver

Emilie presiserer at det ikke bare er stomiposer som
inngår i arbeidsoppgavene hennes:
– Jeg gjør jo mye annet også. Det er mange som tror at
stomisykepleiere kun jobber med selve stomien, men slik
er det ikke. Vi jobber også med avføringsproblematikk
som kan innebære både lekkasje og obstipasjon (forstoppelse) til personer både med og uten stomi. Denne gruppa
er voksende. I tillegg er den biten med å prate med pasientene og gi de info før og etter operasjon veldig viktig. Det
samme gjelder kostveiledning for stomiopererte. I tillegg
gir jeg også internundervisning til mine sykepleiekolleger.
Når det gjelder arbeidsoppgavene til Emilie er det få ting
som setter henne ut av spill. Hun har for eksempel ikke
tenkt så mye over den biten med avføring og kliss og klass:
– Det er nok kanskje på grunn av den arbeidserfaringen jeg
har. Bæsj er bæsj, avhengig av om man har stomi eller ikke
så går man jo på do hver dag, alle må forholde seg til det på
en eller annen måte.
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Hva er det som får en ung jente til å
velge akkurat stomisykepleie?

– Jeg har jo jobbet på gastroavdelingen siden
jeg var nyutdannet i 2015. I mars 2018 fikk
jeg mulighet til å dra på et SiS (Sykepleiere i
stomiomsorg)-seminar i Bergen. Det var kjempespennende og jeg lærte mye som er veldig relevant for avdelingen jeg jobber på. Jeg snakket
litt med lederen min om dette og fikk veldig lyst
til å søke på stomiutdanning den høsten. Hele
pakken på seminaret fristet veldig, og jeg starta
å studere i januar 2019, forteller Emilie.
I fordypningsoppgaven sin skrev Emilie om unge
voksne med ulcerøs kolitt og deres behov for
informasjon.
– Jeg fokuserte på hvordan stomisykepleiere
kan bidra til å veilede pasientene. Det var utfordrende å skulle finne fagstoff i emnet, og det
var jeg ikke alene om. På verdensbasis er stomi
et lite felt, og det viser hvor viktig det er at det
blir utdannet flere stomisykepleiere, understreker Emilie.

Man kan leve som før med stomi

Emilie forteller at den del av «infopakken»
stomisykepleierne gir til stomipasienter, er
fokuset på at man kan leve et helt normalt liv
etter operasjonen:
– Med unntak av den aller første tida, kan man
etter hvert gå over til å leve et helt normalt liv.
Med en stomi kan man både bade og dusje med
og uten pose, for eksempel. Man kan være i aktivitet og man kan ha sex. Det er mange pasienter som har spørsmål om slike ting, og da er vi
der for å svare på de vanskelige spørsmålene,
forteller Emilie.
– Stomisykepleierne går også gjennom mange
praktiske ting som hvor stomien skal sitte. Hvor
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går bukselinninga og hudfoldene? Har pasienten
arr fra tidligere operasjoner? Sammen finner vi det
optimale stedet for plassering av stomien. Vi viser
også fram endel stomiutstyr. Det er forskjell på for
eksempel ileostomi (tynntarmsstomi), colostomi
(tykktarmsstomi) og urostomi (utlagte urinveier).

Lekkasje på stomien er et velkjent,
men overkommelig problem

Emilie forteller at det hender det er utfordringer hos
de nyopererte med å finne riktig type stomipose og
-utstyr.
– Jeg samarbeider mye med stomisykepleierne på
kirurgisk poliklinikk. Der jobber stomisykepleierne
Merete Bjørke og Randi Mehlum, som har mange års
erfaring og er veldig dyktige. Vi har til gode å ikke se
at det finnes en løsning på et problem, understreker
hun. Selv om jeg jobber på sengeposten er det
sjelden at turnusen min gjør at jeg kan følge pasientene gjennom hele innleggelsen. Vi er da ofte flere
om å følge opp. Vi kommer alltid i mål med å finne det
riktige utstyret, og har som regel at vi aldri sender
hjem en pasient med lekkasje - hvis det er et problem
må vi bytte utstyr og finne en løsning som passer for
akkurat den pasienten.

Mennesker er tilpasningsdyktige - men
likevel kan det være sårt

Emilie sier at de fleste pasientene takler det å få en
pose på magen godt. Likevel er det mange som opplever en nedtur den første tida, at man blir satt litt
tilbake.
– Men jeg opplever at de aller fleste kommer over
det hinderet og klarer å tilpasse seg. Vi er ganske
tilpasningsdyktige vi mennesker - heldigvis! Men
selv om vi er tilpasningsdyktige så må man huske på
at det er en stor endring i et menneskes liv. Jeg har
mange ganger tenkt på hvordan jeg selv ville taklet
å få en stomi. Man kan jo ikke si akkurat hvordan det
er å ha stomi før man faktisk har hatt det selv. Alle
stomisykepleiere vet at dette temaet kan være litt
sårt, og det er forståelig at man på noen dager tenker, «hvorfor måtte det skje akkurat meg?». Det er
derfor det er så viktig og givende for oss stomisykepleiere at vi har muligheten til å forberede mennesker best mulig på en så stor endring.

Givende arbeid

Emilie innrømmer ærlig at da hun gikk sykepleierutdanningen var hun ikke helt sikker på om hun hadde
valgt rett yrke.
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– Men i det jeg hadde vært på SiS-seminar og var i
gang med etterutdanninga har jeg stadig tenkt at
«dette liker jeg så godt!». Jeg elsker å jobbe med
folk, og i stomisykepleien får man sjansen til å møte
mennesker i sårbare situasjoner som setter sin lit til
deg. Jeg synes det er veldig fint å jobbe sånn. Man
kommer tett på folk og blir godt kjent med dem. Jeg
vil gjerne være en trygg person pasientene kan stole
på og snakke med. Jeg innså med denne utdanninga
at det er mye praktisk arbeid også, med skift og
stell. Det er så fint å være med på prosessen å lære
en pasient skifteteknikkene slik at han eller hun kan
mestre det selv - til de til slutt blir mye flinkere enn
meg fordi de kjenner seg selv så godt.

- Hvordan er en god dag på jobb for deg?
– Det må være hvis jeg føler at det jeg har gjort har
vært givende, at jeg har hjulpet noen. Det trenger
ikke være stort, som for eksempel at jeg har tatt meg
tid til å prate med noen. Er pasientene fornøyd er jeg
også det, forteller Emilie.

Emilies råd til deg som skal få stomi

– Hvis man vet at man skal få stomi så tror jeg at jeg
selv hadde ønsket å snakke om noen som har eller
har hatt stomi selv. Så mitt beste tips er å snakke
med noen i tillegg til oss stomisykepleierne - som
for eksempel en venn eller noen i NORILCO - Norsk
forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft.
NORILCOs likepersonsjeneste bruker å ha jevnlige
besøk på avdelinga. Da kommer de inn og spør om
noen ønsker å prate med dem. Når vi stomisykepleiere har informasjonssamtale på preoperativ
klinikk hører det med at vi skal nevne likepersonsorganisasjoner. Jeg har ofte opplevd at flere pasienter
ikke føler seg i form til å ta imot besøk, men hos de
som har tatt imot besøk av en likeperson har jeg
kun fått positive tilbakemeldinger på. Jeg tenker at
NORILCO kunne vi nok brukt enda mer.

Emilies planer framover

Planen til Emilie er å fortsette å jobbe på sengeposten KGas1.
– Til daglig går jeg på vakt som spesialsykepleier, og
i tillegg til det er jeg tildelt flere stomidager hvor jeg
går «oppå» de andre for å gjøre stomirelatert arbeid.
Dette har jeg akkurat startet med. På min første stomidag gikk jeg innom de pasientene som var aktuelle.
Det kan variere hvor mange (kommende) stomipasienter vi har liggende inne, nettopp fordi vi er en
akuttavdeling. Noen dager kan det være fem, andre
dager ingen. Akkurat den første dagen var det ingen
aktuelle pasienter, så jeg hjalp heller til på senge-

posten. Jeg har også mulighet til å hjelpe til på den
preoperative klinikken eller ved andre avdelinger,
eller friske opp og vedlikeholde kunnskapen min
ved for eksempel å være med i operasjonsstua for å
observere. Som nyutdannet er det viktig for meg å
opprettholde kunnskapen, lære mer og utvikle meg
for å være en best mulig ressurs. Jeg gleder meg til
å få masse erfaring. Jeg føler at jeg har lært så mye
på studiet, så det blir fint å få brukt det mer, avslutter Emilie ivrig.

Bestill
reseptvarer
på banda.no

Følg gjerne med i LMFs serie «En verden av mageplager» hos lmfnorge.no. Her kommer vi til å skrive
artikler også om stomi etterhvert.

Fakta
«Videreutdanning i klinisk sykepleie med
fordypning i stomsykepleie er et studium som
kun tilbys ved Høgskulen på Vestlandet, avdeling Bergen. Det er et deltidstudium som går
over 1,5 år og som gir 60 studiepoeng. Det er nå
omtrent 100 stomisykepleiere i Norge og det
er behov for flere,» skriver SiSK (sykepleiere i
stomi- og kontinensomsorg) på nettsiden sin.
Stomisykepleierens fagområde (utarbeidet av
SiSK, kilde: NORILCO)
«SiSK har utarbeidet en funksjonsbeskrivelse for
stomisykepleiere som innebærer at stomisykepleieren skal ha kunnskap om ulike sykdomstilstander og konsekvenser for følgende
pasientgrupper for å kunne tilby spesialisert
pleie og behandling knyttet til spesielle behov
hos følgende pasientgrupper:
• Pasienter som skal få eller har fått
anlagt stomi
• Pasienter som skal få eller har fått kontinent
stomi/ reservoar

HAR DU SÅR HUD OG LEKKASJE?
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.

• Pasienter med fistelproblematikk
• Pasienter med avføringsproblemer eller
bekkenbunnsdysfunksjoner
• Pasienter med absorbsjonsproblemer
• Pasienter som har sonder og dren
• Pasienter som skal få eller har fått anlagt
gastrostomi
• Pasienter med hud – og sårproblematikk i
relasjon til ovennevnte

VI HAR TID TIL DEG!
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BANDA - OFFENTLIG GODKJENT HELSEFAGHANDEL
Finn din lokale butikk og nettbutikk på banda.no
/bandakjeden
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Løser antallsbegrensninger på
hjelpemateriell utfordringen med
manglende standardisert veiledning
til personer med stomi?
I januar fikk vi den røffe nyheten om at det skulle settes en
maksbegrensning på medisinske hjelpemidler.
Tekst: Malin Svinndal Foto: Shutterstock/Jacqueline B. Mikula

Flere med stomi er avhengig disse hjelpemidlene
for å kunne sitte i lange jobbmøter eller for å delta i
sosiale aktiviteter som bursdagsselskaper og konfirmasjoner. Resultatet er nå at brukerne alltid må ha
med seg et ekstra skift og frykte for lekkasjer.

Antallsbegrensninger uten unntak

1.januar 2020 innførte Helfo antallsbegrensninger på
hjelpemateriell som klebefjernere, plateforlengere,
fortykningsmiddel, stomibelter og lukkeklips. Brukerne begynte å gå tomme for hjelpemidler allerede i
sommer. Hva skulle de gjøre? Etter å ha forsøkt alle
anbefalte løsninger besluttet fastleger å søke om
unntak fra denne regelen. Dessverre fikk de til svar at
det ikke finnes noe unntak fra regelen. Begrunnelsen
var at mange brukere benytter hjelpeproduktene for
stomimateriell feil og det ble referert til manglende
veiledning for brukerne. For å svare på spørsmålet
først som sist: Nei, NORILCO mener at feilbruk som
følge av en manglende standardisert veiledning ikke
løses ved å ta hjelpemidler vekk fra brukeren!
I eksempelet over nevnes utfordringer mange
personer med stomi har i dag. Flere har blitt anbefalt

å bruke gigantiske stomiposer fremfor fortykningsmiddel. Beskjeden fra Helfo var at det ikke er bra å
bruke for mye fortykningsmiddel. La oss slå fast en
gang for alle at fortykningsmiddel ikke er noe man
«tar» av andre grunner enn at man ønsker å løse et
problem med for væskende innhold i stomiposen.
Det kan for eksempel være at man har en stomi som
gir mye væske og kanskje man til og med har korttarmssyndrom som påvirker fordøyelsen og innholdet i stomiposen. Vi ser av innspillene vi har fått
at hver og en av innsenderne har veldig gode grunner
til å putte en ekstra «dose» med fortykningsmiddel
i posen. Gjengangeren i tilbakemeldingene er at det
er behov for en ekstra dose, ikke en pakke eller mer.
NORILCO mener at dette på ingen måte kan kalles
misbruk eller feilbruk av fortykningsmiddel, også
omtalt som geldannende granulat i produktverdenen.
NORILCO stiller seg undrende til at personer med
væskende eller såkalt «high output» stomier skal
betale for at det ikke finnes et standardisert veiledningstilbud. For å betale, det er det brukerne som
gjør. Og det med renter. Mange sier at de lever i frykt
for lekkasjer, sår hud og at de er usikre på om de kan
fortsette i deres nåværende jobb.

Medisinske behov bør komme foran sparetiltak!
Det er ikke god samfunnsøkonomi når mennesker som
hadde grei livskvalitet nå isolerer seg og vurderer å
slutte i jobb og med trening.
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Nei, NORILCO mener at feilbruk som følge av en
manglende standardisert veiledning ikke løses ved å
ta hjelpemidler vekk fra brukeren!

Satt flere år tilbake i tid

Å miste hjelpemidler som det er tatt flere år å få tak
i på blå resept, er et slag i ansiktet for personer med
stomi. Dette er heller ikke første gang at sparekniven kutter i medisinsk materiell for denne sårbare
gruppen. All den tiden NORILCOs medlemmer og
fagmiljøet bruker på å bryte ned tabuer rundt det
å leve med stomi er forgjeves dersom brukerne
begrenses i sine aktiviteter og isoleres i hjemmene
sine. De gigantiske stomiposene som det refereres
til i eksempelet over, er av fagmiljøet ment til bruk
etter en stomioperasjon. De færreste av brukerne
ønsker å være koblet til en slange og en stor operasjonspose hele dagen. Og hvordan skal denne posen
med innhold skjules under klærne i jobbmøter eller
på sykkelturer? Ekstra store poser løser neppe
utfordringen med at innholdet i posen er for flytende.

Det vil fortsatt gi lekkasjer og sår hud. I tillegg mister
mange med medisinsk behov for plateforlengere sin
trygghet mot lekkasjer. Flere sier at de sliter med å
trene uten. Noen er også redde for at lekkasje skal
oppstå i barnas konfirmasjon. Ved riktig bruk kan
plateforlengere gi en sikkerhet og avlaste irriterte
områder. Vi legger et ekstra trykk på riktig bruk fordi
ved feil bruk vil ofte hjelpemiddelet fungere mot
sin hensikt. Det er derfor ingen grunn til å tro at det
er et ønske fra brukerne om å anvende produktet
feil. Hvorfor skal de som har medisinsk begrunnelse
betale for feil bruk og at det ikke finnes et standardisert veiledningstilbud?
Alle innspillene vi har mottatt inneholder en redegjørelse av forbruk og behov. Vi i NORILCO syns
dette er leit å lese da vi ikke ønsker at brukerne
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skal føle en mistenkeliggjøring rundt sitt behov for
medisinsk forbruksmateriell. Ekstra store poser
løser neppe utfordringen med at innholdet i posen
er for flytende. Det vil fortsatt gi lekkasjer og sår
hud. I tillegg mister mange med medisinsk behov for
plateforlengere sin trygghet mot lekkasjer.

Er dette god samfunnsøkonomi?

Bunnlinja i dette regnestykket er rød. Når mennesker
med stomi isolerer seg, snakker om å slutte i jobbene
sine og i det hele tatt får begrenset livskvalitet er ikke
dette god samfunnsøkonomi. Mange sier at de til en
viss grad har løst problemet ved å skifte stomiplater
hyppigere. Det vil si at de øker sitt forbruk av stomiplater. Tallene som er presentert for oss tilsier at sparetiltaket med antallsbegrensningene ikke går i pluss.
Kostnaden blir kun flyttet fra en post til en annen.

La oss gjerne snakke om veiledning

NORILCO mener at det mangler et standardisert
veiledningstilbud for brukerne. Dette er en kjent
problemstilling som NORILCO til stadighet har
adressert overfor helsemyndighetene. Vi ønsker en
diskusjon om veiledningstilbudet til personer med
stomi velkommen. Dog uten pisk over en allerede utsatt blåreseptordning. NORILCO mener at det må en
regelendring til og at medisinske behov bør komme
foran sparetiltak.
Hvordan påvirker antallsbegrensningene din hverdag? Send oss gjerne en e-post: post@norilco.no.
Merk e-posten med «antallsbegrensninger».

Om stomidagen
«Helfo har lyttet!
Helseminister Bent Høie lovte å se på vedtaket om
antallsbegrensningene som har fratatt mange
mennesker muligheten til å leve et normalt, sosialt liv
med verdighet.
NORILCO har hatt dialogmøter med Helsedirektoratet og Helfo, og saken har fått mye medieoppmerksomhet og sterkt engasjement.
21. oktober fikk vi den gledelige nyheten om at Helfo
har snudd. Antallsbegrensningene på geldannende
granulat, plateforlengere og klebefjernerspray opphører fra 1. november.
Alle som har hatt ekstra utlegg som følge av disse
restriksjonene vil få pengene tilbake. Saken er også til
behandling i helse- og omsorgskomiteen.»
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Verdens stomidag markeres hvert tredje år,
gjerne med et felles og verdensomspennende
tema.
Verdens stomidag markeres neste gang i 2021.
Stomidagen markeres hvert år for å skape
bevissthet omkring det å leve med stomi og
reservoar.
Disse dagene faller på første lørdag i oktober.

“JEG GLEMMER
AT JEG HAR
EN POSE PÅ”
Tina vil ikke at posen skal fylles med luft når hun klatrer.
CONFIDENCE BE® har et nytt filtersystem med et aktivt
kammer, og det er dokumentert at det reduserer
ballooning, pancaking og lukt. Dette betyr at du kan være
komfortabel og diskret, uansett hva du holder på med.
Flat eller konveks, lukket eller tømbar, BE er blitt vår mest
populære pose hittil.
379 brukere (198 menn og 181 kvinner) delte sine
erfaringer med oss:*
99% liker teksturen i posetrekkmaterialet
99% beskriver materialet som luksuriøst, mykt,
silkebløtt og glatt
91% sa at stomiposen var komfortabel
94% av brukerne ville anbefale CONFIDENCE BE ®

PRODUKTER MED SOFT
KONVEKS HUDPLATE LEVERES
NÅ OGSÅ MED BELTER I SORT,
HVIT OG SAND!

®

CONFIDENCE BE For alt du vil bli
For vareprøver eller ytterligere informasjon, ta kontakt med:
Salts Healthcare Limited Telefon: 22 09 94 41
E-post: hello@salts.co.no
www.salts.co.no
Recognising Salts research
into healthy peristomal skin

® Registrert varemerke som tilhører Salts Healthcare Ltd. © Salts Healthcare Ltd 2019. Produkter og varemerker som tilhører
Salts Healthcare Ltd er beskyttet av lover om patenter, designrettigheter og varemerker i Storbritannia og resten av verden.

@SaltsHealthcare

SaltsHealthcare

SaltsHealthcare

*I november 2018 delte, 379 brukere (198 menn og 181 kvinner) sine erfaringer med oss. Gruppen omfattet brukere av både lukkeade
og tømbare stomiposer i alderen 18 til 64 år. Upubliserte data, Salts Healthcare Ltd.

Invitasjon til vinterleir med
NORILCOs Ungdom (15-35 år)

Invitasjon til vinterleir med NORILCOs Ungdom
(15-35 år)
4. Februar - 7. Februar 2021

4. Februar - 7. Februar 2021
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Skin
Soul

NovaLife TRE hudplater
Bidrar til å holde huden
din naturlig sunn

NovaLife TRE hudplater er utviklet
for å holde huden naturlig sunn
• 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

Flat • Soft Convex • Convex •2-delt hudplater

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
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

NORILCO FFO

Visste du at NORILCO er
medlem i Funksjonshemmedes
Fellesorganisasjon (FFO)?
- Vi trenger deg lokalt!

Er du opptatt av at funksjonshemmede skal få
tilgang til arbeidslivet? Synes du det er viktig at
skolen der du bor er tilgjengelig for alle, at kulturtilbud skal ha tegnspråktolk og lokaler der alle kan
komme inn? Er du opptatt av at ytelser som uføretrygd og AAP skal være til å leve av? Da bør organisasjonen din engasjere seg i FFO i ditt fylke!
FFO er Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner for kronisk syke, funksjonshemmede og
deres pårørende. Vi har 84 medlemsorganisasjoner
med til sammen 350 000 medlemmer.
FFO har jobbet for samfunnsmessig likestilling og
deltakelse for funksjonshemmede og kronisk syke
siden stiftelsesåret 1950. FFO er altså 70 år i år. Vi
er organisert med hovedkontor i Oslo og fylkeslag i
alle landets fylker. I tillegg har vi en del kommunelag.
På vegne av våre medlemsorganisasjoner jobber vi
opp mot politiske myndigheter nasjonalt og lokalt,
for kronisk syke og funksjonshemmedes felles interesser.
I tillegg til det politiske arbeidet tilrettelegger FFO
en rekke møteplasser og arenaer der våre organisasjoner kan samtale og samarbeide om felles interesseområder. Vi videreformidler også brukerrepresentanter inn i ulike settinger der det etterspørres.
Sammen er vi altså et potensielt stort og slagkraftig
fellesskap! Noen av dere er aktive i FFO lokalt eller
kjenner til FFO, men FFO ønsker oss et enda større
engasjement fra medlemsorganisasjonene lokalt.

Hva gjør FFO i fylker og kommuner?

FFOs oppdrag er å arbeide for kronisk syke og
funksjonshemmedes felles interesser. Det interessepolitiske arbeidet står i sentrum på alle samfunnsområder, for eksempel på helse-, oppvekst og
skole-, arbeids-, levekårs- og tilgjengelighetsområdet.
FFO i fylkene er avhengig av at medlemsorganisa-
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sjonene bidrar i for eksempel nettverk, i styreverv
og ikke minst som brukerrepresentanter i råd og
utvalg, som kommunale råd, brukerutvalg i NAV og
spesialisthelsetjenesten. Vi trenger mange brukerrepresentanter, og de rekrutteres fra medlemsorganisasjonene.

Hvorfor kan FFO lokalt være
interessant for deg?

Hvis du er interessert i politisk påvirkningsarbeid og
i diskusjoner om rettighetene til funksjonshemmede
kronisk syke og pårørende, så kan en tilknytning til
FFO i ditt fylke eller kommune være interessant og
lærerikt. Du kan på vegne av din organisasjon bidra
som premissleverandør til tilbud som gis lokalt. Vi
trenger folk fra alle medlemsorganisasjonene, små
som store, i alle aldere, med variert bakgrunn og
funksjonsnivå. Du kan bidra i påvirkningsarbeidet
med å gjøre hverdagen bedre for funksjonshemmede,
kronisk syke og pårørende, og garantert lære mye!
Høres dette interessant ut, ta kontakt med din
organisasjon lokalt.
Sjekk deretter https://ffo.no/fylkeslag og finn
ditt fylkeslag og din fylkessekretær, eller kontakt
organisasjons- og utviklingsleder Hanne Witsø på
hanne.witso@ffo eller seniorrådgiver Vigdis Endal på
vigdis.endal@ffo.no for mer informasjon.

FFOs oppdrag er å arbeide for
kronisk syke og funksjonshemmedes felles interesser.

Lær å leve med endringer
som følge av kreft
Montebellosenteret er en helseinstitusjon for kreftpasienter og deres pårørende
som tilbyr kursopphold med fokus på livsmestring. Alle som har, eller har hatt
kreft kan søke om opphold ved Montebellosenteret. Fokus på alle kurs er
livets muligheter, selv om fremtiden kan oppleves som uforutsigbar.

Det å treffe andre som er i tilnærmet lik situasjon
som seg selv, blir vurdert som verdifullt av våre kurs
deltakere. Gjennom kunnskapsformidling, erfarings
utveksling, sosiale og fysiske aktiviteter vil en få inn
sikt i hvordan å mestre sine utfordringer, og hva som
kan være mest hensiktsmessig for veien videre i livet.

Pasientens nærmeste kan også delta
Innholdet i alle kurs er tilrettelagt slik at alle kan ha med
seg en nær pårørende om de ønsker det. De som står
pasienten nær kan møtes og dele erfaringer i rollen
som pårørende/viktig støttespiller. Ofte er det slik
at det å kunne dele kursopplevelsen med en som er
viktig i hverdagen, enten dette er samlivspartner, et
familiemedlem eller en nær venn, er av stor betydning
for videre mestring.

Kurstilbud
Dagens kurstilbud er bygget opp som en trinn
modell. Det er naturlig å starte et opphold med et
livsmestringskurs «Kreft – hva nå?» (trinn 1) som
er diagnosespesifikt, deretter kan videre opphold
(trinn 2 og 3) tilpasses ift tid og spesifikke tema.

Kurstedvegen 5, 2610 Mesnali post@montebello-senteret.no
Tlf 62 35 11 00 www.montebellosenteret.no

Hvordan søke?
Opphold og reise betales av det offentlige, gjennom
folketrygden, med unntak av en mindre egenandel
(kr 173 pr døgn for pasienter, og kr 116 pr døgn
for pårørende). Søkeren fyller selv ut et
søknadsskjema. Fastlege eller sykehuslege fyller ut
«legeerklæring,
garanti
og
regning»
og
dokumentasjon for pårørende som blir med på
kurset.
Søknadsskjema og søknadsveiledning finnes
på www.montebellosenteret.no. Hovedinntak
er fem uker før kursstart.

Trinn 1 - 2021

«KREFT – HVA NÅ?»
MAGE-, TARMKREF T
Kurs 10a 12. – 19. mars
Kurs 20a 21.– 28. mai
Kurs 39a
1.– 8. okt

NORILCO PÅRØRENDEKONFERANSE

Pårørende bør støttes
og anerkjennes
Det er behov for å ha større oppmerksomhet på hele familien når et
familiemedlem lider av en sykdom, sa Bent Høie under årets
Pårørendekonferanse.
Tekst: Elisabeth Fidjeland Foto: Ina Merkesdal

Pårørendesenterets årlige konferanse er et faglig
høydepunkt for alle som er opptatt av pårørende,
deres erfaringer og utfordringer. Mange av NORILCOs
medlemmer er pårørende som gjør en stor og viktig
jobb for sine nærmeste. NORILCO deltok på konferansen og her fikk vi fikk vi lære mer om arbeidet
som gjøres for å løfte pårørenderollen, hva den
nyeste forskningen sier og hva som er viktig for
mange pårørende.
Det var stor interesse fra både pårørende og fagfolk
for konferansen som i år ble avholdt digitalt og hadde
temaet «Hverdag».
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Pårørende under koronapandemien

Hverdagen under koronapandemien har vært annerledes for oss alle. Hvordan hverdagen har vært for
pårørende under pandemien ble viet mye oppmerksomhet.
- Koronapandemien har satt pårørende på en tøff
prøve, innledet Bent Høie med å si.
Pandemien har vært som en permanent ferieavvikling og for mange pårørende er det ikke en tid man
gleder seg til, fortalte Høie. Flere har mistet tilgang
til viktige tilbud som gir avlastning og hjelp i hverdagen.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad
rettet søkelyset mot situasjonen på sykehjem, sykehus
og andre helseinstitusjoner der pårørende ikke har hatt
mulighet til å komme på besøk. Viktige sykehusavtaler
har blitt gjennomført uten at man har hatt en pårørende
ved sin side. Det har bidratt til å gjøre en allerede
utfordrende situasjon ekstra vanskelig. Pårørende er en
uvurderlig ressurs for den som er syk og det er lite som
kan erstatte den jobben de gjør. Nakstad skrøt samtidig
av tålmodigheten pårørende har vist under korona og
villigheten til å overholde regler og anbefalinger.

Faglig og variert innhold

I løpet av konferansen var det foredrag fra både
pårørende, helsepersonell og forskere som belyste
ulike sider av pårørendesaken. Det var blant annet
en far og datter som fortalte sin historie om hvordan
det er å være pårørende for hverandre. Det var
innlegg fra flere forskere om temaer som å være
etterlatt og om samarbeid mellom helsepersonell
og pårørende. Hypokonderlegen Ingvar Wilhelmsen
hadde også et engasjert foredrag der han kom inn på
hvor viktig det er at pårørende ikke glemmer seg selv.
- Pårørende må støttes og anerkjennes i sine roller, sa
moren til et barn med funksjonsnedsettelse fra scenen.

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 forhåndsgodkjente 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

Alle NORILCOs distiktsavdelinger kan støttes gjennom
Grasrotandelen, en ordning fra Norsk Tipping hvor
spillere kan gi fem prosent av spillerinnsatsen direkte
til et lag eller en forening.

Dette var et budskap som ble gjentatt og understreket
av flere av gjestene og foredragsholderne, og er et
budskap vi ønsker å stille oss bak.

VIPPS

Pårørendestrategi

Overføring i nettbanken

- Pårørendestrategien kommer før jul, lovet Bent
Høie under konferansen.
Den nye pårørendestrategien vil være en del av den
nye handlingsplanen. Høie uttrykte at for mange
pårørende er det viktigste at den de er pårørende
for får god behandling. Samtidig er det flere som har
uttrykt et ønske om å bli møtt med større grad av empati og respekt, og å enklere kunne bevege seg mellom ulike tjenester og hjelpetilbud. Høie anerkjente
også de pårørendes innsats og rolle og understreket
behovet for å gi støtte til hele familien.
- Vi jobber for at dere skal ha egne og gode liv.

Arbeidet videre

Vi i NORILCO vil følge med på det videre arbeidet
med pårørendestrategien og tar med oss innsikten fra
konferansen i møte med de pårørende i vår forening.
Vi ønsker at tilbudet i NORILCO også skal imøtekomme de pårørendes behov. Konferansen har gitt
oss innsikt og inspirasjon i dette arbeidet.

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

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 overføringen 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 kontonummer 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.

NORILCO LIKEPERSON

Vil du bli likeperson i NORILCO?
Du husker kanskje hvordan det
var? Den dagen hele livet ble
snudd på hodet fordi du eller en
som står deg nær ble rammet av
en sykdom eller skade i tarmen
som forandret alt. Kanskje fikk du
tilbud om å snakke med noen som
hadde vært igjennom det samme
som deg?

For å søke om plass på kurset må du være medlem av
NORILCO, være i NORILCOs målgruppe som pasient
eller pårørende, og ikke ha store uløste problemer
knyttet til egen situasjon. Søker bør dessuten være
fylt 18 år, og det anbefales at det har gått 1,5 år siden
sist behandling eller operasjon.
Det avholdes en samling for likepersonsledere parallelt med likepersonskurset.
Kurset avholdes 5.-7. mars 2021, og har påmeldingsfrist 6. januar.
Kurset finner sted Quality Airport Gardermoen.
Kostnader til reise, opphold og egenandel dekkes av
NORILCO sentralt og lokalt for deltakerne.
Kurset arrangeres i tråd med FHIs råd til smittevern,
deltakerne vil anbefales å nytte egen bil der det er
mulig fremfor kollektiv transport, og det tas forbehold om at kurset kan måtte utsettes.
Les mer om kurset og påmelding på norilco.no

Nå har du mulighet til å bli den personen man kan
kontakte. Den man ringer til eller møter når man står
i en stor krise, og det føles som man er den eneste i
hele verden som har det sånn.
På NORILCOs likepersonskurs får du innføring i:
• Vanlige problemstillinger hos NORILCOs målgruppe
• Å møte mennesker i krise
• Å håndtere vanskelige samtaleemner
• Å sette egne grenser
• Samtaleteknikk
• NORILCOs arbeid og medlemstilbud
• Taushetsplikt
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Selvbilde, kropp og seksualitet
									
kurs 5b-21					5. - 12. februar
											

Det å snakke om kreft og seksualitet kan for mange være vanskelig, enten man
er pasient, pårørende eller helsepersonell. Eget selvbilde, kropp og seksualitet er
høyst personlige temaer, og i kombinasjon med kreft blir det ofte mer tabubelagt.
Sykdommen i seg selv, bivirkninger etter behandling og senskader kan føre til både
fysiske og psykiske utfordringer innenfor dette temaet. Opplever du utfordringer i
forhold til dette, er dette et godt kurs for deg eller dere.
I løpet av kurset vil vi prøve å gi svar på hvorfor og hvordan kreft og kreftbehandling
forandrer både selvbilde, kropp og seksualitet. Vi vil se nærmere på hvordan sykdom og
behandling påvirker oss og hvorfor vi påvirkes forskjellig.
På kurset vil vi diskutere hva seksualitet er, sett fra ulike perspektiv, og snakke om
forskjellige hjelpemidler og medikamenter. Metodene i dette kurset veksler mellom
foredrag, veiledende prosesser i fellesskap og samtaler i mindre grupper. Kurset er tilpasset
både single og par.
Kurset arrangeres i samarbeid med Tore Borg og Randi Gjessing, begge med utdannelse
som kreftsykepleier og sexolog.
Kontaktinformasjon
Ta gjerne kontakt om du ønsker mer informasjon.
Send e-post til post@montebello-senteret.no eller ring på tlf 62 35 11 00. Søknadsskjema
finner du på www.montebellosenteret.no. Søknaden sendes direkte til Montebellosenteret.

Randi Gjessing og Tore Borg

Michael de Vibe

Montebellosenteret er en nasjonal helseinstitusjon som har sitt faglige utgangspunkt i Radiumhospitalet
og er organisert som en selvstendig non-profit stiftelse. Senteret ligger i flotte omgivelser
like ovenfor Lillehammer, og framstår med god hotellstandard uten institusjonspreg.
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NORILCO SIDEN SIST

Siden sist
WEBINAR

Stort engasjement da NORILCO
arrangerte sitt første webinar
- Det gikk over all forventning. Det var mange som
deltok og sendte inn spørsmål, og det er mange som
har sett det i etterkant.

Flere webinarer på vei

Som følge av den gode responsen ønsker NORILCO å
gjennomføre flere webinarer utover høsten.
- Nå som vi ikke kan treffe medlemmer fysisk er det
viktig å kunne nå ut og bidra til aktivitet på andre
måter. Dette er god og trygg måte å gjøre det på,
forklarer daglig leder Roy Aleksander Farstad.
De neste webinarene vil ta for seg ulike temaer som
er aktuelle for NORILCOs medlemmer.
- Vi håper webinarene vil bidra til å gi faglig påfyll og
at man kan få svar på spørsmål man lurer på.
Neste webinaret blir 11. november og tema blir stomi
og seksualitet. Følg med for mer info.

Stomisykepleiere Ingrid Faller og Trine Standal
svarte på spørsmål om temaer som brokk, ernæring
og trening sammen med likeperson Espen Stang da
NORILCO gjennomførte sitt første webinar.
Over 100 personer deltok på webinaret «Spør en
stomisykepleier» som ble sendt live 17. september.
Flere medlemmer hadde sendt inn spørsmål på
forhånd av arrangementet med det de lurte på.
Sekretariatet i NORILCO har vært opptatt av å finne
nye måter å nå ut til medlemmer på under coronasituasjonen, og ønsket å utnytte de mulighetene
som et webinar gir til å nå ut til mange mennesker
på en gang. Daglig leder Roy Aleksander Farstad var
spent før arrangementet, men er veldig fornøyd med
hvordan gjennomførelsen gikk.
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Så du på webinaret eller har du forslag til temaer vi
kan ta opp på neste webinar? Svar på en kort spørreundersøkelse her: https://no.surveymonkey.com/r/
K3JQ9ZZ
Lenke til webinar:
https://www.youtube.com/watch?v=rTCYCJNGvpk

Vi håper webinarene vil bidra til
å gi faglig påfyll og at man kan få
svar på spørsmål man lurer på.

BERGEN

Buskerud på
tur til Bergen!
Fredag 14. august var starten på turen som avd. Buskerud
hadde hatt lyst på i 2 år. Vi prøvde i 2019, men fikk ikke
plass på hoteller i Bergen. I år var vår fantastiske Marit
raskt ute og fikk inn bestillinger.
Vi var 32 personer som ville på tur, men på grunn av corona
og andre sykdommer, var det 8 som måtte trekke seg.
Bussen startet i Hønefoss, vi fra Kongsberg og Hokksund
gikk på i Vikersund kl. 08.30. Første stoppen var Bromma,
så fossen i Måbødalen og så videre ned til Eidsfjord til en
god stopp med lunsj.
Vi kom til Bergen i vakker sol, og tok inn på hotell Terminus,
et litt slitt hotell like ved jernbanestasjonen. Der var vi 2
netter. Lørdag var en helt skyfri dag, og i det fine været
som vi fikk i Bergen var mange oppe på Fløyen. Det var
felles middag på hotellet på kvelden. Søndag morgen var
bussen klar og vi ble kjørt til Gudvangen, og været var
like strålende som dagene før. Der skulle vi ta båten over
Nærøyfjorden. En helt ny elektrisk, lekker båt tok oss
over fjorden, en tur som tok 2 timer. En kjempetur var det,
noe av det fineste på hele turen.
I Flåm skulle vi ta banen opp til Myrdal, med retur. Dette
var turen jeg hadde sett frem til, for det er jo en fantastisk
bane som slynger seg opp mot Myrdal. Den ble laget først
på 1900-tallet og er 20 km. lang, med en høydeforskjell
på 865 m. Turen var fin den, men ble noe ødelagt av noen
fryktelige høye toglyder. Det hylte og skreik både opp og
ned, så mange satt og holdt seg for ørene mye av tiden.
Vår Marit hadde nå kjørt til Flåm med bussen, og møtte
oss der. Etter en time var vi kommet ned til Lærdal og tok
oss inn på hotell Lindstrøm, Dette var et bra hotell med
god mat og et hyggelig personale. Felles middag.
Mandag var bussen klar kl. 10.00 og solen skinte da også
fra skyfri himmel. Vi kjørte gjennom den lengste tunellen
i verden, den er på 24,5 km. Så var det over Hemsedalsfjellet og videre hjem. Det var en fin tur, og vi må få takke
Marit for fin og trygg kjøring, og for alle timene hun har
hatt med å få tråkla sammen denne turen under koronatiden.
Vi hadde Peer Gynt Tours til å hjelpe oss, og de har som
motto:
REIS SAMMEN - OPPLEV MER.
Hilsen fra avd. Buskerud, Helge Ivar Muggerud

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

NORILCO DETTE SKJER

Dette skjer

LOKALT

Trenger du noen å snakke med?
Ring 24 02 22 24 og tast 2

Likepersonstelefonen er åpen mellom kl. 10 og 22 alle
hverdager. Våre likepersoner/kontaktpersoner har taushetsplikt og har gjennomgått opplæring og faglig veiledning. Vi har likepersoner av begge kjønn, i alle aldrer, 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

NORILCO SØR-ROGALAND

Hver uke:

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

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

SENTRALT
Vi gjør oppmerksom på at NORILCO til enhver tid følger
retningslinjene rundt covid-19-situasjonen fra Folkehelseinstituttet. Endringer kan forekomme og alle møter og
aktiviteter kan derfor bli flyttet eller avlyst på kort varsel.

LOKALT

Tid: 11. November kl. 19.00-21.00

Julebord

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

Kafé, formiddagstreff

De fleste 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 lokalavdelinger direkte for nærmere informasjon om gjennomføring
av ulike aktiviteter.

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
NORILCO AUST-AGDER
Vi starter med en turgruppe, foreløpig en gang i måneden.
Tid og sted vil bli sendt ut på SMS til alle som er registrert
med mobilnummer i medlemsregistret. Om du ikke er
medlem enda kan du kontakte Stian Mørland på 91612862
om du vil være med på tur. Dette er en måte å holde litt
kontakt på i en vanskelig tid.

NORILCO NORD-ROGALAND

Julemøte

Etter intern risikovurdering av koronasituasjonen i vårt
område velger vi i NORILCO Oslo igjen å avlyse eller
utsette kommende arrangementer, denne gangen inntil
videre. Vi minner om at likepersonstelefonen er betjent
om du skulle ha behov for noen å prate med.
Ring: 992 69 815

NORILCO ROMSDAL

Dialog-/Kreftkafé

Tid: 8. desember kl. 18.30 - 21.300
Sted: Vangen Cafe Haraldsvang.
Det vil bli servert full julemiddag med dessert.
Underholdning og utlodding
(ta gjerne med en liten gevinst)
Pris kommer

Tid: Første onsdag i hver måned
Sted: Sanitetshuset i Molde
Kafeen har også en egen Facebookgruppe (Dialog/Kreftkafè). Kafeen er for kreftrammede og deres pårørende

For alle aktiviteter, se www.norilco.no
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Kom i gang
i dag på
homecare.no

NY UNIK
BESTILLINGSLØSNING
FOR STOMIUTSTYR
I samarbeid med kundene våre har vi utviklet nye nettsider med en unik spesialdesignet
bestillingsløsning for forbruksmateriell på blå resept. Bestillingsløsningen er enkel, trygg og
brukervennlig, og har fått gode tilbakemeldinger fra kundene som har testet den.
Du kan bestille alt av forbruksmateriell, legemidler og andre apotekvarer.

1
Registrer deg på
www.homecare.no
- Bli ny bruker

2

3

Kundesenteret tar
kontakt med deg
for å skreddersy
din personlige
kundeprofil

Logg inn med
Bank ID og bestill
varer når du vil,
døgnet rundt.

VI FEIRER VERDENS STOMIDAG

FORTSATT PERSONLIG OPPFØLGING

Alle stomikunder som bestiller varer gjennom vår nye digitale
bestillingsløaning i perioden 1. oktober - 31. desember 2020 vil få:

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.

•
•
•
•

En gave
Vår stomibok
50% rabatt på en valgfri handelsvare (Skriv ”Vedens stomidag”
i kommentarfeltet ved bestilling)

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 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
996 013 405
991 298 959
983 923 151
984 040 148
991 288 627
994 754 009
890 432 832
819 480 842
993 790 079
993 639 966

Akershus
Aust-Agder
Bergen
Buskerud
Drammen
Finnmark
Hedmark
Nordland
Nordmøre
Nord-Rogaland
Nord-Trøndelag

996 761 657
992 608 897
888 890 912
989 466 798
989 506 900
989 889 095
998 240 484
984 363 826
984 112 971
994 110 772
889 905 522

Oppland
Oslo
Romsdal
Sunnmøre
Sør-Rogaland
Sør-Trøndelag
Telemark
Troms
Vest-Agder
Vestfold
Østfold

www.norsk-tipping.no/grasrotandelen

Informasjon
StyreLeder

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

NULeder

Camilla Tjessem • 986 11 160
ungdom@norilco.no

Lokale Ungdomslag
NU
NU
NU
NU
NU

KONTAKTINFO

Distriktsleder

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

Likepersonleder

AKERSHUS
Jane Halvorsen • 454 87 434
jane@norilco.no
/*

NORDLAND
Rune Dahl • 480 91 111
nordland@norilco.no
/*

AUST-AGDER
Stian Mørland • 916 12 862
stianmorland@hotmail.com
Randi Vorhaug
Besøkstlf: 47 410 010
randi.vorhaug@gmail.com

NORDMØRE
Peter A. Storvik • 413 58 545
petstor@frisurf.no
Janny Elgsaas • 911 95 135
janny.elgsaas@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

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 likepersonsleder ikke står spesifisert

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

240 22 224

www.norilco.no
TAST 2

post@norilco.no

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

