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Portrettet: Trodde jeg måtte dra til sjøs 50 år med NORILCO! Møt det nye styret 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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|   Ostomy Care

Rull og modeller 
hullet til størrelsen 

på stomien

Legger seg som en 
krage rundt stomien og 
beskytter mot lekkasje

Teknologien gir en elastisk 
tetning som følger stomiens 

form og bevegelser

MOLDABLE
Hudplater
Egenskaper og fordeler

Enkle steg til perfekt passform

Dropp saksen!

Materialet følger stomiens bevegelser og tilpasser seg 
dens størrelse og form

Du former selv hullet med � ngrene, og materialet sveller 
og legger seg rundt stomien som en beskyttende krage

95%

86%

av alle stomiopererte som 
startet med ConvaTec Moldable  
Technology™ bevarte huden hel 
og frisk.1

av de som byttet til ConvaTec 
Moldable Technology™ � kk en 
forbedring i hudkvalitet.1

™

Kontakt oss for vareprøver
eller hvis du ønsker å melde deg inn i vår kundeklubb me+.
Telefon 800 30 995 · convatec.kundeservice@convatec.com
www.convatec.no

Følg oss på sosiale medier

ConvaTec Norge convatecnorway

PRODUCTS, CARE and SUPPORT 
SHAPED AROUND YOUR LIFE

Reference 1. Maria Teresa Szewczyk, MD, PhD; Grazyna Majewska, RN, ETN; Mary V.Cabral, MS, FNP-BC, CWOCN-AP; and Karin H.lzel-Piontek, RN; The E� ects of Using a Moldable Skin Barrier on Peristomal Skin Condition in Person-
swith an Ostomy: Results of a Prospective, Observational, Multinational Study, Ostomy Wound Management 2014;60(12):16–26. ©2020 ConvaTec Inc. All trademarks are property of their respective owners. AP-021251-US
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STYRELEDER JANE HALVORSEN
E-post jane@norilco.no

NORILCO er 50 år!

Det er med stor gleder jeg ønsker deg velkommen til 
2021, et år vi har sett frem til på mange måter. 24. april 
2021 er det 50 år siden NORILCO ble stiftet. Gjennom 
NORILCOs historie er det mange som har gjort en stor 
innsats for at vi er blitt en viktig organisasjon. Flere 
tusen frivillige har gjennom årene gjort en stor innsats 
for både NORILCO og personer med stomi. Det som 
er ekstra hyggelig er at flere av de som har vært med 
fra begynnelsen fortsatt er med i dag. Flere er fortsatt 
aktive og gir mye av sin tid for å bedre hverdagen til 
personer med stomi, reservoar og mage- og tarmkreft. 
Uten NORILCO hadde hverdagen vår vært en helt 
annen. NORILCO har kjempet mange kamper for å sikre 
våre rettigheter. Uten NORILCOs arbeid ville kanskje 
stomi- og reservoaroperertes livskvalitet fortsatt ikke 
vært på linje med andres, noe det fortsatt arbeides 
for. Jeg er stolt og ydmyk av å være en del av denne 
organisasjonen.

Gjennom hele året markeres jubileet med ulike 
temaer og i oktober arrangeres det en jubileumshelg. 
Den første delen av markeringen er digital da vi 
har en pandemi som setter en stopper for fysiske 
møter. Gjennom vår nettside og sosiale medier har vi 
presentert saker og personlige historier. De to første 
månedene har barn og ungdom vært i fokus. Her 
har vi møtt medlemmer og fagpersoner som deler 
sine erfaringer med dere. Takk til alle dere som gir 
NORILCO et ansikt for de med stomi, reservoar og 
mage- og tarmkreft. Dere gir personer som 

har utfordringer i sin hverdag et håp. Dere gir kunnskap 
om våre diagnoser til befolkningen og dere er gode 
ambassadører for NORILCO. 

Ikke bare er det jubileum i 2021. NORILCO skal fortsatt 
jobbe tett med myndigheter og være en vaktbikkje for 
at våre rettigheter ikke blir dårligere. Vi skal fortsatt 
være en pådriver for brukermedvirkning og vårt mål er 
at ingen skal vedta noe om stomi uten at de har 
snakket med NORILCO først. Vi skal være en god og 
seriøs organisasjon som det er ønskelig å samarbeide 
med. De skal vite at NORILCO setter vår målgruppe 
først.

Jeg gleder meg til fortsettelsen av året, og ser frem 
til å vise NORILCOs historie og ikke minst fremtid. 
Samfunnet er i stadig endring og dette må også 
NORILCO være en del av. Vi har klart det i 50 år, og vi 
skal greie det i mange tiår til.

På denne tiden blir hver dag litt lysere og lysere. Det 
trenger vi nå etter en hard vinter hvor vi har vært mye 
alene. Jeg håper vi så raskt som mulig får kontroll på 
smitten så vi igjen kan møtes. Kanskje får vi en ganske 
normal sommer? Det fortjener vi nå.

Stor hilsen fra Jane
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«Trodde jeg måtte
dra til sjøs!»

Den 19 år gamle sykepleiereleven Bjørg Humlekjær trodde 
nærmest at livet på landjorda var over for hennes del etter 
stomioperasjonen på Sentralsykehuset i Fredrikstad i mai 1963. 

Tekst og foto Nils Are Magerøy, Nestleder avd. Østfold 

Østfoldavdelingens selvoppnevnte journalist blir tatt 
vel imot i et koselig hvitt hus omkranset av en flott 
opparbeidet hage i Torsnes utenfor Fredrikstad, en 
solfylt vinterdag i januar. Det er så visst ingen sjøulk 
som tar imot, men en dame som har stått i bresjen for 
de stomi-operertes hverdag gjennom et langt liv.

Ung og rådvill på 60-tallet
Bjørgs stomihistorie starter vinteren 1962-63 med 
en sprukken tarm. Hun ble etter hvert så plaget med 
løs mage at hun ble lagt inn på sykehuset i 1963. Det 
ble konstatert sykdommen ulcerøs kolitt som førte 
til operasjon i mai. På grunn av noen komplikasjoner 
som oppstod etter operasjonen, ble Bjørg liggende på 
sykehuset helt fram til desember. Selve operasjonen 
ble betraktet som vellykket på tross av lite erfaringer 
med slike inngrep den gangen. Men for Bjørg ble livet 
etter operasjonen temmelig utfordrende, da hun ikke 
kjente noen andre som hadde gjennomgått tilsvarende 
operasjon som hun kunne få råd av. Dessuten var 
stomiutstyret som ble tilbudt den gangen svært 
primitivt i forhold til dagens.

Med stomi og dårlig bandasjeutstyr spekulerte unge 
Bjørg på om hun kunne fortsette den løpebanen hun 
hadde sett for seg innen helsevesenet. Hvem ville bli 
kjæreste med en som meg? Hvordan ville folk reagere 
på dårlig lukt fra stomien? Spørsmålene var nok mange 
for en ung dame som ikke helt visste hvordan hun skulle 
takle sin nye livssituasjon. «Kanskje jeg rett og slett 
stikker fra alt sammen og drar til sjøs!» tenkte Bjørg. 

Heldigvis for senere stomiopererte og omgivelsene 
for øvrig, ble det ikke noe av å dra til sjøs. Høsten 1964 var 
Bjørg tilbake på sykepleierskolen og fullførte utdannelsen 
i 1967.

Bjørg fikk umiddelbart ansettelse ved sentralsykehuset 
og ble ansett som «stomiekspert» av ledelsen der. Hun 
ble bedt om å ta en prat i forkant med alle pasienter 
som skulle opereres og få utlagt tarm. Men det skjedde 
saker på fritiden også. Like i nærheten av leiligheten 
hun leide på Lahellemoen i Fredrikstad var det et 
bakeri. I dette bakeriet jobbet det en kjekk kar som 
attpåtil viste seg å være ledig på markedet! Det varte 
ikke lenge før det ble mer enn bare duften av nystekte 
brød i luften. Da passet det litt dårlig at Bjørg akkurat 
hadde fått ny stilling ved sykehuset i Kristiansand. Etter 
et halvt år der nede, ble hjemlengselen så stor at hun 
kom seg hjem igjen og gjenopptok arbeidet ved SØF. 
Hun giftet seg så med sin Jan i 1972. Stomiposen var 
aldri noe problem i deres 40 år lange ekteskap.

Oppnevnt til bandasjeveileder
I 1971 begynte det for alvor å skje saker og ting in-
nen stomiarbeidet. Det var nok blitt allment kjent i 
sykehusmiljøet at Bjørg hadde opparbeidet seg mye 
kompetanse innen stomi-problematikk. Hun ble derfor 
forespurt om å delta på et kurs på Linné Hotell i Oslo i 

«Like i nærheten av leiligheten hun 
leide på Lahellemoen i Fredrikstad 
var det et bakeri. I dette bakeriet 
jobbet det en kjekk kar som attpåtil 
viste seg å være ledig på markedet! 
Det varte ikke lenge før det ble mer 
enn bare duften av nystekte brød i 
luften.»
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Livlig passiar i solveggen 
med Bjørg Tandberg, en av 
våre frivillige ildsjeler med 
lengst fartstid i NORILCO 
og mye på merittlisten.
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våren 71. Der ble nok frøet for etableringen av en 
organisasjon for stomiopererte sådd. Samme høst 
deltok Bjørg sammen med 4-5 andre på et møte i 
Fredrikstad. De dannet et interimsstyre med tanke 
på å etablere en pasientforening. Den 13. november 
samme år ble Østfold-avdelingen formelt stiftet. Bjørg 
ble selvsagt med i det første styret og ble utnevnt som 
«bandasjeveileder». Ikke nok med det: I 1972 ble hun 
også oppnevnt av NORILCOs hovedstyre til å holde 
kurs rundt om i landet som nettopp bandasjeveileder. 
Hun har også vært medlem av hovedstyret et par år.
70-tallet var en utfordrende tid med dårlig økonomi 

for foreningen, slik at f.eks. møtemat med videre ble 
gjort på dugnad av styret og noen av medlemmene. 
Medlemsantallet i Østfold begynte med ca. 10 og har 
senere steget jevnt og trutt til ca. 350 medlemmer. 
Foreningen etablerte ganske raskt en besøkstjeneste 
med Bjørg som besøksleder. Nyopererte fikk besøk 
både på sykehuset og i hjemmet av foreningsmedlem-
mer som gjorde dette på frivillig og ubetalt basis. 
Også hjelpepleierskolen som etter hvert ble helse og 

sosialfag i den videregående skolen fikk jevnlig besøk av 
besøksgjengen fra NORILCO.

En hektisk karriere
Det varte ikke lenge før Bjørg (nå Tandberg) måtte ta 
på seg ledervervet i avdelingen i Østfold. Dette vervet 
har hun skjøttet i minst 30 av de snart 50 årene fore-
ningen har eksistert. De årene hun ikke har vært leder, 
har hun hatt andre verv som sekretær, kasserer eller 
styremedlem. Hennes innsats for de stomiopererte 
har ikke gått upåaktet hen. Østfoldavdelingen fremmet 
derfor overfor Kongen at hun var en verdig mottaker 

av en fortjenestemedalje for sin innsats. Våren 2012 ble 
hun derfor på et medlemsmøte i Fredrikstad overrakt 
Kongens fortjenestemedalje i sølv av Fredrikstads ord-
fører og fikk stor applaus fra medlemmene. Samme høst 
reiste hun sammen med nåværende foreningsleder Liv 
Jorunn Skjelfoss til slottet og fikk en audiens sammen 
med en del andre medaljemottakere. Dette var en flott 
opplevelse. 

Bjørg håndhilser med Hans Majestet Kong Harald i 2012. Foto: Faksimile.



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

Tilbake til det begivenhetsrike året 1972: Da fikk Bjørgs 
yrkeskarriere er omdreining. Hun ble ansatt som rektor 
ved det som den gang het Hjelpepleierskolen som ble 
drevet i regi av sykehuset. I 1982 ble denne utdanningen 
underlagt de videregående skolene og ble kalt Helse- 
og sosialfag. Bjørg fulgte med «på lasset» og var leder 
for dette fagområdet på Glemmens videregående fram 
til hun valgte å pensjonere seg i 2005. Det var nok ikke 
mye tid til overs når man hadde lederstilling både på 
jobb og i en pasientorganisasjon.

Den 24. oktober i fjor ble nok en merkedag i Bjørgs liv. 
På det digitale representantskapsmøtet høsten 2020 
holdt hovedstyrets leder Jane Halvorsen en innledning, 
der hun refererte til et styrevedtak der Per Torstein 
Jahnsen fra Agder og Bjørg Tandberg fra Østfold 
var blitt utnevnt til æresmedlemmer. Dette kom helt 
uventet for Bjørg som var delegat sammen med leder 
Liv og undertegnede. Vi som var sammen med henne 
skjønte at denne utmerkelsen ble tatt vel imot. Det var 
en fin opplevelse å få være sammen med Bjørg i en slik 
stund. Men det var jo ganske trist at koronasituasjonen 
førte til at overrekkelsen ikke kunne skje på et fysisk 
møte med alle delegatene til stede.

Et rikere liv med stomi
«Journalisten» går inn for landing. Hva mener Bjørg 
om dagens situasjon vedrørende 
NORILCOs betydning for medlemmene? Til dette er 
svaret at NORILCO har hatt en uvurderlig betydning i 
forbindelse med stomiutstyr på blåreseptordningen. 
Videre er likepersontjenesten (tidligere besøkstjenesten) 
fortsatt like viktig. Dialog mellom likepersoner og ny-
opererte kan ikke erstattes med informasjonsmateriell. 
Når det gjelder informasjon, mener Bjørg at vi med 
dagens teknologi må være aktive på digitale platt-
former slik at medlemmene til enhver tid finner aktuell 
informasjon på NORILCOs nettsteder både sentralt og 
lokalt. Ellers er medlemsmøter fortsatt en viktig sosial 
møteplass, når vi igjen får lov til dette. Men vi burde 
kanskje igjen prøve å avholde disse litt rundt omkring i 
gamle Østfold?

Bjørg avslutter med at livet med stomi kanskje har 
ledet til et rikere liv enn hun ellers ville hatt. Hun synes 
arbeidet med NORILCO har gitt henne svært mange 
fine opplevelser hun ikke ville vært foruten. Bjørg 
er glad i å møte mennesker. Dette har sikkert også 
medført at hun er inne i sin andre periode som leder 
av menighetsrådet. Og så var det hennes kjære hobby 
med hagearbeid da. Resultatet står etter skribentens 
mening til terningkast 6. Tusen takk for to hyggelige 
timer hos Bjørg!
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50 år med NORILCO!
I november 1970 ble 70 personer skriftlig invitert til Rikshospitalet, med et felles 
mål om å starte en pasientforening. Det viktige var å komme ut av isolasjonen, 
å møte andre med de samme utfordringene. Det var ikke meningen å drive 
politisk kamp. I 2021 er antallsbegrensninger av medisinsk hjelpemateriell for 
stomiopererte til behandling i Stortinget.

Tekst og foto Jacqueline B. Mikula 

Fra støtteforening til interesseorganisasjon
Initiativtaker var daværende lege ved Rikshospitalet 
Brynjulf Otnes, sammen med de kirurgiske avdelingene 
i Oslo, Bergen og i Trondheim. Malen var fra den ameri-
kanske foreningen UOA og deres besøksvirksomhet.

Før organisasjonen ble stiftet var det utfordrende å 
være stomioperert. Det fantes ingen tilfredsstillende 
bandasjer, ingen blåreseptordning eller økonomiske 
stønader, og få til ingen likesinnede å snakke med. 
Stomiopererte følte på ensomhet og skam, noen følte 
at livet var over etter operasjonen. Flere valgte å leve 
anonymt og tilbaketrukket av frykt for stigmatisering 
og diskriminering. Å få sparken fra jobb var ikke uvanlig 
dersom posen ble kjent.

Lignende utfordringer kan oppleves også i dag, 50 år 
senere. Det snakkes ikke så mye om å ha en stomi.  
«Jeg ble operert i 66, da visste jeg ikke om noen andre 
stomiopererte. Det skrivet resulterte da i 70 frem-
møtte stomiopererte, og det var vel for de fleste første 
gangen de så et annet menneske med pose på magen, 
vil jeg tro», sier Knut H. Ellingsen, én av de første 70 
fremmøtte.

Bakgrunnen for stiftelsen av organisasjonen var ikke 
å drive politisk kamp, men å skape et fellesskap av 
opererte og pårørende og en likemannsordning. På 
70-tallet var det å legge ut tarm og urinveier på magen 
tabubelagt. Det har alltid vært spesielt viktig for organi- 
sasjonen å formidle at man ikke er alene og at alle 
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opererte skal få møte likesinnede og lære å mestre 
hverdagen gjennom god oppfølging.  Stomiutstyret 
for 50 år siden var i tillegg dyrt, fungerte dårlig og var 
vanskelig å tilpasse. Lekkasjer måtte en akseptere selv 
om det var ugreit. Imidlertid var det ikke mangel på 
politiske utfordringer eller fordommer verken da eller nå.

De første to årene ga en eksplosiv medlemsvekst i 
organisasjonen. Møtene var tettpakket med deltakere 
da dette var den eneste måten å holde seg oppdatert 
på fungerende utstyr og produkter. Slik er det fort-
satt i dag. Organisasjonen teller nå langt over 5000 
medlemmer og over 200 likepersoner har gått veien 
før. Sosiale medier for kunnskapsdeling av råd og løs-
ninger er flittig brukt.

Kunnskapen om stomi blant helsepersonell generelt var 
ofte fraværende på 60- og 70-tallet. Slik er det heldigvis 
ikke i dag. Knut H. Ellingsen, en av grunnleggerne og 
æresmedlem av NORILCO er ganske sikker på at den 
første stomisykepleieren i Norge var Mariann Bruce. Hun 
måtte reise helt til Cleveland, Ohio i USA for å lære faget.

NORILCOs likepersonstjeneste for å fange opp 
nyopererte er landets mest omfattende, opprettholdt 
av skolerte frivillige med taushetsplikt. Dette var og er 
fortsatt viktig for rekruttering av medlemmer og opp-
rettholde et godt forhold til de som har med pasient-
gruppen å gjøre. Likepersonstjenesten fungerer i dag 
som et supplement til helsevesenet. NORILCO er unik 
og har hat stor betydning i mange enkeltindividers liv 
gjennom årene, og vil fortsette i samme spor med å gi 
en bedre hverdag for alle.

Vårt arbeid
Det viktige for NORILCOs fremtid er å ivareta alle 
medlemmer på samme grunnlag, uavhengig av diag-
noser og operasjoner, og å opprettholde aktivitetene 
og fellesskapet som organisasjonen er så kjent for. 
Organisasjonen inkluderer flere pasientgrupper, og 
den største gruppen er de med diagnosen mage- og 
tarmkreft som ble inkludert i 2014.  Mage- og tarmkreft 
er den vanligste årsaken til rundt 1900 nye stomi- eller 

reservoaroperasjoner i året. NORILCO jobber i dag 
for blant annet å skape møteplasser i form av digitale 
tema-kaféer for tarmkreftopererte. 

I regjeringens nasjonale kreftstrategi "Leve med 
kreft" (2018 – 2022), er pakkeforløpene som er innført 
på kreftområdet tatt vel imot.  "Pakkeforløp hjem" skal 
blant annet sikre at pasienter får tilbud om rehabiliter-
ing ved behov, og at pasienter og pårørende får tilbud 
om psykososial oppfølging. NORILCO er representert 
i referansegruppen til pakkeforløp hjem der gode 
overganger mellom spesialisthelsetjenesten til primær-
helsetjenesten og hjemkommunen skal sikres.

50 år etter NORILCOs stiftelse finnes det fortsatt ingen 
nasjonal oppfølging for stomiopererte. Mange med 
stomi må selv finne informasjon for å få den veiledningen 
det er behov for, og geografiske skjevheter påvirker 
hvem som får tilbud om god oppfølging. Dette er en 
stor belastning for nyopererte og en tilbakevendende 
utfordring organisasjonen stadig gjentar overfor helse-
myndighetene. Stomier og kropper endrer seg akkurat 
som hos andre som ikke er operert. Vanlige kroppslige 
endringer som vektøkning og -tap, svangerskap, nye 
operasjoner og brokk er eksempler på hva som kan 
påvirke en stomi over årenes løp. Likevel, fremfor å 
diskutere veiledning og oppfølging for personer med 
stomi er det blitt gjort flere endringer i produktene de 
siste årene, blant annet reduksjon i avanse og fjerning 
av produkter fra produktlisten. Dette påvirker hvilke 
produkter det gis tilgang til for stomiopererte med 

«Det viktige for NORILCOs fremtid er å ivareta alle medlemmer 
på samme grunnlag, uavhengig av diagnoser og operasjoner, 
og å opprettholde aktivitetene og fellesskapet som organisa-
sjonen er så kjent for»

*
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ulike behov. "Helfo skal utøve en aktiv styring med 
produkt-området," kan vi lese i den avgitte innstillingen 240 
S av 2020-2021 som avventer behandling i Stortinget.

Å begrense tilgangen til medisinsk forbruksmateriell og 
tilhørende hjelpeprodukter er å sette personer med 
stomi tilbake til den tiden da organisasjonen ennå ikke 
eksisterte. Det er verdigheten i den enkeltes hverdag 
og livskvalitet som er fokus for organisasjonens arbeid. 
Vi ser at vi stadig kjemper de samme kampene som 
før på nye måter. At vi arbeider for å bygge ned tabuer 
og fordommer som fortsatt eksisterer i samfunnet, og 
bidrar til å bygge opp under selvfølelse og livskvalitet 
for alle med kroniske sykdommer i mage, tarm og 
urinveier. Å ha en åpning på magen er ingen skam.
NORILCOs arbeid og eksistens er relevant og en 
pasientorganisasjon som må tas på alvor og bli hørt.

Senest i november 2020 opphevet helsemyndighetene 
antallsbegrensningene de hadde satt i januar samme 
år. Begrensningene på fortykningsmiddel, plateforlengere 
og kleberfjernerspray viste seg å slå svært uheldig ut 
for økonomi og livskvalitet for flere med stomi, og 
ikke minst muligheten til å stå i jobb. Denne kampen er 
ennå ikke over, og forslaget om å fjerne antallsbegrens-
ningene på alt stomiutstyr skal behandles i Stortinget 
25. februar. Vi krysser fingrene og stiller oss bak dette 
representantforslaget.

Jubileumsåret 2021
I år markerer NORILCO sitt jubileum hver måned, og 
11 av månedene har ulike temaer der vi løfter organisa-
sjonens arbeid og hva som er viktig for alle våre 
medlemmer. Vi ønsker å vise problemstillinger og øke 
synligheten for organisasjonen i samfunnet. Medlems-
historier og historier fra pårørende og andre i målgrup-
pene vil sette sitt preg på dette året der det overordnede 
temaet for jubileet er «Et år med kroniske og alvorlige 
sykdommer i mage- og tarm» – som et livsløp fra barn-
dom til livets avslutning.

Budskapene vi presenterer vil blant annet dreie seg om 
manglende oppfølging av stomiopererte og lite forskning 

på tarmkreft, utenforskap og inkludering i arbeidslivet, 
trening og aktivitet, og å støtte våre pårørende. Gjennom 
året bruker vi emneknaggen #NORILCO50år som en 
måte å synliggjøre jubileet i sosiale medier.

Vi ønsker på denne måten å sette NORILCO godt synlig 
på kartet. Alle temaer og undertemaer er i tråd med 
NORILCOs handlingsplan for 2021-2022. Ved å dele 
disse viktige budskapene vil NORILCO være synlig og 
tydeliggjøre sin rolle som interesseorganisasjon. 

Jubileumsåret retter seg først og fremst utad mot beslut-
ningstakere, henholdsvis i helse- og omsorgssektoren, 
arbeidslivet og utdanningsinstitusjoner. Flere av temaene 
vil også bære preg av opplysning og kunnskapsspredning 
til medlemmer og befolkningen. Vi har et mål om at nye 
medlemmer skal se verdien NORILCO har som interesse-
organisasjon. Mesteparten av dette innholdet vil publi-
seres på nettsiden vår norilco.no og i sosiale medier, og 
vi håper at pandemien som fortsatt begrenser oss skal gi 
slipp slik at vi kan møtes på arrangementer både lokalt og 
sentralt for å feire oss selv i år.

Vi gleder oss til å feire NORILCO og løfte frem det 
viktige arbeidet som organisasjonen har gjort og det 
NORILCO jobber med nå!

Temaer per måned:
• 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 ser at vi stadig kjemper de samme kampene som før på nye 
måter. At vi arbeider for å bygge ned tabuer og fordommer som 
fortsatt eksisterer i samfunnet, og bidrar til å bygge opp under 
selvfølelse og livskvalitet for alle med kroniske sykdommer i 
mage, tarm og urinveier.»

*
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«Det er viktig at foreldre 
vet at de ikke er alene»
Christina Dahl og Stine Nilsen har begge barn som fikk stomi i ung alder. Etter å ha 
opplevd hvor viktig det var å møte andre i samme situasjon, bestemte de seg for å selv
bli likepersoner i NORILCO. De har også engasjert seg i NORILCOs foreldregruppe.

Tekst Elisabeth Fidjeland foto privat

Christina Dahl er kreftsykepleier og moren til Ane. Ane 
ble operert med stomi da hun gikk i første klasse. Selv 
om Christina hadde kjennskap til stomi gjennom job-
ben, forteller hun at det var en helt annen opplevelse å 
selv være pårørende.

- Vi følte oss ganske alene i verden. Vi bor i Tromsø og 
her er det ikke en stor likepersonstjeneste. Det var ikke 
noe sånt som eksisterte da, forteller Christina.

Det var viktig for Christina å komme i kontakt med 
andre foreldre som var i samme situasjon. Hun hadde 
hørt om NORILCO gjennom sin far som hadde stomi 
og var medlem i NORILCO i flere år.  

- Da jeg selv tok kontakt med NORILCO ble jeg satt 
i kontakt med noen foreldre som var likepersoner i 
gruppen. Selv om de ikke bodde i Tromsø, hadde vi tel-
efonkontakt. De fortalte meg litt om deres erfaringer 
og spurte oss om våre. Vi møttes og ble kjent da vi dro 
på vår første familiesamling. 

Christina forteller at det har betydd mye å bli kjent 
med andre foreldre i samme situasjon.  

- Vi ble tatt veldig godt imot. Det å komme inn i det 
samholdet og tryggheten man har i en familiegruppe 
med andre i samme situasjon, det har for vår del 
betydd alt. 

Noen har gått veien før oss
Det var en tilfeldighet som førte til at Stine Nilsen fikk 
høre om NORILCO. Stine er mor til Jonathan som tidlig 
ble operert med stomi. De første årene var vanskelige, 
og de slet med å finne riktig utstyr til Jonathan. Å finne 
gode råd og informasjon var utfordrende. 

- Vi strevde med utstyr i flere år, og vi slet med lekkasje 
annenhver time på den lille gutten. Vi var inn og ut hos 
bandasjistene og prøvde forskjellig utstyr. Vi hadde i 
grunn prøvd det meste og visste ikke hva vi skulle gjøre. 
Det var en som jobbet på apoteket i Sarpsborg som sa 
at det skulle være et familietreff i Sarpsborg den hel-
gen. Hun fortalte om NORILCO. Før det hadde vi ikke 
hørt om det, forteller Stine. 

Da Stine fikk høre om NORILCO tok de kontakt og fikk 
tilbud om å være med på samtalegruppene på famili-
etreffet. 

- Vi ble veldig godt tatt imot av foreldrene. De skjønte 
at vi var rådløse og de sa at «vi har vært i akkurat 
samme situasjon». Vi følte oss veldig godt ivaretatt. Det 
hjelper bare det å vite at andre står i samme situasjon 
og vet hva du snakker om, forteller Stine.

Stine fikk gode råd av foreldrene hun møtte på fami-
liesamlingen. 
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- Vi fikk tips av foreldrene vi møtte om å prøve det ut-
styret sammen med det, og etter det tipset så har det 
sittet som støpt. Det sitter enda, 7 år senere. 

Foreldrene har delt mange gode tips og råd opp 
igjennom årene, enten det er om utstyr, overgangen 
fra barnehage til barneskole, fra barneskole til ung-
domsskole eller i andre situasjoner som har oppstått. 

- Det var betryggende å få den hjelpen. Det er faktisk 
noen som har gått den veien før oss, sier Stine.

Å møte andre barn i samme situasjon
Når man som barn får stomi, er det lett å føle at man er 
den eneste. Det har derfor betydd mye både for Jonathan 
og Ane å møte andre barn med stomi. 
- For datteren vår sin del har det betydd alt å vite at 
man ikke er alene, for man kan jo føle seg ganske alene. 
Nå har hun plutselig møtt andre barn i samme situas-
jon. Så for henne har det betydd veldig mye, forteller 
Christina.

Stine forteller at et øyeblikk hun ikke vil glemme er 
første gang sønnen hennes så at også de andre barna 
på familietreffet hadde stomi.

- Han stirret og måpte og så på guttene som hadde 
pose. Da så du at gutten ble litt stolt på en måte. Han 
var ikke den eneste i hele verden. Han så at det var 
andre barn i samme situasjon som han, og det blikket 
der det glemmer man ikke med det første. Han kunne 
nesten ikke slutte å stirre. Det var første gang han så 
noen andre barn med pose på magen, forteller Stine. 

Møtene med andre barn og foreldre har ført til nære 
og gode vennskap. 

Flere må få høre om likepersonstilbudet
Christina og Stine har begge et ønske om at flere 
foreldre og barn skal få høre om likepersonstilbudet til 
NORILCO. 

- Når vi har vært på sykehuset er det ingen som har 
nevnt noe om likepersoner, forteller Stine.

Hun ønsker at det skal bli tydeligere for flere at NO-
RILCO også er der for barn med stomi og for foreldre. 

- Jeg håper vi kan bli mer synlig via foreldregruppen og 
ved bruk av internett, og at det blir enda mer reklamert 
for gjennom NORILCO. Jeg vet jo selv hvordan det er å 
stå der desperat og ikke vite hva man skal gjøre, og ikke 
vite hvem man kan be om hjelp, sier Stine.

Etter å ha opplevd hvor viktig likepersonsarbeidet er, 
har både Stine og Christina selv ønsket å bli likeperson-
er. Christina mener også at det er viktig å gjøre tilbudet 
tydelig og tilgjengelig for alle.

- Jeg har et ønske om at alle som skulle komme i en slik 
situasjon kan få det tilbudet som vi fikk; Å ha noen som 
man kan ta kontakt med og kan ringe til. 

Likepersonsarbeidet og familiegruppa har gitt god 
støtte til både foreldrene og barna, gjennom gode råd 
og tips, vennskap og gode samtaler med andre som vet 
hva man går igjennom. 

- Likepersonsarbeidet synes jeg er kjempeviktig. Kan-
skje noe av det viktigste som NORILCO gjør, avslutter 
Christina.

- Han stirret og måpte og så på guttene som hadde pose. Da så du 
at gutten ble litt stolt på en måte. Han var ikke den eneste i hele 

verden. Han så at det var andre barn i samme situasjon som han, 
og det blikket der det glemmer man ikke med det første.

       Stine Nilsen

*
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Møt det nye styret i 
NORILCOs Ungdom!

   Camilla Tjessem
Styreleder

Jeg heter Camilla, er 27 år, jobber som sykepleier 
og bor på Kvernaland i Rogaland med min samboer 
Glenn. Jeg har vært medlem av NORILCO hele livet, ble 
styremedlem i NORILCOs Ungdom for snart 8 år siden, 
og takket ja til å ta på meg vervet som leder for ca. 4 år 
siden. Jeg har lært mye om organisasjonsarbeid, og fått 
mye god og verdifull erfaring som jeg kan ta med meg 
videre. NORILCO og ikke minst NORILCOs Ungdom har 
for meg ufarliggjort det å ha diagnoser og stomiposer 
på magen. Jeg har fått oppleve utrolig mye spennende 
og gøy som jeg ikke hadde fått gjort uten NORILCO. 
Ikke minst har jeg fått venner for livet, og blitt kjent 
med mennesker som forstår hva det vil si å leve med en 
stomipose eller to på magen.

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

 Ronny Ness
Nestleder

Jeg heter Ronny Ness, og kommer fra Skodje i Ålesund 
som hører til NORILCO Sunnmøre. Jeg har vært med-
lem i 10 år og hatt stomi like lenge. De siste 3 årene har 
jeg tatt mer del i NORILCO sine tilbud og blitt mer aktiv 
i styret i NORILCOs distriktsavdeling på Sunnmøre og i 
NORILCOs Ungdom. 

Jeg jobber til daglig som mekaniker på Volvo Busser 
og liker stresset dette medfører. Grunnen til at jeg ble 
med i styret var for å sende fakkelen videre og hjelpe 
på en slik måte at neste person blir inspirert til å hjelpe 
videre slik som det forrige styret inspirerte meg.
Vi har en stor jobb med å nå ut til våre medlemmer, 
men jeg har trua på at dette ordner seg.

 Anikken Norhaug
Styremedlem

Jeg er 26 år og bor i Drammen. Til vanlig jobber jeg 
som sykepleier på sykehus.
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 Patrick Riise
Styremedlem

Hei, jeg heter Patrick og er nylig blitt styreleder i NU 
Vestland. Jeg er 27 år og kommer fra Bergen. Jeg fikk 
ulcerøs kolitt da jeg var 14 år og ileostomi i en alder 
av 25. Jeg går for tiden Helse- og oppvekst og jobber 
på Bergen Storcash og litt i bofelleskap, planen er å bli 
helsefagarbeider!   

Jeg var på min første vinterleir med NU i 2019 (egentlig 
kun for å lære om min egen og lignende sykdommer) 
men så viste det seg at det skulle bli en av de kjekkeste 
turene jeg har vært med på! Jeg følte jeg fikk slappet 
ordentlig av for første gang siden operasjonen. Det 
gikk egentlig aldri et sekund hvor jeg ikke tenkte over 
sykdommen. Selv når jeg var alene eller når jeg hadde 
det kjekt, men den stemningen og i det felleskapet så 
glemte jeg helt stomien og fikk mye energi og livs-
gleden har bare blitt bedre og bedre siden den turen! 
En av bekymringene som forsvant var “tenk om mine 
barn får stomi?” 

Men da kjente jeg egentlig ingen som hadde stomi, 
kun noen navn og ansikter, mens nå føler jeg at jeg har 
blitt kjent med et bredt nettverk av fantastiske folk i 
samme og lignende situasjoner og jeg lærer meg stadig 
nye tips og triks. I tillegg er det veldig betryggende å 
vite at om mine fremtidige barn eller noen jeg er glad 
i skulle få stomi så finnes det en organisasjon som 
NORILCO! 

Jeg ble veldig godt tatt imot av både likepersoner og 
alle som var med på turen!

Hvis du som leser vurderer å bli med på din første 
vinterleir så kan jeg anbefale det på det sterkeste og jeg 
håper vi ses der!

Jeg er født med noen sykdommer som påvirker 
tarmene mine og etter mange år fikk jeg omsider 
blindtarmstomi i 2017.

Noe av det jeg setter mest pris på med NORILCOs 
Ungdom er samholdet og alle minner og opplevelser vi 
opplever sammen. Som en del av styret ser jeg frem til 
å bli en erfaring rikere og jeg gleder meg til å se hva vi 
klarer å oppnå i denne styreperioden.

 Kristine Johannessen
Styremedlem

Hei! 
Mitt navn er Kristine Johannessen, er 22 år og kommer 
fra Fetsund. Jeg jobber som helsefagarbeider.

Jeg er medlem i NORILCO fordi jeg har hatt urostomi 
siden jeg var 3 år. Jeg gleder meg til en ny runde som 
styremedlem i NORILCOs Ungdom!
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 Kine Svindland-Kvamsø
Styremedlem

Jeg heter Kine Svindland-Kvamsø, er 33 år og kommer 
fra Namsos. Jeg er utdannet ambulansearbeider og 
jobber for AMK i Nord-Trøndelag. Jeg har vært medlem 
i NORILCO siden 2016. Det jeg liker med foreningen er 
at det er en møteplass for likesinnede. Jeg er også en 
av ganske få likepersoner NORILCO har for pårørende.

 Ingalill Arnsen Kristensen
Varamedlem

Hei, jeg heter Ingalill, er 25 år og bor i Bodø. Jeg fyller 
dagene mine med hobbyer, familie, venner og NU i og 
med at jeg ble uføretrygdet i 2017, det samme året fikk 
jeg ileostomi. Jeg meldte meg inn i NORILCO i 2018 for 
å bli kjent med nye mennesker og for å lære mer om 
min nye livssituasjon. Her trives jeg godt!

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

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

Grasrotandelen
NORILCO sentralt og alle NORILCOs 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 over-
føringen er mottatt. 

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

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

Minnegave
Mange finner mening i å kunne hjelpe andre i sorgen 
over å miste noen man kjenner og er glad i. Noen 
velger å gi en gave til en organisasjon eller en sak. 

Minnegaver til NORILCO kan overføres til 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.

Slik kan du støtte oss!



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

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

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

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

NY UNIK 
BESTILLINGSLØSNING 

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

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

Registrer deg på 
www.homecare.no

- Bli ny bruker

  
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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ØKONOMI OG RETTIGHETER

Fra 1. januar 2021 må alle helseaktører ha avtale om 
direkte oppgjør med Helfo hvis pasienten skal få dekket 
utgifter til behandling. Dette er en endring i folketrygd-
loven som Stortinget vedtok 24. november.

For de fleste pasienter innebærer lovendringen om 
plikt til direkte oppgjør ingen endring. I dag har alle 
fastleger og de fleste behandlere direkte oppgjør med 
Helfo, og pasienten betaler bare en egenandel og even-
tuell egenbetaling ved behandling hos disse. Imidlertid 
har en del pasienter selv måttet kreve refusjon fra 
Helfo for helsetjenester hos behandlere uten direkte 
oppgjør. 

Hva må du som pasient passe på? 
Behandleren må informere deg som er pasient, om 
han/hun har direkte oppgjør med Helfo. Du er selv 
ansvarlig for å velge en behandler med direkte oppgjør, 
og hvis behandleren din ikke opplyser om dette, bør du 
spørre. Etter helsepersonelloven § 6 har helsepersonell 
en plikt til ikke å påføre pasienten unødige kostnader. 
Du kan derfor forvente at behandleren din opplyser 
deg om kostnader ved behandlingen slik at du kan 
forstå og ta stilling til kostnadene. 

Her kan du lese mer om Stortingets behandling av 
lovendringen: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-
publikasjoner/Saker/Sak/?p=80051

Endringer i folketrygdloven
– plikt til direkte oppgjør fra 1. januar 2021

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

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

Støtten er en engangsbevilgning og ment som et bidrag 
som ikke nødvendigvis dekker 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 ikke tas med i 
selvangivelsen. Kreftforeningen har heller ikke opp-
gaveplikt.

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 Kreftforeningen 
tidligere.

Noen pasienthistorier
En enslig forsørger vil gjerne glede barnet sitt, spesielt 
i sykdomsperioden, men opplever det veldig tøft ikke 
å ha råd til det. Hun skriver: «Sykdommen min har på-
virket sterkt datteren min psykisk, hun sliter veldig 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 mannen min», skriver en annen 
kvinne med brystkreft.

Hvordan søke?
For å søke må du fylle ut et søknadsskjema og legge 
ved legeerklæring for den kreftsyke, i tillegg til siste 
lønnsslipp/utbetalingsoversikt fra NAV og siste skatte-
melding/grunnlag for skatt (ikke skattekort, skatte-
oppgjør eller lønns- og trekkoppgave) for alle i hus-
standen over 18 år og med inntekt. Vedleggene kan 
ettersendes i posten eller lastes opp elektronisk og 
sendes sammen med søknaden. Du finner elektronisk 
søknadsskjema på kreftforeningen.no.

Det oppfordres på det sterkeste til å søke via 
nettet, men du kan også fylle inn en papirutgave 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 søknadsskjema eller 
andre spørsmål om ordningen for økonomisk støtte, 
kontakt Kreftforeningens rådgivningstjeneste på
tlf. 21 49 49 21 eller bruk e-post:
rettigheter@kreftforeningen.no

Du kan også kontakte Kreftforeningens
rådgivningstjeneste på

• chat på kreftforeningen.no
• e-post: radgivning@kreftforeningen.no

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

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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AKER SYKEHUS OUS: UROLOGISK AVD.
Telefon: 22892684
Åpningstid: onsdag og halve mandag
Besøksadresse:
Trondheimsveien 235, 0586 Oslo

AHUS: UROLOGISK AVDELING
Telefon: 67962400
Åpningstid: Poliklinikk 50% 8-15
Besøksadresse:
Sykehusveien 25, 1478 Lørenskog

AHUS: GASTROKIRURGISK POLIKLINIKK
Telefon: 67964115 Tlf.tid 08.15-09 og 15-15.45
Åpningstid: Man-Fredag 8-16 
Besøksadresse:
Sykehusveien 25, 1478 Lørenskog

AHUS: BEKKENSENTERET
Telefon: 48003263
Åpningstid: Dagtid man-fre
Besøksadresse:
Sykehusveien 25, 1478 Lørenskog

ASKVOLL KOMMUNE
Telefon: 95869225
Åpningstid: Man, tirs, og torsdag 07.30-15.00
Besøksadresse:

AUSTERHEIM KOMMUNE, HJEMTJE.
Telefon: 97659665
Åpningstid: Todelt turnus, dag torsdag
Besøksadresse:
Nordliheimen, Austerheimvegen,
5943 Austerheim

BÆRUM KOMMUNE,
HVERDAGSREHAB RYKKIN
Telefon: 46905790
Åpningstid: Man-fredag 08-15.30
Besøksadresse:
Hjemmesykepleien Rykkin Bynsveien 88 A 
1346 Gjettum

FØRDE SENTRALSYKEHUS
Telefon: 95707605
Åpningstid: Ons, tors, fredag
Besøksadresse:
Kir.pol. Svanehaug-vegen 2, 6812 Førde

HARALDSPLASS DIAKONALE SYKEHUS
Telefon: 55978780
Åpningstid: Stomipol tirs og torsdag
08.-15.30
Besøksadresse:
Ulriksdal 8, 5009 Bergen

HARSTAD SYKEHUS, STOMIPOL.
Telefon: 77105410
Åpningstid: torsdager i lik uke
Besøksadresse:
stomipoliklinikken, st.olavsgate 70,
9406 Harstad

HAUGESUND SYKEHUS
Telefon: 52732430
Åpningstid: Mandag onsdag 8-15
Besøksadresse:
Karmsundgata 120, 5524 Haugesund

HAUKELAND SYKEHUS, STOMIKLINIKKEN
Telefon: 55972925
Åpningstid: Man-fredag 09-16
Besøksadresse:
2. etasje i Sentralblokka på Haukeland
universitetssjukehus

HELGELANDSYKEHUSET
SANDNESSSJØEN
Telefon: 75065324
Åpningstid: Poliklinikk hv 14. dag
Besøksadresse:
Kir.poliklinikk, prestmarkveien 1,
8800 Sandnessjøen

LILLEHAMMER SYKEHUS MED.
UNDERSØKELSE 
Telefon: 48018421
Åpningstid: Tirsdag 8-15.30
Besøksadresse:
Med. Undersløkelse Amders Sandvigs gate 17

MOLDE SYKEHUS
Telefon: 71121840
Åpningstid: 8.30 - 15.30 Tredjehver tirsdag 
og annenhver torsdag
Besøksadresse:
Parkvegen 84, 6412 Molde

NORDLANDSYKEHUSET BODØ
Telefon: 91892237
Åpningstid: Tirs-on paralelluker, fredag 
oddetall og annenhver torsdag
Besøksadresse:
Parkveien 95, 8005 Bodø

RADIUMHOSPITALET OUS, STOMIPOL.
Telefon: 22934530
Åpningstid: Dagtid man-fre
Besøksadresse:
Ullernchausseen 70, 0310 Oslo

RADIUMHOSPITALET OUS, GYN,
SENGEPOST
Telefon: 22935687
Åpningstid: Onsdager
Besøksadresse:
Ullernchausseen 70, 0310 Oslo

RIKSHOSPITALET KIR.DAG BARN
Telefon: 23074616
Åpningstid: Hver dag 8-16
Besøksadresse:
Rikshospitalet, Sognsvannveien 20,
D3B 1. etg.

RIKSHOSPITALET GASTROPOL. 
Telefon: 23071564
Åpningstid: Tirsdag og fredag 09-16.30
Besøksadresse:
Rikshospitalet, Sognsvannveien 20

ST.OLAV HOSPITAL BARN KIR. 
SENG OG DAG 
Telefon: 72574377
Åpningstid: Turnus
Besøksadresse:
Prinsesse Kristinas gate 3, 7030 Trondheim

ST.OLAV HOSPITAL BARN POLIKLINIKK
Telefon: 72574083
Åpningstid: Man-tors 07.30- 15.30
Besøksadresse:
Prinsesse Kristinas gate 3, 7030 Trondheim

ST. OLAV HOSPITAL STOMPIPOL.
Telefon: 72828951
Åpningstid: Man-fredag 09.00-15.00
Besøksadresse:
Prinsesse Kristinas gate 3, 7030 Trondheim

ST. OLAVS HOSPITAL KLI FOR
FYSIKALS MEDISIN OG REHAB
Telefon: 72571380
Åpningstid: onsdager
Besøksadresse:
Edvard Griegs gate 8, Trondheim

ST. OLAVHPSITAL GYNKREFT
Telefon: 72573931
Åpningstid: Torsdager 08- 15.30
Besøksadresse:
Kvinne-Barnsenteret 

ST. OLAVS HOSPITAL ORKDAL SYKEHUS
Telefon: 72829176
Åpningstid: Stomipol. annenhver fredag
Besøksadresse:
Sykehusveien 3, 7300 Orkanger

STAVANGER U. SYKEHUS STOMIPOL.
Telefon: 51519235
Åpningstid: Man-fre 08.15 - 16.45
Besøksadresse:
Gerd Ragna Bloch, Thorsens gate 8, 
4011 Stavanger

STAVANGER U.SYKEHUS AVD. 
REHAB, EGERSUND
Telefon: 51512093
Åpningstid: Stomidag en gang i mnd
Besøksadresse:
Sjukehusveien 38, 4373 Egersund

SYKEHUSET INNLANDET GJØVIK
Telefon: 61157011
Åpningstid: Torsdag
Besøksadresse:
Kyrre Grepps gt 11, 2819 Gjøvik Kir avd 3A

SYKEHUSET INNLANDET HAMAR
Telefon: 62537458
Åpningstid: tir-onsdag 08.00-15.30
Besøksadresse:
Skolegata 32, 2318 Hamar

SYKEHUSET TELEMARK
GASTROKIRURGISK POL.KL.
Telefon: 35003545
Åpningstid: man, tirs, tors og fredag dagtid
Besøksadresse:
Ulefossvegen 55, 3710 Skien

SYKEHUSET I VESTFOLD, KIR. POL.
Telefon: 33343314
Åpningstid: Man-fredag 08.00- 15.30
Besøksadresse:
Halfdan Wilhelmsens allè 17, 3116 Tønsberg

KONTAKTINFO

OFFENTLIGE TILBUD FOR STOMIOPERERTE

Oversikt stomisykepleiere



SYKEHUSET I LEVANGER
Telefon: 74098859
Åpningstid: onsdager 07.30 -15-15
Besøksadresse:
Kirkegata 2, 7600 Levanger

SYKEHUSET ØSTFOLD
Telefon: 69865000
Åpningstid: Man-tors 07.45-15.45
Besøksadresse:
Kalnesveien 300, 1714 Grålum

SØRLANDET SYKEHUS KRISTIANSAND 
STOM.POL
Telefon: 38073852
Åpningstid: man- tirs 08-15
Besøksadresse:
Egsveien 100, 4615 Kristiansand

SØRLANDET SYKEHUS, ARENDAL
Telefon: 37014862
Åpningstid: Partallsuker tirs.
Alle onsdager 08.- 15.30
Besøksadresse:
Sykehusveien 1, 4838 Arendal

ULLEVÅL SYKEHUS, STOMIPOL.
Telefon: 22119534
Åpningstid: Man- fredag dagtid tel.tid 08.-10
Besøksadresse:
Ullevål sykehus, bygg 7 rom7

VESTRE VIKEN,
BÆRUM SYKEHUS KIR. POL.
Telefon: 67809190
Åpningstid: torsdag og annen hver tirsdag
Besøksadresse:
Sogneprest Munthe-Kaas vei 100,
1346 Gjettum

VESTRE VIKEN, DRAMMEN SYKEHUS
Telefon: 32803335
Åpningstid: man-torsd. 08-16
Besøksadresse:
Dronninggata 28, 3004 Drammen

VESTRE VIKEN, RINGERIKE SYKEHUS
Telefon: 32116630
Åpningstid: mandag lik uke
Besøksadresse:
Arnolds Dybsjordsvei 1, 3511 Hønefoss

VOLDA SJUKEHUS, STOMI OG
KONTINES POL.KL
Telefon: 70058352
Åpningstid: tirsdag og fredag
Besøksadresse:
Kløvertunvegen 1, 6100 Volda

VOSS SJUKEHUS
Telefon: 56533500
Åpningstid: mandager
Besøksadresse:
Sjukehusvegen 16, 5704 Voss

ÅLESUND SYKEHUS, KIR.POL
Telefon: 70105000
Åpningstid: Man-ons 08.- 15
Besøksadresse:
Åsehaugen 5, 6017 Ålesund

KONTAKTINFO

HAR DU SÅR HUD  
ELLER 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.

                     OFFENTLIG GODKJENT HELSEFAGHANDEL

/bandakjeden

VI HAR TID TIL DEG!

Bestill
reseptvarer
på banda.no
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Dette skjer

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 aldre, 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 

CORONAVIRUS 
NORILCO forventer en gradvis gjenåpning av aktiviteter i 
løpet av våren. Dette er betinget av smittesituasjonen og 
føringer gitt av lokale og sentrale myndigheter. Følg med på 
vår nettside og informasjon fra deres distriktsavdelinger. 
Her er noen tips til deg når du møter på våre aktiviteter.

• Ikke møt på aktivitet om du er syk eller forkjølet.
• Vær forberedt på smittevernstiltak under alle våre 

aktiviteter.
• Lytt til arrangøren og følg de retningslinjer som blir gitt.

Råd til alle i befolkningen
• Husk god hånd- og hostehygiene.
• 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.

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 Folkehelse-
instituttet. Endringer kan forekomme og alle møter og 
aktiviteter kan derfor bli flyttet eller avlyst på kort varsel.

Likepersonkurset som skulle arrangeres i mars 2021 er nå 
flyttet til 18.- 20. juni, med påmeldingsfrist 16. April.
Se norilco.no for mer informasjon. 

Det vil bli en gradvis åpning for lokale aktiviteter gjennom 
våren. Det vil kunne være begrensinger på antall personer 
som kan delta og det er krav om at deltagere følger de ret-
ningslinjer arrangøren setter. Våre distriktsavdelinger må til 
enhver tid følge retningslinjer fra sentrale og lokale myndig-
heter. Grunnet smitteoppblomstringer kan aktiviteter bli 
avlyst innen kort tid. 

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, oppfordres det til å kontakte våre ulike lokalav-
delinger direkte for nærmere informasjon om gjennom-
føring 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

Årsmøte 2021 er inntil videre utsatt, ny informasjon legges 
ut når pandemisituasjonen tillater det.

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 OSLO

Årsmøte (fysisk eller digitalt)
Tid: 23. mars 2021, 18.30-21.00   
Sted: Oppsal Samfunnshus, Vetlandsveien 99-101, 0685 Oslo 
(5-6 minutter å gå fra Oppsal T-banestasjon, grei parkering.)
Grunnet smittevern må vi i år ha påmelding, se norilco.no/
avdelinger/oslo

Medlemsmøte
Tid: 20. april 2021, 18.30-21.00   

Ut på tur med NORILCO Oslo
Tid: 24. april 2021, 11.00-15.00 

Oslos 30+ samling
Tid: 4. mai 2021, 17.30-20.00 

LOKALT

SENTRALT
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LOKALT

Medlemsmøte
Tid: 11. mai 2021, 18.30-21.00 

Ut på tur med NORILCO Oslo
Tid: 29. mai 2021 11.00-15.00

Vi gjør oppmerksom på at programmet kan endres på kort 
varsel.

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.

Uformelt nettmøte
Tid: 2. mars 2021, 17.45-20.00 

Kurs LMS, SUS tarmkreft
Tid: 9. mars 2021, 8.30-15.00 
Denne gang arrangeres kurset for tarmkreft. NORILCO 
bidrar med informasjon om foreningen og historien til 
erfaren bruker. Kurset går over to dager - den 9 og 16 mars.

Tur Jåttåvågen – Gandsfjorden
Tid: 10. mars 2021, 17.29-21.00  
Vi møtes ved Jåttå videregående skole kl. 18.00 og spaserer 
langs Gandsfjorden. Ta med godt fortøy og noe godt i sekken, 
så håper vi på brukbart vær. Varighet ca. 2 timer.
Ansvarlig: Cicel Aarrestad.

Medlemsmøte
Tid: 24. mars 2021, 18.43-22.00   
Råd og vink. 
Vi er så heldige å ha fått vår erfarne stomisykepleier Anne 
Viola Fjelde, SUS, til å dele sin e kunnskap med oss. Det blir 
nok tips om nyheter og mulighet til å spørre på det er noe 
du lurer på. Vi har reservert Folken, festsal slik at det er 
plass til mange innenfor smittevernreglene. For at disse kan 
overholdes, trenger vi påmelding til sor-rogaland@norilco.no 
eller 905 79 755. Vel møtt! 

Formiddagstreff Garborgsenteret
Tid: 5. april 2021, 10.16-13.30 
Vi møtes til uformell drøs, denne gang på Garborgsenteret 
på Bryne kl. 11. Ansvarlig: Odd Egil Salte. Vi ses!

Tur Botanisk hage, Ullanhaug
Tid: 14. april 2021, 17.32-21.00 
Vi håper våren begynner å vise seg frem og nyter Stavanger 
Botaniske hage. Vi møtes på parkeringsplass ved Ullanhaug-
tårnet kl. 18. Ta med noe godt i sekken og godt fottøy. 
Ses vi? Ansvarlig: Kåre Thomsen.

Kurs LMS,SUS stomi
Tid: 20.- 22. april 2021, 8.30-15.00  
Nytt kurs hvor vi i NORILCO bidrar med informasjon om 
organisasjonen og en erfaren brukerhistorie.

Medlemsmøte - 50 års jubileum
Tid: 21. april 2021, 18.30-22.00   
Den 24.04.2021 er Norilco 50 år. VI bruker dette medlems-
møte til å reflektere over hva som er skjedd på disse 50 år 
og hva vi ser for oss i fremtiden. Samtale med æresmed-
lemmene Jorunn Samuelsen Movold og Øivind Samuel 
Pettersen gir oss innblikk i historien. 
Påmelding: sor-rogaland@norilco.no eller 905 79 755. 
Vi ser smittesituasjonen an og bestemmer sted senere. 
Mindre egenandel kan påregnes.

Nettmøte
Tid: 27. april 2021, 17.45-20.00 
Bli med på uformelt treff.

Formiddagstreff Standhuset Ølberg
Tid: 3. mai 2021, 10.18-13.30 
Vi møtes denne gang på Strandhuset, Ølberg i flotte omgiv-
elser. Vi spanderer som vanlig kaffe/te/annet og møtes kl. 11. 
Ansvarlig: Halvor Hebnes. Vi ses!

Tur Tananger sjøbad, Myklebust
Tid: 5. mai 2021, 17.35-21.00  
Vi møtes på parkeringsplassen kl. 18 og rusler en tur i 
området. Ta med gode sko og noe i sekken. Vi ses!
Ansvarlig: Halvor Hebnes.

Medlemsmøte spesielt tiltenkt uro
Tid: 19. mai 2021, 17.30-22.00
Vi vet at denne gruppen har en del utfordringer som er lite 
belyst. Vi forsøker derfor å samle gruppen til uformell erfar-
ingsutveksling på vårt kontor i Luramyrveien 25 A. Uroansvarlig 
Tore Martinsen har regien. Enkel servering. Påmelding til 
sor-rogaland@norilco.no eller til sms 901 29 792.
NB! HUSK NAVN PÅ DELTAKER!

For alle aktiviteter, se www.norilco.no

LOKALT
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For alle aktiviteter, se www.norilco.no

NORILCO TROMS

Vi i NORILCO Troms ønsker at alle våre medlemmer regis-
trerer 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 informasjons-
flyten. Send gjerne ditt medlemsnummer og e-postadresse 
til post@norilco.no, så registreres du fortløpende.

Tusen takk,
Annie Johansen, styreleder

NORILCO VEST-AGDER 

Onsdagsturer 
Tid: kl. 11:00 
Oppmøtested: Parkeringsplassen ved Svarttjønn i 
Baneheia/Eg i Kristiansand 
Ta med litt mat og drikke, for vi har spisepause ca. kl. 12.00 
Etter pausen er vi tilbake til start rundt kl. 13.00 Turene er 
ikke krevende og vi har ikke værforbehold!
Alle i NORILCO er velkomne. Turene er i samarbeid med 
Kreftforeningen.

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. 

  

  ø  

  

  

CONFIDENCE BE 
®

 For alt du vil bli

PRODUKTER MED SOFT
KONVEKS HUDPLATE LEVERES
NÅ OGSÅ MED BELTER I SORT,

HVIT OG SAND!

 

® 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.

“ JEG GLEMMER
AT JEG HAR
EN POSE PÅ”

For vareprøver eller ytterligere informasjon, ta kontakt med:

Salts Healthcare Limited Telefon: 22 09 94 41

 

www.salts.co.no

 @SaltsHealthcare    SaltsHealthcare    SaltsHealthcare
Recognising Salts research 
into healthy peristomal skin

* 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.

E-post: hello@salts.co.no

379 brukere (198 menn og 181 kvinner) delte sine 

erfaringer med oss:*

99% liker teksturen i posetrekkmaterialet

99% beskriver materialet som luksuri st, mykt,

silkebløtt og glatt

91% sa at stomiposen var komfortabel

94% av brukerne ville anbefale CONFIDENCE ® BE

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

NORILCO ØSTFOLD

Årsmøtet 2021
Tid: 23. mars 2021, 18.00-21.00  
Sted: Fredrikstad kino. 
Hvis myndighetene i mars ikke tillater fysisk møte, vil 
årsmøtet bli avholdt digitalt.
Styret ber om at saker du ønsker tatt opp på årsmøtet må 
være styret v/leder i hende senest 9. mars 2021.
Det blir i år påmelding til vår kasserer Jan-Robert Larsen, 
helst per e-post: jrobelar@online.no eller per tlf. 911 17 121 
også innen 9. mars 2021.

Årsberetning og regnskap kan lastes ned fra norilco.no

LOKALT LOKALT

Vi inviterer deg som har erfaring som tarmkreftpasient 
eller pårørende til digital temakafé. Vi skal arrangere to-
talt 5 digitale temakaféer med ulike temaer hver gang. 
Bli med i «NORILCOs mage- og tarmkreftgruppe» på 
Facebook for å selv være med å påvirke hvilke temaer 
som tas opp. På hver temakafé vil det først være et 
foredrag før det åpnes opp for spørsmål fra deltakere. 
Du kan selv velge om du vil skru på kamera eller om du 
vil være anonym. 

Dette får du gjennom den digitale temakaféen:
• Mulighet til å stille spørsmål du lurer på
• Få faglig påfyll 
• Treffe andre i samme situasjon som deg selv digitalt

Den digitale temakaféen vil foregå via Zoom. Zoom er 
en gratis digital plattform og et trygt digitalt rom som 

gir god mulighet for kontakt mellom deltakere.
Tilbudet er gratis. 

Den første temakaféen vil arrangeres i løpet av mars. 
Mer informasjon om hver enkelt digitale temakafé 
vil legges ut på vår hjemmeside og i våre Facebook-
grupper.

Digital møteplass for tarmkreftpasienter
Ønsker du å få faglig påfyll? Sitter du med spørsmål du lurer på? 
Savner du å møte andre i samme situasjon som deg selv? 
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På styremøtet vårt i begynnelsen av november ble 
det unison enighet om at dette, som ble foreslått av 
likepersonsleder Arne Håland, var en glimrende idé. 
Diverse godsaker og emballasje ble kjøpt inn, avtale ble 
gjort med distributør, og 3.desember stilte styret med 
god hjelp av et par hjelpere fra nære kohorter opp i 
sjø-speidernes lokale på Flekkerøy. Her hadde Arne Hå 
(som vi kaller han) og kona forberedt en hektisk pakke-
dag. Fire bord var klarlagt, og skinke, fenalår, sjokolade, 
kaffe, og marsipan lå klart til pakking. Noen pakket, 
andre klargjorde emballasje og limet adresse- og retur-
lapper. Alle arbeidet med minst to meters avstand, så 
slik sett holdt vi koronaen på avstand denne regnfulle 
dagen i skjærgården.

Alt var så godt organisert at jobben gikk unna mye 
raskere enn beregnet. Vi rakk faktisk både å få i oss litt 
mat, samt avholde styremøte før det ble altfor sent. 
Vi brant nok av drøye 100.000 denne dagen, men det 
skulle bare mangle. NORILCO er til for medlemmene, 
de betaler kontingent og slutter godt om foreningen. 
Alle som var à jour med medlemskontingenten fikk 
NORILCO Vest-Agders julepakke i posten!

Nå ser det til at vi kan gå mot lysere tider både rent 
koronamessig og værmessig, så 2021 kan bli veldig bra! 

Siden sist

Pakket 250 julepakker
VEST-AGDER

2020 ble et rimelig syltynt år for medlemmene i NORILCO, i alle fall her i Vest-Agder 
der aktiviteten pleier å være høy. I år skulle vi hatt årsmøte, flere medlemsmøter, 

tur til Kongsberg og Kistefoss, truffet medlemmer fra NORILCO Sør-Rogaland, hatt 
julebord samt et par medlemsmøter i tillegg. Koronaen satte en effektiv stopper for 

dette. Så hadde vi noe å tilby medlemmene våre? Jo en julepresang!

Tekst og foto Arne Holte

Disse pakket 250 julepakker til medlemmene i NORILCO Vest-Agder. Fra v. Per Jahnsen, Asbjørn Abrahamsen, Tove Alice 
Abrahamsen, Arne Håland, Bente Håland og Svend Johansen. Jan Ove Babinski og Arne Holte var også med i pakkegjengen. 
Obs: de står oppstilt i litt familiekohorter!
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To nye æresmedlemmer
NORILCO Vest-Agder har fått to nye lokale æresmed-
lemmer. Per Torstein Jahnsen skulle fått sitt æresmed-
lemskap på foreningens årsmøte i mars, men det måtte 
av kjente årsaker avlyses. Om Pers bravader kan leses 
mer på annet sted i NORILCO-nytt, men en av mange 
viktige årsaker er at han var med å starte foreningen 
for 50 år siden.

Mange trodde kanskje at Arne Holte var utnevnt til 
æresmedlem tidligere, men et årvåkent styre fant ut at 
dette ikke stemte, og fant ut at dette måtte gjøres noe 
med! Både Per og Arne ble skikkelig tatt på senga da 
styret hadde møte i begynnelsen av desember. Begge 
fikk en flott blomstervase med inskripsjon, og kanskje 
blir det litt mer festivitas når vi i fremtiden på ny kan 
avholde årsmøte!

Siden sist
VEST-AGDER

Hjelpepodden
- ordninger for pasienter og pårørende ved sykdom

 
Sosionomene på Haraldsplass Diakonale Sykehus har laget podcast i samarbeid med VID Vitenskapelige Høgskole.
 
Fire episoder er publisert så langt og kan lyttes til når som helst:
1. Pleiepenger ved livets sluttfase
2. Kart og kompass i hjelpeapparatet som handler om vårt arbeid som sosionomer og hvordan vi kan 
 støtte og hjelpe pasienter og deres pårørende.
3. Fremtidsfullmakt
4. Verge

Podcasten ligger på plattformer som Spotify og Haraldsplass sine nettsider for å kunne være lett tilgjengelig 
for pasienter, pårørende, og interesserte.
 
Søk opp Hjelpepodden - Haraldsplass Diakonale Sykehus eller Hjelpepodden - Podcast on Spotify



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

Foreldregruppen
Stine F. Nilsen • stine.f.nilsen@hotmail.com

NULeder
Camilla Tjessem • 986 11 160
ungdom@norilco.no

Lokale Ungdomslag
NU OSLO nuoslo@norilco.no
NU VESTLAND nuvestland@norilco.no
NU SØR-VEST nusor-vest@norilco.no
NU TRØNDELAG nutrondelag@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
Brit Harsem • 479 07 058
brit.harsem@mrfylke.no
Anne Carien Leikanger • 951 38 521
sunnmore@norilco.no

SØR-ROGALAND
Cicel T. Aarrestad
905 79 755 • sor-rogaland@norilco.no
Halvor Hebnes • 918 75 043
sor-rogaland@norilco.no

SØR-TRØNDELAG
Bente Løkaas • 900 67 251
bentelokaas@gmail.com
Camilla Askim • 901 74 825
askim.camilla@gmail.com

TELEMARK
Hilde Øvrebø
355 36 291 / 997 90 003
hilde@ovrebo.net
Marit O. Lien • 980 81 530
mapelien@frisurf.no

TROMS
Annie Johansen • 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
/*

* Kontakt distriktsleder der likepersons-
 leder ikke står spesifisert

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

Distriktsleder      Likepersonleder

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

KONTAKTINFO

LIKEPERSONSTELEFON:

TAST 2



Avsender: NORILCO, Pb. 78 Sentrum, 0101 OSLO

B

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


