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Representantskapsmøte som ble til Landsmøte Oppfølging av stomiopererte Tarmscreening-programmet er i gang
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DE 
RESULTATENE 
DU ELSKER  
SER NÅ ENDA 
BEDRE UT.

NILTACTM og SILESSETM  
er nå

SILIKONBASERT 
HUDBESKYTTELSE
Beskytter huden i opp til  
72 timer1

SILIKONBASERT 
KLEBEFJERNER
For enkel fjerning av medisinske 
klebere, uten å forårsake 
hudstripping eller skade

Følg oss på sosiale medier    ConvaTec Norge    convatecnorway

Kontakt oss  
for vareprøver

Kontakt oss på: 21 09 67 90 
eller convatec.kundeservice@

convatec.com

www.convatec.no

Les mer på www.convatec.no eller kontakt oss på tlf. 21 09 67 90  
eller convatec.kundeservice@convatec.com
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STYRELEDER HEGE ELISABETH
E-post hege@norilco.no

HEI

Sommeren er over og NORILCO er på vei inn i en ny og 
spennende høst.

Rett før sommeren ble representantskapsmøtet 
avholdt og der ble det enighet om å heretter kalle 
Representantskapsmøte for Landsmøte. Det ble også 
enighet om en handlingsplan med ny drakt og struktur 
og ett helt nytt styre ble valgt.

I vår gjennomførte NORILCO en spørreundersøkelse der 
814 personer sendte inn sine svar. Her observerte vi flere 
interessante ting som vi må ta tak i. Ett av funnene viser 
en klar negativ trend i antall personer som er i stand til 
å skifte på egen stomi ved utskriving av sykehus. I tillegg 
ser man det er lite informasjon å få for pasienter om de 
fysiske faktorene som gjelder for kroppen når man får 
stomi. Dette gjør at personer med stomi lettere kan få 
brokk, hudskader og andre komplikasjoner.  NORILCO 
har i ett brev til Helse og omsorgskomiteen bedt om et 
møte med hele eller deler av komiteen for å diskutere 
dette. Vi har fått bekreftet at brevet er mottatt og venter 
spent på svar. 

22. august ble nasjonalt screeningprogram for tarm-
kreft rullet ut. Dette er det første screeningprogrammet 
som også gjelder for menn.
Målet med tarmkreftscreening er å påvise kreft i tarmen 
tidlig, slik at flere kan overleve sykdommen. Tilbudet vil 
gis til både menn og kvinner det året de fyller 55 år. Vi 
håper at alle som får invitasjon sier ja takk. 

I skrivende stund er det straks klart for første ordinære 
styremøte med Hovedstyret. Jeg må si jeg er spent, 
nysgjerrig, og ydmyk for den oppgaven vi har påtatt oss. 
Dere som følger NORILCO på Facebook har hver 
lørdag i sommer truffet hvert styremedlem og kanskje 
dannet dere et inntrykk. Jeg må innrømmet at jeg er 
spent og har samtidig stor tro på at denne styresammen-
setningen er, som daglig leder Roy sier, «steikje god».

Mitt inntrykk er at det er en særdeles interessant, 
kunnskapsrik og flott gjeng som vil gjøre den jobben de 
har blitt satt til å gjøre med ærefrykt og stolthet.
Den nye handlingsplanen gir oss stor frihet og samtidig 
ett stort ansvar. Friheten til å finne de tiltak vi mener 
er riktige for vårt formål, samtidig så stiller den større 
krav til oss i hovedstyret å finne en vei og en måte som 
er formålstjenlig.

Som vanlig kommer et NORILCO Nytt med variert 
innhold. Det skjer også denne gangen. Jeg håper du 
finner noe du synes er nyttig og/eller interessant.
Har du saker du ønsker å ta opp, ting du skulle sagt, 
forslag til aktiviteter du ville vært med på eller annet – 
send meg gjerne en epost.

Jeg ønsker deg en magisk dag!

VI snakkes plutselig

Hege Elisabeth,
Styreleder NORILCO
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Arendalsuken
– Politisk festival, også 

for de vanlige! 
Hvert år i august arrangeres Arendalsuka, som er en årlig politisk festival. 

NORILCO deltok på denne uken med daglig leder Roy Farstad. I løpet av uken ble 
det arrangert over 1300 arrangement hvor tema er alt fra El-fly til metode 

vurderinger på enkelte diagnoser. 

Tekst Roy Farstad  foto Mona Hauglid

Arendalsuka er en viktig arena for oss. NORILCO er helt 
uenig i diskusjoner i media om at Arendalsuken kun er for 
eliten. Hvor ellers kan NORILCO løpe fra sted til sted, 
møte topp politikere, byråkrater, lobbe og på lik linje 
med eliten stille spørsmål og delta i diskusjoner? Under 
kan du lese om noen av de temaene som ble tatt opp 
som var viktig og som vi ønsker å jobbe videre med. 

Blåresept
Saker NORILCO tar med seg hjem fra Arendal er signaler 
i de endringer som skjer i blåreseptforskriften. Det har 
vært noen piloter hvor medisiner som er på blåreseptlisten 
er der etter et anbud. Det vil si at det er noen medisiner 
som tidligere ble tilbudt som ikke er der lengre. Det er 
her viktig å presisere at det etter anbud er, og skal være, 
de medikamenter det er behov for skal være tilgjengelig. 

Prioriteringer
Helsevesenet er stadig under press. Det er en mangel 
på helsepersonell, da særlig fastleger. For å kunne 
dekke opp om behovene frem i tid må man jobbe og 
tenke annerledes. Det er stadig flere mer avanserte be-
handlinger, stadig flere overlever og kravet til helsetjeneste 
øker. Selv om man øker budsjettene til helsevesenet vil 
man møte utfordringer med både bemanning og nok 
penger. Man må prioritere fremover og da er det viktig 
at man prioriterer rett. I NORILCO er vi litt redd for at 
myndighetene ikke ser en sammenheng i budsjettene, 
men tar for seg bare ett og ett budsjett. En helhetlig 
samfunnsøkonomisk tenkning er her viktig. NORILCO 
jobber blant annet med å få på plass standardisert 
oppfølging av stomiopererte. www.norilco.no/aktuelt/
den-internasjonale-stomidagen-god-livskvalitet-er-en-
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Helsevesenet er stadig under press. Det er en mangel på helsepersonell, da 
særlig fastleger. For å kunne dekke opp om behovene frem i tid må man jobbe 
og tenke annerledes. Det er stadig flere mer avanserte behandlinger, stadig 
flere overlever og kravet til helsetjeneste øker. 

*

menneskerett. Dette er noe som vil kreve økning på 
et budsjett, mens det i et annet vil minke. Uten en hel-
hetlig tenkning i budsjett, vil det bli vanskelig å oppnå 
endringer. 

Samhandling
Stadig mer av behandlingen skjer i kommunene. Dette 
utfordrer kommunehelsetjenesten. De trenger mer 
ressurser og det må settes inn en større innsats for sam-
handling mellom kommune og spesialisthelse-tjenesten 
(sykehusene). Helsefelleskapene (https://www.helse- 
direktoratet.no/tema/helsefellesskap) som er opprettet 
er en viktig arena for samhandling, men kommunenes 
selvstendighet og råderett gjør at det kan skapes 
ulikheter i hvilke tjenester man mottar. Da det er kom-
munevalg neste år, regner vi i NORICLO med at dette er 
et tema som løftes høyt under Arendalsuka 2023. 

Frivillighet
Selv om NORILCO har 300 frivillige som gjør en stor 
innsats, koster det å drive organisasjoner.  Kravet til 
profesjonalisering i organisasjoner gjør at man er 
avhengig av flere ansatte og at man som organisasjon 
har de digitale verktøy som kreves for å kunne drifte 
innenfor de gjeldene regler innenfor regnskap og 
personvern for å nevne noen. Finansiering av frivillig sektor 
skjer mye gjennom støtte til prosjekter, men dette 
krever nytenkning hele tiden. Som frivillig organisasjon 
er vi avhengig av å sikre driften av de tilbudene vi har 
fast og ønsker å beholde. Vi trenger en forutsigbarhet 
som sikrer at aktivitet som tilbys varer i mer enn ett år. 
Frivillighet var et av mange tema under Arendalsuka. 

Her kan du se noen av høydepunktene fra frivilligheten.

Frivillighet Norge
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Medena ileostomikateter har blitt fjernet av leverandør. 
De som har Kocks reservoar har den siste tiden opplevd 
utfordringer med å ta ut Medena ileostomikateter. 
Dette produktet har blitt fjernet av leverandør, og 
erstatnings-produktet Tarmsonde ileostomi Ch30 40 
cm. med vnr. 853438 har vært oppført på produkt- og 
prislisten fra 1. april 2022.

HELFO har informert oss om at leverandøren av 
Tarmsonde ileostomikateter har hatt utfordringer med 
levering av produktene, men skulle være tilgjengelig fra 
juli/august.

En god nyhet er at en svensk produsent  har overtatt 
produksjon og levering av Medena ileo- og urosto-
mikateter fra Wellspect og ønsker å søke dem inn på 
produkt- og prislisten. De har forespeilet oss at de kan 
levere produktene fra 1. oktober 2022.

Ileostomikateter/ 
Kochs reservoar

Ny Takst 101 (Grønn resept) er sammenslått med takst 102 
(røyketakst) og har endret navn til Livsstilsintervensjon. 
Den nye taksten 101 har fått følgende tekst: Individuell, 
strukturert veiledning ved tidlig intervensjon relatert 
til kosthold, røykeavvenning og/eller fysisk aktivitet for 
pasienter med, eller med risiko for hjerte- og karsykdom, 
diabetes 2 eller fedme. Taksten bygger på undersøkelse 
av pasientens helsetilstand og omfatter kartlegging av 
risikobilde. Det er en forutsetning at legen følger Helse-
direktoratets gjeldende råd og anbefalinger, og at det 
utarbeides en behandlingsplan som et alternativ, eller i 
tillegg til medikamentell behandling, med et individuelt 
tilpasset opplegg for kosthold, røykeavvenning og/eller 
fysisk aktivitet og en plan for pasientens oppfølging. 
Taksten kan benyttes uavhengig av om pasienten står 
på medikamentell behandling for aktuell diagnose. 
Dette er i tråd med anbefalinger i de Nasjonale faglige 
retningslinjene for de respektive diagnosene. Taksten 
kan benyttes inntil 3 ganger per pasient per kalenderår. 
Kan ikke benyttes på legevakt. 

Livstilsintervensjon Det er særlig verdt å merke seg at taksten nå kan benyttes 
uavhengig av om pasienten står på medikamentell 
behandling for aktuell diagnose. Det betyr at fastlegene 
nå kan benytte taksten i langt flere konsultasjoner enn 
før endringen. 

Helsedirektoratet reviderer og digitaliserer Aktivitets-
håndboken – Fysisk aktivitet i forebygging og behandling
Aktivitetshåndboken inneholder faglige råd for fysisk 
aktivitet og tid i ro, og for veiledning og oppfølging 
med individuelt tilpasset fysisk aktivitet ved ca. 30 ulike 
tilstander og diagnoser. Den skal være et praktisk verktøy 
for helsepersonell, helsefagstudenter og andre fagper-
soner. På Prosjektnettsiden som ble publisert 9. mai 
2022, finnes informasjon om prosjektet med kapittel-
oversikt. Høringsutkast og lenker til ferdige kapitler blir 
publisert fortløpende. Abonnenter får varsel når nye 
kapitler legges ut på høring eller publiseres. Abonnements-
knappen finner du nederst på prosjektnettsiden. 
Ved spørsmål til prosjektet, ta kontakt med aktivitets-
handboken@helsedir.no  

Kilde: Kreftforeningen

Tekstiler Toale� Sko Røyk Matos Søppel Bil BåtTekstiler

LUKTFJERNER
Fjerner vond lukt uten å lukte

X-it Lukt� erner selges bl.a. hos:

• 100% naturlig

• Allergivennlig

• Umiddelbar virkning

www.x-it.no

INFORMASJON TIL LESERNE
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Oppfølging av
stomiopererte 

Tekst Roy Farstad Kilder Helsenorge.no / Pasientreiser.no

NORILCO hadde vinter og vår 2022 ute en spørreunder-
søkelse hvor det ble spurt om hvordan det var få, og 
leve med stomi. Svarene er klare og NORILCO ser med 
fortvilelse hvordan utviklingen av oppfølging av stomi-
opererte er. 
Undersøkelsen viser en klar negativ trend i antall 
personer som er i stand til å skifte på egen stomi ved 
utskriving av sykehus. I tillegg ser man det er lite infor-
masjon å få for pasientene om de fysiske faktorene 
som gjelder for kroppen når man får stomi. Dette gjør 
at personer med stomi lettere kan få brokk, hudskader 
og andre komplikasjoner.
NORILCO har i denne forbindelse bedt om et møte 
med deler eller hele Helse- og omsorgskomiteen for 
å diskutere hvordan personer som får en stomi skal 
kunne få en oppfølging og den behandling de har krav 
på. NORILCO er spent på om de ønsker dette møtet. 

Innspill til statsbudsjettet
NORILCO sendte desember 2021 innspill på stats- 
budsjettet for 2023 hvor vi ber om en nasjonal opp-
følging av stomiopererte (noe du kunne lese om i 
NORILCO-Nytt nummer 1-2022). NORILCO mener at 
det er betimelig å se nærmere på den oppfølgingen 
som stomiopererte får i dag, noe resultatet av vår 
undersøkelse viser. Vi vet at det er store geografiske 
skjevheter i hvilken oppfølging stomipasienter får i 
dag. Flere steder i landet er oppfølgingen avhengig av 
ildsjeler og kommersielle aktører som ikke har faglig 
kompetanse eller journalføringer for å gjennomføre 
konsultasjoner. Personer med stomi har i altfor mange 
år blitt overlatt til seg selv, det kommersielle markedet 
for stomiutstyr og internett. 
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Etter begrensningene som ble gjort 1.januar 2020, 
som ble reversert etter sterk motstand fra blant annet 
NORILCO, var argumentasjonen fra myndigheter at 
personer med stomi ikke vet hvordan de skal bruke 
utstyret og at dette gav høyt forbruk. NORILCO mener 
at helsemyndighetene må løse utfordringen knyttet til 
at mange stomiopererte ikke får oppfølging, og rett 
opplæring i dag. Dette har stor innvirkningen på livs-
kvaliteten og den enkeltes mulighet til å fungere i livene 
sine og delta i arbeidslivet. 

Helse- og omsorgskomiteen
Tall fra 2020 gitt av HELFO viste at det var 22 853 per-
soner som tok ut produkter på blåresept som dekker 
tarmstomi og urostomi. At det er snart 23 000 brukere 
av stomiutstyr i Norge som ikke har den oppfølging det 
er behov for er ikke bra. 
Som pasientforening kan ikke NORILCO godta at vår 
målgruppe ikke har en plan for nasjonal oppfølging 
som er lik for alle pasienter i Norge. At antall personer 
som kan å skifte på egen stomi ved utskriving går ned 
kan man ikke godta i et av verdens beste helsevesen i 
2022. NORILCO ønsker at politikerne skal komme med 
et krav om bedre oppfølging, og at Helsedirektoratet 

får i oppdrag å utarbeide en nasjonal oppfølging. 
Faggruppen for Stomi- og kontinenssykepleiere har 
utarbeidet en standardisert oppfølging for stomiopererte, 
samtidig som enkelte sykehus selv utarbeidet egne 
retningslinjer. NORILCO mener dette viser at fagpersoner 
også ser behov og nytte av god oppfølging.

Ikke alt er negativt
Resultat av undersøkelsen viser at tarmkreftpasienter, 
som etter de diagnosespesifikke pakkeforløpene er inn-
ført, viser en klar trend hvor de har en bedre hverdag 
enn de som ikke er en del av pakkeforløp. Det er en 
økning i antall som tar kontakt med en stomipoliklinikk i 
et helseforetak når de har spørsmål om sin egen stomi. 
Dessverre er det ikke mange stomipoliklinikker i Norge 
og tilbudet er svært ulikt ut fra hvor man bor i landet. 
Men resultatene i vår undersøkelse viser at en fast plan 
for oppfølging med et standardisert innhold gir bedre 
livskvalitet gjennom pakkeforløpene. I NORILCO har vi 
vanskelig å se at dette ikke skal gjelde også de som har 
en stomi grunnet annet enn kreft. Siden myndigheter 
tror utstyr brukes feil, kanskje spares det kroner både i 
mindre forbruk og mindre komplikasjoner ved å lage en 
fast oppfølging?

Recognising Salts research 
into healthy peristomal skin

For vareprøver eller ytterligere informasjon, ta kontakt med: Salts Healthcare Limited  

Telefon: +47 22 09 94 41  E-post: hello@salts.co.no  www.salts.co.no

Følg oss på SaltsHealthcare:    

Hudbeskyttelse på  
den enkle måten

SALTS 
HUDBESKYTTELSESFILM

Lekkasjer og skader på grunn av hyppige poseskift kan lett føre til sår hud.

Salts hudbeskyttelsesfilm kan hjelpe til med å beskytte huden ved lekkasjer, 

forebygge sår hud på grunn av hyppige poseskift og svette som trenger 

igjennom kleberen. Skal påføres ren hud.

Salts Hudbeskyttelsesfilm skumapplikator har disse fordelene:

  Utviklet for å lage en behagelig  

og beskyttende film på huden

  Myk skumapplikator for enkel og  

sikker påføring

  Lite søl og mer hygienisk

  Makismal beskyttelse uten å svi

  pH nøytral

  Kan gi bedre feste av hudplaten  

da den forebygger at svette trenger 

igjennom kleberen

® Registrerte varemerker som tilhører Salts Healthcare Ltd. © Salts Healthcare Ltd 2022. 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

Varenummer 918277

19042 Norway PPS2 A5L Ad.indd   1 10/08/2022   10:32

Før bruk, vennligst les pakningsvedlegget for informasjon om tiltenkt bruk, 
kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler og brukerveiledning. Dansac, 
Dansac-logoen, NovaLife og TRE er varemerker for Dansac A/S.  
© 2022 Dansac A/S. NO-00256

Les mer om de nye hudplatene på www.dansac.no. Her kan du også bestille vareprøver. 

66 77 66 50  |  kundeservice.norge@dansac.com  |  dansac.no

Det lille  
“dyttet”  
som skal til

NYHET!  
NovaLife TRE™ Soft Convex hudplate 
En myk og fleksibel hudplate som bidrar til sunn hud 
beskyttelse mot lekkasje. 

• Hudplaten gir et lett trykk der det trengs - for ekstra beskyttelse mot lekkasje. 

• Dansac TRE™-teknologien bidrar til god hudhelse fordi den gir beskyttelse 

på tre nivåer: klebeevne - aborpsjon - pH balanse



Før bruk, vennligst les pakningsvedlegget for informasjon om tiltenkt bruk, 
kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler og brukerveiledning. Dansac, 
Dansac-logoen, NovaLife og TRE er varemerker for Dansac A/S.  
© 2022 Dansac A/S. NO-00256

Les mer om de nye hudplatene på www.dansac.no. Her kan du også bestille vareprøver. 

66 77 66 50  |  kundeservice.norge@dansac.com  |  dansac.no

Det lille  
“dyttet”  
som skal til

NYHET!  
NovaLife TRE™ Soft Convex hudplate 
En myk og fleksibel hudplate som bidrar til sunn hud 
beskyttelse mot lekkasje. 

• Hudplaten gir et lett trykk der det trengs - for ekstra beskyttelse mot lekkasje. 

• Dansac TRE™-teknologien bidrar til god hudhelse fordi den gir beskyttelse 

på tre nivåer: klebeevne - aborpsjon - pH balanse



Vi møttes i Oslo, og vi tok buss videre til Fredrikstad 
kl.11 00. Der skulle representantskapsmøtet holdes på 
Scandic Hotell.

Ukjente som vi var i byen måtte vi spørre bussjåføren 
hvor hotellet lå, og etter hans beskrivelse gikk det greit 
å finne frem. Som vi hadde observert på bussen var det 
flere NORILCO-medlemmer som skulle til representant-
skapsmøtet.

På hotellet ble vi tatt imot av lokale representanter fra 
NORILCO Østfold, de fortalte at det ble servert lunsj i 

2. etasje der det var restaurant. En trivelig gjeng med 
NORILCO-representanter sjekket inn på hotellet, før vi 
gikk opp til restauranten til en felles lunsj med deilige 
rundstykker og noe å drikke. Det var særdeles godt 
etter reisen.

Så var det pause til kl-15.45. Vi møttes i resepsjonen for 
å få omvisning i gamlebyen. Vi spaserte ned til havna 
der vi ble loset ombord i fergen på Glomma. Vi skulle 
til Gamlebyen, en flott tur som vi satte stor pris på. På 
turen mot gamlebyen ble vi møtt av blant andre en 
meget dyktig guide som tok oss med på en historisk runde.
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Representantskapsmøtet 
som ble til Landsmøte. 

På et møte den 27. april i år ble Lisbeth Dyrstad og jeg valgt som representanter til 
å delta på representantskapsmøtet fra 10.til 12 juni i Fredrikstad. Så, en tidlig fredag 

morgen dro først Lisbeth med tidligflyet, noe senere fulgte jeg etter.  

Tekst Annie Harriet Johansen  foto NORILCO
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Han tok et godt grep om forsamlingen, fortalte om 
hver bygning og hva de hadde betydd for byen, gjerne 
med et morsomt innslag. 

Han kom også inn på hvilke funksjoner de hadde hatt, 
noen var ennå i bruk og da gjerne i forbindelse med 
festlige lag. Han nevnte da spesielt bryllup. Guiden takket 
for seg og ønsket oss et godt møte i Fredrikstad. 
Det hadde også vært av interesse å få se noen bygninger 
fra innsiden, men det får være til et privat besøk for 
Fredrikstad ga mersmak.

Etter returen med fergen var det flere som gikk sammen 
med meg til en folkelig pub der vi ble litt bedre kjent. 
Det var riktig koselig, og et hyggelig personale hadde 
puben og.

Om kvelden var det felles middag, det ble servert 
nydelig mat men jeg tror de fleste var slitne etter en 
aktiv dag, for det ble en tidlig kveld for mange.

Dagen etter var det møtet begynte. Styreleder Jane 
Halvorsen åpnet møtet med å ønske velkommen 
og ba om ett minutts stillhet for å minnes de av 
medlemmene som var gått bort i løpet av året.

Ordet ble gitt til byens ordfører som snakket varmt om 
den gamle festningsbyen ved Glomma, og ønsket oss 
varmt velkommen. Hun snakket også om Kreftforenin-
gen, og hvor mye vår forening har betydd for mange 
som blir rammet av sykdom. Til slutt takket hun for seg. 
Halvorsen takket ordføreren for gode ord, og ga så ordet 
til Roy Farstad som fortalte om møtets agenda. Han 
introduserte møteleder Rune Aale Hansen som ledet 
møtet profesjonelt og sørget for at alle som ba om ordet, 
fikk det. Sakene som ble behandlet var nye vedtekter, ny 
handlingsplan for 2 år, og valg av nytt styre. Representant-
skapsmøtet ble enstemmig vedtatt endret til landsmøte.

Det nye styret består av følgende medlemmer:

Leder: Hege Elisabeth Almaas, NORILCO Sør-Trøndelag.
Nestleder: Jan Kjensli, NORILCO Akershus
Styremedlemmer: 
Annlaug Årflot, NORILCO Romsdal
Katinka Hauge, NORILCO Bergen
Marianne Wik Kolstad, NORILCO Vestfold
Kåre Thomsen, NORILCO Sør-Rogaland
Britt Kristoffersen, NORILCO Akershus.

Vi gratulerer og ønsker det nyvalgte styret lykke til i 
sine viktige verv.

På lørdagskvelden var det felles middag og vi fikk, som 
tidligere, god bevertning og det var fin stemning blant 
deltakerne. Underveis tok jeg ordet og takket for et 
flott arrangement og et hyggelig opphold i den gamle 
festningsbyen ved Glomma. Jeg rettet òg en takk til 
NORILCOs administrasjon som reiste helt til Troms for 
å hjelpe oss i en vanskelig periode. 

På søndag var det Roy som hadde ordet og han snakket 
varmt om opplæring på internettet.  - Alle skal på sky!

Vi avsluttet med lunsj. Der fikk jeg snakket med Jostein 
Sandvik som ledet NORILCO Troms i mange år, han ble 
utnevnt til æresmedlem i NORILCO for sitt lange virke 
for foreningen. Vi gratulerer Jostein av hele vårt hjerte 
med hans æresmedlemskap.

Vi takker så mye for en givende helg med mye ny kunnskap.
Tekst: Delegatene Lisbeth Dyrstad og Annie Johansen.



Hege Elisabeth Almaas
Si hei til Hege Elisabeth Almaas, (54) fra Trondheim, 
styreleder i NORILCOs hovedstyre!

Reiseanbefaling i Norge og hvorfor:
- Det er vanskelig da. Det er så mange vidunderlige byer, 
steder og områder. Men hvis jeg må velge en, så må det 
være å ta en kjøretur fra Tromsø til Nordkapp i August. 
Det er et utfordrende, nydelig, oppslukende, åpent og 
vidunderlig landskap, som tar pusten fra deg. Folkene, 
landskapet, reinen i veien, roen og ærligheten.

Hvis du bare hadde hatt én hobby, hvilken? 
- Trening. Den kan jeg ta med meg overalt og gir meg nok 
energi til å gjøre alt.

Hva gjør deg stolt? 
- Når jeg bidrar til at folk pusher seg bittelitt, prøver en ny 
ting, går over en terskel og mestrer. 

Hvilken superhelt er du? 
- Energica!  gir energi til alle som trenger en bit for å klare 
dagen

Det gærneste du har gjort! 
- Danset vals på E6 midt på natta. Løpt halvmaraton i 
midtnattsol.

Beste sommerlåt, bok og matrett: 
- Dumdumboys – «En vill en», «All the light we cannot 
see», og Skagensmørbrød.

Hvordan ser din ideelle ferie ut? 
- Ideelt ville jeg ligget på en strand og lest bok i en uke i 
ett sydenland i september, med bare sosing og ro. Eller 
kjøretur gjennom norges land i april/mai. Mye å velge 
mellom her.

Presenter deg selv på to setninger for en ukjent: 
- Jeg er dårlig på smalltalk, blir oppfattet som lukket, men 
er sosial, impulsiv, blid, omtenksom, sier stort sett ja, gjør 
feil, og prøver igjen. 

I hovedstyret brenner du for:
- Jeg ønsker at vi øker oppslutningen om likepersons-
arbeidet, at vi får pakkeforløp hjem for mage- og tarmo-
pererte. Jeg ønsker at NORILCO finner et nytt navn som 
beskriver og definerer oss. Vi skal jobbe for at NORILCOs 
nåværende og kommende medlemmer har like rettig-
heter uavhengig av hvor vi bor, og et tilbud om fysisk og 
psykisk legehjelp før og etter operasjoner. NORILCO skal 
være inkluderende, åpen, respektfull og tolerant.

Jan Kjensli
Ønsk velkommen til Jan Kjensli (48) fra Frogner i Lillestrøm, 
nestleder i NORILCOs hovedstyre!
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Nytt Hovedstyret
Under Representantskapet ble det valgt et nytt Hovedstyret.

I denne utgaven og i neste utgave av NORILCO vil vi presentere de for dere.
Først ute er Hege, Jan, marianne og Katinka
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Reiseanbefaling i Norge og hvorfor:
- Heidal i Gudbrandsdalen. Liten bygd, her starter man 
rafting i Sjoa. Heidalsosten, Norges beste brunost. 

Hvis du bare hadde hatt én hobby, hvilken? 
- Hadde jeg hatt en steinovn skulle jeg ha bakt brød og 
pizza i den. 

Hva gjør deg stolt? 
- Å fullføre noe man har jobbet lenge med/for. 

Hvilken superhelt er du? 
- Håper jeg kan være en superhelt for sønnen min.

Det gærneste du har gjort! 
- Spesielt vågalt er det ikke, men jeg har hatt solo synk-
ronsvømmingsoppvisning på Langøyene i Oslo.

Beste sommerlåt:
- Neste sommer med de Lillos. 

Hvordan ser din ideelle ferie ut? 
- Litt på hytta i Heidal og litt på en strand i Middelhavet 
(akkurat som denne sommeren).

Presenter deg på to setninger for en ukjent:
- Glad i vann, har «bodd» i vannet som svømmer halve 
livet. Liker å lage mat, trives bedre hjemme med god mat 
og drikke enn en kveld på byen. 

I styret brenner du for: 
- At barna ikke skal føle utenforskap, og at vi beholder/
forbedrer pasientrettighetene.

Marianne Wik Kolstad:
Si HEI til Marianne Wik Kolstad (40) fra Alta, bosatt i San-
defjord, styremedlem i NORILCOs hovedstyre!

Reiseanbefaling i Norge og hvorfor:
- Vestfold - Sandefjord, mye historie og superflott natur. 

Hvis du bare hadde hatt én hobby, hvilken? 
- Bli kjent i nærområdet.

Hva gjør deg stolt? 
- Det å se hvor fantastiske menn mine sønner er blitt.

Hvilken superhelt er du? 
- Wonderwoman - være et godt forbilde for andre.

Beste bok: 
- Da Vinci-koden

Hvordan ser din ideelle ferie ut? 
- Dra til Hellas, oppleve de historiske plassene med guide. 
OG maten. OG strand-/sollivet.

Presenter NORILCO på to setninger for en ukjent: 
- NORILCO er en pasientorganisasjon for oss med mage- 
og tarmproblematikk. 

I hovedstyret brenner du for:
- I styret brenner jeg for fellesskap og å bryte tabuene.

Katinka Hauge:
Si HEI til Katinka Hauge (39) styremedlem, bur i Sogndal, 
kjem frå Ulvik i Hardanger. Gift med Terje, me har ein 
vaksen son på 21 år ilag.
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Reiseanbefaling i Norge og hvorfor:
- Hardanger sjølvsagt! Fjord, fjell og eplesider, bedre kan 
det ikkje bli.

Hvis du bare hadde hatt én hobby, hvilken?
- Dyr. Når me skulle skape oss ein heim, så blei dyr ein 
naturleg del av heimen. Det å ha hund, katt og nokre 
gammalnorsk spælsau, som me har no, det gjev meg 
utruleg mykje glede. Draumen er å ha mange dyr rundt 
meg her på småbruket der me bur.

Hva gjør deg stolt?
- Å sette meg eit mål, å jobbe mot målet, det gjer meg stolt. 
Eg treng ikkje alltid nå målet, men å begynne å gå på vegen 
mot det. Tore å starte. Dei gongane eg kan være med å 
bidra til at andre når måla sine, det gjer endå meir stoltheit.

Hvilken superhelt er du, hvem er du superhelt for? 
- Eg likar å tru at eg var superhelt for sonen min før, 
mammahelten. No set eg min lit til at tantebarna ser på 
meg som tantehelten. At «tanto» er den kulaste i verda!

Det gærneste du har gjort!
- Som gammal NU’er (NORILCOs Ungdom) har det blitt 
nokre galne ting opp igjennom. Sitte i ein liten madrass-
vogn i bob-bana på Lillehamar, rafting i stryka på Voss, 
snørafting, vindtunnel, for å nevne noko. Det burde 
stått å hoppe i fallskjerm, men eg feiga ut og var heller 

heiagjeng for andre tøffe NU’ere som hoppa ut over Voss.

Beste matrett:
- Beste mat i verda er pasta. Pasta i alle variasjoner. Det 
å toge seg igjennom Italia for å smake på alle dei lokale 
pastarettene, det er livet det!

Hvordan ser din ideelle ferie ut?
- God mat, god bok, ei hengekøye er heller aldri feil, 
varme, nye opplevelser, tid til avkobling, dette i ein god 
mix, då skaper eg meg ein ideell ferie.

Presenter NORILCO på to setninger for en ukjent:
- Organisasjon som jobber for alle med stomi, reservoar, 
mage- og tarmkreft og alle som blir berørt av det. Me 
er eit viktig talerør, viktig voktar over rettigheiter og ein 
viktig møteplass.

Hva brenner du for: 
- Eg brenn for å bryte ned tabu og for å skape eit felleskap 
der alle skal føle seg velkomne og være trygge. Det skal være 
trygt å komme til NORILCO og me skal være støttespelar for 
dei som treng det, samstundes som me passar på at alle får 
dei rettigheitene dei har krav på. At pårørende og skal føle 
seg heime i organisasjonen vår. Likepersontjenesta er ein 
av bærebjelkene hjå oss, at me tar vare på den, samstundes 
som me jobbar for å bli endå bedre på tilbodet me gjer.

Posedeodorant 
Helfo varenr: 900538 

- Fjerner ubehagelig lukt

- Brukes kroppsnært

- Etterlater en frisk duft av 
sitron og lime 

- 900 doser pr boks

- Praktisk størrelse 

- Se bruksrettledning på 
forpakningen
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Norge er et av landene med høyest forekomst av tarm-
kreft. 4 550 personer fikk tykk- eller endetarmskreft i 
2021, og forekomsten er tredoblet de siste 60 årene 
viser tall fra Kreftregisteret. Overlevelsen øker også, 
men tarmkreft er, etter lungekreft, den kreftformen 
som krever flest liv.

Når kreft oppdages tidlig, øker sannsynligheten for at 
behandlingen blir vellykket. Det gjelder også for tarm-
kreft. Statistikken viser at 95 prosent av pasientene som 
får påvist tarmkreft i tidlig fase, er i live etter fem år.  

Men symptomene kan være diffuse – blodmangel, 
endret avføring eller vekttap oppdages gjerne sent. Da 
øker risikoen for et mindre vellykket utfall.

Tidlig ute
Da Lasse Billington (53) i fjor høst for første gang i sitt 
liv ble andpusten og sliten av selv den minste bakketopp, 
var mistanken naturlig nok korona. Men slappheten 
slapp ikke, og etter to uker tok han turen til legen. Hun 
tok situasjonen på største alvor og beordret sjekk av 
både hjerte og lunger.

Billington hadde også lurt på om avføringen kanskje hadde 
vært litt mørkere enn vanlig de siste ukene. Men slikt er 
vanskelig å si, for hvor godt holder man egentlig øye med 
doskåla? Noe blod hadde han i hvert fall ikke oppdaget.

Men at han blødde et eller annet sted inni kroppen, var 
det imidlertid ingen tvil om. Prøvene slo nemlig fast at 
jernlageret hans var helt tomt.

Tarmscreening- 
programmet er i gang

Tarmscreening forebygger kreft og redder liv.
Nå er invitasjonene på vei ut til landets 55-åringer. 

Tekst Kreftforeningen og Roy Farstad  foto NORILCO

Fra venstre: Kristin Ranheim Randel, leder for Tarmscreeningseksjonen og prosjektleder for Tarmscreeningpiloten, Ingrid 
Stenstadvold Ross, Generalsekretær i Kreftforeningen og Roy Farstad, Daglig leder i NORILCO.
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– Jeg sender deg til koloskopi, sa legen. 

Endetarmskreft
Lasse Billington priser seg lykkelig over at han gikk til 
legen med sine diffuse symptomer. Og at legen tok 
ham på alvor.

På undersøkelsen fant legen en svulst lengst ned i 
endetarmen. Heldigvis viste verken CT eller MR-bildene 
spredning til andre deler av kroppen. Og heldigvis 
kunne svulsten fjernes.

Men ikke uten at også nedre del av endetarmen ble 
amputert.

Legen greide ut om stomien – posen på magen – 
Billington måtte lære seg å leve med, og spurte til slutt 
pasienten om hva han husket av informasjonen han 
nettopp hadde mottatt.

– Jeg husker du sa jeg vil bli frisk, svarte Billington 
legen. – Akkurat nå er det det eneste viktige.

Et godt liv
Noen møter nok beskjeden om at livet fortsetter med 
en pose på magen med en grad av fornektelse. Ikke 
Billington.

– Nei, aldri. Jeg dro hjem og googlet «stomiutstyr» og 
forholdt meg fra første stund til at dette var noe jeg 
skulle leve med. Det er sånn jeg tenker, forteller han.

Snart ett år etter at kreften ble oppdaget har Billington 
justert opp stillingsprosenten i jobben som senior-
rådgiver i NHO fra 50 til 60 prosent. Det har tatt litt tid 
både for Billington og tarmen hans å komme i gjenge 
igjen. Men formen er stigende, og han er helt frisk. 
Risikoen for tilbakefall er tilnærmet lik null, og livet med 
pose på magen er fullverdig og godt.

Tarmscreening
– Det er bare dritbra, rett og slett, svarer Billington 
på spørsmål om hva tenker han om at alle kvinner og 
menn nå får tilbud om å delta i tarmscreening året de 
fyller 55.

Det er en begeistring han deler med Kreftforeningens 
generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross.

– Etter mange års innsats kan vi endelig juble for at 
tarmscreeningprogrammet er i gang, sa hun på den 
offisielle åpningen mandag 22. august.

Målet med tarmscreeningen er at færre skal dø av 
tarmkreft. Det er anslått at vi med nasjonal screening 
kan redusere dødeligheten med opp mot 300 personer 
i året. Programmet kan også bidra til at flere som får 
diagnosen, blir friske med mindre omfattende behandling.

Screeningen favner ikke alle, og kreft kan også utvikle seg mellom screening-
kontroller. Derfor er det, også når du deltar i screening, viktig å følge med og 
gå til legen når du har mistanke om at noe ikke er som det skal.

*



TA
RM

N
O

RI
LC

O

19

Brukerområder:
I luften og ved tømming av posebytte

I ny pose og på klær ved lekkasje

Ynolens Parfymefri Luktfjerner
Fås hos ledende apotek og bandagist. 

- bidrar til livskvalitet100%
Informasjon om bruk:

post@ynolens.no

Max 30⁰ helling 
ved bruk

Lavt miljøavtrykk

Antatt forbruk pr. måned er: 4 – 8 flasker, 
noe mer ved økt sosial aktivitet.

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

Screeningmetoden innebærer at deltakerne tar en 
avføringsprøve hjemme og sender den inn til analyse. 
Dersom det avdekkes blod i prøven, er neste trinn et 
tilbud om koloskopi for å finne årsaken. En myk, bøyelig 
slange føres da inn gjennom endetarmen for foto-
grafering av hele tarmen.

Alle får tilbud om å levere avføringsprøve med to års 
mellomrom året de fyller 55 og 10 år fram i tid. Til 
sammen får publikum altså tilbud om å teste seg inntil 
fem ganger.

På Kreftregisterets nettsider kan du lese mer om 
tarmscreeningprogrammet (kreftregisteret.no) og når 
tilbudet vil være i gang på ditt hjemsted.

Ingen sovepute
Lasse Billington priser seg lykkelig for at han tok de 
diffuse symptomene på alvor, og ikke minst at legen 
hans gjorde det samme. Han er 53 år, og hans kreft ville 
i alle tilfeller ikke blitt oppdaget i screeningprogrammet, 
som først er et tilbud året man fyller 55.  

I begeistringens rus synes Stenstadvold Ross det er et 
viktig poeng å få fram.

– Screeningen favner ikke alle, og kreft kan også utvikle 
seg mellom screeningkontroller. Derfor er det, også når 
du deltar i screening, viktig å følge med og gå til legen når 
du har mistanke om at noe ikke er som det skal, sier hun.

Hun understreker også at screening kun er ett av 
mange risikoreduserende tiltak.         

– Den gir ingen garanti. Det gjør heller ikke fysisk akti-
vitet og sunn mat. Men vi vet at risikoen for tarmkreft 
henger sammen med levevaner og kosthold. Vi vet at 
45 prosent av tarmkrefttilfellene i den vestlige verden 
kunne vært unngått med sunne levevaner. Også i dag, 
hvor vi feirer at tarmscreeningprogrammet er på plass, 
er det en viktig påminnelse, sier Kreftforeningens 
generalsekretær.

Lurer du på noe mer om tarmscreening?
NORILCO planlegger sammen med Kreftregisteret et 
webinar om tarmscreening i løpet av høsten. Følg med 
på vår nettside eller i sosiale medier for informasjon 
om når dette blir gjennomført. 

Målet med tarmscreeningen er at færre skal dø av tarmkreft. Det er anslått at vi 
med nasjonal screening kan redusere dødeligheten med opp mot 300 personer 
i året. Programmet kan også bidra til at flere som får diagnosen, blir friske med 
mindre omfattende behandling.

*
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Matchende stomibelter er tilgjengelig
for ytterligere sikkerhet og sinnsro

  @SaltsHealthcare 

  SaltsHealthcare 

  SaltsHealthcare

For prøver eller mer informasjon: 
www.salts.co.no
Telefon: 22 09 94 41
E-post: hello@salts.co.no

CONFIDENCE BE® 
For alt du vil bli

Merk: Konveksitet skal kun anvendes etter vurdering av stomisykepleier. ® 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.no *Confidence BE® Soft Convex Customer Survey, utført november 2019. Upubliserte data fra Salts Healthcare Ltd.

Uansett kroppsform eller stomistørrelse kan Confidence BE® 

Soft Convex være løsningen for deg. Den har vår mykeste, 

mest klebende og mest fleksible soft konvekse Flexifit® 

hudplate som leveres med en rekke smarte egenskaper. 

Hudplaten kan være med på å forebygge vanlige problemer 

slik at du kan levet livet som du ønsker. Etter å ha prøvd den 

ville 93 % av brukerne anbefale Confidence BE® Soft Convex*.

  BLI TILPASSET Den første som leveres i 3 farger – svart, hvit 

og sand

  BLI TRYGG Mykt, holdbart trekk som føles glatt og ser minst 

mulig ut som medisinsk utstyr

  BLI DISKRET Toveis filtersystem som kan være med på å 

redusere ballooning, pancaking og lukt
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Forskningsprosjekt
Spennende forskning på persontilpassa og datadrevet behandling

for personer med stomi i spesialisthelsetjenesten

Tekst Roy Farstad og Kirsten Lerum Indrebø foto Privat

Pasientrapporterte data (PRO/PROMs) blir mer og mer 
brukt i utvikling av tjenestetilbudet som gis til pasienter. 
Dette har blant annet blitt en viktig del av kvalitets-
registeret for tykk- og endetarmskreft. 
(Link til kreft-registeret/NORILCO)

I Helse Førde har det i 4 år pågått en forskning på 
hvordan PRO/PROMs benyttet aktivt i konsultasjoner 
for stomiopererte, såkalt klinisk tilbakemeldingssystem 
(KTS), kan bidra til å skreddersy tjenester til spesifikke 
helsebehov for de med stomi. Dette for å realisere 
målbildet som er en aktiv pasientrolle og persontilpasset 
behandling.  

I et nytt prosjekt videreutvikler Indrebø og hennes 
kollegaer i Helse Vest det kliniske tilbakemeldings-
systemet.  Dette er en videreføring av metoden som 
allerede er benyttet i 4 år. Systemet er kalt «Ostomy 
Adjustment System» (OAS). Det er denne forskningen 
som nå utvides til alle stomipoliklinikker i Helse Vest. 

Se mer om prosjektet her:
 

- I Helse Førde har vi nytta spørreskjema som en for-
beredelse til konsultasjonene med stomi- og kontinens 
sjukepleier. Vi har brukt systemet i Førde i 4 år allerede 
og dette er nå utvidet til flere sykehus i Helse Vest 
(Bergen, Stavanger og Haugesund) sier Kirsten Lerum 
Indrebø, stomi- og kontinenssjukepleier i Helse Førde 
og PhD-stipendiat ved Høgskulen på Vestlandet.

Innhenter informasjon før time
Pasienter som skal inn til time med en stomisykepleier 
svarer på spørsmål gjennom et digitalt spørreskjema. 
I spørreskjemaet svarer pasienten på spørsmål om 
tilpassing til å leve med stomi, livskvalitet og sosiodemo-
grafiske og kliniske forhold. Stomi –og kontinenssykepleieren 
kan før timen se hva pasienten har svart og legge opp 
timen og skreddersy behandlingen etter det pasienten 
har oppgitt i spørreskjema. 

På denne måten kjem pasientens behov og stemme 
klarere frem. Metoden er med på å fremme tema som 
lett kan bli oversett av stomi og kontinenssykepleier, 
eller underrapportert fra pasient. Dette gir rett og 
slett bedre behandling utfra behovene til den enkelte 
pasient, beskriver Indrebø.

Spennende forskning på persontilpassa og data-driven behandling for personer med 
stomi i spesialisthelsetjenesten 
 

Pasientrapporterte data (PRO/PROMs) blir mer og mer brukt i utvikling av tjenestetilbudet som gis til 
pasienter. Dette har blant annet blitt en viktig del av kvalitetsregisteret for tykk og endetarmkreft. 
(Link til kreftregisteret/NORILCO) 

I Helse Førde har det i 4 år pågått en forskning på hvordan PRO/PROMs benyttet aktivt i 
konsultasjoner for stomiopererte, såkalt klinisk tilbakemeldingssystem (KTS), kan bidra til å 
skreddersy tjenester til spesifikke helsebehov for de med stomi. Dette for å realisere målbildet som 
er en aktiv pasientrolle og persontilpasset behandling.   
I et nytt prosjekt videreutvikler Indrebø og hennes kollegaer i Helse Vest det kliniske 
tilbakemeldingssystemet.  Dette er en videreføring av metoden som allerede er benyttet i 4 år. 
Systemet er kalt «Ostomy Adjustment System» (OAS). Det er denne forskningen som nå utvides til 
alle stomipoliklinikker i Helse Vest.  
 
Se mer om prosjektet her: 

 

- I Helse Førde har vi nytta spørreskjema som en forberedelse til konsultasjonene med stomi- 
og kontinens sjukepleier. Vi har brukt systemet i Førde i 4 år allerede og dette er nå utvidet 
til flere sykehus i Helse Vest (Bergen, Stavanger og Haugesund) sier Kirsten Lerum Indrebø, 
stomi- og kontinenssjukepleier i Helse Førde og PhD-stipendiat ved Høgskulen på Vestlandet. 

 
 
Innhenter informasjon før time 
Pasienter som skal inn til time med en stomisykepleier svarer på spørsmål gjennom et digitalt 
spørreskjema. I spørreskjemaet svarer pasienten på spørsmål om tilpassing til å leve med stomi, 
livskvalitet og sosiodemografiske og kliniske forhold. Stomi –og kontinenssykepleieren kan før timen 
se hva pasient har svart og legge opp timen og skreddersy behandlingen etter det pasienten har 
oppgitt i spørreskjema.  
På denne måten kjem pasientens behov og stemme klarere frem. Metoden er med på å fremme 
tema som lett kan bli oversett av stomi og kontinenssykepleier, eller underrapportert fra pasient. 
Dette gir rett og slett bedre behandling utfra behovene til den enkelte pasient, beskriver Indrebø. 
 
Forsker på bruken av PROMs 
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Forsker på bruken av PROMs
Det er nå utlyst flere PhD stillinger for å forske på 
metoden hvor PROMS benyttes i så stor grad. Pro-
grammet skal forske på bruk av PRO/KTS innenfor to 
spesifikke kliniske områder; postoperative smertefor-
løp og stomibehandling. I tillegg skal det forskes på 
helseøkonomi innen psykisk helse.

En av PhD stillingene er knyttet til stomiprosjektet der 
det forskes på pasienter, stomi- og kontinenssjuke-
pleiere og utvikler sine erfaringer med bruk av OAS. 
Siden dette ennå er nytt er det viktig vi vet at det gir 
den effekten vi ønsker. En god evaluering av verktøyet 
gjør at det kan forbedres enda mer, sier Indrebø. Det 
er også et mål om at andre pasientgrupper skal kunne 
bruke et slikt system. Særlig for personer med kom-
plekse utfordringer, utdyper Indrebø.

Viktig for å styrke stomiomsorgen
Prosjektet som har pågått i Helse Førde er viktig for 
personer som har eller skal få en stomi. At behandling 
og timeavtalene legges opp etter de behov pasienten 
melder inn mener daglig leder i NORILCO Roy Farstad 

er med å gi en bedre behandling og tilbud. Time-
avtaler på sykehus er ofte korte, og det er mye man 
skal igjennom på de minuttene man har til rådighet. 
Når sykepleier kan forberede seg på de utfordringer 
som er innrapportert vil man kunne utnytte timen på 
sykehuset mye bedre, og som pasient vil man da føle at 
behandlingen er bedre. I NORILCO heier vi på person-
tilpassa og datadreven behandling som dette.

Inviterer til webinar
Ønsker du å vite mer om dette? Vi er så heldig Indrebø 
stiller til et webinar og skal snakke om sin forskning 
som hun og hennes kollegaer gjør. Mer informasjon om 
dette vil komme. 

Ønsker du å bidra med 
din erfaring i forsknings-
prosjekter? 

Kreftforeningen jobber sammen med norske 
forskningsmiljøer som ønsker å nå opp i 
konkurransen om midler fra EU. 

Vi arrangerer derfor seminar for bruker
representanter i Kreftforeningens 
Vitensenter i Oslo, 11. november.  

For mer informasjon om påmelding 
og program, ta kontakt med 
nina.adolfsen@kreftforeningen.no
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Det er også et mål om at andre 
pasientgrupper skal kunne bruke et 
slikt system. Særlig for personer med 
komplekse utfordringer

*
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NORILCO kryss 

Klipp ut og send inn svaret på kryssordet til NORILCO, postboks 78 sentrum, 0101 Oslo eller
e-post: post@norilco.no for å bli med i trekningen av en smakfull liten premie. Vi trekker en vinner 4. november.
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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



Etter flere år uten samarbeid med videregående skole 
på grunn av pandemien fikk vi i Aust-Agder endelig til 
et lite miniseminar for ca. 90 elever med temaet stomi. 
Elevene går andre året med helsearbeiderfaget på Sam 
Eyde videregående skole i Arendal. 

Endelig kom vi i gang med undervisning på de videre-
gående skolene. I vår har vi hatt fem dager med under-
visning på skolene i Tvedestrand, Grimstad og Arendal. 
Vi har møtt VGS 2 elever, voksengrupper og Menn i Helse.

I Arendal begynte dagen med en kort presentasjon av 
organisasjonen NORILCO av Stian Mørland, han fortalte 
på en enkel og lettfattelig måte om hva NORILCO er og 
hva vi jobber med. 

Dagen fortsatte med at Kjersti Birkeland, Marit Thoresen 
Moi og Stian Mørland fortalte elevene sine sykdoms-
historier og om det å leve med stomi. De ufarliggjorde 
stomien på en fantastisk måte, og man kan jo ikke bli 
annet enn imponert over hvor åpne og ærlige historiene 
var. Elevene viste stor interesse og mange av de hadde 
ikke møtt pasienter med stomi ennå, så masse god 
læring var det virkelig for dem. Når vi får tre ulike historier 
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Siden sist
AUST-AGDER

Helsefagarbeider-elever 
lærer om stomi

Tekst og Foto NORILCO Aust-Agder

lærer vi også at alle lever med stomien på sin måte, det 
er ingen felles mal for «livet med stomi».
Etter en liten pause var det tid for å se på et skift og 
stell av stomi med Kjersti Birkeland. 

Kjersti Birkeland (utdannet sykepleier) som pleier å ha 
hovedinnlegget mener at det er viktig at elevene skal få 
se en stomi før de skal ut å treffe pasienter med stomi.
Kjersti er jo bare fantastisk, hun forklarte enkelt og 
informativt om stell av stomi. Elevene fulgte godt med 
og for mange var det første gang de så en stomi. Å 
dele noe så privat med et auditorium fullt av masse 
ungdommer og noen voksne er ikke mindre enn imponer-
ende. Tusen takk Kjersti!!

Seminaret ble avsluttet med at elevene fikk en innføring 
i stomiutstyr og hjelpemidler av Gunn Eikland, ansvarlig 
Sykepleier hos Boots. 

Alt i alt noen vellykkede timer med høyt læringstrykk, 
og det er ingen tvil om at å se det de skal lære om på 
ordentlig er svært lærerikt for oss alle, både elever og 
lærere. 

Vi sees igjen neste skoleår!

Fra Venstre lærer Inka Wold, Lærer Linn Andersen, Stian 
Mørland, Kjersti Olaug Birkeland, Marit Thoresen Moi, lærer 
Stine Sundheim og Gunn Eikland fra Boots

BERGEN

NORILCO Bergen arrangerte sommertur til Stavanger 
helgen 17. til 19. juni. Vi var 29 personer som satte oss 
på bussen fredag formiddag.  Været viste seg ikke fra 
sin beste side, det regnet hele veien, men siden vi skulle 
sitte i buss gjorde det ikke så mye.  Det ble litt pause fra 
busskjøring med to ferger på veien. På fergen ble det 
tid til å spise, prate og gjøre nødvendige ærender.

Vi bodde sentralt i Stavanger. Hotellet var fint, med god 
mat og ikke minst med en koselig bar i 14. etasje der en 
hadde flott oversikt over store deler av byen.

Lørdag våknet vi til fint vær, sol og litt vind. Det passet 
bra siden vi skulle ha uteaktiviteter denne dagen. Etter 

Sommertur til Stavanger

Tekst og Foto Wenche Bjørnarøy
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en innholdsrik frokost var det tid for å bevege seg. Vi 
var så heldige å få en av medlemmene i Sør-Rogaland til 
å vise oss byen. Kåre Thomsen tok med seg en gruppe 
på 13 personer, på byvandring i gamlebyen og havne-
området. Det var fartøyvernets dag i forbindelse med 
frivillighetsåret den helgen og det var mange båter ved 
kai. En av båtene var det fredede kystruteskipet MS 
Rogaland, der fikk de komme om bord. Tilbakemeldinger fra 
de som var med var at Kåre hadde mye god kunnskap 
om byen og at de var veldig takknemlige for at han 
tok seg tid til dette en lørdag formiddag, så tusen takk 
Kåre.  De som ikke var med på guidet tur, brukte dagen 
på egenhånd for å se Stavanger.

Kl. 17 gikk båten ut til «Flor og Fjære» som var hoved-
målet for helgen. «Flor og Fjære» er et privat familie-
landsted åpent for forhåndsbestilte besøk om sommeren. 
Mange av oss hadde hørt om denne plassen og at det 
var flott der ute. Men ord og bilder kan ikke beskrive 
det som var der, det må oppleves. Vi ble møtt av en 
hyggelig ung mann med stor kunnskap om stedet, og 
han guidet oss i en time. Deretter var det 3-retters 
middag i Jungelhuset. Etter middag kunne vi gå rundt 
og se på egenhånd før det var båt tilbake til byen.

Søndag våknet vi igjen til regn, men siden vi skulle hjem 
etter frokost gjorde ikke det så mye.  Så gikk turen 
hjem samme vei som vi kom. Det var en erfaren og 
stødig sjåfør og turen hjem gikk fint.

Det kom mange fine tilbakemeldinger om turen. Og 
som en av deltakerne, må jeg si at det er alltid kjekt å 
reise på tur med NORILCO-medlemmer. 

HEDMARK

NORILCO Hedmark på tur

Tekst og Foto Kjell Erik Andersen

Avdeling Hedmark hadde planlagt medlem-
stur til Trysil sommeren 2020, men Korona 
satte en stopper for det. Helga 12. -14. august 
var det endelig tid for å gjennomføre turen.

33 medlemmer tok plass i turbussen fra Hamar Bussreiser. 
De fleste hadde vært på tur sammen før, men noen 
nye ansikter var å se. På tradisjonelt vis stoppet vi på 
første rasteplass etter siste påstiging for å fortære 
turkomiteens medbragte lunsj, og ikke aller minst slå 
av en prat. Årets rasteplass var i Søre Osen, i enden av 
idylliske Osensjøen. Turen gikk så videre til Sälen – ikke 
for å ake på ski, men proviantering av diverse. På turen 
til Sälen innledet Svein weekendens store hjernetrim, 
turens quiz.

«Målet» for helga var Trysil, hvor vi tok inn på Hotel 
Radisson Blu Resort. Hotellet var bra, og vi vendte oss 
fort til at vi kom inn i 4. etasje – uten å bruke stige og at 
det var en trapp ned fra resepsjonen til 3.etasje.
Etter å ha inntatt en deilig buffetmiddag koste vi oss 
utover kvelden i deilig sommervær utenfor hotellet.
Hovedmålet for turen var Kanalspelet på Støa. En fore-
stilling om livet rundt Støa kanal.
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I 1851 begynte A/B Mölnbacka-Trysil å kjøpe opp grunn 
i Støa. Først bygde de garden Gustavsberg i 1854. Året 
etter startet utgravinga av en kanal fra Ljøra (like ved 
Søgarden Støa) og opp til Flersjøen, over 3 km lenger 
sør og 13 meter opp i terrenget. For å oppheve nivåfor-
skjellen ble to tømmerspill bygd i kanalen, det ene nede 
ved Ljøra, det andre 800 meter lenger oppe i kanalen. 
Kanalen var ca. 2,5 meter bred. Tusenvis kubikkmeter 
masse ble flyttet med hjelp av spade, hakke, spett og 
trillebår. Arbeidet med graving og bygging av tømmer-
spillene kunne bare utføres i den frostfrie perioden og 
tok fire år. Anlegget, med garden Gustavsberg, hadde 
kostet 100 000 kroner da det sto ferdig høsten 1858. 
1859 ble første driftsåret, og fløtinga pågikk hver sommer 
til 1901. En flott forestilling som ga oss et innblikk i 
arbeidsfolks kår for 170 år siden.

Avdelingens leder, Inger Johanne, ledet kveldens hygge-
stund med informasjon om avdelingen og aktivitetene 
før vi tok innspurten på turens quiz. Selv de som hadde 
søkt hjelp på Google fikk seg noen overraskelser. 
Premieringen av rette svar var vanskelig – da alle rettet 
sine svar – derfor bestemte leder seg for å heller gi nye 
medlemmer på turen en oppmerksomhet.  
Etter noen gode historier og et inntektsbringende 
lotteri gikk vi til middag. Også lørdag kveld ble tilbragt 
utenfor hotellet. Vi var litt i tvil – hadde vi havnet i Trysil 
eller på Tenerife? Et alle tiders vær med god temperatur 
gjorde sitt til at vi koste oss på utsiden av hotellet også 
denne kvelden til det var tid for å legge seg. 

Kulturprogrammet fortsatte på søndag. Etter noen mil 
på grusveg gjennom Trysil og Våler Finnskog ankom vi 
Gravberget Kirke. Kirken ble gitt av Borregaard AS som 
gave til befolkningen i bygda Gravberget. Borregaard 
Skoger eier omtrent alt av skog i området, og de fleste 
som bodde i Gravberget jobbet tidligere for firmaet. 
Kirken er av (bladet, red. anm.) «Life» kåret til et av de 
ti mest særpregede kirkebygg i verden.
Kirken er formet som et grantre, og er en slags moderne 
stavkirke. Arkitekt bak kirken er Magnus Poulsson som 
kanskje er mest kjent for å ha tegnet Oslo rådhus. Han 
sa følgende om kirken: «I sitt uttrykk skal det være noe 
opphøyet over et guds hus. For innerst inne bærer det i 
seg alle tiders og slekters drøm om en himmel.» 

Kirken er spesiell på mange måter. 
På alteret står skulpturen Maria med barnet, skapt av 
Arnold Haukeland. Slike madonnafigurer er vanlige i 
katolske kirker, men Gravberget kirke skal være den 
eneste lutherske kirke med et slikt symbol på alteret. 
Guiden, Ine Marie Kørra ga oss på en engasjende måte 
informasjon om alle sider av historien om Gravberget Kirke.

Turen gikk videre til Risberget samfunnshus hvor vi 
spiste lunsj før Bjørg Risberg tok oss med til Risberget 
kirkesal og informerte om bakgrunn og bruk av bygget. 
Risberget kirkesal på Finnskogen (i Våler kommune) 
ble bygget i 1862 og sies å være den eneste i sitt slag 
her i landet. Selve bygget ligner et vanlig toetasjers hus 
bortsett fra takrytteren, eller klokkehuset, som det 
kalles på menighetens nettside.  I 1. etasje er — eller 
rettere sagt var — Risberget gamle skole samt leilighet, 
mens selve kirkesalen, med 60 plasser, er i 2. etasje. 
Både lokalet og inventaret er noe endret opp gjennom 
årene. Klokkehuset kom til i 1899,  og kirkeklokken noen 
år senere. Alterbildet er en kopi av Tidemands bilde av 
Jesu dåp i Trefoldighetskirken i Oslo. Bildet ble malt av 
Helene Gundersen og avduket i 1925.  Døpefonten er 
åttekantet og kalkformet. 

En stor takk til lokalbefolkningen som gjorde sitt til 
at «grenda» ble et minneverdig stopp for oss. Uten 
frivilligheten stopper Norge sies det – og her bar det 
virkelig preg av stor entusiasme av frivillighet. 

Kilde: Wikipedia

NORDLAND

Sommertur til Drag i 
Hamarøy kommune

Tekst og Foto Else Lindvig

16. juni 2022 arrangerte NORILCO Nordland en dagstur til 
Drag i Hamarøy kommune. Med på turen var medlemmer 
både fra Narvik, Hamarøy, Sørfold, Steigen, Fauske og 
Bodø. Ved ankomst til Drag, en gang ut på formiddagen, 
ble vi ønsket velkommen til Arran Lulesamisk senter av 
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direktør ved Arran, Lars Magne Andreassen og vi fikk en 
liten innføring i driften av senteret. Arran er et nasjonalt 
lulesamisk senter, som inneholder lulesamisk barnehage, 
museum, språksenter og forskningsavdeling. I tillegg har 
samiske institusjoner som NRK Sápmi og Sametinget 
kontor der. Lulesamisk er et av de tre offisielle samiske 
språka i Norge, sammen med sørsamisk og nordsamisk. 

Etter en god lunsj fikk vi omvisning på Arran, av en 
engasjert direktør som tok oss med på en reise i Lule-
samisk historie, og understreket betydningen av å ha et 
nasjonalt senter som tar vare på, og utvikler lulesamisk 
språk og kultur. Tusen takk til Lars Magne Andreassen, 
både for omvisning og joik. 

Etter besøket på Arran dro vi til Kirkegammen, som 
ligger vakkert til ved Dragsvannet. Kirkegammen på 
Drag ble vigslet av biskop Tor B. Jørgensen i 2015, og 
er den eneste av sitt slag i Norge. I Kirkegammen ble vi 
ønsket velkommen av prest Rolf Steffensen og kateket/
medvandrer Andrine Eivik, som har sitt virke i Lulesamisk 
område. En lydhør forsamling var samlet rundt bål-
plassen i Kirkegammen, med bålkaffe og kaker. Rolf 
Steffensen og Andrine Eivik ledet samtalen om samisk 
kultur og levesett, på en svært god og engasjerende 
måte. Et par innslag med nydelig joik av Andrine Eivik, 
satte oss skikkelig i stemning, og fikk oss til å reflektere 
over den kunnskapen vi hadde fått i løpet av dagen. 
Tusen takk til Arran og vertskapet i Kirkegammen for 
en minnerik dag. 

Programmet for dagen ble avsluttet med middag på 
Markens Grøde Spiseri, Hamarøy hotell. Turen hjem 
gikk med buss eller egen bil. 

Tusen takk til turkomiteen som besto av Rolf Steffensen, 
Kate Wiik og Laila Liland. 

NORDMØRE

NORILCO Nordmøres 
sommeravslutning

Tekst Janny Elgsaas

Som sommeravslutning dette året ble det en tur med 
buss. Denne gang gikk turen til Sunnmøre og den nye 
Nordøyveien. Med medlemmer og flere venner var vi 
43 personer som ble med. Dag Olav Halle og Asbjørn 
Hoset var sjåfører.

Vi startet fra hurtigbåtkaia i Kristiansund kl. 08.00 om 
morgenen. Turen gikk over Averøya der vi tok på de 
som skulle være med derfra. Videre over Atlanterhavs-
veien og til Molde der vi tok ferge over til Vestnes. På 
Vestnes tok vi turen via Tomrefjorden og til Vatne og 
Brattvåg. Denne dagen hadde vi sol, men nordavinden 
var kraftig og tok godt tak. Nå var det tid for en stopp 
og kaffepause. I Brattvåg var det et spisested på senteret 
og der fikk vi kjøpe det vi ville ha å spise etter eget valg. 
Etter en times pause  var det tid for å gå på bussen og 
kjøre til vårt reisemål, Nordøyveien.

Det er mange fine plasser der ute som de fleste av oss 
ikke hadde besøkt tidligere. Det er mye veiarbeid der 
enda, så det ble mange stopp og venting. På grunn av 
kald vind ble det ikke mulighet til å gå ut og se seg rundt.

Tilbaketuren gikk via Brattvåg til Vatne og mot Ørskog-
fjellet. Her ble det servert middag på Ørskog Fjellstove. 
Vertskapet kom ut og ønsket oss velkommen. Her ble 
det servert Elgkarbonader med tilbehør og kaffe med 
karamellpudding til dessert. Etter en lang middags-
pause var det tid for å gå på bussen for å fortsette 
turen hjem. Også nå gikk turen via Molde og over 
Atlanterhavsveien og Averøya der våre passasjerer 
derfra gikk av.

Peter takket våre sjåfører og alle som var med på turen 
og ønsket oss alle en god sommer.

OPPLAND

15.juni hadde vi en fin tur til Ringebu. Vi var først innom 
stavkirken. Der hadde vi guide som fortalte om den. 
Etterpå var vi en tur på prestegården og fikk se både 
kunst av barn og også av diverse andre kunstnere. Til 
slutt var det middag og sommeravslutning på Dale 
Gudbrands gård på Hundorp. Vi var 9 personer.

Tekst og Foto Torbjørn Furland
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SUNNMØRE

Aktiviteter i Sunnmøre
våren 2022

Tekst og Foto NORILCO Sunnmøre

Etter 2 år med fravær av medlemsaktiviteter hadde vi 
stort behov for å komme i gang med møtevirksomhet 
igjen, og vi valgte å starte med årsmøte i mars. Møtet 
ble holdt på Thon hotell Moloveien i Ålesund, og i alt 19 
medlemmer møtte.

Det er hele tiden en utfordring å finne aktiviteter som 
ivaretar både nye og «gamle» medlemmer, og årsmøte-
saker er ofte ikke det som fenger mest.  Men vi hadde 
litt av hvert på agendaen denne lørdagsettermiddagen. 
Først fikk sykehusapoteket i Ålesund presentere seg. 
De har to sykepleiere knyttet til egen stomiavdeling i 
apoteket. De hadde tatt med det nyeste av stomiutstyr og 
kommende sommers bademote for stomi- og bryst-
kreftopererte. Det var mulig å prøve badedrakter og 
annet badeutstyr for de som hadde lyst til det.  Etter 
lunsj og årsmøtesaker hadde vi fått kreftsykepleier Else 
Karin Kjerstad til å holde et innlegg. Hun snakket om ak-
tiviteten av stomioperasjoner på Ålesund sykehus, hvilke 
typer og hyppighet. Det var stor interesse for dette 
emnet og hun gav seg god tid til å svare på alle spørsmål.

Neste medlemsaktivitet ble gjennomført i starten av 
juni og var lagt til Finnøy Havstuer på Harøya utenfor 
Ålesund.  Dette hotellkomplekset er tett knyttet til 
et badeland, og dette var litt av «baktanken» med at 
sykehusapoteket presenterte bademoter på årsmøtet.  
Ofte kan stomiopererte være usikre på hvordan det er 
å dusje og bade i offentlige basseng og det kan være lettere 
når man er flere i samme båt.  Dette gikk i alle fall helt 
fint og vi hadde en koselig ettermiddag i bassenget 
sammen med øvrige hotellgjester og lokale badere. 
Kvelden ble avsluttet med en utsøkt tre retters middag.

VEST-AGDER

NORILCO Agder Vest til 
museumsstedet Næs Jernverk

Tekst og Foto Svend Johansen

Endelig var de fleste restriksjonene borte, og vi kunne 
dra på tur igjen!

Vår årlige gratistur gjenoppstod som dagstur til Tvede-
strandsområdet. Etter noen avmeldinger var vi 23
personer som reiste. Bussen startet i Lyngdal for å få 
med folk vestfra. Været var strålende fint og varmt.

Guiden vår, Dag Lindeland Ellingsen kjente vi fra før, og 
som oppvokst på stedet hadde han en masse detalj-
kunnskap om stedet og prosessene. Vi fikk gå overalt, 
og fikk studere alle prosessene. Fra innkjøring av malm, 
trekull og kalk til de to masovnene, og videre til fersking 
av jernet og til hammerverket. Han fortalte også om 
historien til stedet, fra Jacob Aals tid og fremover. Vi 
fikk et inntrykk av arbeidsforholdene lenge før HMS 
kom inn i bildet. Men også av at stedet var et meget 
populært sted å finne seg jobb på, og at det bidro til 
utvikling i området.

Og sannelig kom vi også over noen forskere som holdt 
på å tenne i en jernvinne. Det er en slik leirovn som man 
fyrer kraftig i, og tilsetter malm etter hvert. Resultatet 
er en porøs «kake» som kan bearbeides videre til jern. 
De ga oss en god innføring i denne eldgamle teknikken 
som ble brukt i Jernalderen rundt om i Norge.

Så ble det kaffe og fri spising av verkets spesialitet: 
Munker.

Deltagerne så ut til å være svært så fornøyde med 
turen og godværet.
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VESTFOLD

Medlemstur
til Bolærne 

Tekst og Foto Styret, NORILCO Vestfold 

27. juni gikk turen til Bolærne - en øygruppe i Ytre Oslo-
fjord utenfor Nøtterøy. Vi tok Bolærne-båten ut kl. 
15:30 og hjem igjen ca. kl. 20:00 

Det var et godt oppmøte med 3 voksne og 5 barn. I 
forkant av denne turen var også NORILCO Telemark 
invitert med, de møtte med fire personer. 

Til tross for det kraftige regnværet som dukket opp på 
turen var folk fornøyde, noen av barna hærte seg til og 
med ned i vannet for å bade. 

Vi fikk en guidet omvisning, noe avkortet på grunn av 
regnet, men med interessant historie om Bolærne. 
Hamburgertallerken ble servert i kafeen før avreise.

TROMS

Styret i NORILCO Troms har nå drevet café i Kreft- 
foreningens lokaler i Tromsø. Den ble startet på en 
café i et møtesenter etter forslag fra Anita Holmstrøm 
som er medlem av styret. Lisbeth Dyrstad og jeg møtte 
opp, og vi satt og ventet på besøk i et par timer, men 
ingen dukket opp. Da kom jeg på at det tidligere under 
Kirsten Fjellstad sin styreperiode 20 år tilbake, hadde 
hun café i kreftforeningens lokaler i Grønnegata. 
Lisbeth ble i fyr og flamme, og som den handlingens 
person hun er, ringte hun fluksens til Brage Sollund i 

Kreftforeningen, og sannelig fikk hun aksept for å starte 
opp med caféen der. Det har gått sakte fremover, men 
det blir stadig flere som kommer innom og nå har vi to 
i styret som først kom innom caféen. Begge er dyktige 
damer og en berikelse for oss i styret.

Caféen ble startet opp ut fra et ønske om å bli bedre 
kjent med våre medlemmer. Som kjent er det mange 
av oss som sliter med diverse kroppslige problemer og 
da kan det være godt å få kontakt med andre som sliter 
med de samme tingene. Tidligere var NORILCO aktiv 
både på Finnsnes og Harstad, og der kunne det ha vært 
naturlig å ha NORILCO caféer. Men da de som da var 
aktive la inn årene, var det ingen som ville overta.
Vi fra styret i NORILCO Troms trer gjerne støttende 
til om det er interesse for å etablere NORILCO caféer 
rundt om i fylket, det ville vi bli glade for. Jo mer aktivitet 
desto flere fornøyde medlemmer.

Jeg vil personlig berømme to likepersoner som tar 
av sin fritid og lager en kosestund der medlemmene 
får kaffe og noe å bite i, der vi utveksler erfaringer og 
lærer av hverandre.

Stor takk til Anita og Lisbeth som trofast stiller opp 
for å glede andre i en ellers travel hverdag. Til avslut-
ning ønsker jeg alle en riktig god dag videre, vi har mye 
til felles vi i NORILCO så håper å treffes på NORILCO 
caféer i Troms fylke

Tekst Annie Johansen, Leder i NORILCO Troms 

TROMS

Det var med forferdelse og vantro at vi mottok dødsbud-
skapet om Bjørg Evjen, vår sekretær i NORILCO Troms.
Bjørg ble medlem av NORILCO i 2018 og engasjerte seg 
i vår forening, og hun ble valgt til nestleder før korona-
pandemien gjorde det vanskelig å opprettholde aktivitet 
i foreningen. Som nestleder ledet hun årsmøtet meget 
profesjonelt, på vegne av en da syk leder.
Noe senere ble hun valgt til sekretær i distriktsavdelingen, 
og med sine rutiner og lange erfaring ved bruk av 
internett var hun en stor ressurs for NORILCO Troms. 
Referater fra møter kom som regel fra Bjørg samme 
dag som møtet ble holdt, eller neste dag.

Bjørg var professor, historiker og forfatter. Hun 
skrev bøker som omhandlet 2.verdenskrig, holdt foredrag 
om krigstiden, og hadde forsket mye på barns forhold 
under krigstiden. Bjørg var en meget kunnskapsrik 
dame, ansatt på universitetet i Tromsø.

Bjørg hadde et meget behagelig vesen, men var noe 
reservert i forhold til hennes tid utenom NORILCO.

Vi i styret i NORILCO Troms har mistet et aktivt 
medlem som etterlater et stort tomrom i vår forening, 
vi minnes og tenker på henne hver dag.

For styret i NORILCO Troms, Leder Annie Johansen   
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SØR-ROGALAND

Fra Nordkapp til Arendal
i rickshaw

Tekst og Foto Asgeir Ravndal

Som en del av frivillighetens år ble sykkelturen 2022 
arrangert i perioden 21 mai til 15 august. Det ble syklet 
fra Nordkapp til Arendal i rickshaw, en syklist med 2 
passasjerer foran. Hvert fylke fikk hver sin uke, 30. juni 
til 6. juli stod Rogaland for tur. 

Via FFO og Frivillighetssentralen ble frivillige lag og 
organisasjoner i fylket oppfordret til å stille med stand 
for å presentere seg og sine aktiviteter. NORILCO Sør-
Rogaland tok oppfordringen, og 3. juli stilte vi på stand 
på Randabergfjellet i Randaberg kommune. Denne 
søndagen var det seks sykler i sving hvor blant annet 
ordfører og kommunedirektør var blant syklistene.

Det var mange nysgjerrige innom standen vår, også 
helsepersonell. Spesielt den lokale hjemmetjenesten 
var veldig interessert i vårt arbeid og de fikk med seg 
en del informasjonsmateriell som de skulle videreformidle 
internt. Det viser at vårt arbeid er viktig.

I klassisk rogalandsk sommervær serverte den 
lokale sanitetsforeningen saft og lapper til de tilstede-
værende, mens Randaberg Seniordans hadde danseopp-
visning, typisk nok avbrutt av et kraftig regnskyll. Etter 
en times tid var arrangementet ferdig, og nye syklister 
entret syklene og satte i gang med neste etappe. 

Håvard Jektnes (nestleder) og Asgeir Ravndal er klar for 
innsats. Foto: Cicel Aarrestad

Syklister på vei opp til Randabergfjellet Foto: Asgeir Ravndal

50-årsjubileum
i Sør-Rogaland

Tekst og Foto NORILCO Sør-Rogaland

Den 30. april 2022 var det endelig klart for en 
høytidelig feiring av NORILCO Sør-Rogaland 
sitt 50-års jubileum. Arrangementet var lagt til 
Clarion Hotel i Stavanger. 

Æresmedlem Jorunn Movoll og Roy Farstad

SØR-ROGALAND



NORILCO Sør-Rogaland ble stiftet 19. februar 1972. 
Det var påmeldt 58 deltakere, inkludert æresmedlemmer, 
spesielt inviterte og ikke minst representanter fra 
NORILCO sentralt.

Styreleder i NORILCO Sør-Rogaland, Cicel Aarrestad 
ønsket alle hjertelig velkommen, og gav ordet videre til 
toastmaster Glenn Nevland som gjorde en flott innsats 
gjennom hele kvelden. Æresmedlem Jorunn Movoll var 
kveldens hovedtaler, og trakk linjer tilbake i historien.  
Det ble ellers hilsener fra FFO, LMF, NORILCO sentralt, 
SUS/LMS ungdomsforeningen, nordfylket, og takketaler 
til alle som har gjort en spesiell innsats for foreningen 
den siste tiden.

Av disse vil vi spesielt trekke fram stomisykepleier Anne 
Viola Fjelde fra SUS. Hun ble velfortjent utnevnt som 
æresmedlem i Norilco Sør-Rogaland. Anne Viola har 
gjort en betydelig innsats for stomipasientene i Rogaland 
gjennom mange år, med drift av stomipoliklinikk, be-
hjelpelig med å etablere stomisykepleierutdanning og 
ikke minst finansiering av disse godene. Hun har også 
bidratt med god informasjon, veiledning i stomistell og 
har en kreativ tilnærming til. å løse utfordringer som 
kan oppstå. Vi henger oss på Anne Viola sitt motto – 
«det enkleste er ofte det beste».

Det ble også et stemningsfullt musikkinnslag fra Tor 
og Maria Kvammen, som gjorde godt i sjelen til kultur-
hungrige festdeltakere.

Avslutningsvis må vi også nevne at vi fikk servert nydelig 
mat og drikke, og daglig leder Roy Farstad fra NORILCOs 
administrasjon var kveldens takk for maten-taler. Og der-
etter ble det endelig anledning til å prate sammen igjen. 

Styret i NORILCO Sør-Rogaland vil rette en hjertelig 
takk til alle deltakerne. Takk for at dere bidro til en flott 
jubileumsfeiring.

Guri og Anne-Karin 

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

Norengros setter dine  
behov og forventninger 
i fokus

VI TILBYR:

• Rask og enkel bestilling

• Fraktfri levering hjem  
 på døren

• Informasjon og veiledning  
 ved personlig fremmøte  
 eller pr. telefon

• Opplæring og produktinfo

• Produktnyheter og  
 vareprøver

• Ansatte med  
 helsefaglig bakgrunn

• Medarbeidere med  
 taushetsplikt og stort  
 fokus på diskresjon

• Vi samarbeider med  
 store anerkjente  
 leverandører

www.norengros.no/ 
blaresept

Helse Annonse blåresept 100x297 Stolpe.indd   1 17.01.2019   10:14
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Det er naturlig å starte et opphold med et livs
mestrings   kurs «Kreft – hva nå?» (trinn 1) som er 
diagnosespesifikt, deretter kan videre opphold (trinn 
2) tilpasses ift tid og spesifikke tema. Familiekurs har 
fokus på barnas behov, mestring og støtte fra andre 
barn og unge i samme situasjon. 

Kursene ledes av godt kvalifisert helsepersonell  
som er fast ansatt ved senteret. Spesialister på ulike 
fagfelt er tilknyttet Montebellosenteret, og er viktige 
bidragsytere i spesifikke kurs.

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

Hvordan søke?
Opphold og reise betales av det offentlige, gjennom 

folketrygden, med unntak av en mindre egenandel 
(kr 1232 pr uke for pasienter, og kr 826 pr uke for 

pårørende). Søkeren fyller selv ut et søknadsskjema.
Fastlege eller sykehuslege fyller ut «legeerklæring, 

garanti og regning» og dokumentasjon for pårørende 
som blir med på kurset. 

Søknadsskjema og søknads veiledning finnes på 
vår hjemmeside montebellosenteret.no

«KREFT – HVA NÅ?» 
MAGE-, TARMKREF T

 Kurs 41A-22 14.–21. okt
 Kurs 7A-23       17.–24. febr

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

Montebellosenteret tilbyr unikt  
kursopphold for de som har eller 
har hatt kreft og for pårørende
Alle kursopphold har fokus på livsmestring. Gjennom erfaringsutveksling, 
kunnskapsformidling, og sosiale og fysiske aktiviteter får kursdeltakere  
innsikt i hvordan de kan mestre sine utfordringer, og hva som kan  
være mest hensiktsmessig for veien videre i livet.

OSLO

30+ gruppa på Peppes Pizza

Det ble en hyggelig aften for de 12 fremmøtte på 
Peppes Pizza på Storo denne ettermiddagen. 
Det dukket opp et par ukjente fjes og de ble godt tatt 
imot av de mer kjente. Alle ble stappmette og praten 
varte og rakk i passe høyt volum og tempo.
Vi gleder oss til neste Pizza-samling for 30+ gjengen 
den 1. November og håper flere nye og gamle medlem-
mer melder seg på til dette.

Medlemstur til Hadeland 
Glassverk og Kistefos Museum 
18 Juni 2022. 

NORILCO Oslo arrangerte heldagstur og det var ca. 15 
forventningsfulle medlemmer som møtte opp på Oslo 
bussterminal 09.45 denne lørdagen. 

I flott buss med en meget serviceminded sjåfør, ble 
vi fraktet til Hadeland Glassverk hvor vi fikk god tid til å 
vandre rundt og se på forlokkende tilbud av både glass 
og forskjellig innbydende saker.  Der kunne friste med 
honning og vafler samt mye lakris og karameller. 
Det ble servert herlige og store rundstykker og kaldt og 
godt drikke til reisefølget, før ferden gikk videre til Kistefos 
Museum som ligger i umiddelbar nærhet av glassverket. 

Ved ankomst Kistefos Museum ble vi møtt av en 
guide som ga oss et lite innblikk i Kistefos sine flotte 
skulpturer og litt om historien rundt museet. 

Medlemsmøte med baguetter 
og quiz

Vi ble alle enige om at Kistefos Museum alene kvalifiserte 
til et nytt besøk - med en lengre guidet tur. Denne gang 
holdt det med det som ble gjennomført, og vi var alle 
sultne og slitne da vi ankom Mortens Kro godt utpå 
ettermiddagen for å bli servert en aldeles nydelig 
middag - kalvestek - og det har vel aldri vært så stille 
rundt et NORILCO-bord som da vi stappet i oss gode 
porsjoner av middagen. Etter en deilig dessert og en 
kaffekopp vendte vi snuta mot Oslo bussterminal igjen 
og vi takker alle fremmøtte for en super tur. 

Takk til Solveig som tok jobben som reiseleder på 
strak arm og loset oss trygt gjennom denne flotte dagen. 

OSLO

OSLO

10. mai var det duket for medlemsmøte på Oppsal sam-
funnshus med quiz og baguetter, samt litt informasjon 
rundt Coloplast sine produkter. 

Det ble ikke all verden av oppmøte, men de 12-15 
medlemmene som kom skapte hyggelig stemning rundt 
bordene. Vi koste oss med baguetter og til og med en 
kake som Jorid hadde bakt for anledningen.  

Denne gang hadde vi Lena Brenden fra Coloplast som 
viste oss det nye innen stomiutstyr etter ulike behov. 

Dette er noe vi alle drar nytte av, fersk eller erfaren 
stomist. Eller likeperson for den sakens skyld. Godt å 
friske opp kunnskap! 

Praten gikk lett og ledig, og til slutt hadde vi en 
utrolig spennende quiz som et par av styremedlemmene 
hadde laget. Dette ble det moro ut av, meget jevnt og 
til slutt fikk vi fikk også et vinnerlag. "De unge", som de 
kalte seg vant med knappest mulig margin og de vant 
hvert sitt gavekort, og som dere kan se på bildet, ble 
dette meget godt mottatt av vinnerlaget. 

En stor takk til styret for hyggelig stund.

Tekst og Foto Stig Atle Eriksen



Det er naturlig å starte et opphold med et livs
mestrings   kurs «Kreft – hva nå?» (trinn 1) som er 
diagnosespesifikt, deretter kan videre opphold (trinn 
2) tilpasses ift tid og spesifikke tema. Familiekurs har 
fokus på barnas behov, mestring og støtte fra andre 
barn og unge i samme situasjon. 

Kursene ledes av godt kvalifisert helsepersonell  
som er fast ansatt ved senteret. Spesialister på ulike 
fagfelt er tilknyttet Montebellosenteret, og er viktige 
bidragsytere i spesifikke kurs.

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

Hvordan søke?
Opphold og reise betales av det offentlige, gjennom 

folketrygden, med unntak av en mindre egenandel 
(kr 1232 pr uke for pasienter, og kr 826 pr uke for 

pårørende). Søkeren fyller selv ut et søknadsskjema.
Fastlege eller sykehuslege fyller ut «legeerklæring, 

garanti og regning» og dokumentasjon for pårørende 
som blir med på kurset. 

Søknadsskjema og søknads veiledning finnes på 
vår hjemmeside montebellosenteret.no

«KREFT – HVA NÅ?» 
MAGE-, TARMKREF T

 Kurs 41A-22 14.–21. okt
 Kurs 7A-23       17.–24. febr

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

Montebellosenteret tilbyr unikt  
kursopphold for de som har eller 
har hatt kreft og for pårørende
Alle kursopphold har fokus på livsmestring. Gjennom erfaringsutveksling, 
kunnskapsformidling, og sosiale og fysiske aktiviteter får kursdeltakere  
innsikt i hvordan de kan mestre sine utfordringer, og hva som kan  
være mest hensiktsmessig for veien videre i livet.
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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 hver-
dager. 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   

Likepersonskurs
Tid: 21. - 23. oktober  
Sted: Park Inn, Gardermoen

For mer informasjon om de ulike arrangementene, 
se norilco.no.

Våre distriktsavdelinger følger til enhver tid retningslinjer 
fra Folkehelseinstituttet. På grunn av eventuelle endringer 
fremover, oppfordres det til å holde kontakt med våre loka-
lavdelinger direkte for nærmere informasjon om gjennom-
føring av ulike aktiviteter. 

NORILCO AGDER VEST

Onsdagsturer i Baneheia 
Tid: kl. 11:00
Sted: Svartjønn, parkeringsplassen

Uansett vær! Ta med godt tøy, mat og drikke. Turene er 
varierte, lette å gjennomføre, og varigheten er inntil 2 timer. 
Likepersoner er med.

NORILCO AKERSHUS

Tur til Åler Gård 
Tid: 26. november. 

SENTRALT

LOKALT

NORILCO AUST-AGDER

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 tlf.: 916 12 862 om du vil være med.

NORILCO BERGEN 

Kafétreff  
Tid: Første tirsdag hver måned, kl. 13.- 15.
Sted: Krohnhagen Kafe og veksthus, Kong Oscars gaten 54, 
Bergen. Ingen påmelding

Medlemsmøte   
Tid: 20. oktober - kl 18:30
Sted: Hotel Terminus, Bergen
Tema på medlemsmøtet: Fremtidsfullmakt. Alvorlig sykdom 
kan gjøre at du i fremtiden trenger hjelp. 
Oppretter du fremtidsfullmakt, kan du selv bestemme at 
den/de du stoler på, skal ivareta dine interesser den dagen 
du ikke klarer det selv. 
En advokat fra Kreftforeningen kommer denne kvelden og 
snakker om fremtidsfullmakt 
Som vanlig enkel servering og en liten utlodning.  
Påmelding innen 14. oktober bergen@norilco.no evt til 
Eli 92 45 54 39

Julebord
Tid: 3.desember
Sted: Augustin Hotel, Bergen – påmeldingsinformasjon 
kommer senere 

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

Ring oss hvis du trenger en prat! Gudbjørg: 951 20 619, 
Wenche: 917 85 621

NORILCO DRAMMEN 

Medlemsmøte 
Tid: 27. september kl.18:30
Sted: Medi Buskeruds lokaler i Rosenkrantzgata 11, Drammen. 
Møtet styres av Medi Buskerud.

Medlemsmøte 
Tid: 25. oktober kl. 18.30. 
Sted: Helseveksts lokaler i Vinjesgate 10, Drammen. 

Vi får besøk av kreftkoordinator i Drammen, Anne Gun 
Agledal, som prater om sin jobb og svarer på spørsmål.

LOKALT
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LOKALT

NORILCO DRAMMEN 

Medlemsmøte 
Tid: 29. november kl. 18.30
Sted: Sted: Helseveksts lokaler i Vinjesgate 10, Drammen. 
Julemøte med åpen butikk hos Helsevekst. 

NORILCO NORD-ROGALAND

Medlemsmøte 
Tid: 25.oktober kl.19.00
Sted: Havnaberg Frisklivssentral og Seniorsenter, 
Haraldsgaten 226.

Velkommen til nytt medlemsmøte , sosialt samvær og faglig 
tema. Denne gangen har vi fått med oss den sprudlende Aud 
Wullum fra utstyrsleverandøren Welland med utstyr og ny-
heter innen stomiutstyr. Det vil bli servert kaffe og smørbrød, 
og selvsagt har vi utlodning. Ta gjerne med en liten gevinst.

Til deg som ikke har vært på møter før, ta turen innom, 
bli kjent med andre som er i samme situasjon som deg, få 
tips vedrørende utfordringer i hverdagen. Ta gjerne med en 
venn eller pårørende. Er du medlem eller ikke, spander noen 
timer på deg selv, Velkommen!

NORILCO OSLO

Sommertur
Tid: 18. juni kl. 10.00-19.00 
Sted: Kontakt NORILCO Oslo for mer informasjon.

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.

Formiddagstreff
Tid: 17. oktober kl. 11.- 13. 
Sted: Garborgsenteret, Bryne. Møt opp til hyggelig og sosialt 
samvær over en kaffe- eller te-kopp (som vi spanderer).

For alle aktiviteter, se www.norilco.no

   
LOKALT

For alle aktiviteter, se www.norilco.no

Bandasjistmøte 
Tid: 26. oktober kl. 18:30 -21:30 
Sted: Folkets Hus i Løkkeveien i Stavanger.

Det vil bli gitt en kort innføring av hva den enkelte kan tilby 
med 5 min. innlegg fra hver bandasjist. Det er lagt inn god 
tid til å se på produktene og snakke med bandasjistene om 
ulike løsninger. Det er greit å parkere i St. Olav om du kommer 
med bil. Pga. enkel servering må vi be om påmelding til: 
Berit Grassdal, tlf. 99270807 
eller på e-post til sor-rogaland@norilco.no

NORILCO VESTFOLD

Overnattingstur (under planlegging)
Tid: Tid: 21.-23. oktober

Julemøte
Tid: 1. desember

NORILCO ØSTFOLD

Rettigheter repr. fra NAV
Tid: 25. oktober kl 18:30
Sted: Odd Fellow, Sarpsborg, 1.etg.

Julemøte 
Tid: 25. november kl. 18:30
Sted: Odd Fellow, Fredrikstad

Gevinster til utlodning på møtene mottas med takk.
Ta gjerne kontakt med oss på møtene eller ring noen i styret 
hvis du lurer på noe. Vi er der for deg.

NORILCO TROMS

Kaffetreff 
Tid: Fra kl. 11- 13.00
Sted: Kreftforeningens lokaler i Grønnegata, Tromsø, 

Velkommen skal dere være.
Lisbeth Dyrstad og Anita Holmstrøm, Likepersontjenesten 
For alle aktiviteter, se mer på www.norilco.no 



Pasient- og pårørendeopplæring 

Pasient- og pårørendeopplæring er en rettighet for de som lever med langvarige,  
kroniske sykdommer og funksjonsnedsettelser.  
Se mer informasjon på www.sykehuset-innlandet.no 

 
MESTRINGSKURS FOR STOMIOPERERTE OG PÅRØRENDE I 
HEDMARK OG OPPLAND 
 
Sykehuset Innlandet HF Lillehammer og Hamar, kirurgisk og medisinsk avdeling, 
arrangerer høsten 2022 kurs for pasienter som er stomioperert. Kurset går over to 
dager på Hamar sykehus.  
En pårørende per deltaker er hjertelig velkommen! 
 
Hensikten med kurset er at pasienter og pårørende skal få mer informasjon og økt 
kunnskap. Det blir muligheter til å dele erfaringer med pasienter og pårørende i 
samme situasjon. 
 
Tid: Tirsdag11/10-22 og Tirsdag 18/10-22. 
         
Sted: Sykehuset Innlandet SI Hamar,» Gamle sykehjemmet» 2. etg (heis) 
Psykiatrisk møterom, inngang fra Skolegata / Hornsgate rett ovenfor Frikirken 
(ikke sykehusets hovedinngang) 
 
Kurset arrangeres i samarbeid med «Mage – tarmforbundet», «NORILCO (Norsk 
forening for stomi, reservoar og mage - og tarmkreft)» og «Kompetansetjeneste for 
pasient- og pårørendeopplæring (KPPO)». Kurset er forankret i Lov om 
spesialisthelsetjenesten § 3-8, om opplæring av pasienter og pårørende. 
Følgende faggrupper vil delta på kurset: Kirurg, sosionom og stomisykepleier.  I 
teamet deltar en likeperson fra «Mage – tarmforbundet «og «NORILCO»  
 
Egenandel på kr. 375,- for begge dagene, inngår i egenandelskortet. Pårørende 
betaler ikke.  
Deltakere har rett på fri fra arbeid for å delta på kurset. 
Reiseutgifter dekkes på samme måte som til polikliniske timer. Se 
Pasientreiser Helsenorge.no eller ring 005515.  
Ved spesielle behov som f.eks. matallergier eller tekniske hjelpemidler, gi 
beskjed ved påmelding.  
 
Påmelding sendes til: 
Kontorleder: Hanne Berntsen SI Hamar. Tlf: 62537365 / 90236367. Mail: 
hanne.berntsen@sykehuset-innlandet.no. 
Påmelding senest:30/9-22. 
 
Det serveres kaffe, te, frukt og lunsj begge dager. Programmet finner du på 
baksiden. 
 
Eventuelle spørsmål vedr. kurset kan rettes til stomisykepleierne: Hamar:Turid 
Kalberg turid.kalberg@sykehuset-innlandet.no Tlf.62 53 74 58.Lillehammer: Grete 
Bergum Storsveen grete.bergum.storsveen@sykehuset-innlandet.no Tlf.480 18 
421.Gjøvik: Kjersti Pedersen Runden kjersti.pedersen.runden@sykehuset-
innlandet.no Tlf: 61157011 
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Pasient- og pårørendeopplæring 

Pasient- og pårørendeopplæring er en rettighet for de som lever med langvarige,  
kroniske sykdommer og funksjonsnedsettelser.  
Se mer informasjon på www.sykehuset-innlandet.no 

 
 
MESTRINGSKURS FOR STOMIOPERERTE OG PÅRØRENDE 
 I HEDMARK OG OPPLAND  
 
PROGRAM 
 
KURSDAG 1.    11/10-22 
 
10.00 - 10.45 Presentasjon av kursholdere og deltagere 
                      Presentasjon av KPPO, Mage-Tarmforbundet og Norilco 
                      Forventninger til kurset 
10.45 – 10.50 Pause 
10.50- 11.30 Årsaker til anleggelse av colo- og ileostomi v/gastrokirurg  
11.30 - 12.00 Årsaker til anleggelse av urostomi v/ Urolog /stomisykepleier  
12.00 - 12.30 Lunsj 
12.30 - 13.15 Trygderettigheter v/sosionom Solveig Heim 
13.15 - 13.25   Pause 
13.25 - 14.10 Stomistell/sårbehandling v/stomisykepleier Grete B. Storsveen 
14.10 - 14.20 Pause 
14.20 - 14.50 «Å leve med stomi». 
                      Erfaringsutveksling i grupper for opererte og pårørende. 
14.50 - 15.00 Oppsummering av dagen 
 
 
KURSDAG 2.    18/10-22 
 
10.00 - 10.15 Velkommen til ny kursdag 
10.15 - 10.45 Å leve med stomi v/stomiopererte (NORILCO) 
10.45 - 11.15 Fortsettelse temaet «Leve med stomi» v/ stomispl. Turid Kalberg   
11.15 - 11.25 Pause 
11.25 - 12.15 Kost og stomi v/stomispl. Turid Kalberg 
12.15 - 12.45 Lunsj 
12.45 - 13.45 Demonstrasjon av stomiutstyr v/stomispl. 
                      Grete Bergum Storsveen/Turid Kalberg. 
13.45 - 14.00 Pause 
14.00 - 14.30 Vi fortsetter med temaet fra første kursdag: «Å leve med stomi». 
                      Erfaringsutveksling i grupper for opererte og pårørende. 
14.30 - 14.45 Oppsummering av erfaringsutveksling. Evaluering.  
14.45 - 15.00 Avslutning 
Dialog og erfaringsutveksling vektlegges begge dagene. 
Forandringer i programmet kan forekomme. 
 
Velkommen til hyggelig kurs! Hilsen Turid Kalberg ,Grete Bergum Storsveen og 
Kjersti Pedersen Runden. 
 
 

KU
RS

N
O

RI
LC

O

39



Som kunde hos oss får du:
1. Enkel bestilling, på nett eller telefon
Registrer deg på homecare.no eller ring vårt 
 kundesenter på 23 37 66 00. 

2. Gratis hjemlevering
Bestill både stomiprodukter, legemidler og andre 
apotekvarer - alt på et sted!

3. Høy faglig kompetanse
Vi har 4 stomisykepleiere og over 40 sykepleiere med 
god kompetanse på stomi som kan hjelpe deg med 
 utfordringer, spørsmål og tilpasning av stomiutstyr.  

4. Personlig oppfølging
Vi hjelper og veileder kundene våre daglig via fysiske 
 møter, telefon eller digitale kanaler. Vi har også et
godt samarbeid med landets sykehus og poliklinikker.

5. Stomiklubben
Medlemmene får unike fordeler som blant annet 
velkomstpakke, 30% rabatt på apotekvarer* og ekslusiv 
tilgang til Facegruppe med stomisykepleier.

Meld deg inn i Stomiklubben og få:
• Velkomstpakke
• Tilgang til lukket Facebook-gruppe
• 30 % rabatt på apotekvarer*
• Personlig råd og veiledning av stomisykepleier 

Scann koden

5 grunner til å bestille stomiutstyret 
ditt hos Boots HomeCare 

FOR BESTILLING
Registrer deg som bruker på homecare.no  
eller ring oss på 23 37 66 00

*Gjelder kun lagerførte handelsvarer (ikke legemidler) og sammen 
med kjøp av stomiutstyr. Kan ikke kombineres med andre tilbud.

Din bandasjist og apotek
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MEDLEMSFORDELER

Advokattjenester
Som medlem får du hos Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell 
følgende tjenester:

• NORILCOs medlemmer gis 1 time gratis konsultasjon 
 over telefon, e-post eller møte
• Medlemmene gis fri adgang til advokatfirmaets kurs 
 og foredrag
• Medlemmer og organisasjonen gis medlemspris på 
 advokattjenester til kr. 1500,- eks. MVA per time

E-post: pk@klovfjell.no • Telefon: 22 17 74 00
Nettside: klovfjell.no

Hotellavtale gjennom Funksjonshemmedes 
Fellesorganisasjon
FFO har i dag hotellavtaler med tre landsdekkende 
kjeder, som gir en god dekning i hele landet: 
Scandic, Nordic Choice og Thon Hotels. 

Avtalene med Scandic og Nordic Choice gjelder 
i hele Skandinavia, mens Thon Hotels har hoteller i 
Norge og Belgia. 

For FFOs medlemsorganisasjoner betyr dette gunstige 
priser på overnatting, kurs og konferanser. 

For deg som medlem i en av FFOs organisasjoner betyr det at 
du får rabatt på overnatting også når du reiser privat. Formålet 
er å kunne dekke FFOs medlemmers behov, ikke minst i dis-
triktene. Det vises til nærmere omtale om de enkelte kjedene 
angående rabattsats, bestillingsrutiner og rabattkoder.

Foruten gunstige priser, har hotellavtalene FFO inngår som 
intensjon å gjøre hotellene mer tilgjengelige for funksjons-
hemmede og kronisk syke. Hotellavtalene kan benyttes av 
FFOs medlems-organisasjoner og deres medlemmer, fylke-
slag, tillitsvalgte, ansatte i FFO og besøkende til FFO.

For å oppnå de beste betingelsene lønner det seg å booke 
tidlig.

Hvordan booke hotell?

Nordic Choice hotels
(du må oppgi FFOs avtalekode "CH14660")
Telefon: 22 33 42 00
Telefax: 22 40 13 90
Åpningstider: Mandag-fredag 08.00-17.00
E-post: booking@choice.no
Kurs og konferanse: meet@choice.no
Nettsider: www.choice.no

Scandic Hotels 
Scandic Hotels www.scandichotels.no/ffo  
Du kan nå oss enten på telefon, e-post eller bestille selv på en 
enkel måte via FFOs eget område på websiden, hvor book-
ingkoden allerede er registrert www.scandichotels.no/ffo

Telefon: 23 15 50 00 
Åpningstid: 08:00-20:00 mandag til fredag, 
10:00-15:00 lørdag og 12:00-18:00 søndag
E-post for bestilling av Kurs og konferanser: 
meeting@scandichotels.com 

Rabatt på digital hudlegetjeneste
Som medlem får du 10% rabatt på den digitale hudlege-
tjenesten Askin

Vi er en norsk spesialisthelsetjeneste innen hud. Våre 
hudleger gir deg spesialistkonsultasjon og e-resepter helt 
digitalt og rett til mobilen.

Slik kommer du enkelt i gang:
1. Last ned appen Askin på din smarttelefon eller bruk 
 nettleser www.askin.no

2. Gjør en konsultasjon

3. Legg inn medlemskoden NORILCO. Medlemmer av 
 NORILCO får 10% prisavslag

4. Du får svar fra hudlege rett til din mobil, med eventuell 
 e-resept

Askin appen i Apple App Store
Askin appen i Google Play Store

Nettside med mer informasjon og priser: Askin.no



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
Hege Elisabeth Almaas • 916 01 501 • hege@norilco.no

Foreldregruppen
Stine F. Nilsen • 97760514 • stine.f.nilsen@hotmail.com

NULeder
Ingalill Arnsen Kristensen • 477 09 961
ingalill@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
Reidar Weihe • 90 86 66 92
reiwei51@gmail.com

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
Kristine Pettersen • 958 03 862
finnmark@norilco.no
Lisbeth Sollunn • 472 38 795
lisbethsollunn@gmail.com

HEDMARK
Inger Johanne Heggelund • 951 82 661
inj-gun@online.no
Wenche Th. Rønningen
917 33 462 / 975 28 815

NORDLAND
Laila Liland Sandbakk • 992 35 737
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 • 929 91 839
oslo@norilco.no   
Jorid Haavardsholm • 992 69 815
lpt.oslo@norilco.no

ROMSDAL
Annlaug Årflot
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 Hebenes • 918 75 043
sor-rogaland@norilco.no 

SØR-TRØNDELAG
Hege Almaas • 916 01 501
sor-trondelag@norilco.no
Camilla Askim • 901 74 825
askim.camilla@gmail.com

TELEMARK
Hilde Øvrebø
355 36 291 / 997 90 003
hilde@ovrebo.net
Marit O. Lien • 930 01 938
mapelien@frisurf.no

TROMS
Annie Johansen • 458 66 152 
sanniejohansen@gmail.com 
Lisbeth Dyrstad , 909 76 346 
lisbeth.dyrstad@hotmail.com 

VEST-AGDER
Svend Ole Johansen • 952 70 698
vest-agder@norilco.no 
Arne Håland • 913 15 398
arnehaal@gmail.com

VESTFOLD
Bjarne Lnageland • 994 89 342 
bjarne.langeland@hotmail.com
Harald Hovland • 905 89 926 
hovlane@online.no  

ØSTFOLD
Liv Jorunn Skjelfoss • 900 66 220
liv_skjelfoss@hotmail.com
INGEN BESØKSLEDER
/*

* Kontakt distriktsleder der likepersons-
 leder ikke står spesifisert

Postboks 78, Sentrum • 0101 Oslo Besøksadresse: Kongens gate 6, 0153 Oslo

Distriktsleder      Likepersonleder

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

KONTAKTINFO

LIKEPERSONSTELEFON:

TAST 2



Avsender: NORILCO, Pb. 78 Sentrum, 0101 OSLO
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Livskvalitet

Helse
Hjelpsomme

Lokale
butikkerTillit

Blåresept

Tid til deg

Fagkompetanse
Trygghet

Landsdekkende

Banda
Lykke
NærhetNettbutikk Kvalitet

Det
lille ekstra Fleksibilitet

Frisk

Omsorg

Fokus

O F F E N T L I G  G O D K J E N T  H E L S E F A G H A N D E L

Helt alvorlig!
Du skal ikke akseptere sår hud og lekkasjer.
Det er viktig med god og nær kontakt med din bandagist.
Vi i Banda har butikker over hele landet med ekspertise  
innen bruk av stomiutstyr.
Er du ikke kunde av oss i dag, ta kontakt med oss.

Oversikt over våre butikker finner du på banda.no


