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Pakkeforløp hjem for kreftpasienten Motivasjon på to hjul Jubileumskonkurranse i NORILCOs Ungdom
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En KONKAV hudplate 
som omfavner ditt brokk

Nytt navn!
Coloplast ser dine behov, og vi tydeliggjør 
nå navnet på vår stjerneformede plate. 
SenSura®Mio Convex Flip har byttet  
navn til SenSura®Mio Concave. 

Vi hjelper deg med å prøve produktet,  
ring oss for en hyggelig prat på 
tlf 22 57 50 00.

Coloplast er et registrert varemerke eid av Coloplast A/S © 2020-09.  
Alle rettigheter er forebeholdt Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark. PM-12889

Coloplast Norge AS, Postboks 162 Manglerud, 0612 Oslo,  
Telefon 22 57 50 00, www.coloplast.no
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NATURA
 CONVATEC PRODUKTER

TM

ConvaTec Norway AS  Postboks 6464  • Etterstad  • 0605 Oslo  • Tlf.: 800 30 995  
www.convatec.no

ESTEEM  
 CONVATEC PRODUKTER

TM

 
+

 CONVATEC PRODUKTER

Hel hud
• Med riktig hudplate tilpasset din stomi skal du slippe lekkasje.  
• Høy kvalitet på hudplaten som skal være motstandsdyktig mot innholdet fra stomien.
• Huden din skal være hel og fi n uten sår.

Enkel i bruk
• Riktig hudplate skal minimere behovet for tilleggsutstyr.
• Du skal fi nne den hudplaten som fungerer for deg og gjør 

hverdagen din så enkel som mulig.

For oss er målet å skape sikre produkter som gir deg 
trygghet og muligheter til å gjøre det du vil i livet.

Nå har vi også 
lansert Soft Convex 

Colomate®, Ileomate® 
og Uromate®. 

Kontakt oss, så 
hjelper vi deg. 

… med å fi nne 
den hudplaten som 
fungerer for deg.
Dette skal du forvente:

Du trenger 
ikke vente 
helt til jul…

™

Meld deg inn 
i me+på 

www.convatec.no
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Alle vi i ConvaTec ønsker 
deg en riktig god jul

™ ® ®
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STYRELEDER JANE HALVORSEN

E-post jane@norilco.no

Kjære leser! 

Først vil jeg takke for tilliten for gjenvalg som 
styreleder. For meg er det en stor ære å få lede 
NORILCO videre i to nye år sammen med resten av 
styret. Noen styremedlemmer har tatt gjenvalg, og 
noen er nye. Det er veldig fint med en blanding av 
nye og gamle styremedlemmer. Kontinuitet og nytt 
blod hånd i hånd. Nå er det nye styret motivert til å 
jobbe for at dere som medlemmer skal få en bedre 
hverdag. 

I år holdt vi NORILCOs første digitale represen-
tantskap. Vi var veldig spente på om teknologien 
holdt, og det ser virkelig ut som den har gjort det.  
Våre tillitsvalgte ute i våre distriktsavdelinger tok 
utfordringen og var med. Dette setter jeg stor pris 
på. Nå har vi som organisasjon vedtatt et nytt 
arbeidsprogram som åpner opp for nye muligheter 
og utvikling av NORILCO. Jeg gleder meg til å ta fatt 
på oppgaven sammen med resten av NORILCO.  

NORILCO er hele 50 år i 2021. Vi gleder oss stort til 
å vise frem jubilanten NORILCO gjennom hele 2021. 
Det er lagt opp til månedlige temaer som viser frem 
mye av de utfordringer våre medlemmer har, og ikke 
minst hvor mye NORILCO har betydd for den enkelte. 
Det blir et hektisk og aktivt år. Jeg håper du som 
medlem ønsker å feire NORILCO sammen med oss 
og deltar på våre aktivtiter. Jeg krysser alt som kan 
krysses for at vi i løpet av 2021 kan møtes igjen.   

Stort sett alle mine ledere har omhandlet covid-19 
i år. Nye strenge restriksjoner kom nå i de to siste 
månedene av året og dette har igjen stanset all 
aktiviteten. Dette har gjort at aktivitet i NORILCO 
ikke er mulig. En av hovedoppgaven til NORILCO er å 
skape møteplasser for våre medlemmer, og det gjør 
vondt at vi i år ikke har kunnet arrangere tradisjonelle 
julebord/møter og medlemsaktiviteter. 

Vi kan ikke risikere å utsette dere som medlemmer 
og våre tillitsvalgte for smitte. 
Vi i styret ønsker ikke å ha på vår samvittighet at 
personer blir smittet, og kanskje alvorlig syke, på 
“vår vakt” 

Som medlem og tillitsvalgt i mange år vet jeg hvor 
mye våre medlemsmøter og aktiviteter betyr for den 
enkelte. Stopp av aktivitet er ikke lett. Nå får vi ta de 
gode nyheter som er i media om at en vaksine er rett 
rundt hjørnet og at vi kan få en noenlunde normal vår 
og sommer i 2021. 

Jeg gleder meg veldig til å møte dere igjen. 

Jeg ønsker dere alle en god jul og et godt nytt år.  

Varme klemmer fra Jane

Leder
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NORILCO PORTRETTET

Den første uka i fellesferien ramlet det inn en e-post. 
Det var en av de e-postene som satte i gang tanke-
prosessen bak hva som driver en person, motiverer 
og får en person til å stå på til tross for ulike ut-
fordringer. Avsenderen åpnet kort og kontant med 
den beskjedne lysten til å motivere andre med sin 
egen historie som kreftoperert med kontinent uro-
stomi. Og langdistansesyklist.

- Jeg ønsker med dette å vise andre i vår situasjon at 
selv med et «handikap» er nesten alt mulig, skrev han.

Og slikt kimser vi ikke av selv om en uforutsigbar 
pandemi stadig stikker kjepper i hjulene i prosessen.

Hvem er Roald Stræte?
For å kartlegge hva som driver en person som Sætre, 
begynte jeg med å spørre om han kunne beskrive seg 
selv og fortelle hvem personen Roald Stræte er. Et 
spørsmål som ikke alltid besvares særlig ordrikt, de 
aller fleste er ikke vant med å snakke åpent og rett på 
sak om seg selv. I hvert fall ikke uten å møtes fysisk, 
som det har vært så vanskelig å få til i år.
Men Roald, han tok utfordringen.
- Jeg er 62 år og ble i 2002 kreftoperert, siden den gang 
har jeg hatt kontinent urostomi og har tidligere også 
vært styremedlem og besøksvenn i NORILCO Østfold. 

Roald er gift med Tone som er 54 år og jobber som 
lærer for voksne minoritetsspråklige. 
Marcus, Tone sin sønn, har vært en viktig del av livet 
til Stræte siden før han ble syk i 2002 og er nå 24 
år. Han har spilt ishockey i mange år og det har blitt 
mange timer i ishaller rundt i Norge, noe Stræte har 
satt veldig stor pris på. Marcus bor i dag i Førde hvor 
han jobber som låsesmed slik som Stræte selv. 

- Jeg liker å reise og har de siste årene vært på mange 
eksotiske steder rundt i verden. Et høydepunkt er 
turen til Peru og Machu Picchu hvor vi gikk i Andes-
fjellene og lå i telt i 6 døgn. Selv med en stomi, gikk 
dette helt problemfritt, forteller Stræte.

Heldige Roald. Nå i 2020 er det en pågående virus-
smitte som har satt en hard rullebrems i navet for 
slike ekspedisjoner. Det har vært komplisert, om 
ikke uforsvarlig, å reise ut i verden på telttur til fjerne 
strøk, stomi eller ei. Men selv om reiser til utlandet 
ikke ble noe av i år, var det denne sommeren tett-
pakket med norske førstegangs-teltere i de mest 
kjente områdene av den norske fjellheimen som 
hadde omprioritert bucket-listen sin fra eksotiske 
land og storbyferie til Instagram-vennlig norsk natur 
i Geiranger og Lofoten. Alle campingplasser var 
fullbooket i fellesferien, og de omskiftelige Covid-19 
tiltakene regjerte landet. Men Roald, han syklet.

Motivasjon på to hjul
Langs 695 kilometer på landeveien mellom Halden - Stavanger satt en mann 
med kontinent urostomi på sykkelsetet. Han samlet inn 1 krone per kilometer 
for kreftsyke barn sammen med de andre i Team Rynkeby - Østfold.

Tekst: Jacqueline B. Mikula Foto: Privat

Man skal sette seg mål, men også flytte dem
fremover når de er nådd. Det er viktig å ha et
mål med det man driver med, er min filosofi.
   Roald Stræte
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NORILCO PORTRETTET

Jeg spør hva som har gjort Roald Stræte til en sykkel-
entusiast, hva er historien bak nettopp syklingen? 
«Er det kanskje fordi Østfold har et relativt flatt 
terreng og ligner litt på Danmark», spurte jeg dumt.

- Jeg har alltid vært interessert i sykkelsport og i 
1982 syklet jeg Trondheim-Oslo, svarer han. 

Tok det som en utfordring
Har du alltid syklet, eller begynte du med dette først 
etter at du ble kreftoperert? Hvor kommer motiva-
sjonen fra, og hvor henter du kreftene fra som kreft-
operert hvis du lever med senskader?

- Tidligere, på 80-tallet, drev jeg både med sykling og 
løping. Jeg har alltid likt å holde meg i form. Men så 
fikk jeg en jobb som krevde mye og som var meget 
interessant, det å få være med på å bygge opp noe. 
Da ble det mindre og mindre tid til sykling og løping. 
Dette er jo idretter som krever mye tid. Det går fort 
både fire og fem timer når jeg sitter på sykkelsetet. 
Da jeg fikk beskjed om at jeg hadde kreft fikk jeg 
samtidig beskjed om at det kom til å ta lang tid på 
bygge meg opp igjen og at jeg kanskje ikke vil komme 
tilbake i full jobb. 

For meg virket dette som en motivasjonsfaktor. 
Jeg er ganske sta og bestemte meg fort for at dette 
ikke skulle knekke meg. 

Stræte var 45 år og hadde akkurat truffet sin 
nåværende kone. Han hadde et spennende liv foran 

seg som han ikke ville gå glipp av. 
Han ble operert i starten av juni 2002 og i februar 
2003 reiste han på en tre ukers tur ut i jungelen i 
Thailand med håndbagasjen full av skylleutstyr, 
plaster og kateter. Dette kunne jo ikke ligge i kofferten, 
hva om den ble borte på veien? 

- Jeg har aldri vært en person som tar sorgene på 
forskudd, så tanken på at noe kunne skje i Thailand 
var overhodet ikke til stede. Jeg har hele tiden vært 
opptatt av at jeg skal leve så normalt som mulig på 
alle måter. Det er viktig for meg å være aktiv og trene 
regelmessig. En god fysikk forebygger både fysiske 
og psykiske plager. 

Som en kjent idrettstrener har sagt, «man må spille 
med de kortene man får utdelt».

Mestringsfølelsen
Når vi strever i motbakker og kjemper oss gjennom 
kneiker kan man saktens undre seg over denne sagn-
omsuste mestringsfølelsen. Den følelsen man får 
når man endelig har nådd toppen, kommet gjennom 
kneika eller jobbet hardt i motbakker. Når følelsen 
inntreffer og hvordan det føles er ikke nødvendigvis 
den samme for meg som for deg – vi kan ha ulike mål, 
avhengig av utgangspunkt.

«Mestringsfølelsen, når kommer den?» undrer jeg 
blant annet.  Hva ga deg mestringsfølelse før, og 
hva gir deg mestringsfølelsen nå – er det de samme 
tingene, eller har det skjedd endringer over tid? 
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NORILCO PORTRETTET

Hvordan vil du råde andre til å la hjulene fortsette å 
rulle når det oppstår hindringer i veien?

- For meg er mestringsfølelse å nå målet som jeg 
har satt meg, uavhengig av om det er å komme frem 
til Paris eller å samle inn 100.000 kroner for Team 
Rynkeby. 
Jeg er velsignet med et vanvittig konkurranse-
instinkt og konkurrerer alltid med meg selv når jeg 
trener. Det har alltid vært der og har nok også vært 
med på å hjelpe meg tilbake til jobb og trening etter 
at jeg fikk kreft. 

Man skal sette seg mål, men også flytte dem frem-
over når de er nådd. Det er viktig å ha et mål med 
det man driver med, er min filosofi svarer Stræte til 
disse undringene mine.

Plan B
Du trente for å delta på sykkelturen til Paris. På grunn 
av Covid-19 ble turen avlyst. Da var det allerede lagt 
ned mange timer trening for turen. Hva tenkte du da 
avlysningen ble et faktum, og hva motiverte deg til å 
fortsette treningen og deltakelsen? 

- Vi hadde heldigvis en plan B da det hadde vært stor 
usikkerhet siden midten av mars om det ville bli en 
Paris tur. Vi viste at det ville bli en tur i Norge sammen 
med de andre lagene fra Team Rynkeby. Dette var 
med på å motivere for videre trening. Det å sykle i et 
slikt Team er også veldig sosialt og hyggelig.

En sykkelbukse til besvær
Sykkelbuksa kan jo være litt plundrete når man 
«må», og selv har jeg observert mang en ensom 
syklist langs landeveiene som venter på et langt 
nok opphold mellom bilene. Med kontinent stomi på 
sykkeltur, har det gitt deg fordeler? 

- Jeg har en kjempefordel der. Jeg slipper å plundre 
med en sykkelbukse med seler. Min stomi sitter i 
navlehøyde og gjør det ganske ukomplisert å tisse 
langs landeveien.  Jeg kan også tisse fra sykkelsete 
om det går fort, sier Stræte. 

Løsningsorientert låsesmed med andre ord, tenker jeg.

Frivillighet her og frivillighet der
Du er også frivillig likeperson fordi du har erfaringer 
fra livet som andre kan ha nytte av i en sårbar situa-
sjon, og har gjennomført den nødvendige opplæringen 
i NORILCO for å kunne veilede andre videre. 

Er dette noe du kan dra veksler på som syklist for 
Team Rynkeby og som likeperson i foreningen?

- I Team Rynkeby skal alle med og komme samlet til 
mål uansett form og fasong. I en kreftkamp så skal 
man også til mål. Det å kunne bidra på veien for å 
hjelpe noen frem er vel det jeg kan tenke på som en 
likhet mellom å være syklist på et lag og det å være 
en likeperson. 

Sykler for Team Rynkeby
Det er rift om plassene i Team Rynkeby, det stilles 
opptakskrav og forpliktelser som ukentlige, obligator-
iske treninger med laget blant mye annet for å kunne 
delta. Ikke alle får være med hvert år, det er også ut-
skiftninger i laget. Jeg ber Roald fortelle oss som ikke 
kjenner til Team Rynkeby, litt om bakgrunnen for dette.

- Utskiftninger vil være naturlig, men for å beholde 
kontinuitet må en stamme av laget være med hvert 
år. Det er avhengig av søkermasse hvor mange som 
faktisk blir «byttet» ut hvert år. Om man ikke bytter 
ut så vil det ikke bli mulighet for andre å være med 
da det for 2021 blir om lag 35 ryttere og 6 i service fra 
Team Østfold. 

Hva var det med Team Rynkeby som gjorde at du 
ønsket å sykle for laget, motivasjonen for deltakelse, 
og hvor lenge har du syklet for dem?

- Team Rynkeby har en filosofi som fascinerer meg. 
Det å kunne sykle for å holde seg i form, være sosial 
og samtidig samle inn penger til et veldig godt formål 
er som et kinderegg, «mange goder på en gang.» Jeg 
har kun vært med dette året så langt, men stiller klar 
til dyst neste sesong også.  

Ustoppelig ildsjel
Jeg er nysgjerrig på hvordan det gikk med både syklin-
gen, turen og innsamlingen og hvilke refleksjoner han 
gjorde seg rundt denne sommeren med Covid-19. 

Jeg ønsker med dette å vise andre i vår situasjon at 
selv med et «handicap» er nesten alt mulig
   Roald Stræte



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

Fakta

- 26. september 2020 ble litt over 9.6 millioner 
 kroner overrakt Barnekreftforeningen etter at 
 9 lag med 300 syklister i Norge syklet på kryss 
 og tvers til inntekt for Barnekreftforeningen og 
 egen helse.

- Team Rynkeby - God Morgen består av 2 100 
 syklister og 550 hjelpere fordelt på 57 lokale lag 
 fra åtte land: Danmark (19 lag), Sverige (16 lag), 
 Norge (9 lag), Finland (8 lag), Færøyene (1 lag), 
 Island (1 lag), Tyskland (1 lag), Sveits (1 lag) samt 
 et internasjonalt lag bestående av deltakere fra 
 flere land i Europa.

- Team Rynkeby støtter barn med kritisk sykdom.

-  Deltakerne på Team Rynkeby dekker selv ut- 
 giftene for å delta på sykkellaget. 
 Samtidig dekker Eckes-Granini prosjektets 
 sentrale kostnader via sine tre merkevarer, 
 Rynkeby, God Morgen og hohes C, sammen med 
 organisasjonene som mottar penger. 
 Det betyr at alle innsamlede midler går til de 
 organisasjonene som Team Rynkeby Fonden 
 samarbeider med i Danmark, Sverige, Norge, 
 Finland, Færøyene, Island, Tyskland og Sveits.

- I Norge samler Team Rynkeby inn til en organi- 
 sasjon: Barnekreftforeningen.

- Innsamlingen ble naturlig litt amputert med tanke 
på pandemien vi står i. Men, i Norge samlet vi inn 
nesten 10 millioner kroner til Barnekreftforeningen. 

Det ble mye trening alene, alle fellessamlinger som 
var planlagt i forkant av turen ble avlyst. 
Jeg liker å sykle alene og får gjort unna mye tanke-
virksomhet på sykkelsetet. Det, sammen med mitt 
konkurranseinstinkt gjorde at jeg trente nesten som 
vanlig i forkant av sykkelturen fra Halden til Stavanger 
og syklet nesten 400 mil i sommer.

Jeg opplevde at bedrifter og privatpersoner stilte 
velvillig opp selv om vi stod med begge bena eller 
skal jeg si begge sykkelhjulene i en pandemi, avslutter 
syklisten Roald Stræte.

Det stoppet ikke med innsamlinger der. I anledning 
bursdagen sin i oktober, startet Roald Stræte opp 
en innsamling for NORILCO også, noe vi er veldig 
takknemlige for. Disse pengene, og andre bursdags-
innsamlinger på Facebook blir rettferdig fordelt 
etter hvor behovet er størst. 
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NORILCO PAKKEFORLØP HJEM

Hva er Pakkeforløp hjem?
Formålet med pakkeforløp hjem kreft er at det skal 
bidra til trygghet og forutsigbarhet for pasient og 
pårørende, både i spesialisthelsetjenesten og i kom-
munale helse- og omsorgstjenester. Pakkeforløp 
hjem skal sikre gode overganger fra sykehusbehan-
dling til oppfølging av fastlege 
og kommunale helse- og omsorgs-
tjenester for kreftpasienter. I 
regjeringens nasjonale kreft-
strategi "Leve med kreft" (2018 
– 2022), tas pasientens helse-
tjeneste ett steg videre. Etter å 
ha fått gode tilbakemeldinger på 
pakkeforløpene som er innført 
på kreft har pasientene fått 
større forutsigbarhet og trygg-
het for at utredning og behand-
ling skjer så raskt som mulig. 

«Pakkeforløp hjem» skal blant 
annet sikre at pasientenes og 
pårørendes behov blir vurdert, 
deriblant behovet for rehabilit-
ering og psykososial oppfølging, 
sier Ingunn Løvstad Sørensen, 
prosjekt-leder for Pakkeforløp 
hjem, og Sissel Leyell Espetvedt, 
fagansvarlig for kreftområdet, begge i Helsedirekto-
ratet. Videre viser de til fokus på overgangene 
mellom tjenestenivåene, der informasjonsflyt og 
kommunikasjon mellom tjenestene, blir spesielt 
viktig. Det er ønskelig at pakkeforløp hjem skal bidra 
til at tjenesten ser helheten rundt pasienten og de 
pårørende.  
 
NORILCO ser frem til etablering
av Pakkeforløp hjem
NORILCO ved daglig leder Roy Farstad sitter i ressurs-
gruppen som er etablert for utvikling av Pakkeforløp 

hjem kreft. NORILCO mener vi allerede har gode 
diagnosespesifikke pakkeforløp som beskriver hva 
som skal skje fra mistanke om kreft, frem til opp-
start av behandling og hele pasientreisen frem til 
rehabilitering eller palliasjon. Særlig rehabilitering 
omhandles ganske kort og overfladisk i de diagnose-

spesifikke pakkeforløp. 
NORILCOs inntrykk er at pakke-
forløpene har fungert godt på 
mange områder, men der det 
først og fremst har fungert godt 
er frem til oppstart av behandling. 
Og det er jo på mange måter det 
viktigste. Å få startet behandling 
raskt for å redde liv, eller man 
blir behandlet så man får flest 
mulige dager sammen med fami-
lien og de man holder kjær. Og 
det er jo klart at dette er viktig, 
og det er riktig at det var dette 
man startet med. Men hva skjer 
videre når man skal hjem og man 
ikke lengre skal være en pasient 
i spesialist-helsetjenesten?

De diagnosespesifikke kreft 
pakkeforløpene har noen viktige 

elementer som NORILCO tror er verdt å ta med seg 
inn i det videre arbeidet: koordinatorer. Arbeidsopp-
gavene til en forløpskoordinator bør standardiseres 
så de har samme oppgaver over hele spesialisthelse-
tjenesten. I dag har vi for store variasjoner i hvem 
som har stillingen som forløps-koordinator. Vi må ha 
en koordinator som følger oss på den videre ferden 
i forløpet. På vei ut sykehusdøra trenger man noen 
som holder tak som hjelper oss tilbake til en hverdag 
som er mest mulig normal etter behandling. Dette skal 
Pakkeforløp hjem hjelpe oss med. 

Pakkeforløp hjem
for kreftpasienter
Arbeidet med etablering av Pakkeforløp hjem er satt i gang igjen etter en 
Covid-19 pause og går nå med fullt trykk. Det er et omfattende arbeid.

Tekst: Roy A. Farstad foto: Sula Kommune/ NORILCO
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NORILCO PAKKEFORLØP HJEM

Styreleder Jane Halvorsen er veldig glad arbeidet 
med Pakkeforløp hjem er i gang igjen. -Årlig får ca 
4000 personer tarmkreft. Jeg håper Pakkeforløp 
hjem er med på å gi kreftpasienter en bedre overgang 
fra sykehusene over til kommune hvor hverdagslivet 
til den enkelte pasient og pårørende er, sier Halvorsen. 
Målet er at alle skal føle seg godt ivaretatt. Bedre 
forutsigbarhet og tydelige ansvarsfordelinger 
mellom spesialisthelsetjenesten og kommune vil 
kunne gi en bedre hverdag til pasientene. Jeg håper 
at pakkeforløp hjem bidrar til bedre samhandling på 
tvers av tjenestene, sier Halvorsen. Samtidig håper 
jeg at pakkeforløp hjem vil gi så gode resultater at 
også personer som ikke har kreft, vil kunne få et 
tilsvarende tilbud. Det er behovene den enkelte har 
som skal være med på å definere hvilket helsetilbud 
man får, ikke den enkelte diagnosekoden. 

Kreftsykepleierne er enig med NORILCO
I dag er det for store forskjeller rundt om i landet. 
Det er for tilfeldig hvordan oppfølgingen er for en 
kreftpasient. Det er viktig at forløpskoordinatorene 
på sykehusene minst har kompetanse som syke-
pleier, helst kreftsykepleier. I dag varierer dette 
fra sekretær, kreftsykepleier til behandlende lege.  
Fastleger må involveres mer gjennom hele forløpet 
til en pasient sier leder i faggruppen for kreftsyke-
pleiere Tanja Yvonne Alme.

Alme påpeker at overganger mellom tjenester er 
ekstra sårbare og håper pakkeforløp hjem vil gjøre 

samhandlingen bedre og at pasienter og pårørende 
som har behov for det kommer tidligere i kontakt 
med tjenester i kommunen. God kartlegging av 
pasientens behov er viktig. Det er også viktig at 
eventuelle behov vurderes underveis i et pasient-
forløp. Mange lever med kreft over mange år, mange 
med ekstra utfordringer i form av seinskader. Det 
kan dukke opp behov mange år etter at kreftbehand-
ling er avslutta. Vi er opptatt av å fortsette det 
gode samarbeidet vi har med pasientforeninger og 
likemenn. - Dette tilbudet må komme tydelig med i 
pakkeforløpet, avslutter Alme.

NORILCO ser frem til videre arbeid med etablering 
av pakkeforløp hjem, dette er rett vei å gå for å gi 
personer en helhetlig behandling. 

«Pakkeforløp hjem» skal blant 
annet sikre at pasientenes og 
pårørendes behov blir vurdert, 
deriblant behovet for rehabilit-
ering og psykososial oppfølging
       Ingunn Løvstad Sørensen

Jane Halvorsen, styreleder NORILCO Tanja Yvonne Alme, leder i faggruppen for kreftsykepleieren
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NORILCO KONKURRANSE

Jubileumskonkurranse i 
NORILCOs Ungdom!

NORILCO feirer sitt 50-års jubileum med fokus på et nytt 
tema hver måned gjennom hele 2021. I februar er det 

NORILCOs Ungdom som skal i rampelyset, der vi vil 
løfte frem våre medlemmer og hva NORILCO betyr 

for dem. 

Derfor starter vi nå en konkurranse, der du kan 
vinne trådløse hodetelefoner ved å bidra med 
et kort filmklipp der du forteller noe om hva 
NORILCOs Ungdom har betydd for deg. Vi ønsker 
at videoer filmes ganske nært ansiktet (omtrent 

som en selfie), og at du presenterer deg før du 
sier det du vil si. Du kan fortelle hva du vil, enten 

det er en god historie, en følelse 
eller en anekdote om hvordan NORILCOs Ungdom 

var i «gamle dager». Filmen kan være så lang du vil, 
men vær oppmerksom på at lange filmer mest sannsyn-

lig vil bli klippet kortere. Du kan også sende inn bilde med 
tekst dersom du ikke ønsker å filme deg selv. 

Send inn ditt bidrag til ungdom@norilco.no eller ring Ina i sekretariatet 
på telefon 454 37 830 for å få hjelp til å sende inn bidraget. 
Fristen for å sende inn bidrag er 23. desember! 

REGLER OG BETINGELSER FOR DELTAKELSE I NORILCOS UNGDOM SIN JUBILEUMSKOMKURRANSE I 2020

1. Alle medlemmer som sender inn bidrag i perioden 15. november til 23. desember 2020 vil bli med i 
trekningen av gevinsten. 

2. Det trekkes én vinner blant alle medlemmer som har sendt inn bidrag i perioden. Alle kan delta, men man 
må ha betalt medlemskontingent for inneværende år for å være med i trekningen av premie. 

3. Den 1. februar trekkes vinneren av konkurransen. Vinneren offentliggjøres på vår hjemmeside, i 
medlemsbladet og på NORILCOs Ungdom sin Facebookgruppe.

4. Vinneren får et sort eksemplar av Bose QuietComfort® 35 QC35 II trådløse hodetelefoner som har 
førsteklasses støyredusering. Premien har en verdi på 2790 kr pluss frakt. Premien vil bli sendt 
kostnadsfritt i posten til vedkommende. 

5. Medlemmer under 18 år må ha foreldres/verges fullmakt for å delta og vinne premier i kampanjen. 

6. NORILCO publiserer og redigerer selv innholdet som er innsendt etter behov, og det er ingen 
garanti for at alle innsendte bidrag blir publisert. 

7. Dersom NORILCOs Ungdom finner det nødvendig, kan vi justere betingelsene underveis.

8. Deltakelse i NORILCOs Ungdom sin jubileumskonkurranse innebærer aksept av disse betingelsene, 
og i at innsendt materiale kan publiseres i anledning jubileumsmarkeringen. 

9. Denne kampanjen er ikke sponset, støttet, administrert eller assosiert med noen tredjepart. 
Opplysningene du oppgir vil kun bli brukt til å trekke vinnere i perioden.



Aktivitetsstipend
Coloplast Norge AS deler ut et stipend som skal bidra  
til at brukere av stomi eller inkontinens hjelpemidler  
får leve det livet de ønsker.

Coloplast Norge AS  •  Postboks 162 Manglerud, 0612 Oslo  •  Telefon 22 57 50 00  •  www.coloplast.no

Coloplast ønsker å bidra slik at du kan oppleve
best mulig livskvalitet i hverdagen. Søkere av 
stipendet kan være individuelle eller et lag/gruppe.  

Om søknaden:
I søknaden gir du en kort beskrivelse av deg selv 
eller laget du er med i, din livssituasjon og hva 
du/dere ønsker å oppnå ved å motta stipendet. 
Stipendet gis til de som har stomi eller er avhengig 
av kontinens hjelpemidler. 

Coloplast deler ut følgende stipend:
• Fire stipend til enkeltpersoner til en verdi av kr. 10.000 
• To stipend til lag/gruppe til en verdi av kr. 20.000
• Søknadsfrist er 1. januar 2021

Kriterier for å søke:
• Bruker av stomi- og/eller kontinensutstyr
• Være en del av Coloplast Assistanse 
• Være villig til å stille opp og bli presentert  
 i vårt blad og/eller i sosiale medier

Hva skal søknaden inneholde:
• Kort beskrivelse av deg selv og bilde
• Hva stipendet skal brukes til
• Kostnadsoverslag
• Tidligere mottatte stipend

Søknad sendes:
Coloplast Norge AS, Postboks 162 Manglerud, 
0612 Oslo eller assistanse@coloplast.com
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NORILCO UNGDOMSKONFERANSE

14 ungdommer deltok på NORILCOs Ungdom sin 
ungdomskonferanse som ble gjennomført digitalt i 
slutten av oktober. Ungdomskonferansen arrangeres 
hvert andre år og legger føringer for NORILCOs Ung-
dom (NU) sitt arbeid for de neste to årene. 

Styreleder Camilla Tjessem innledet møte med en 
velkomsttale før daglig leder Roy Farstad overtok 
som ordstyrer for resten av møtet. Årsberetningen 
og budsjettet for den forrige perioden ble presentert 
under møtet. NU har gjort mye spennende arbeid i 
perioden som har vært. De har blant annet gjennom-
ført flere arrangement, bidratt med artikler, jobbet 
med forenkling av prosesser samt mye annet organi-
sasjonsarbeid. 

Under Ungdomskonferansen ble det nye arbeidspro-
grammet og budsjettet for 2020-2022 vedtatt. Med 
det legger Ungdomskonferansen tydelige føringer 
for de neste to årene som det nye styret skal arbeide 
med. Det ble også vedtatt flere vedtektsendringer i 
løpet av møtet. Det var stor enighet i gruppen og ved 
bruk av de digitale verktøyene ble stemmegivningen 
gjennomført raskt og effektivt. 

På slutten av møtet var det valg av det nye styret i NU. 
Det nye styret er en god blanding av nye og kjente 
fjes. Leder av NORILCOs Ungdom Camilla Tjessem ble 
gjenvalgt for de neste to årene. Anikken Norhaug og 
Kristine Johannessen ble gjenvalgt som styremedlem-
mer mens Patrick Riise, Kine Svindland-Kvamsø og 
Ronny Ness ble valgt inn som nye styremedlemmer. 
Vi gleder oss til å se hva denne gjengen kan få til!

Ungdomskonferansen 2020

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 distriktsavdelinger kan støttes 
gjennom Grasrotandelen, en ordning fra Norsk 
Tipping hvor spillere kan gi fem prosent av spiller-
innsatsen 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 overføringen er mottatt. 

Du kan få fradrag i skattepliktig inntekt for penge-
gaver 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 organisasjons- 
nummer (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 konto-
nummer 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.

SLIK KAN DU STØTTE OSS!



VI FEIRER VERDENS STOMIDAG
Alle stomikunder som bestiller varer gjennom vår digitale 
bestillingsløsning frem til og med 31. desember 2020 vil få:

• En gave
• Vår stomibok
• 50% rabatt på en valgfri handelsvare 
 Skriv ”verdens stomidag” i kommentarfeltet ved bestilling

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 STOMIUTSTYR
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. Du kan bestille både legemidler og 

andre apotekvarer i tillegg til stomiutstyret ditt. 

Registrer deg på 
www.homecare.no

- Bli ny bruker

Kundesenteret tar 
kontakt med deg  
for å skreddersy  
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
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NORILCO ØKONOMISK STØTTE

Har du eller dine nærmeste økonomiske vanskeligheter på grunn av 
kreftsykdom? Da kan du søke Kreftforeningen om støtte til:

• Å lette den økonomisk vanskelige situasjonen
• Strakshjelp i en overgangssituasjon (økte utgifter og/eller   
 inntektstap)
• Utgifter som ikke dekkes av det offentlige
• Rehabilitering/velferdstiltak for hele familien

Kreftforeningen forvalter legater og stiftelser 
som har som formål å gi økonomisk støtte 
til kreftpasienter og deres på rørende, som 
har fått økonomiske vanskeligheter på 
grunn av kreftsykdom og behandling.

Støtten er en engangsbevilgning og ment 
som et bidrag som ikke nødvendigvis dek
ker hele formålet det søkes til. Den skal 

komme i tillegg til, og ikke i stedet, for 
offentlige ytelser. 

Hvem får støtte og hvor mye?
Beløpene som bevilges kan variere fra 
3 000 til 12 000 kroner dersom søker er 
enslig, og opp til 20 000 kroner dersom 
søker har ansvar for en familie. Beløpet er, 
fra og med 2016, ikke skattepliktig og skal 

Økonomisk støtte 
– et bidrag til kreftpasienter og deres pårørende
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NORILCO ØKONOMISK STØTTE

ikke tas med i selvangivelsen. Kreftforeningen 
har heller ikke oppgaveplikt.  

Søkernes økonomiske situasjon vurderes 
på grunnlag av inntekter, utgifter, gjeld og 
formue, og med bakgrunn i Statens institutt 
for forbruksforsknings (SIFO) standard. 
Ca. 75 % av søknadene innvilges. De 
vanligste grunnene til avslag er at søker har 
et for høyt bankinnskudd og dermed ikke 
regnes som økonomisk vanskeligstilt, eller 
at søker har fått innvilget støtte fra Kreft
foreningen tidligere. 

Noen pasienthistorier
En enslig forsørger vil gjerne glede barnet 
sitt, spesielt i sykdomsperioden, men opp
lever det veldig tøft ikke å ha råd til det. 
Hun skriver: «Sykdommen min har påvirket 
sterkt datteren min psykisk, hun sliter vel-
dig med redsel, bekymringer som har gjort 
at hun har forandret personligheten sin. 
Jeg som mor får lyst til å glede henne med 
noe kjekt for at hun skal smile og være glad 
opp i alt det tøffe hun er i, men det er så 
tøft for meg, for det har jeg ikke råd til.»

«I disse periodene er det ikke så mye til 
overs til å gjøre gøye ting med familien, og 
det er jo en tid der det å kunne reise bort 
litt og ta en pause fra alt oppleves som godt 
og viktig. Hovedgrunnen til at jeg søker om 
økonomisk støtte er først og fremst å kunne 
gjøre noe kjekt med barna mine og man-
nen min», skriver en annen kvinne med 
brystkreft. 

Hvordan søke?
For å søke må du fylle ut et søknadsskjema 
og legge ved legeerklæring for den kreft
syke, i tillegg til siste lønnsslipp/utbetalings
oversikt fra NAV og siste skattemelding/
grunnlag for skatt (ikke skattekort, skatte
oppgjør eller lønns og trekkoppgave) for 
alle i husstanden over 18 år og med inn
tekt. Ved leggene kan ettersendes i posten 
eller lastes opp elektronisk og sendes 
sammen med søknaden. Du finner elektro
nisk søknadsskjema på kreftforeningen.no. 

Det oppfordres på det sterkeste til å søke via 
nettet, men du kan også fylle inn en papir
utgave av søknadsskjemaet og sende til: 
Kreftforeningen, Seksjon kreftomsorg, 
Postboks 4 Sentrum, 0101 Oslo.

Søknadsfristen er den 10. i hver måned, og 
svar på søknaden innen den 25. samme 
måned. Før jul er fristen flyttet litt tidligere.
Ved spørsmål om utfylling av søknads
skjema eller andre spørsmål om ordningen 
for økonomisk støtte, kontakt Kreft 
foreningens rådgivningstjeneste på 
tlf. 21 49 49 21 eller bruk epost: 
rettigheter@kreftforeningen.no

Du kan også kontakte Kreftforeningens 
rådgivningstjeneste på 
• chat på kreftforeningen.no
• epost: radgivning@kreftforeningen.no

Kreftforeningens formål er å arbeide for å 
forebygge og bekjempe kreft samt bedre 
livskvaliteten for pasienter og pårørende.
 

Kreftforeningen – telefon: 21 49 49 21, post@kreftforeningen.no, kreftforeningen.no

7. opplag, m
ai 2019
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NORILCO ØKONOMISK STØTTE

Kjenner du noen som er berørt av kreft? Vi har midler igjen og vil gjerne hjelpe flere. 

En kvinne som har mottatt økonomisk støtte forteller at hun hadde akkurat gått av med pensjon og 
begynt å jobbe litt for å spe på inntekter da ble hun diagnostisert med kreft. Ekstra inntekter ble 
borte fordi hun ikke tålte cellegiftbehandling. Dette medførte tannproblemer og store 
tannlegeutgifter, som igjen tok hardt på økonomien. Som minstepensjonist opplevde kreftpasienten 
det tøft å miste den ekstra inntekten, og måtte bruke langt oppsparte penger til tannlege og faste 
utgifter. 

Kreftpasienten søkte økonomisk støtte fra Kreftforeningen, og fikk bevilget 10 000 kr. Her er 
tilbakemeldingen til Kreftforeningen etter at bevilgningsbrev var mottatt: 

«Tusen takk for kr 10 000 fra dere i forrige uke! Det var uventet, hadde ikke trodd at det hjalp å 
prøve, men kom meg gjennom skjemaet og sendte det, påvirket av min (behandler). Så jeg ble 
overrasket og glad, og det hjelper meg mer enn jeg kan forklare! Da har jeg penger til faste utgifter, 
som kommer nå 😊😊 Så, tusen takk igjen, håper mange andre også opplever et slikt positivt løft.»  

For å kunne nå ut til flere kreftpasienter og deres pårørende/etterlatte som kan trenge et bidrag fra 
oss for å lette på, eller overvinne en vanskelig økonomisk situasjon, ber vi om deres hjelp til å spre 
informasjon om dette tilbudet fra Kreftforeningen. 

Informasjon om Kreftforeningens tilbud ligger på Kreftforeningens nettsider. Der kan du også 
bestille brosjyrer som du kan få på flere språk: www.kreftforeningen.no 

For spørsmål om ordningen kontakt Beatrice Mutale Skagestad i Seksjon Kreftomsorg. 

Ynolens Parfymefri Luktfjerner

Max 30⁰ helling ved bruk.

100%

- bidrar til livskvalitet

Blåresept
Fås på

generell stomiresept

Produsert i Norge

Antatt forbruk pr. måned er ca.: 4 – 8 flasker, noe mer ved økt sosial aktivitet.
Økt varme = Økt effekt.

Brukerveiledning, send mail til: 
post@ynolens.no

Posedeodorant – V. nr.: 950881 – Stomi

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



Kurstedvegen 5, Mesnali • post@montebellosenteret.no • www.montebellosenteret.no

«Kreft - hva nå?»

Mage-, tarmkreft
Kurs 10a-21 12.03 - 19.03

Kurs 20a-21 21.05 - 28.05

Kurs 39a-21 01.10 - 08.10

Alle krefttyper * 

Kurs  4a-21  29.01 - 05.02

Kurs 24a-21 18.06 - 25.06

Kurs 45a-21 12.11 - 19.11
* Når oppsatt kurs passer dårlig tidsmessig 

Ung voksen og kreft - hva nå?

Kurs 44a-21 05.11 - 12.11

Diagnosespesifikke livsmestringskurs

En kreftsykdom kan utgjøre store endringer i tilværelsen hos den enkelte.  
Samtidig rammer den ofte ikke kun den syke, men alle som står pasienten nær. 
Både pasient og pårørende kan ha mange tanker, følelser og reaksjoner rundt 
sykdommen. Hovedmålet med kurset «Kreft – hva nå?» er å lære å leve med 
endringer som følge av kreft.

Møt andre i samme situasjon
Kurset egner seg best etter primærbehandling og kan søkes alene eller sammen med en 
nær pårørende. Du treffer andre med samme diagnose som er i tilnærmet lik situasjon 
som deg selv. Gjennom kunnskapsformidling, erfaringsutveksling, sosiale- og
fysiske aktiviteter vil du få innsikt i hvordan du kan mestre dine utfordringer, og hva som 
kan være mest hensiktsmessig for veien videre i ditt liv.

På kurset får du blant annet:
• Møte andre i tilnærmet lik situasjon
• Kunnskap om kreftbehandling
• Innsikt i seneffekter og håndtering av psykososiale utfordringer
• Veiledning i fysisk aktivitet med tips og råd
• Informasjon om kosthold og ernæring
Fellesskapet i kurset er verdifullt, og gir mulighet for erfaringsutveksling med andre i 
tilnærmet lik situasjon. Det er derfor lagt til rette for samtaler i mindre grupper. Dette kan 
bidra til refleksjon, nye perspektiv på livet og mulighetene fremover.

Tilrettelagt for pårørende
Pårørende deltar i kurset på lik linje med den som har kreftdiagnosen, og får mulighet til  
å dele erfaringer med andre pårørende i egne grupper. Det å få ækt kunnskap om kreft  
og kunne snakke med andre som har eller har hatt kreft i familien, kan bidra til bedre 
mestring av egen situasjon og en bedre forståelse for hverandre.  

Kontaktinformasjon
Ta kontakt med oss for ytterlig informasjon eller hjelp med søknaden. Send e-post til 
post@montebello-senteret.no eller ring på tlf. 62 35 11 00. Søknadsskjema og  
søknadsveiledning finner du på vår hjemmeside ww.montebellosenteret.no
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NORILCO SYKEHUSINNLEGELSE

Dette er et personlig blogginnlegg. Innlegget gir 
uttrykk for skribentens personlige opplevelse og 
meninger.

Vi med mageplager kjenner vel alle til at forverring 
som regel bruker å slå til når man så aller minst 
trenger det. Med stomi og kronisk inflammatorisk 
tarmsykdom ble jeg dessverre ikke overrasket (men 
ikke desto mindre frustrert) da magen bestemte 
seg for å slå kollbøtte akkurat i det koronaen ankom 
Norge med stormfart.

På dette tidspunkt visste vi mindre om korona enn 
det vi gjør nå, og jeg prøvde å puste dypt og tenke at 
«dettan står jeg over, trenger ikke sykehus».

Litt positive thinking gjorde forsåvidt at jeg klarte 
å lure meg til å stå oppreist i noen uker, helt til jeg 
plutselig ikke gjorde det - og i løpet av sekunder gikk 
i gulvet av pansersmerter i magen. Klarte såvidt å 
slepe meg ut i gangen og fikk ringt ambulanse. 

Kjapp, koronafri ambulanse
Såpass vondt som jeg hadde da takket jeg Gud for 
at koronorama hadde roet seg noen hakk slik at det 
faktisk var mulig å komme gjennom på telefon. Etter 
jeg raskt var blitt sikkerhetsklarert for korona, ankom 
faktisk ambulansen på under ti minutter. Akkurat 
da bare elsket jeg koronakrisen, fordi det garantert 
hadde gått mye lenger tid vanligvis - når terskelen for 
å ringe er lavere og trykket på ambulansen mye større.

Jeg skammet meg et lite øyeblikk litt for å digge 
krisen, men skammen forsvant raskt i det dose tre 
med morfin inntok årene mine, sløret blikket mitt 
og dempet krampene såpass at jeg klarte å gå ut til 
ambulansen. Jeg hadde forventet meg ambulanse-
personell i fullt månedraktutstyr, men neida! Min 
pasientjournal var blitt designert til en koronafri 
ambulanse - likeledes ambulansepersonellet og 
rommet på innleggelsesavdelingen.
Herfra ble jeg flyttet til akuttposten for gastrokirurgi, 
hvor jeg lå i ett døgn til min begynnende tarmslyng 
slynget seg tilbake i vater.

Akuttinnleggelse på gastro-
avdelingen under koronakrisen
Endelig kapasitet til å se mennesket bak journalen

Tekst: Marte Gylland Hegstad, Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer  Foto: Privat
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I’ll be back...
Jeg følte meg på ingen måte kurert for det som hadde 
skjedd, men med rimelig store mengder smerte-
stillende innabords og mangel på søvn, protesterte 
jeg derfor ikke stort da jeg ble sendt hjem straks 
den akutte faren var over. «Jeg kjenner kroppen min 
såpass godt at jeg vet dette er som å sette plaster på 
et sår, og jeg kommer garantert tilbake snart,» sa jeg 
imidlertid til sykepleieren før jeg huta meg hjem.

Det er nemlig slik at dersom man ikke absolutt MÅ 
ligge på sykehus, blir man sendt hjem for å minimere 
sjansen for å få viruset. Jeg skjønner den - samtidig 
som jeg tenker at her gjorde St. Olavs seg selv en 
liten bjørnetjeneste, fordi neste gang man må inn tar 
det lengre tid å komme seg ut igjen fordi behandlingen 
blir gitt hakket for sent.

På’n igjen
Og joda, to uker senere måtte jeg krype til korset 
og be fastlegen ta seg en prat med kirurgene nedpå 
bruket. Da hadde jeg enda ikke fått i meg et helt måltid 
etter at jeg kom hjem. Akkurat da føltes hodet mitt litt 
sånn som da jeg fikk morfin rett i fletta. Sult kan være 
ganske rusende det også - på en ganske ufin måte.

Så gjorde kirurgen noe han ikke hadde gjort før - 
innleggelsessamtalen ble tatt på telefon hjem til 
meg i sofaen. Perfekt! Han sparer tid, og jeg sparer 
energi som jeg måtte brukt på å sitte å vente nedpå 
«bruket» - som jeg kaller St. Olavs Hospital.
Og nedpå bruket bar det.

Innleggelses-gear 101
Ta gjerne med deg en piknikstol og ha på termodrakt 
når du møter opp utenfor innleggelsen - for her må 
du stå lenge mens hver pasient sikkerhetsklareres 
stasjonsvis nedover og innover i bygget. Med tanke 
på at klimaet i Trondheim synes å ha glemt årstiden 
vår/sommer og hoppet rett til høst igjen, anbefales 
bekledning for arktiske forhold. Skal ikke kimse av 
at det som skulle vært en vårbris fra Nidelva nå mest 
minner om stormkast fra Svalbard. Okei, nå overdriver 
jeg, men altså - når man ikke har spist fast føde på 
et par uker kjennes det guffent ut å skulle holde seg 
oppreist sånn i utgangspunktet.

NM i Smitteklarering
Forbered deg på de samme koronaspørsmålene 
stasjonsvis fra seks-syv stykker før du får komme 
inn på inntaksavdelinga. Fullstendig kaos i gangene, - 
jeg synes oppriktig synd på sykepleierne som jobber 
der. Avdelingen skulle lært litt av ambulansetjenesten, 

som var ekstremt raske til å sile ut potensielle virus-
pasienter og spare tid og stress.

Straks alle stasjonene hadde forsikret seg om at jeg 
ikke var smittepasient (dog uten å ta noen koronatest av 
meg), ble jeg sendt opp på samme kirurgpost som sist.

Tid - et ukjent og kjærkomment fenomen
Denne gangen tok de seg heldigvis bedre tid til 
meg, og i løpet av de neste dagene gikk jeg gjennom 
mange ugne undersøkelser. Disse ville de vanligvis 
sikkert brukt tre uker på men fordi det var så få inn-
lagte slapp jeg heldigvis å vente så lenge mellom hver 
undersøkelse. Enn om det kunne vært slik til vanlig!

Sykepleierne satt ofte inne på rommet mitt og «prata 
skit» med meg. Det tar selvfølgelig ikke vekk verken 
fysisk sykdom eller smerte, men så utrolig godt det 
gjør å få tankene over på noe annet! Ofte har jeg måttet 
ligge og vente veldig lenge på å få smertelindring, men 
denne gangen kom de og spurte om jeg trengte noe før 
jeg i det hele tatt rakk å spørre. Rimelig luksus!

Å bli sett
Følelsen av å bli sett og hørt og at noen bryr seg, gjør 
så utrolig godt. Ikke det at jeg ikke tror sykepleierne 
og legene bryr seg til vanlig, men de har så dårlig tid 
at de rekker ikke å se menneskene bak journalene. 
Så på en måte møtte jeg en drømmesituasjon på 
sykehuset i en situasjon som i utgangspunktet var et 
rent helvete for meg sånn kroppslig sett.

Erna - kan du ikke bare bevilge rubbel og bit av Olje-
fondet slik at sykehuset har slik kapasitet, alltid? Det 
ville vært en drøm - spesielt for oss kronikere.

En slik kapasitet bøter faktisk på det at man ikke 
får lov til å ta imot besøk av pårørende. Da jeg var 
ensom og slapp, insisterte den ene sykepleieren på 
at han skulle bære ut en stol på verandaen til meg i 
de soltimene Trondheim faktisk huska at det ER vår, 
og jeg fikk lov å kjøpe meg en is og et hjernedødt blad 
på kiosken. Så satt jeg der og spiste is og så Netflix 
på sykehusets wifi - som for første gang i Norges 
historie ikke var overbelastet.
Dog, vel vitende om at noen etasjer unna lå noen med 
korona i respirator og kjempet for harde livet.

Jeg kjempet jeg også - men kom meg heldigvis hel-
skinnet hjem igjen - med beskjed fra legen om at man 
ikke skal være redd for å søke helsehjelp om man 
trenger det – på tross av koronakrisen.
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Per Torstein Jahnsen var med å starte NORILCO i 
april 1971. Han var først medlem i den svenske organi-
sasjonen for stomiopererte, ILCO. 

Da professor dr. Otnes ved Rikshospitalet tok initi-
ativ til å starte en tilsvarende organisasjon i Norge 
i 1970, var Per en av dem han kontaktet, og Per var 
villig til å arbeide for dette.

Den 18. oktober 1971 ble NORILCO Agder dannet. De 
to som tok initiativet til dette var Per Jahnsen og 
Else-Marit Sangesland. 

Siden da har Per vært et særdeles trofast medlem av 
NORILCO, først og fremst i avd. Agder (senere Vest-
Agder), men han har også hatt en tid i hovedstyret. 
Den første tiden var han sekretær lokalt og hadde 
mye å si for foreningens fremgang. Han har hatt flere 
til dels lange perioder i styret NORILCO Agder – og 
Vest-Agder. En lang rekke år i det siste har han vært 
kasserer. Med sin bakgrunn som bankrevisor har han 
utført denne oppgaven både strengt og nøyaktig. 
(Et takknemlig hjertesukk fra undertegnede: det er 
ikke tall på alle gangene han har korrigert mine opp-
gaver over personlige utgifter som f.eks at jeg har 
glemt å få med antall km. på en kjøring…).

Enda en personlig erfaring, da jeg ble operert og fikk 
ileostomi på sykehuset i Kristiansand i februar 1974, 
dukket det opp en totalt ukjent person på rommet 
mitt. Han het Per Jahnsen og hadde vært gjennom 
det samme som meg. Han var i full jobb, og han 
sparket fotball. Det var nok hans første erfaring som 
likeperson – og det besøket ble på mange måter et 
vendepunkt for meg – og den viktigste årsaken til at 
jeg har vært medlem i NORILCO i mer enn 45 år!
Per har vært likeperson helt siden den gang, og han 
er det fremdeles – like ivrig som alltid. Han er også 
kasserer fortsatt, og like nøyaktig som alltid.

Kort oppsummert: Per Torstein Jahnsen var med 
å starte NORILCO sentralt og lokalt. Han har vært 
medlem i NORILCO helt siden oppstarten. Han har 
vært i hovedstyret, han har vært sekretær - og er 
fremdeles kasserer i lokalavdelingen. Han er blant 
dem som har lengst fartstid som likeperson i NORILCO 
og er en stor ressurs for lokalavdelingen.

Siden sist

Utnevnt til æresmedlem

VEST-AGDER

På NORILCOs digitale representantskapsmøte 24. oktober ble langvarig 
medlem i NORILCO Agder, Per Torstein Jahnsen, utnevnt til æresmedlem 
i NORILCO. Per var også initiativtager til oppstart av avdelingen som 
senere ble til NORILCO Vest-Agder

Tekst og foto: Arne Holte
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Per ble nok tatt skikkelig på senga denne lørdagen i 
oktober. Så godt som hele styret var samlet i Kreft-
foreningens lokaler da Jane Halvorsen slapp nyheten 
da representantskapsmøtet ble åpnet. Det er ikke så 
godt å gjøre skikkelig stas på en person digitalt, så det 
får vente til ledermøtet og jubileumsfesten neste år!

 PER TORSTEIN JAHNSEN

• f. 05.11.1949

• Var med å starte NORILCO både sentralt og 
lokalt i Vest-Agder. 

• Ble operert og fikk ileostomi da han var 
20 år gammel

• Var før det medlem i den svenske 
organisasjonen ILCO

• Dr. Otnes ved Rikshospitalet tok initiativet 
sommeren 1970 til å starte en forening lik den 
svenske i Norge. 

• I et udatert brev (antagelig også det fra 1970) 
til stomiopererte i Norge som da er medlem-
mer i ILCO Sverige, spør han om mottakerne 
av brevet vil arbeide aktivt for å starte en 
tilsvarende organisasjon i Norge. 

• 9. oktober 1970 svarer Per Jahnsen at han 
savnet en organisasjon for stomiopererte i 
Norge, og at han er villig til å arbeide for dette. 

• 5. mars 1971 skriver Arne Kristiansen til Per at 
det er dannet en forening i Oslo. Han ønsker at 
Per skal være med å danne en forening i hans 
landsdel. 

• 21. mars 1971 Svarer Per positivt på dette. 

• Høsten 1971 skriver Else Marit Sangesland og 
Per Torstein Jahnsen til potensielle medlem-
mer i Agder og inviterer til stiftelsesmøte i 
Revmatikerens lokaler i Kristiansand den 18. 
oktober 1971 kl 19. Den dagen ble NORILCO 
Agder stiftet. 

• Foreningens første leder var Olve Midtgaard. 
Sekretær var Per Jahnsen.

Kjære medlem av 
NORILCO Troms
Nå er det en god stund siden vi var samlet på Bardu-
foss Hotell og avviklet et koselig høstmøte. Der 
hadde vi to trivelige dager sammen med vår nye 
daglig leder av NORILCO sentralt, Roy Farstad som 
fortalte om NORILCOs engasjement på diverse plan.
Vi kjørte også til dyreparken Polar Zoo, der kom 
vi akkurat da dyrene skulle mates, så vi fikk sett 
brunbjørnen på nært hold. De andre dyrene var også 
godt synlige. På kvelden var det felles middag med 
avslutning etter lunsj på søndag, og enighet om at 
fellessamlinger er bra for medlemmene.

Men nå er situasjonen en helt annen. Vi var klare til å 
avholde årsmøte i mars som vanlig, men koronaviruset 
kom som kasta på oss, og alt måtte skrinlegges.

I denne perioden har vi hatt få møter også innad i styret. 
Det har bare blitt det som var nødvendig å gjennom-
føre. Men så kom det beskjed om en noe lettere 
situasjon og vi tok tak og ville invitere til julebord og 
årsmøte den 24. november. Men den gang ei, nå kom 
koronaen med fornyet styrke og vi måtte atter en 
gang avlyse våre planer.

Representantskapsmøtet som skulle holdes i oktober 
ble for oss digitalt gjennomført med nestleder Bjørg 
Evjen og Leder Annie Johansen til stede på nett. Men 
før møtet var flere av styremedlemmene med på 
opplæringsrunde.

Nå er året nesten forbi. Vi er kommet til november 
måned og som nevnt skulle vårt tradisjonelle 
julebord ha vært avholdt på Linken samtidig som 
årsmøtet skulle avvikles, men sånn ble det ikke.

Vi tok kontakt med Roy i NORILCO sentralt, og fikk 
beskjed om at hovedstyret frarådet oss å arrangere 
fysiske samlinger ut året. Vi i styret Troms beklager 
at de planlagte aktivi-teter måtte avbestilles, og at 
det ikke blir anledning til å møtes før det blir mindre 
smittespredning og vi kan begynne med mer sosial 
kontakt igjen.

Ønsker alle NORILCO-venner en fin førjulstid og en 
koselig julefeiring.

Julehilsen fra Annie Johansen,
Leder NORILCO Troms.

TROMS
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2020 ble et annerledes år enn vi hadde planlagt. Vi 
fikk heldigvis gjennomført årsmøtet i februar før 
Norge stengte ned alt. Møtet som vi skulle ha i sam-
arbeid med Coloplast på Alexandra i Molde 4 dager 
etter at Norge stengte ned måtte vi flytte.

Dessverre fikk vi ikke mulighet til å arrangere jule-
møte i år. Det er vi veldig lei oss for.

Styret i NORILCO Romsdal har bestemt seg for å 
legge planer for 2021 som om det blir et normalt år. 
Dette med forbehold om hvilke retningslinjer 
myndighetene og NORILCO sentralt beslutter. 

Det første som vi håper å gjennomføre er årsmøte i 
slutten av februar. Vi har avtale med Coloplast om å 
gjennomføre det avlyste møtet med dem når dette 
er mulig i 2021.

Til våren har vi lyst til å arrangere tur til Åndalsnes 
og teste den nye gondolbanen. Kreftkafeen har også 
blitt rammet, og vi håper den kan starte opp i februar.

Hvis vi får en aktiv e-postadresse og et mobilnummer 
fra deg, er det lettere for oss å informere dere om vi 
skulle få til å arrangere noe på kort varsel. 
Send e-post og mobilnummer med navnet ditt til 
annlaug@norilco.no eller mobil.nr 994 54 022.
Vi oppfordrer dere også til å melde dere inn i NORILCO 
avd. Romsdal sin Facebookgruppe. Vi har også egen 
hjemmeside på NORILCO sin hjemmeside på nettet. 
Søk opp under avdelinger.

I 2021 feirer NORILCO 50 år. Det blir et flott jubileumsår 
med nye tema for hver måned. 
Hvis du har bilder eller minner du har lyst å dele med 
oss i forbindelse med 50-årsjubileumet, kan du ta 
kontakt med Annlaug Årflot Mobil.nr 994 54 022 
eller E-post. annlaug@norilco.no. 

Det kommer til å bli en del seminarer med mer på 
nett. De digitale arrangementene er en ekstra grunn 
til å bli medlem i Facebookgruppen vår for å følge 
med på når det skal være nettmøter, seminar og 
lignende. Hvis du ikke har tilgang til internett selv, 
kan du kanskje få barn eller barnebarn til å følge 
med for deg når det skal være og se arrangementet 
sammen med dem. Hvis vi får et mobilnummer kan vi 
sende en tekstmelding til de vi ikke har e-post til med 
informasjon om kommende arrangement.
Kreftforeningen har også flere gode nettmøter som 
det kan være interessant å få med seg. 

Vi håper at neste år kan vi igjen få gå på møter og 
arrangement og få oppleve verdien av å være sammen 
med likesinnede. Er det nyopererte i Romsdal som 
vil ha kontakt med NORILCO Romsdal, kan de ta 
kontakt med Annlaug Årflot.

Styret i NORILCO Romsdal ønsker dere alle alt godt 
i julen! Vi håper julen får det innhold dere ønsket den 
skulle få, og at dere sitter igjen med mange gode 
minner å ta med videre.

Vi sender varme tanker til dere som har en jul med syk-
dom eller ikke får feire julen som dere hadde planlagt.

God jul til dere alle fra Styret i NORILCO Romsdal
Annlaug Årflot, Leder

Representantskaps-
møte 2020
Det ble et annerledes representantskapsmøte i 
oktober i år, da møtet for første gang ble gjennom-
ført digitalt. Delegater og observatører satt spredt 
rundt i sine egne distrikter under møtet som ble 
sendt fra Scandic hotell.

Ordstyrer Mads Andreassen ledet møtet på en god 
og trygg måte, og sørget for at alle hang med under-
veis. Det var mange som på forhånd var spente 
på hvordan det digitale representantskapsmøtet 

Siden sist
ROMSDAL

Kjære medlemmer i 
NORILCO Romsdal!

NORILCO SENTRALT
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ville gå. Mye arbeid ble lagt ned i forberedelser og 
opplæring, og dette bidro til at møtet gikk over all 
forventing. 

- Vi er veldig fornøyde med gjennomføringen. Det 
er spennende å skulle arrangere et så viktig møte 
digitalt, noe som er helt nytt for oss. Våre ansatte og 
tillitsvalgte har tatt utfordringene på strak arm og de 
har imponert i hvordan de har lært seg programmet 
vi brukte, sier daglig leder Roy Farstad. 

Planer fremover
Representantskapet har lagt tydelige føringer for 
hvilken retning de ønsker at foreningen skal gå i. Det 
ble vedtatt en ny arbeidsprogram for 2021-2022 med 
tydelige målsettinger for perioden. Dette gir både 
hovedstyret og distriktsavdelingene en klar bestil-
ling for hva det skal jobbes med de neste to årene. 
Det legges blant annet opp til en stor jubileumsfei-
ring i 2021 som vil markeres gjennom hele året. 

- Vi håper det nye arbeidsprogrammet vil være med 
og løfte NORILCO enda høyere, sier Farstad.

Andre viktige endringer er at det ble bestemt at 
antall medlemsblader reduseres fra seks til fire i året 
og det skal utvikles en ny nettside i 2022. En viktig 
årsak er at vi ser at mange oppdager foreningen gjennom 
nettsiden og det er av denne grunn nødvendig å legge 
inn større ressurser her. Underveis i møtet var det 
gode diskusjoner og mye engasjement. 

Gode tilbakemeldinger
Tilbakemeldingene fra deltakere har vært positive. 
Mange har uttrykt at de ble positivt overrasket over 
hvor bra det gikk og at de digitale programmene var 
lettere å bruke enn mange hadde fryktet. Stemme-
givningen gikk raskt og greit for seg ved hjelp av et 
digitalt stemmegivningsprogram. Dette kan være 
aktuelt å bruke også ved fremtidige fysiske repre-
sentantskapsmøter. Selv om vi alle skulle ønske at 
det var mulig å gjennomføre møtet fysisk er vi takk-
nemlige for at det gikk så bra å ha møtet digitalt. 

Nye og kjente fjes
Det er alltid spennende og se hvem som velges inn 
i styret og i hvilken grad valgkomiteens innstilling 
utfordres.  I år ble alle kandidatene i valgkomiteens 
innstilling valgt inn i styret. Det nye styret er sam-
mensatt av både nye og erfarne styremedlemmer. 
Jane Halvorsen som har vært leder siden 2015 ble 
gjenvalgt og skal fortsette å lede hovedstyret i den 
neste perioden. Med det nye arbeidsprogrammet og 

det kommende jubileet vil det være nok å ta tak i for 
det nye hovedstyret i de neste to årene. Vi ønsker de 
lykke til!  

Kjære NORILCO-
medlemmer i Vestland

Fremdeles er våre liv preget av det som «traff» oss i 
mars og antakelig blir det med oss inn i 2021, og vi vil 
for alltid være preget av pandemien vi nå opplever. 

Vi ser at samhold, omtanke og nærhet lar seg gjøre, 
om enn ikke bokstavelig med fysiske treff; selvsagt 
er det ikke det samme som å komme sammen og vi 
ser frem til å starte opp igjen med aktiviteter når 
engang det er mulig.

Selv om foreningen ikke har møteaktiviteter, er vi 
her for dere. Vår telefon 951 20 619 er åpen, og du kan 
også skrive til oss på bergen@norilco.no
Per nå er vår nye normalitet å ha kontakt via e-post, 
fysisk post, hjemmesidene, nyhetsbrevene våre, 
NORILCO-nytt, SMS og andre måter som er i bruk i 
dagens situasjon.

Vi forholder oss til og lytter til, rådene fra NORILCO 
sentralt og myndighetene, men styret vurderer også 
ut fra hva vi synes det er mulig å ta ansvar for. Vår 
forening har mange i risikogruppen og styret priori-
terer helse og sikkerhet.

En del av dere har ikke oppgitt e-post adresse til oss. 
Send oss veldig gjerne din/deres e-post slik at vi 
enkelt kan kommunisere ut det vi har av nyheter.

Vi ønsker dere en fin vinter og alt vel for tiden vi lever 
i og det nye året.

Ta godt vare på deg selv og hverandre! 
Hilsen styret i NORILCO-Bergen

BERGEN
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Det er planlagt massiv tarmscreening av den norske 
befolkningen i årene som kommer. I 2019 bestemte 
helsemyndighetene at det skulle bygges opp et na-
sjonalt tarmscreeningtilbud for alle landets 55-åringer. 
I 2021 skal dette tilbudet stå klart så sant Norge ikke 
rammes av en pandemitopp. Likevel er det noen 
utfordringer med regelverket for egenbetaling. Vi i 
NORILCO klarer ikke å la være å undre oss over om 
tarmscreeningstilbudet er for alle når deltakerne blir 
nødt til å betale reise og opphold av egen lomme.

Norge på verdenstoppen
NORILCO ønsker screeningtilbudet varmt velkommen 
og håper at det kan være med å redde mange liv i 
årene som kommer. Norge er i verdenstoppen når 
det gjelder tarmkreft og tallene over diagnostikk og 
tarmkreft er betraktelig mer positive dersom man 
oppdager kreften tidlig. Det kan være livreddende 
å oppdage kreften på et tidlig stadium hvor den kan 
behandles. Det kan til og med gi gode prognoser når 
behandling kommer i gang tidlig.

Pasient eller deltaker?
Den alvorlige situasjonen tatt i betraktning gjør 
NORILCO bekymret for at egenbetaling for reise 
og opphold kan påvirke valget om å delta i tarm-

screeningsprogrammet. Tarmscreeningen gjennom-
føres i dag ved en avføringsprøve først. Hvis det 
blir avdekket blod i avføringsprøven blir pasienten 
henvist til koloskopiundersøkelse. Det er greit. Så 
langt ingen forskjellsbehandling mellom pasienter 
som bor i nord, sør, øst eller vest. Pasientrettighetene 
dekker kostnadene ved henvisning til koloskopi-
undersøkelse etter funn i avføringsprøve. Da blir 
man regnet for pasient å være. Når koloskopikapa-
siteten er bygget opp tilstrekkelig er det planlagt at 
tarmscreeningsmetoden kun består av koloskopi-
undersøkelsen, uten avføringsprøve først. Idét en 
person blir invitert til en koloskopiundersøkelse 
av tarmscreeningsprogrammet blir han eller hun 
definert som deltaker. Deltakere i tarmscreenings-
programmet blir nødt til å dekke reise- og oppholds-
utgifter av egen lomme.

Ufordringer for deltakelse
NORILCO mener regelverket er problematisk fordi 
det vil føre til skjevheter i deltakelsen i tarmscreen-
ingsprogrammet. Vi frykter at regelverket vil skape 
skjevheter som følge av at mange har lang reisevei 
til sykehusene og derfor velger å ikke delta. Det er 
naturlig å tenke seg at de som bor langt unna syke-
husene vil la være å delta i tarmscreeningsprgrammet 
hvis de må dekke utgiftene selv. Regelverket rammer 
spesielt de som bor i den nordlige delen av landet og 
sokner til Helse-Nord. Mange av de med kortere reise-
vei, slik som deltakere ved Helse- Sørøst, vil trolig 
ikke ha de samme utfordringene. Tarmscreenings-
programmet er basert på frivillighet og NORILCO 
tror at denne grunntanken vil forsvinne dersom noen 
står overfor høye regninger for reise og opphold som 
følge av deltakelsen i programmet.

Hva vil det si for deg hvis du må dekke reise og opp-
hold ved tarmscreening selv? Send gjerne en e-post 
til post@norilco.no. Merk emnefeltet med «tarm-
screening».
 
Ønsker du å vite mer om programmet for tarm-
screening? På denne siden til Kreftregisteret finner 
du informasjon om tarmkreft, invitasjon til programmet, 
forebygging av tarmkreft og forskning: 
www.tarmscreening.no

Tarmscreening til alle, men bare for de som bor 
nærme sykehusene eller de med god økonomi?

Hva vil det si for din deltakelse i 
tarmscreeningprogrammet hvis du 
må dekke reise og opphold selv?

Tekst: Malin Svinndal Foto: Shutterstock



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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For alle aktiviteter, se www.norilco.no

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 taus- 
hetsplikt og har gjennomgått opplæring og faglig veiled-
ning. 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 likepersons-
telefon? Gi oss din tilbakemelding til post@norilco.no 

CORONAVIRUS 
Regjeringen anbefalte 5. november 2020 at alle i de kom-
mende ukene i størst mulig grad må holde seg hjemme 
og begrense sosial kontakt med andre mennesker. Det 
innebærer også at i private hjem, hager eller hytter bør 
man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstands-
medlemmer. Disse anbefalingene ble sist oppdatert 24. 
november 2020.

• Hvis alle gjestene er fra samme husstand, kan man 
være flere. To familier kan møtes selv om de har 
mange barn.

• Begrensingen om at man ikke bør ha flere enn fem 
gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskole-
kohorter.

• Unge og voksne som har vært sammen med venner 
og i andre situasjoner der det ikke har vært en meters 
avstand, bør holde to meters avstand til folk i risiko-
gruppen.

Råd til alle i befolkningen
• Husk god hånd- og hostehygiene.
• Du og dine nærmeste kan omgås normalt.  

"Dine nærmeste" er de som du bor sammen med, 
og kjæresten. De som bor alene, kan også ha to-tre 
nærmeste som de kan være fysisk nær. Det bør være 
de samme over tid. 

• Hold 1 meters avstand til andre enn dine nærmeste.  
Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Rygg mot 
rygg, eller etter hverandre, som i kø, gir mindre risiko for 
smitte. Når du sitter ved siden av noen, bør det være en 
meters avstand fra din skulder til den andres skulder.

• Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsing og klemming.   
• Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du 

holde deg hjemme og du bør testes.
• Hvis prøvesvaret er negativt kan du gå tilbake til jobb, 

skole eller barnehage, når du er i god allmenntilstand, 
selv om du har restsymptomer.

Se flere gjeldende anbefalinger, råd og tiltak hos 
Folkehelseinstituttet, fhi.no

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

De fleste lokale og fysiske aktiviteter er avlyst frem til 1. 
desember, med unntak av digitale aktiviteter. Vi regner 
med at myndighetene ikke nevneverdig vil slippe opp de 
rådende smitteverntiltakene etter 1. desember, og det 
oppfordres til å ha færrest mulig nærkontakter og møte 
så få mennesker som mulig.

Noen distriktsavdelinger har gjort møtepunktene sine 
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.

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 BERGEN

Alle fysiske arrangementer i NORILCO-BERGEN er avlyst 
ut året - mange av våre medlemmer er i risikogruppen og 
har underliggende sykdommer og det er fremdeles risiko 
for smittespredning, derfor velger styret i NORILCO- 
BERGEN å ikke være arrangør før vi ser en forbedring.

Følg med på epost – vi sender fra bergen@norilco.no
og vi poster her på vår hjemmeside https://www.norilco.
no/avdelinger/bergen

Dette gjelder også for besøk av likepersoner, men 
telefonen er betjent. Ring oss hvis du trenger en prat! 
Gudbjørg: 951 20 619, Wenche: 917 85 621

NORILCO NORD-ROGALAND

Julemøtet er avlyst
Tid: 8. desember kl. 18.30 - 21.300  
Sted: Vangen Cafe Haraldsvang.
Til dere alle: Vi kommer sterkt tilbake i 2021 og håper det 
meste har normalisert seg til da. Hilsen Styret

SENTRALT

LOKALT



LOKALT

NORILCO OSLO

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

NORILCO SØR-ROGALAND

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

NORILCO TROMS

Påminnelse: 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 registreringen 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   
Sted: 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. Hvis dere trenger å snakke med noen, kan dere ta 
kontakt med vår likepersonsleder:
Merete Jacobsen: 918 76167

For alle aktiviteter, se www.norilco.no

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

Norengros setter dine  
behov og forventninger 
i fokus

VI TILBYR:

• Rask og enkel bestilling

• Fraktfri levering hjem  
 på døren

• Informasjon og veiledning  
 ved personlig fremmøte  
 eller pr. telefon

• Opplæring og produktinfo

• Produktnyheter og  
 vareprøver

• Ansatte med  
 helsefaglig bakgrunn

• Medarbeidere med  
 taushetsplikt og stort  
 fokus på diskresjon

• Vi samarbeider med  
 store anerkjente  
 leverandører

www.norengros.no/ 
blaresept

Helse Annonse blåresept 100x297 Stolpe.indd   1 17.01.2019   10:14
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Den 24. april 2021 er det 50 år siden NORILCO 
ble opprettet. NORILCO vil markere sitt 50-års 
jubileum gjennom hele året i 2021. Jubileums-
året gir oss en unik mulighet til å vise frem det 
NORILCO arbeider med, og hva som er viktig 
for våre medlemmer.   

Måten vi kommer til å markere jubileet på er 
ved å løfte frem viktige problemstillinger som 
NORILCO arbeider med og gjøre NORILCO mer 
synlig utad. Vi vil legge vekt på historier fra 
medlemmer og andre i målgruppen til NORILCO 
for å få frem budskapet vårt. Det vil også 
arrangeres en stor jubileumshelg i oktober 
2021 hvor vi vil feire NORILCO gjennom 50 år. 

Hver måned vil ha et eget tema med problem-
stillinger som vi vil løfte frem.

Temaene for hver måned er:
• Januar – Barn i fokus
• Februar – Ungdommen: 
 Hva betyr NORILCO for deg?
• Mars – Tarmkreft: Å leve med tarmkreft
• April – Seksualitet 
• Mai – Reise 
• Juni – Utenforskap og inkludering
• Juli – Mat og ernæring
• August – Trening og fysisk aktivitet
• September – En hyllest til pårørende
• Oktober – NORILCO gjennom 50 år
• November og desember – Mestring og frihet  
 Vi gleder oss til å feire NORILCO og løfte frem 
 det viktige arbeidet som foreningen har gjort 
  og det NORILCO jobber med nå.

NORILCO feirer 50 år



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 VESTLAND nubergen@norilco.no
NU SØR-VEST nusor-vest@norilco.no
NU 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
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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


