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En KONKAV hudplate
som omfavner ditt brokk

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

Design: Flisa Trykkeri

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.
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Prøv våre
soft konveks
produkter

NYHET

flere
posestørrelser!

– for stomier som ligger i eller under
hudnivå, eller gjemt mellom hudfolder.
• Hudvennlig og sikker kleber
• Effektivt filter
• Myk, fleksibel og tøyelig

• Kommer i mange ulike størrelser som
oppklippbar, rund, oval og ferdigstanset.
• Posene finnes i tømbar, lukket og uro - nå
med flere posestørrelser i lukket og tømbar

E N - D E L S TØ M B A R E
POSER

E N - D E L S LU K K E D E
POSER

EN-DELS
UROPOSER

La oss hjelpe deg med å finne den perfekte
kombinasjon av komfort, sikkerhet og beskyttelse.

Kontakt oss for vareprøver

eller hvis du ønsker å melde deg inn i vår kundeklubb me+.
Telefon 21 09 69 90 · convatec.kundeservice@convatec.com
www.convatec.no
ConvaTec Norway AS · Postboks 6464 • Etterstad • 0605 Oslo · Tlf.: 21 09 69 90 • www.convatec.no

Følg oss på
sosiale medier

 ConvaTec Norge
 convatecnorway
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PORTRETTET
LEDER

Leder

STYRELEDER JANE HALVORSEN
E-post jane@norilco.no

Kjære alle sammen
NORILCO har rundet 50 år. Jeg ønsker å gratulere alle
nåværende og tidligere medlemmer, tillitsvalgte og
frivillige med jubileet. Tusen takk for innsatsen som er
gjort gjennom 50 år. Mange har gjennom alle år lagt
ned en stor innsats for personer som har opplevd
utfordringer, og som har gitt de en bedre hverdag.
NORILCO er like viktig i dag som for 50 år siden. Hver
dag jobber vi for å bedre hverdagen til vår målgruppe.
Hver dag bruker våre likepersoner og frivillige sin tid
på å hjelpe andre i en situasjon som kan oppleves
utfordrende. Hver dag er NORILCO en vaktbikkje for at
mine og dine rettigheter ikke skal utfordres. Vi trenger
flere på laget. Er du ikke medlem? Bli medlem du også,
og støtt vårt arbeid.
Seksualitet er et viktig tema, og i dette bladet er dette
et av temaene. For mange er det vanskelig å snakke
om noe så privat som seksualitet kan oppleves. Å leve
sammen med noen når helsen til partner er redusert,
kan påvirke begge i et forhold. Åpenhet er noe vi stadig
hører er med på å trygge en god seksualitet. I denne
utgaven av NORILCO-Nytt får vi blant annet møte Kine
og Lena som gjennom sin åpenhet fra dag 1 har et veldig godt forhold. Vi takker dere for at dere stiller opp
og deler deres historie.

Hvordan påvirkes vi av kreftbehandling? Hvordan er det
å være frisk når kroppen ikke er frisk? Dette er viktig
informasjon som nå systematisk innhentes av Nasjonalt
kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft. Gjennom det
som kalles PROM skal Kreftregisteret måle utfallet av
den behandlingen sykehusene gir til kreftpasientene.
Dette gjør man for å kunne gi best mulig behandling
uten for mange senskader. Samtidig måles PREM, som
er pasientens erfaringer med helsetjenestene. informasjonen som samles inn vil være med til å bedre behandlingstilbudet og gi en mer målrettet behandling for
kommende pasienter.
Vi har nå gledet oss alle til å kunne reise igjen. I denne
utgaven av NORILCO-Nytt skulle vi presentere våre reisetips for dere. I skrivende stund er det veldig usikkert
om hvordan reiserestriksjonene vil bli til sommeren. Å
oppfordre til å reise med stomi er litt for tidlig ennå. Vi
vil komme sterkere tilbake med våre reisetips.
Jeg ønsker dere alle god lesning og en god sommer.

Stor hilsen fra Jane

SEKSUALITET
OG SAMLIV
PORTRETTET
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En utfordrende start
på kjærligheten
Da Kine og Lena møtte hverandre for første gang følte de begge
at her var det noe spesielt. Starten på forholdet skulle likevel vise
seg å bli mer utfordrende enn de hadde forventet.
Tekst Elisabeth Fidjeland foto Privat

Lena og Kine møtte hverandre på en datingside. Å
møte noen fra nettet var helt nytt for de begge to.
Lena forteller at i begynnelsen kom det en del korte
svar fra Kine, noe hun ikke var så vant til. Likevel ble
hun veldig interessert i å vite mer om henne.
- Jeg ble veldig nysgjerrig på hvem denne jenta er,
forteller Lena.
Etter hvert ble svarene lengre og de ble bedre kjent.
Etter å ha pratet sammen i tre måneder bestemte de
seg for å treffe hverandre.

Åpen om sykdommen

Det var full klaff fra første stund. På første date snakket
de sammen i seks timer. Helt fra begynnelsen var det
viktig for Lena å være åpen om sykdommen sin. Lena
har ulcerøs kolitt, og hadde bekkenreservoar når de ble
kjent. Negative erfaringer fra tidligere forhold hadde
lært henne at ikke alle har forståelse for hva det innebærer å være sammen med en som er kronisk syk. Som
kronisk syk er det ikke like lett å leve et helt normalt
og sosialt liv. Man kan ikke alltid si ja til alle fester eller
andre ting man ønsker å være med på. Hos Kine møtte
hun derimot full forståelse. Kine hadde selv opplevd
hva det ville si å slite med helsen, og som ambulansearbeider hadde hun en større innsikt i hva det innebar å
være kronisk syk.
Det var også en annen del av sykdommen som var viktig
for Lena å være åpen om, og det var at sykdommen
kunne føre til at hun på et tidspunkt ville få en stomi.
Derfor spurte hun Kine på et av de første møtene:
«Kunne du tenke deg å være sammen med en som har
stomi?». Hun ønsket å vite tidlig om dette ville være et

problem for Kine. Men Kine svarte at det var det ikke.
Kine forteller at det at Lena har reservoar aldri er noe
hun har tenkt spesielt mye over. Det eneste hun tenkte
om stomi var at hun syntes den var fascinerende og
interessant hvordan det fungerer. Å være åpen fra
starten har vært viktig for de begge to.

En vanskelig start

Etter deres første møte gikk det bare en måned til
de ble sammen. Den første tiden i et forhold er ofte
spennende og full av gode følelser. For Kine og Lena
ble begynnelsen av forholdet veldig annerledes. Etter
å ha vært sammen i bare tre uker ble Lena akutt veldig
dårlig og fikk store magesmerter. Hun fikk så vondt at
hun verken klarte å sove eller spise.
- Alt bare raste sammen, forteller hun.
Det neste året ble veldig tøft. Lena tilbrakte det meste
av tiden sin på sykehuset og måtte gjennom flere operasjoner. Kine gikk fra å være kjæreste til å bli nærmeste
pårørende. Det kan være en stor belastning for de
fleste forhold, ikke minst for et forhold helt i startfasen.

*

- Vi klarte å stå i noe av det tøffeste
et forhold kan by på. At en blir helt
avhengig av den andre. Sårbarheten
som kanskje tar litt lengre tid før du
tør å vise, forteller Kine.

SEKSUALITET OG SAMLIV
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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

Lena opplevde at hun taklet den tøffe sykdommen dårlig og følte seg som et følelsesmessig vrak. Hun stilte
seg flere ganger spørsmålet «Hvorfor blir hun her?».
Men Kine hadde ingen planer om å dra. Hun forteller
at en viktig oppgave var å overbevise Lena om at hun
ikke kom til å dra sin vei. Likevel innrømmer hun at det
første året var veldig tøft og at hun er glad hun ikke visste på forhånd hvor dårlig Lena skulle bli og hvor lenge
det skulle vare.

Å legge alt til siden

Selv om det var en vanskelig situasjon å stå i forteller
Kine at det gjorde forholdet sterkere.
- Vi måtte legge alt rundt til side, så måtte vi se hverandre både på godt og vondt.
Kommunikasjon ble viktig og de ble enige om at det
måtte være takhøyde for å vise de følelsene man kjente
på. Dette førte til mange nære øyeblikk og samtaler.
De ble nødt til å snakke om sårbare ting, som kan være
vanskelig å ta opp i begynnelsen av et forhold. De snakket blant annet om ting som gjaldt fremtiden, følelser og frustrasjon, nærhet og sex. Lena har kroniske
smerter som kan gjøre intimitet smertefullt og vondt.
Det var derfor viktig å snakke om det sammen. Ved
å snakke om det klarte de å løse det sammen, og det
skapte en trygghet hos hverandre.
- Vi klarte å stå i noe av det tøffeste et forhold kan by
på. At en blir helt avhengig av den andre. Sårbarheten
som kanskje tar litt lengre tid før du tør å vise, forteller
Kine.

Når det føles rett

På tross av at det første året av forholdet ble et utfordrende år, så knyttet det dem sammen. Lena forteller at en av styrkene deres er at de i tillegg til å være
kjærester også er hverandres beste venner. Det tok
heller ikke lang tid før de skjønte at det skulle bli de to.
- Når det føles rett så er det bare å kjøre på, sier Kine.
I mai 2017 giftet de seg. Da hadde de vært sammen i 1
½ år. I dag er Lenas helsesituasjon mer stabil, og paret
bor sammen i Namsos, og begge er aktive med ulike
verv i NORILCO.

I januar inviterte Sykepleien NORILCO til å skrive om hvordan stomien kan
påvirke seksuell helse. Vi fikk også muligheten til å komme med tilbakemeldinger
på hva vi mener om den rådgivningen personer med stomi får i dag. Bidraget
vårt ble publisert i temautgaven til Tidskriftet Sykepleien i mars.
Av Malin Svinndal, politisk rådgiver i NORILCO

Hvordan påvirker stomien seksuell helse?

Det å lære seg å leve med tarm eller urinveier på
magen kan være en stor endring mentalt så vel som
kroppslig. For mange påvirker denne endringen selvbildet og tanker om egen kropp. Vi hører om mange
som isolerer seg med et knust selvbilde fordi de er av
den oppfatning at de er ekle. Noen har kanskje hørt på
myter om at personer med stomi lukter. Men det kan
avkreftes! Mange er bekymret for både lukter og lyder
i intime situasjoner. De har behov for en samtale for å
få avkreftet mange av mytene, men også for å få råd i
ulike situasjoner som kan bekymre dem.
For mange er tarm og urinveier fortsatt tabu og det
kan være med å påvirke selvbildet og om en person
med stomi ønsker å date, ha et kjærlighetsliv og være
intime med noen og ha samleie. Personer med stomi
har ofte behov for støtte fra helsepersonell til å opprettholde et sunt selvbilde, opprettholde de gode og
nære relasjonene med mennesker rundt seg. Og ikke
minst kan det være behov for støtte for å ønske å ville
være intim med noen og opprettholde en god seksuell
helse. Det finnes mange triste historier om personer
med stomi som har holdt stomien skjult for partneren
eller familien eller de som ikke ønsker å vise seg i badetøy om sommeren. Det er synd at noen føler skam over
kroppen sin. Vi tror at helsepersonell kan være med å
normalisere det å ha stomi og kanskje være med å gi
personer med stomi den støtten og selvtilliten de har
behov for. Så er det lov å ønske seg at det igjen vil gi
mer åpenhet i samfunnet rundt det å ha en stomi,
og fjerne tabuer og myter rundt det å ha en kirurgisk
anlagt åpning for tarm eller urinveier på magen.

Får mennesker med stomi den rådgivningen
de trenger i dag for å ivareta egen seksualitet?
I en spørreundersøkelse utarbeidet av NORILCO i 2018
oppga 36 prosent at de har bekymret seg for uhell ved

seksuelle aktiviteter. I samme undersøkelse oppga 67
prosent at de ikke har snakket noe særlig om stomiens
konsekvens for seksualitet og samliv. Og 74 prosent
oppga at de ikke har hatt noen samtale om stomien og
selvbildet. Det er veldig synd da vi vet at et sunt selvbilde og god seksuell helse er forbundet med høyere
livskvalitet både for personer med stomi og for andre.
Det er altfor varierende hvilke pasienter som får en
oppfølgingssamtale om seksuell helse. Det finnes ingen
nasjonale retningslinjer for stomiopererte som sier at
de har krav på en slik samtale. Faktisk finnes det ingen
nasjonale retningslinjer for stomiopererte i det hele
tatt. Alle som får stomi uavhengig av kjønn eller alder
burde få en samtale hvor seksuell helse kan diskuteres.
Samtalen må være tilgjengelig når pasienten selv ser
behovet. For noen er det kanskje riktig med en samtale
med en gang for å vende tilbake til det livet de levde
med ektefelle, partner eller andre nære relasjoner. For
de som får anlagt stomi som barn kan interessen for en
samtale om seksuell helse komme seinere.
Det utvikles stadig nye modeller for å samtale med
pasientene om seksuell helse. Vi håper det kan gi
helsepersonell den tryggheten og kunnskapen de behøver for å starte praten. Det hviler en viss trygghet i at
alt forankres i det faglige, men vi må ikke glemme at en
samtale kan startes så enkelt som «hvordan går det?»
og «har du pratet med samboeren om stomien?». En
god samtale med helsepersonell, kanskje med partneren til stede kan være med på å fjerne frykt.

SEKSUALITET
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Er sexlivet slutt med
pose på magen?
Harald Hovland (62) var i sin beste alder da en stomi-operasjon
satte en stopper for sexlivet, men det fantes håp
Skrevet av: Sveinung Stoveland
gjengitt med tillatelse fra Cupido.no

Utlagt tarm og seksualliv er et tabu, også i helsevesenet,
skal vi tro pasientforeningen NORILCO. Det ville stomiopererte Harald Hovland gjøre noe med, og delte
derfor sin historie i Cupido.

Livet satt på pause

I 1990 ble Harald Hovland stomioperert, etter flere år
med blødende tarm. Han hadde såkalt ulcerøs kolitt.
Han var i tredveårene, i full jobb og hadde et aktivt sexliv med kona.
Legen sa at alt skulle gå veldig greit før operasjonen,
det var langt fra sannheten. Det begynte med tre uker
på sykehus.

Alt gikk galt

– Etter operasjonen gikk alt galt. Når man legger ut
tarmen berører det nerver som styrer tissing, og alt,
sier Hovland.
Hovland brukte kateter og var igjennom stadige
antibiotikakurer og infeksjoner. Han fulgte legens råd,
og prøvde å «bare presse», men det var ikke lett å få tissa.

Mistet ereksjon

Operasjonen hadde også berørt nerver som gjorde at
Hovland ikke klarte å få ereksjon. Da er det fort gjort å
tenke at sexlivet er over, at alt er knyttet til penetrering
og mannens ereksjon.
– Da hjelper ikke Viagra eller noen ting, men vi hadde
sex allikevel, forsikrer Hovland.

Jakten på løsninger

Etter en tid opparbeidet han seg magemuskler. Det
gikk, om enn sakte, men det var først da han ble klar
over en pille som fikk prostata til å slappe av, at det ble
orden på tissingen.

Ereksjonen uteble, men på et seminar med Norges
Handikapforbund fikk Hovland vite noe han ikke var
klar over: det fantes en løsning.

Rett i skaftet

En sprøyte med legemiddelet Papverine, som blant
annet brukes mot spasmer og ved bypass-operasjoner,
hadde også en annen effekt: ereksjon.
– Du setter sprøyta rett i skaftet, men urologen satte
den rett i rota, og det gjorde veldig vondt, forteller Hovland.

Hjem med flagget til topps

På andre forsøk satte legen sprøyta riktig, og denne
gangen kjente han ikke stikket i det hele tatt. Alt virket i
tillegg som det skulle.
– Jeg måtte skynde meg hjem, det føltes som før, men
sæden gikk rett i blæra på grunn av operasjonen, det
var forskjellen, mener Hovland.

Forsiktig med dosen

Det nye hjelpemiddelet virket faktisk så bra, at det lett
kunne bli for mye av det gode:
– Jeg måtte være forsiktig med dosen, ellers så står
den i et døgn, og det er ikke særlig behagelig, da blir
den bleik og kald, advarer Hovland.

Posen litt i veien

Nå som problemet med ereksjonen var løst, var posen
på magen det eneste Hovland bekymret seg litt for, når
det kom til sex-livet.
Mange menn skammer seg for å ha pose på magen,
men ikke Harald Hovland. Han var redd at den var i
veien, men kona forsikret han om at hun ikke brydde
seg. Han valgte allikevel å ha på en mindre variant, koseposen, som han kaller det.

NORILCO
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– Jeg måtte være forsiktig
med dosen, ellers så står
den i et døgn, og det er ikke
særlig behagelig, da blir
den bleik og kald, advarer
Hovland.

Sier mye om partneren

– Hvis partneren ikke takler problemet med pose,
så er det ikke den rette, mener Hovland.
I årene etter operasjonen har han reist rundt til skoler
og institusjoner og snakket til helsepersonell og andre
om sine erfaringer med stomi, og har vært styreformann i pasientforeningen NORILCO lokalt.

Kan gjøre alt

– Jeg kan både dykke og hoppe i fallskjerm, selv om jeg
er stomioperert, forteller Hovland stolt.

Harald Hovland (62) ble stomioperert i 1990,
men lot seg ikke stoppe av en pose på magen.
Foto: privat

Han har bakgrunn som dykker, og forteller at posen sitter
som den skal når han dykker, med «drakt og full pakke».

Aktiv fram til pensjonalder

Hovland har vært yrkesaktiv hele veien, siden han var
16 år. Han har hatt et rikt og aktivt liv, som alt fra sjømann og industriarbeider til film- og teatermann. Han
jobber i dag i en bolig for mennesker med utviklingshemminger.
Når han ser tilbake på livet, må han innrømme at det
også har vært noen komiske situasjoner som stomipasient, som da posen gled nedover beinet inne på
butikken, og han bare måtte sette fra seg varene,
og gå ut med stive skritt.

Mistet kona

Hovlands kone, som satt i rullestol, døde for to år
siden. Nå har Hovland skaffet seg bobil, og planlegger
å ta pensjon snart.
– Etter at kona døde, har jeg ikke hatt den store interessen for sex, forteller Hovland, men røper at han har
hatt en elskerinne fra tid til annen.
Publisert: 6. okt. 2019 i Cupido.no

Feminint undertøy

SPESIELT DESIGNET TIL DEG MED STOMI
www.ubrimedical.no

SEKSUALITET
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Mange sitter med
spørsmål knyttet
til seksualitet
Å snakke om seksualitet kan være vanskelig. Britt har som likeperson i
NORILCO opplevd at seksualitet er et tema som mange lurer på, men som
ikke tas opp av helsepersonell og som det sjelden gis noe informasjon om.
Tekst Elisabeth Fidjeland foto Privat

Det er viktig å snakke om seksualitet

Britt ble operert med ileostomi i 2015, og meldte seg
inn i NORILCO allerede fra sykehussengen. Hun ble
raskt en del av det hun kaller «storfamilien NORILCO».
For Britt gikk overgangen til stomi bedre enn hun
hadde forventet. Hun var heldig og fikk kort tid etter
operasjonen plass på 30+ samlingen det året.

Hun forteller at hun selv har hatt få utfordringer knyttet
til seksualitet eller endret kroppsbilde som følge av
stomien, men som likeperson opplever hun stadig å
høre om problemstillinger knyttet til seksualitet. Selv
om mange kan synes det er vanskelig å ta det opp er
det er et gjennomgående tema, og mange sitter med
flere spørsmål.

- Jeg var helt nyoperert når jeg fikk være med på den
samlingen og fikk verdens beste inngang til å bli trygg
på stomi og prate med de andre der. Så det var en
fantastisk opplevelse, forteller Britt.

- Mange lurer på hvordan det blir å få seg en kjæreste
med en pose på magen. Og hvordan går det an å sex i
det hele tatt? forteller Britt.

Den åpenheten hun opplevde og at man kunne spørre
og prate om alt betydde mye. Hun var også glad for
at det var en sexolog med på samlingen, da dette var
et tema hun ikke hadde fått noe informasjon om fra
sykehuset.

Flere studier viser at pasienter som opplever at
seksualiteten deres endres har behov for samtale,
informasjon og støtte. Likevel er det veldig sjelden at
problemstillinger knyttet til seksuell helse tas opp av
helsepersonell. Helse- og omsorgsdepartementets
egen strategi for seksuell helse påpeker at hvis det
ikke snakkes om vil det bli vanskeligere for pasienter
å ta det opp selv hvis man senere opplever at man får
utfordringer knyttet til seksualitet.

- På sykehuset blir du ikke informert i det hele tatt. Det
hører jeg nesten alle si, både de jeg har pratet med som
likeperson og ellers. Det er ikke noe opplysninger om
det på sykehuset.

*

- Finn riktig utstyr. Bli glad i kroppen din. For fungerer stomien,
uansett hvilken type stomi og pose du har så fungerer det. Så er
det viktig at hodet fungerer sammen med det, for da fungerer
gjerne resten også.
								Britt

SEKSUALITET
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Ikke vær redd for å spørre

Britt håper at det kan bli et større fokus på dette fremover og mener det viktigste man kan gjøre er at man
tør å spørre om det.
- Det er et ignorert tema slik jeg har opplevd det. Det
er ingen som har spurt meg, verken stomisykepleier
eller på rehabiliteringsopphold. Det er aldri noen som
har spurt: «Hvordan er det Britt? Er det noe du lurer på
i forhold til seksualitet og stomien din?».
Britt er glad for at seksualitet er et tema NORILCO har
fokus på. Hun oppfordrer flere lokalforeninger og til
å ha temamøter om det, og at man kan ha sexolog på
andre felles arrangement. Det kan bidra til å gjøre det
lettere å stille spørsmål selv, og gi den informasjonen
og støtten man har behov for.

Å date med stomi

Britt har selv datet med stomi, men har ikke opplevd
at det har vært noe problem. Hun forteller at det er
klart at man spør og kan lure på ting, men hun har ikke

selv hatt noen negative opplevelser. Hun mener at for
å kunne kjenne seg trygg, også i intime situasjoner, er
det viktig at man er trygg på utstyret. At man finner det
utstyret som passer for best for seg. Da kan man slippe
bekymringer knyttet til lukt og at utstyret vil løsne
under sex eller lignende. Det er også viktig og bli glad i
kroppen som den er nå, forteller hun.
- Finn riktig utstyr. Bli glad i kroppen din. For fungerer
stomien, uansett hvilken type stomi og pose du har så
fungerer det. Så er det viktig at hodet fungerer sammen med det, for da fungerer gjerne resten også.
Hun sier at hun vet at det er lettere sagt enn gjort og
bli glad i den kroppen man har. Likevel håper hun at å
møte eller prate andre i samme situasjon enten gjennom likepersonstjenesten eller likepersonstelefonen
som er åpen for alle, vil kunne hjelpe. At man får stilt de
spørsmålene man lurer på, og kanskje kan få oppleve
at problemstillinger knyttet til seksualitet ikke trenger å
være like utfordrende som man hadde fryktet.

Samme gode eakin® produkter
Nå tilgjengelig fra Validus Engros AS
Hos eakin® er formålet å hjelpe til med
å komme tilbake til normalt liv også med stomi.
Dette gjenspeiles i vårt brukervennlige utvalg av
produkter som nå kan bestilles via din bandagist eller
apotek.

www.eakin.eu
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Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft
skal i år for første gang publisere data om seneffekter og
komplikasjoner fra pasienter som fikk diagnose i 2019.
Tekst Margrethe Gustavsen foto Kreftregisteret

Kristin Oterholt Knudsen, registeransvarlig Nasjonalt
kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft.

Ylva Gjelsvik, fagansvarlig for pasientrapporterte resultater.

- Kanskje det går an å gi enda mer skånsom kreftbehandling som fremdeles er like effektiv. Det gjelder
å vite hvor skoen trykker, for å ha muligheten til å
forbedre behandlingen for fremtidige pasienter, sier
Ylva Gjelsvik til NORILCO.

diagnostisert i 2019 og 2020 og en kontrollgruppe i et
forskningsprosjekt som er finansiert av Kreftforeningen.
Målet er at pasientenes tilbakemeldinger kan bidra til
behandling som gir økt livskvalitet, uten at det skal gå
på bekostning av overlevelse. Noen resultater fra forskningsprosjektet vil bli presentert i årsrapporten for
kvalitetsregisteret som publiseres høsten 2021.

Gjelsvik er fagansvarlig for pasientrapporterte resultater
i Kreftregisteret, og hun håper at så mange som mulig
velger å delta når de får invitasjon, slik at kunnskapen
om pasientenes erfaringer blir enda bedre. Gjelsvik har
ansvaret for å innlemme såkalte PROM, eller mål på
pasientrapporterte utfall, i kvalitetsregisteret for tykkog endetarmskreft.
Alle personer som blir diagnostisert med tykk- eller
endetarmskreft fra 1. januar 2021, samt en kontrollgruppe uten tykk- eller endetarmskreft, blir invitert til
en befolkningsundersøkelse om helse og livskvalitet. I
tillegg samler Kreftregisteret også inn data fra pasienter

- Vi gleder oss til å publisere resultatene. Det kommer
til å være kjempenyttig, og gir et helt nytt perspektiv,
sier Kristin Oterholt Knudsen, registeransvarlig for
Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft.

Skal også måle pasienttilfredshet

Kreftregisteret skal i tillegg til PROM også innhente
data om PREM, eller mål på pasientrapportert erfaring.
Det er et mål på pasientenes opplevelse og tilfredshet
med helsetjenesten.

TARMKREFT

Nå registrerer Kreftregisteret
tarmkreftpasientenes livskvalitet
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- Pasientens stemme inn i helsevesenet, om behandling
og oppfølging er viktig. Med PREM får de muligheten
til å si hvordan de har opplevd å være pasient, påpeker
Gjelsvik
Fra 2022 skal både PROM og PREM bli en del av årsrapporten til kvalitetsregisteret. Registeret rapporterer
resultater på gruppenivå på hvert sykehus. Slik kan
resultater brukes av det enkelte sykehus til kvalitetsheving.

Kan sammenlikne med andre land

Spørreskjemaene Kreftregisteret bruker, er utviklet
og validert av European Organisation of Research and
Treatment of Cancer, tilpasset i samarbeid med leger
og brukerrepresentanter. Ett skjema er felles for alle
kreftformer om generell helse og livskvalitet. Et skjema
er tarmkreftspesifikt.
- Det er for at vi skal kunne sammenlikne både innad i
kreftformen, mellom kreftformer, og i normalbefolkningen.
I tillegg har vi spørsmål om nervefunksjon og endetarmsfunksjon i befolkningsundersøkelsen, sier Gjelsvik.
Flere europeiske institusjoner og land bruker de
samme skjemaene som Kreftregisteret.

- Det er en del land som vi kan sammenlikne resultater
på gruppenivå med. Etterhvert vil vi nok være interessert
i å gjøre det, sier Gjelsvik.

- Det er trygt å delta

Invitasjonen til å delta i kvalitetsregisterets innsamling
sendes ut via helsenorge.no eller digital postkasse
(Digipost/eBoks). For at svarene skal være representative
håper Gjelsvik at at så mange som mulig tar i bruk nettløsningen.
- Det er eneste mulighet for oss å innhente svar til
kvalitetsregisteret, på grunn av kostnadene ved alternativene, sier hun.
Gjelsvik syns det er viktig at alle vet at dette er helt trygt.
- Løsningen vi bruker er trygg, og vi lagrer dataene
kryptert og separat fra andre data i kvalitetsregisteret.
Det er veldig sensitive spørsmål, og det tar vi på alvor,
understreker hun.
Her er også link til Kreftregisterets nettside for livskvalitet:
https://www.kreftregisteret.no/Registrene/livskvalitet/

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

Facebook

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

Grasrotandelen

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

VIPPS

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

Overføring i nettbanken

Ved å benytte kontonummer 7050 06 34055 kan både

privatpersoner og bedrifter overføre et valgfritt beløp.
Alle bidrag går til å støtte NORILCOs formål.
Det er viktig for oss at du merker overføringen med
navn, slik at vi kan få takket deg og bekrefte at overføringen er mottatt.
Du kan få fradrag i skattepliktig inntekt for pengegaver
til NORILCO som er på mer enn 500 kroner.
Dersom du ønsker skattefradrag for din gave, må navn
og fødselsnummer (11 sifre) oppgis ved overføring.
Bedrifter må oppgi organisasjonsnummer (9 sifre).

Minnegave

Mange finner mening i å kunne hjelpe andre i sorgen
over å miste noen man kjenner og er glad i. Noen
velger å gi en gave til en organisasjon eller en sak.
Minnegaver til NORILCO kan overføres til kontonummer
7050 06 34055. Det er viktig at du i forbindelse med
overføringen oppgir navn på den avdøde.
De som velger å gi en minnegave direkte til NORILCO,
gir som oftest et kort til de pårørende med en hilsen.

Innlemmelsen av PROM og PREM er godt nytt, mener Espen
Stang, NORILCOs brukerrepresentant i kreftregisteret.
Tekst og foto: Margrethe Gustavsen

- Oppfølging etter kreftbehandling handler i stor grad
om at man undersøker om kreften har kommet tilbake.
Det er et stort potensial til å gi mer helseoppfølging
etter behandling, mener han.
Stang tenker at pakkeforløpene, som har blitt standard
ved kreftbehandling, har en svakhet i at de varer for
kort etter selve kreftbehandlingen er avsluttet, og at
senskadene dermed ikke er en del av pakken.
- Pakkeforløpene stopper ganske fort etter man kommer
hjem. Noen ganger kommer ikke plagene før etter en
tid. Du er ikke sykdomsfri selv om du er kreftfri. Jeg har
for eksempel stomi. Den preger jo livet mitt, og er en
konsekvens av behandlingen.
- Det er viktig at de samler inn informasjon om livet
etter behandlingen. Behandlingen har en tendens til
å stoppe når man blir skrevet ut av sykehuset. Etter
kreftbehandling er det mange som lever med senskader,
og de burde man se på, sier han.

LUKTFJERNER
Fjerner vond lukt uten å lukte

www.x-it.no

Stang er enig med Knudsen og Gjelsvik i at informasjonen
kan være med på å videreutvikle behandlingen.

• 100% naturlig
• Allergivennlig
• Umiddelbar virkning

- Når de får rapporter om senskader kan de jo vurdere
om det finnes måter å unngå senskadene? Ved mange
kreftformer har man for eksempel sluttet å gi strålebehandling når det ikke er spredning, blant annet fordi man
så at det ga økt risiko for andre kreftformer, påpeker han.
Selv fikk han tarmkreft etter preventiv strålebehandling
av testikkelkreft i 1994.

X-it Luktfjerner selges bl.a. hos:

Ønsker mer oppfølging i etterkant
av kreftbehandling

Stang håper tillegg til mer skånsom behandling av kreft, at
informasjonen kan føre til bedre oppfølging av pasientenes
generelle helsetilstand i etterkant av behandlingen.

Tekstiler

Toalett

Sko

Røyk

Matos

Søppel

Bil

Båt
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Glad for at
pasientene blir hørt
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INVITASJON TIL NORILCOS UNGDOM (15-35 ÅR)

SOMMERLEIR 26.-29. AUGUST 2021

Da har NORILCOs Ungdom gleden av å invitere dere
på tur til fjells igjen. Vi har god erfaring med å reise til
Sjusjøen Lodge i Lillehammer på vinterstid, og nå er det
på tide å prøve det på sommeren også. Vi skal overnatte
i en flott storhytte som har mye å tilby. Storhytten
inneholder blant annet flere flotte rom, badstue og
flotte omgivelser. Vi vil legge til rette for at leiren er et
sted der alle kan trives. For mer informasjon og bilder
av hytten, gå innpå: https://info.sjusjoen.no/nb-no/
Sjusjoen-Lodge

Egenandel for medlemmer er på kr 1000,-. Ikkemedlemmers egenandel er på kr 2000,-, i tillegg
til at de må betale for reisen selv. Informasjon om
hvordan man skal bestille reise vil du få mail om
etter påmeldingsfristen. Medlemmer regnes de
som har betalt kontingent for 2021. Påmeldingen
er bindende.

Det vil bli arrangert sommeraktiviteter for alle som
måtte ønske å være med på det, og NORILCOs Ungdom
dekker aktivitetene denne helgen.

Vi vil hele tiden holde oss oppdatert i forhold til FHI
sine retningslinjer for Covid-19 og NORILCO sentralt
sine beslutninger. Sommerleir 2021 kan derfor bli avlyst
på kort varsel dersom forholdene ikke ligger til rette
for gjennomføring. Blir arrangementet avlyst refunderes
egenandelen.

Dette blir en sosial og kjekk tur, og vi gleder oss
til å reise på tur med dere. Endelig program og
mer informasjon kommer etter påmeldingsfristen.

Har du spørsmål ta kontakt med styret på: ungdom@
norilco.no eller Anikken: anikken@norilco.no/ 95735767,
eller på facebookgruppen vår: NORILCOs Ungdom.

Påmeldingen er fra 1. juni til 1. juli på www.norilco.no

(Husk å sjekke kvitteringen du får på epost, ta kontakt med sekretariatet
hvis du ikke har tilgang til internett eller får problemer)
Med vennlig hilsen NU styret

Personer som lever med stomi, slik
som Doreen, fortalte oss nøyaktig hva
de forventer av den ideelle posen, og
vi lyttet. Våre designere brukte deres
tilbakemeldinger til å utvikle vårt hittil
mest innovative produkt. Leveres i
3 farger – svart, hvit og sand.
®
Confidence BE har en rekke spesielle
egenskaper, inkludert et markedsledende filtersystem som gjør deg mer
diskret, komfortabel, aktiv, trygg og
sikker som aldri før.

JEG VIL
BLI HØRT

CONFIDENCE BE For alt du vil bli
®

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

@SaltsHealthcare

SaltsHealthcare

®Registrerte varemerker som tilhører Salts Healthcare Ltd. © Salts Healthcare Ltd 2021. Produkter og varemerker som tilhører Salts Healthcare Ltd
er beskyttet av lover om patenter, designrettigheter og varemerker i Storbritannia og resten av verden. For ytterligere opplysninger, gå til www.salts.co.uk

SaltsHealthcare
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RETTIGHETER

Rett til seksualtekniske hjelpemidler
Seksualitet har stor betydning for livskvalitet og mestring.
Det er naturlig å tenke at det kreves spesialister i møte med personer med funksjonsvariasjoner. De fleste funksjonsvarierte har ikke nødvendigvis seksuelle problemer, men
behov for kunnskap og informasjon om tilrettelegging.
Skrevet av: Jacqueline B. Mikula

En god samtale med en trygg sykepleier, ergoterapeut
eller fysioterapeut kan for de fleste være tilstrekkelig.
Det handler mest om å tørre å snakke om seksualitet,
svare på spørsmål, og å bli sett og hørt som menneske.
I Norge er implementering av seksuelle rettigheter
blant annet definert i Helse- og omsorgsdepartementes
strategi for seksuell helse (2017-2022), «Snakk om det!»
Med et positivt perspektiv på seksualitet og seksuell helse
er den et viktig grunnlag for seksuelle rettigheter i Norge.
Arbeidet for realisering av seksuelle rettigheter for alle er
likevel ikke ferdig, og en statlig veileder er ikke på plass.
I 2008 vedtok FN «Convention on the rights of
persons with disabilities» (CRPD) som er menneskerettighetskonvensjonen for funksjonshemmede. CRPD
bygger på en menneskerettslig forståelse av funksjonsvariasjon. Det vil si at personer med funksjonsvariasjon
først og fremst anses som mennesker på lik linje med
alle andre. Målet med konvensjonen var å sikre like
menneskerettigheter i praksis, fordi den generelle konvensjonen ikke var tilstrekkelig. CRPD ble ratifisert i 2013,
og tydeliggjør de rettigheter som allerede er nedfelt i
FNs to kjernekonvensjoner; konvensjonen om sivile og
politiske rettigheter (SP) og konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK).
Seksualitet og funksjonsvariasjon har fått større plass
i den internasjonale politiske debatten etter innføringen
av CRPD. Artikkel 23 og 25 er tydelige på at personer med
funksjonsvariasjon har rett til å ha en partner, være foreldre,
få seksualundervisning og andre seksuelle rettigheter.
Verdens helseorganisasjon sin
arbeidsdefinisjon på seksualitet er:
«Et sentralt aspekt ved å være menneske inkluderer
sex, kjønnsidentiteter og roller, seksuell legning, erotikk,
glede, intimitet og reproduksjon. Seksualitet oppleves
og uttrykkes i tanker, fantasier, ønsker, tro, holdninger,
verdier, atferd, praksis, roller og forhold. Selv om seksualitet kan omfatte alle disse dimensjonene, så er det
ikke alle av dimensjonene som alltid erfares eller som
kommer til uttrykk. Seksualitet påvirkes av samspillet
mellom biologiske, psykologiske, sosiale, økonomiske,
politiske, kulturelle, juridiske, historiske, religiøse og
åndelige faktorer» (WHO, 2006a).

Seksuell helse og fysisk eller psykisk helse påvirker
hverandre gjensidig og påvirker også vår evne til å knytte
og bevare relasjoner. Nærhet og seksualitet handler om
hele mennesket, om relasjoner, intimitet og kjærlighet
– ikke bare sex. Seksualitet fremmer helse og livskvalitet,
og er en del av å mestre livet. Vi har alle seksuelle behov
og de kommer i like mange varianter som personlighet.

NAVs rammeavtale

I Norge har man rett til å få hjelpemidler til seksuell
helse på lik linje med hjelpemidler til hjemmet, arbeid og
utdanning. Alle medlemmer av Folketrygden kan få refundert utgifter til seksualtekniske hjelpemidler ved varig
og vesentlig nedsatt funksjonsevne i minst 2 år.
Seksualtekniske hjelpemidler kan brukes for utfordringer
knyttet til blant annet lyst, følsomhet, fuktighet, posisjon
og bevegelse. Et seksualteknisk hjelpemiddel kan være
alt fra penispumpe og vibrator til en bæresele, pute,
hjelpemidler for hygiene, forflytning, muskelavslapping,
smertelindring, spasmer eller ligge- og sittestilling.
Mange opplever at seksualitet og sexliv endrer seg som
følge av sykdom, funksjonsnedsettelse og/eller operasjon,
mens noen tror at det ikke er hjelp å få hvis noe ikke
lenger fungerer som det skal.
En kartlegging gjennomført av Unge Funksjonshemmede
har avdekket at mange ikke skaffer seg seksualtekniske
hjelpemidler, til tross for at behov og muligheter finnes.
Årsakene er ofte økonomi, skam, stigma, tabuer og
flauhet. Den samme undersøkelsen viser også til en opplevelse av at få leger kjenner til avtalen hos NAV eller at
ordningen har eksistert helt siden 2010.
Det er hjelp å få bare man tør å stille spørsmålene, både
som bruker og som fagperson.

Fastlege må bekrefte på bestillingsskjema 10-06.06. at
det seksualtekniske hjelpemidlet er nødvendig for å bedre
den seksuelle funksjonsevnen. Annet helsepersonell
som for eksempel ergoterapeut eller sexologisk rådgiver
kan bistå med å kartlegge akkurat hva du har behov for
først. Det er også mulig å få dispensasjon til å bestille
hjelpemidler som ikke er med i rammeavtalen med NAV.
Det er ingen egenandel for den som søker, og fakturaen
for hjelpemiddelet sendes til NAV økonomitjeneste.
Søknadsprosessen er anonymisert slik at ingen får vite at
du har søkt om et seksualteknisk hjelpemiddel.
Eksempler på anerkjente forhandlere med rammeavtale:
Alere AS / Abbott og Quintet AS
Uten rammeavtale: Kondomeriet og Oss i mellom.

Sex som funker

Vi vet ikke på forhånd om for eksempel en stomi- eller
bukoperasjon kan ramme vår seksuelle funksjon. Det
kan skje mens vi er unge og utforskende eller mens vi
allerede har et etablert forhold i godt voksen alder. Man
kan ha behov for samtaler om seksualitet i møte med
kronisk eller akutt sykdom gjennom hele livsløpet.
Spørsmålene unge har om seksualitet, er ofte de samme
enten de har en funksjonsnedsettelse eller ikke.
I Unge funksjonshemmedes rapport «Sex som funker»
beskrev ungdommer med funksjonsnedsettelser og
kronisk sykdom sin hverdag. Blant annet at det ikke var
rom for å ha en seksuell identitet i møte med hjelpeapparatet. På bakgrunn av tilbakemeldingene ble det
utarbeidet et e-læringskurs for helsepersonell om seksualitet og funksjonsvariasjon. Unge funksjonshemmede
har synliggjort seksualiteten til personer med funksjonsnedsettelser, likevel er temaet «seksualitet og funksjonsvariasjon» fortsatt noe man snakker lite om.
Unge Funksjonshemmede har laget rådene nedenfor som
kan inspirere til hvordan man åpner seg om seksualitet.
Sårbarhet, skam og flauhet kjenner ingen aldersgrense.

1. Våg å be om informasjon om seksualtekniske
hjelpemidler.
2. Hvis du blir avvist, ikke gi deg!
3. Snakk med likepersoner for å få råd og støtte.
4. Snakk med assistenter om dine seksuelle behov og
grenser.
5. Snakk med eventuell partner om hva du trenger/
bruker av hjelpemidler.
6. Vit at du kan gå til hvem som helst og få hjelp, snakk
med den i helsevesenet som du er mest trygg på.
E-læringsverktøyet «Sex som funker» er hovedsakelig
rettet mot de som jobber med ungdom som helsepersonell i skole-, primær- og spesialisthelsetjenestene,
og mange andre. Målet er økt kunnskap om seksuell
helse og eksisterende informasjonstilbud for unge med
funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer. Prosjektet har også avdekket at fagpersoner som jobber med
seksuell helse kan oppleves å ha manglende kompetanse
på hvordan nedsatt funksjonsevne påvirker seksualitet.
Samtidig kan fagpersoner som jobber med ungdom som
har nedsatt funksjonsevne og kronisk sykdom mangle
kompetanse om hvordan og når de kan ta initiativ til
samtaler og henvise videre til annet fagpersonell med
relevant utdannelse.
Unge Funksjonshemmede mener at kurset er nyttig for deg
som er ung og nysgjerrig på hvilke tjenester som finnes,
eller for de som ønsker å lære litt mer om seksuell helse og
mangfold.
E-læringsverktøyet «Sex som funker» kan søkes opp her:
https://ungefunksjonshemmede.no/ressurser/kurs/
sexsomfunker/
Nettsiden for NAV - Seksualtekniske hjelpemidler:
https://www.nav.no/no/person/hjelpemidler/hvortrenger-duhjelp/dagligliv-og-fritid/seksualtekniske-hjelpemidler
Helsenorge.no:
https://www.helsenorge.no/sex-og-samliv/
seksualtekniske-hjelpemidler/
Hjelpemidler for seksuallivet
– oversikt over produkter innen rammeavtalen:
https://www.hjelpemiddeldatabasen.no/news.
asp?newsid=3975&x_newstype=7
Sex og samfunn er en ideell stiftelse, med Norges største
senter for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. De
har utviklet Metodebok for seksuell helse, et supplement
til hvordan man skal snakke om seksualitet:
https://sexogsamfunn.no/klinikk-og-tilbud/
for-helsepersonell/metodebok/

FAST SPALTE

«Navs rammeavtale innebærer at personer med
nedsatt funksjonsevne som har behov for seksualtekniske hjelpemidler kan få dette dekket via NAV.
Søknadsprosessen består av å fylle ut et skjema på
NAVs hjemmesider, som må signeres av en lege. Selve
ordningen fungerer ved at det legges ut anbud til
erotiske forretninger og produsenter av seksualtekniske
hjelpemidler, som sender inn forslag til produkter
de mener bør inn på avtale. Produktene vurderes av
NAVs ekspertgruppe og må oppfylle strenge kvalitetskrav (Hjelpemiddel-databasen 2020).»
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Oversikt stomisykepleiere
OFFENTLIGE TILBUD FOR STOMIOPERERTE
KONTAKTINFO
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bestill
reseptvarer
på banda.no

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

HAR DU SÅR HUD
ELLER LEKKASJE?

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

Banda har butikker over hele landet,
og spesialisert kompetanse innen stomi.

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

Du eier din blåresept og velger fritt den bandagist/
apotek du mener gir best service og oppfølging.

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

Vi gir deg råd og veiledning i våre samtalerom,
over telefon eller ved hjemmebesøk.

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

På banda.no finner du et stort utvalg
helserelaterte produkter.

VI HAR TID TIL DEG!
OFFENTLIG GODKJENT HELSEFAGHANDEL

Finn din lokale butikk og nettbutikk på banda.no

/bandakjeden
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Dette skjer
Trenger du noen å snakke med?
Ring 24 02 22 24 og tast 2

Likepersonstelefonen er åpen mellom kl. 10 og 22 alle
hverdager. Våre likepersoner/kontaktpersoner har taushetsplikt og har gjennomgått opplæring og faglig veiledning.
Vi har likepersoner av begge kjønn, i alle aldere, med ulike
diagnoser og operasjonstyper. Telefontjenesten drives på
frivillig basis, så vi kan ikke garantere svar med én gang.
Dersom du ikke får svar kan du legge igjen en beskjed og få
oss til å ringe deg tilbake, eller prøve på nytt litt senere.
Har du forslag til forbedring av vår likepersonstelefon?
Gi oss din tilbakemelding til post@norilco.no

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
FHIs nettside og informasjon gitt 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

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

Familiesamling

Tid: 9. - 12. september 2021, 17.00
Familiesamlingen arrangeres i Sarpsborg.
Samlingen legger til rette for at barn (opp til 18 år) med
stomi, reservoar eller kreft i fordøyelsesorganene kan få

utveksle erfaringer med andre familier i samme situasjon.
Søsken (opp til 16 år) er velkommen til å delta, så vel som
foreldre, besteforeldre, eller andre som ansees som nære
pårørende. Se invitasjon annet sted i denne utgaven.

30+ samling

Tid: 16. - 19. september 2021, 17.00
I 2020 ble 30+ samlingen avlyst. Vi gleder oss derfor ekstra
mye til samlingen i år! NORILCO arrangerer en sentral
samling for de som er 30+, og som føler seg sånn omtrent
"Midt i livet".
Har du lyst å dra på tur med likesinnede i trygge omgivelser
med mennesker som forstår hvordan du har det?
Har du lyst til å delta i samtalegrupper med personer som
har samme stomitype/reservoar eller samme diagnose som
deg selv?
Vil du møte mennesker som forstår hvilke utfordringer og
seiere du har i hverdagen? Da er du velkommen til å søke om
plass på NORILCOs 30+ samlinger.

Nordisk møte

Tid: 16. - 19. september 2021, 18.00
NORILCO er vertskap for nordisk møte!
Annethvert år samles ledere i nordiske stomiforeninger til
møte. Her diskuteres behandlinger, rettigheter og velferdsgode for å nevne noe. Et viktig møte for erfaringsutveksling
og kunnskapsoverføring mellom landene. NORILCO gleder
seg til å være vertskap for Nordisk møte.

LOKALT
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
retningslinjer arrangøren setter.
Våre distriktsavdelinger må til enhver tid følge retningslinjer
fra sentrale og lokale myndigheter. 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 lokalavdelinger 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.

For alle aktiviteter, se www.norilco.no

LOKALT
Tur Bore- /Selestranden

NORILCO AGDER-VEST

Tid: 9. juni 2021, 17.30-21.00

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.

Medlemsmøte - Sommeravslutning til
Berentsen brygghus i Egersund

NORILCO BERGEN

Ut på tur med NORILCO Oslo

-Aktivitet er satt på vent til pandemisituasjonen tillater
aktivitet igjen. Vi holder dere som medlemmer orientert.

Yogakurs via Zoom

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

Tid: 18. juni 2021, 17.30-23.00

NORILCO OSLO

Medlemsmøte

Tid: 11. mai 2021, 18.30-21.00

Tid: 29. mai 2021 11.00-15.00

Tid: 4. mai 2021, 20.00-21.00

Yogakurs via Zoom

Tid: 11. mai 2021, 20.00-21.00

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

Medlemsmøte
- Fagkveld i samarbeid med Boots (digitalt)

NORILCO SØR-ROGALAND

Tid: 1. juni 2021, 18.30-21.00

Hver uke:

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

Ut på tur med NORILCO Oslo

Tur Tananger sjøbad, Myklebust

NORILCO i bybildet – stand på Youngstorget

Tid: 12. juni 2021, 11.00-15.00

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
erfaringsutveksling 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!

Tid: 1. juni 2021, 17.45-20.00

Tid: 7. september 2021, 19.30-21.00

Ut på tur med NORILCO Oslo
Tid: 12. september 2021, 11.00-15.00

Høsttur

Tid: 25. september 2021, 10.00-19.00
Vi gjør oppmerksom på at programmet kan endres
på kort varsel.

Dialog-/Kreftkafé

Formiddagstreff på Hauen Kro, Egersund
Bedriftsbesøk IVAR

Medlemsmøte

NORILCO ROMSDAL

Nettmøte

Tid: 7. juni 2021, 10.21-13.30

Tid: 28. august 2021, 12.00-14.00

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

Tid: 9. juni 2021, 11.15-15.00

For alle aktiviteter, se www.norilco.no
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LOKALT

LOKALT

NORILCO TROMS

NORILCO ØSTFOLD

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.

Sårbehandling med stomi

Tusen takk,
Annie Johansen, styreleder

Tid: 24. august 2021, 18.30-20.30
Vi inviterer til medlemsmøte hvor tema er sårbehandling
med stomi.

Fjelltur til Gaustablikk
Tid: 8. - 10. oktober 2021
Vi inviterer til tur til Gaustablikk

Fysisk aktivitet

Tid: 26. oktober 2021, 18.30-20.30
Manuellterapeut Pål Gunnar Olsen besøker oss.

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

NORILCOs 50 års jubileum

Tid: 26. november 2021, 18.00-23.00
NORILCO er 50 år i 2021. Vi feirer jubileet!

For alle aktiviteter, se www.norilco.no

En sprek 50-åring med en lys fremtid!
Hei!
I år feirer NORILCO 50 år, og jeg vil
starte med å gratulere alle sammen
med det! Dette er en sprek 50-åring
med en lys fremtid!
Ikke før har det nåværende Hovedstyret (HS) kommet
i gang med arbeidet, før valgkomiteen igjen begynner
å rette blikket framover. I skrivende stund er det litt
over et år til Representantskapsmøtet 2022, hvor nye
kandidater skal få muligheten til å kunne bidra.
Jeg har sittet i HS i en periode selv, og kan bekrefte at
det er meget givende å være med å jobbe med å gjennomføre Representantskapsmøtets ønsker for hvordan
organisasjonen best skal ta vare på våre medlemmer,
og å fremme vår sak nasjonalt.

Om du ønsker å fremme ditt kandidatur til valgkomiteen, send en mail til valgkomite@norilco.no.
Du kan også fremme en kandidat du mener bør bli
vurdert for styret. Det er en stor fordel for oss om du
sikrer deg at vedkommende ønsker å sitte i HS først.
Inkluder For- og etternavn, kontaktinformasjon som
epost og-/ eller telefonnummer og distriktsavdeling.
Vi lagrer all informasjon på lukket område og sletter
når det ikke behøves lenger, senest etter valget 2022.
For valgkomiteen
Thomas Rikardsen, leder.

Kom i gang
i dag på
homecare.no

UNIK
BESTILLINGSLØSNING
FOR STOMIUTSTYR
I samarbeid med kundene våre har vi utviklet en unik bestillingsløsning for
blåreseptvarer på nett. Løsningen er enkel, trygg og brukervennlig.

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

2

3

Kundesenteret tar
kontakt med deg
for å skreddersy
din personlige
profil

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

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.
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Siden sist
AKERSHUS

Kuben videregående skole
Tekst og foto Jane Halvorsen, Akershus

Mandag 8. mars var NORILCO Akershus så heldige å bli
invitert til Kuben videregående skole.
Dette er et nyopprettet vg3 for Helsefagarbeidere. På
timeplanen sto stomistell, og gjett om jeg ble varm om
hjertet da jeg møtte en utrolig engasjert gjeng. Tavlen
var full av spørsmål; Hvordan er det å leve med stomi?
– Kan du spise hva du vil? – Hva er viktig med stomi
stell? – Kan man gå gravid med stomi? – Hvorfor får en
stomi? - Hva er reservoar? – Hva er NORILCO? osv. osv.
Spørsmålene var mange og jeg svarte så godt jeg
kunne. Jeg fikk snakket lenge og varmt om NORILCO
og vår likepersonstjeneste, hvor godt det er for en
som er eller skal operere og snakke med noen som har
opplevd noe av det samme og som lever med stomi.
Informerte også om de dyktige stomisykepleierne vi
har ved norske sykehus og hjelpen de kan få hos de om
de kommer ut for vanskelige tilfeller, og som de kan
henvise til ved behov.

Etter en kort pause var det tid for praksis. På Kuben
er de så heldige å ha eget praksisrom, innredet som et
rom på hvilket som helst sykehus. Dette var et dobbelt
rom og i sengene lå Olga og Kåre (her var det ingen
kjønns inndeling) Begge var nyopererte med stomi.
Igjen ble det mange spørsmål; Hvordan er det lurt å
løsne platen? Er alt utstyr likt? Hva med sår hud?
- Hvordan gjør du det? Kan du vise oss? osv.
Når anledningen byr seg er jeg ikke vond og be. Jeg
instruerte og forklarte etter alle kunstens regler.
Du verden for en engasjert gjeng. Elever, lærer og
stomisten var alle like ivrige.
Dagen ble avsluttet langt på overtid, men det var
virkelig verdt det.

Vi har den store glede av å invitere deg og din familie til årets familiesamling
på Quality Hotel Sarpsborg torsdag 9. - 12. september!
Samlingen arrangeres for barn med stomi, misdannelser
eller sykdommer i tarm eller fordøyelsesorganer, og deres
foreldre og søsken. Helgen vil bli fylt med faglige innlegg
erfaringsutveksling, bade- og lekeland, overraskelser og vi i
Foreldregruppa garanterer som vanlig mye moro!
Samlingen starter kl.18 torsdag 9. september og
programslutt er ved lunsj ca kl. 13.00-14.00 søndag 12.
september.
Vi gjør oppmerksom på at NORILCO følger retningslinjene vedrørende Korona fra Folkehelseinstituttet til
enhver tid og endringer kan forekomme og at samlingen derfor kan bli avlyst. Alle søkere vil da bli kontaktet
om det kommer endringer.

Egenandel

Betalt egenandel innen forfallsdato samt betalt kontingent for 2021 for alle deltakere over 15 år er en forutsetning for å få delta på samlingen.
• Egenandel barn (under 18 år): 500 kr*
• Egenandel voksne: 700 kr*
*Egenandelen inkluderer opphold, måltider, inngang til treningsrom, Badeland og Superland, og billigste reise til og fra samlingen for alle i familien.

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

Reise

Hotellet ligger i Bjørnstadveien 20 i Sarpsborg, og er
mulig å komme til med både bil, buss og tog.
Ved tilbud om plass vil du få tilsendt praktisk informasjon
om blant annet bestilling av flybilletter, som vi bestiller
gjennom Reise og Konferanseservice. Flybillettene må
bestilles innen 1. august. for at reisebyrået skal rekke å
bestille billettene. Deltakerne skal motta sine billetter
innen 20. august.
Andre reiseutgifter refunderes ved fremvisning av
gyldige kvitteringer og bilag på reiseregningsskjema i
etterkant av samlingen.

Påmelding skjer via vår nettside norilco.no

Påmeldingen er bindende, det vil si at betalte egenandeler ikke kan kreves refundert av NORILCO, men må
søkes refundert gjennom den enkelte families reiseforsikring. Påse derfor at familien har gyldig reiseforsikring
før påmelding. De som ikke har deltatt på samlingen før
vil bli prioritert om det søker flere enn det er plass til.
Vi gleder oss til å treffe nye og «gamle» medlemmer
Påmeldingsfrist er 1. juli

Med vennlig hilsen NORILCOs Familiegruppe

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

FAMILIESAMLING

Invitasjon til
Familiesamling 2021
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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 grasrotgiver ved å gå inn på https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen, og
søke opp lokallaget ditt med organisasjonsnummeret som står nedenfor.
994 105 272
996 013 405
991 298 959
983 923 151
984 040 148
991 288 627
994 754 009
890 432 832
819 480 842
993 790 079
993 639 966

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

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

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

www.norsk-tipping.no/grasrotandelen
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Informasjon
StyreLeder

INFO

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

Foreldregruppen

Stine F. Nilsen • 97760514 • 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

KONTAKTINFO

Distriktsleder

Likepersonleder

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

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

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

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

BERGEN/HORDALAND/
SOGN OG FJORDANE
Wenche Bjørnarøy • 917 85 621
bergen@norilco.no
Gudbjørg Bogsnes • 951 20 619
gu-bogsn@online.no
BUSKERUD
Helge Ivar Muggerud • 952 14 951
helge.ivar.muggerud@ebnett.no
Jarand Kittilsen • 913 16 930
jarand.kittilsen@gmail.com
DRAMMEN
Arild Tollefsen • 993 89 848
ariltol@online.no
Arnt Otto Nilsen • 405 27 800
arntotto@hotmail.com
FINNMARK
Arvid Pleym • 411 00 940
arvid.pleym@nesseby.kommune.no
/*
HEDMARK
Inger Johanne Heggelund • 951 82 661
inj-gun@online.no
Wenche Th. Rønningen
917 33 462 / 975 28 815

NORD-ROGALAND
Bjørn Forthun • 959 75 381
bjorn.forthun@haugnett.no
/*
NORD-TRØNDELAG
Anne Norunn Vada • 920 21 788
anne.n.vada@ntebb.no
Lena Svindland-Kvamsø • 905 48 375
lenasvindland@gmail.com
OPPLAND
Eva Ebbesen • 913 71 731
eebbesen@bbnett.no
/*
OSLO
Cathrine Wien • 920 15 011
c_wien@hotmail.com
Jorid Haavardsholm • 992 69 815
lpt.oslo@norilco.no
ROMSDAL
Annlaug Årflot
712 18 124 / 994 54 022
annlaug@norilco.no
/*
SUNNMØRE
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
Ellen Gjersdal • 997 40 514
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
Svend Ole Johansen • 952 70 698
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
Bjørg Tandberg • 411 93 221
bjoetand@online.no

* Kontakt distriktsleder der likepersonsleder ikke står spesifisert

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

240 22 224

www.norilco.no
TAST 2

post@norilco.no

Avsender: NORILCO, Pb. 78 Sentrum, 0101 OSLO

B
Banebrytende norsk losning
innen stomi og sårbehandling
-

Hudvennlig silikonbandasje
En superabsorberende pute
Vanntett pustende film
Fibre som bedrer tilhelingen

4 storrelser
Made in Norway

- Kontinente åpninger *
- Peristomale sår
- Akutte og kroniske sår
*Godkjent for refusjon av Helfo for
tildekning av kontinente åpninger

Erland Care Protective Skin
www.globalhealthtechnology.no
Postboks 569 Sentrum, 4003 Stavanger, Norway

