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SOM BYTTET TIL DEN MODELLERBARE 
TEKNOLOGIEN, FORBEDRET HUDEN. 86% AV NYE BRUKERE BEVARTE 

HUDEN HEL OG FRISK. 95%

DET ENESTE DU 
TRENGER Å KLIPPE 
BORT ER BEKYMRINGEN.  
Med våre modellerbare plater 
kan du rulle deg til god tetning. 

ConvaTec Moldable Technology™ HudplaterHudplater

SOM BYTTET TIL DEN MODELLERBARE 
TEKNOLOGIEN, FORBEDRET HUDEN. 86%

ConvaTec sin unike Moldable 
Technology™ er bygget opp 
av trelags-laminat. 

PATENTERT REBOUND 
MEMORY TECHNOLOGY™

Materialet følger stomiens bevegelser 
til enhver tid. 

LEAK-LOCK™

Maksimal lekkasjekontroll ved at 
materialet sveller opp og legger seg som 
en beskyttende krage rundt stomien. 

SITTER GODT
Kleber skånsomt og sikkert på huden.

2

1

3

Våre modellerbare hudplater beskytter huden. Klinisk studie har vist at 
teknologien forebygger og forbedrer hudirritasjon rundt stomien. 

Følg oss på sosiale medier    ConvaTec Norge    convatecnorway

Stomipleie

Kontakt oss 
for vareprøver

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

convatec.com

www.convatec.no

Reference: 1. Maria Teresa Szewczyk, MD, PhD; Grazyna 
Majewska, RN, ETN; Mary V. Cabral, MS, FNP-BC, 
CWOCN-AP; and Karin Holzel-Piontek, RN; The Effects 
of Using a Moldable Skin Barrier on Peristomal Skin 
Condition in Persons with an Ostomy: Results of 
a Prospective, Observational, Multinational Study, 
Ostomy Wound Management 2014;60(12):16–26.
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STYRELEDER JANE HALVORSEN
E-post jane@norilco.no

Kjære leser

Hva hadde skjedd om ikke NORILCO var her for deg? 
Dette spørsmålet stiller jeg ofte til meg selv. Hver dag job-
ber NORILCO for at du skal få en litt bedre hverdag, enten 
ved å være en samtalepartner, gi deg en sosial møteplass 
eller kanskje det jeg brenner mest for, endre politikk. Hver 
dag opplever vi at våre rettigheter må kjempes for. Hva 
hadde skjedd om ikke NORILCO var der og jobbet for å 
stoppe endringene? Hva hadde blåreseptordningen vært 
om hver av en av oss skulle kjempet alene? For å være ær-
lig så tror jeg ikke det hadde vært så nært bra som i dag. 
En høy felles seriøs stemme som NORILCO er for våre 
medlemmer gjør at vi blir hørt når det vi protesterer, eller 
jubler, på endringer som kommer. 

I denne utgaven kan du lese litt om det som skal skje og har 
skjedd siden sist utgave av NORILCO-Nytt. Internasjonalt 
har vi deltatt både på europeisk møte og nordisk møte. Vi 
er alle preget av situasjonen som er og har vært i Ukraina. 
Som organisasjonen har vi ønsket å bidra med det vi kan. 
Dessverre har vi måttet stå på sidelinjen som så mange 
andre å følge grusomhetene. Man føler seg så hjelpeløs 
når man ikke kan bidra. Det var både tøft og rørende når 
man på europeisk møte får en direktesendt hilsning fra vår 
søsterorganisasjon i Ukraina. De takket for støtten de har 
fått. Situasjonen er i skrivende stund prekær.  

Dette er min siste leder i NORILCO-Nytt. Når du leser 
dette er jeg inne i mine siste dager, eller gått av som leder 
for denne fine organisasjonen. Etter 7 år i hovedstyret 
ønsker jeg nå å gi stafettpinnen videre til nye krefter. Det 
har vært en reise med oppturer og nedturer. Jeg har lært 
så utrolig mye og møtt så mange fantastiske mennesker. 

Utviklingen som har vært her den siste tiden har vært stor. 
Det interessepolitiske arbeidet som gjøres i NORILCO 
mener jeg er noe av det viktigste. Jeg håper de som over-
tar denne organisasjonen også ser viktigheten av dette 
arbeidet. Det er din fremtid jeg, NORILCO og du som 
medlem jobber for.  

Det er mange som gjør en stor innsats for at personer 
med stomi skal ha en bedre hverdag. Ute i distriktsavdelin-
gene har de vært hindret til fysisk aktivitet de siste årene. 
I distriktsavdelingene finner vi mange 100 frivillige som er 
med på å skape arenaer for at vi skal møtes. Det er kjekt 
å se at det igjen blomstrer med aktivitet og medlemmene 
igjen møtes fysisk og ikke bare gjennom en skjerm. Tusen 
takk for samarbeidet gjennom årene.   

Takk for alle opplevelser og samarbeid ute i distriktsav-
delingene. Ekstra kjekt er det å høre avdelinger rapportere 
om mange nye fjes som møter opp. Jeg oppfordrer gamle 
travere til å invitere de nye inn i samtalen. Få de til å sette 
seg ved ditt bord. Du har mye å bidra med for at alle skal 
trives i denne organisasjonen.  

For siste gang ønsker jeg dere god lesning.
Tusen takk for meg.  

Varme klemmer fra Jane  
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Nordisk møte
til Reykjavik på Island 

I mars reiste Ronny, Ingalill og Camilla fra styret i NORILCOs Ungdom, og Jane og 
Annlaug fra hovedstyret i NORILCO til Reykjavik på Island, for å delta på Nordisk møte 
(NOA). Tanken på å endelig kunne reise, og ikke minst det å få møte våre søster- 
organisasjoner i Norden igjen var stor stas. Vi gledet oss masse til å utveksle 

erfaringer, møte nye og kjente, og til å også få oppleve litt av Island.   

Tekst Ronny, Camilla, Ingalill, Jane og Annlaug  foto Ingalill og Annlaug

Under møte i mars var det deltakere fra både Finland 
(FINILCO), Norge (NORILCO), Danmark (COPA) og 
Island (ISILCO), hvor det denne gangen var styret i 
ISILCO ved leder Jon Porkelsson som var vertskap. 

Fredagen besto av at vi gikk ut for å spise etter alle 
hadde ankommet Island. De voksne reiste til Jon og var 
samlet der. Ungdommen reiste på restaurant i sammen. 
Denne kvelden var fin for å bli kjent, og begynne erfar-
ingsutvekslingen. 

Programmet på lørdagen startet med at vi alle presen-
terte oss, og ble kjent med hverandre og gav en opp- 
datering om hva som har skjedd og hva som skjer videre. 
Vi gikk også igjennom hvordan alle markerte Verdens 
stomidag i 2021, og dette markertes ulikt fra land til 
land. Både blant annet via internett, videoer, artikler 
mm. Vi fikk vist vår nettside, og snakket om hvordan vi 
også markerte vårt jubileumsår. Det var spennende å 
lære, samt høre hvordan våre søsterorganisasjoner 
jobber, både med likheter og nye ideer. En fellesnevner 
var at Covid-19 har satt stor stopper for fysiske aktivi-
teter i den perioden det var restriksjoner, men at det 

heldigvis begynner å ta seg opp igjen nå. Det er viktig 
å utveksle erfaringer, slik at vi kan lære av hverandre 
på tvers av landene, samt utvikle nye ideer og tanker i 
organisasjonsarbeidet. 

Det ble også diskutert hva som er viktig å ta med av 
temaer videre, både på Nordisk og Europeisk møter 
med våre søsterorganisasjoner. Her ble det tatt opp 
både det å sette av tid til å bli kjent, lære av hverandre, 
faglig innhold og oppdateringer som skjer på blant 
annet stomiutstyr og faglig utvikling av operasjoner og 
annet innen mage og tarm. 

Under NOA møtet hadde Jon, lederen i ISILCO og 
president i EOA en fremvisning av turen de hadde til 
Zimbabwe. Vi fikk høre hvordan to flinke damer holder 
åpent et kontor laget av to containere, hvor dem deler 
ut utstyr og informasjon til stomiopererte. Han fortalte 
om arbeidet de gjør, og om historiene han får høre 
under tiden der. Det var en rørende og lærerik presen-
tasjon, og man sitter igjen med et enda større engasje-
ment innen organisasjonsarbeid. 

«Dette var mitt første NOA møte, og jeg må bare si at jeg satt igjen med både 
mye mer lærdom av hvordan våre søsterorganisasjoner jobber. Jeg sitter igjen 
med mange gode samtaler, utveksling av erfaringer og det å få være med en 
slik engasjert gjeng som brenner for det samme – for en tur og opplevelse! Jeg 
er stolt over å få være en del av NORILCO og våre søsterorganisasjoner» 

        Camilla
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Med Henning i spissen tok danskene fra COPA oss med på tur på fredagen. De tok oss først med en tur til Perlan’s Wonders of 
Iceland. Vi fikk oppleve å gå gjennom rekonstruert ishule, og ikke minst fikk vi oppleve Nordlyset Planetarium show. I behagelige 
bakoverlente stoler fikk vi bli med på en reise på himmelen over oss om det arktiske fenomenet Aurora Borealis. Fantastiske 
farger og nydelig musikk og fortellinger om det vi så. Etterpå fikk vi se litt av sentrum i Reykjavik. På Island kostet forresten 
bensinen 299,99 kr literen. Heldigvis for dem var det i Islandske kroner.

Vi avsluttet turen med en tur til Blue Lagoon på søndagen. For en opplevelse for oss alle!



Vi fikk også snakket om Moldova og vårt samarbeid 
med dem. NORILCO har blitt utfordret til å hjelpe 
Molda med videreutvikling av deres stomiforening. 
Per i dag har Bulgaria har allerede et godt samarbeid 
med dem, og de vil være behjelpelige med tolking og 
forståelse av hva de trengs hjelp med. Det er viktig for 
NORILCO ikke vi gjør noe som Bulgaria mener er deres 
oppgave i det eksisterende samarbeidet. Vi har vært i 
dialog med dem nå om veien videre. 

Det ble også tatt opp ved Jon om hvordan stomiop-
ererte blir møtt i sikkerhetskontrollen og ved flyreiser. 
Det ble snakket om å få til et nordisk samarbeid med 
søsterorganisasjonene om informasjon ut til sikker-
hetskontroller og flyplasser. Da med informasjon om 
alt i fra medisinsk utstyr på turen, hvordan man blir 
møtt gjennom sikkerhetskontrollen, kroppskanning/
visitering, hva vi bør ha rett til å ta med om bord i flyet 
og viktigheten av å ha med seg alt nødvendig medi-
sinsk utstyr i håndbagasjen. Vi jobbet i grupper under 
møtet for å komme frem til gode løsninger og ideer 
for hvordan komme frem til et felles samarbeid innen 
dette viktige temaet. Alle ideer til dette ble skrevet ned, 
for å kunne arbeide med det videre med det. 

Etter flere timer med organisasjonsarbeid og lange 
gode samtaler, fikk vi også litt tid til å oppleve Island 
og være sosiale med de andre. Under middagene gikk 
praten lett, og vi fortsatte både erfaringsutveksling og å 
prate om våre organisasjonserfaringer fra land til land. 
Det var en engasjert gjeng som brenner for det samme 
innen organisasjonsarbeid. 

Det var gøy å også få være litt turister å se litt av Island 
mellom organisasjonsarbeidet og NOA møte. Vi ønsker å 
takke for en fin tur til Island – ett annerledes og vakkert 
land (selv om været ikke var helt med oss alle dagene). Og 
takke vertskapet i ISILCO for et fint og informativt møte! 

«På NOA møte i Reykjavik Island gikk vi 
blant annet igjennom hva de forskjellige 
landene har foretatt seg siden forrige 
møte, det var lærerikt å se samarbeidet 
vi har bygd opp gjennom disse årene». 
   Ronny

*

*«Det var en fin og lærerik tur til 
Reykjavik. Mange gode samtaler og 
koselige stunder».  Ronny

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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Dine rettigheter
ved pasientreiser 

Har du vært til behandling, kan du søke om å få stønad til reisen
Trenger du tilrettelagt transport, kan du ha rett til å få en rekvirert reise.

Tekst Jacqueline Blum Mikula Kilder Helsenorge.no / Pasientreiser.no

Vi er så heldige at sykehusbehandling i Norge ikke 
koster noe. Vi har også gode ordninger for transport 
til og fra offentlig godkjent behandling, men informas-
jonen om ordningene når kanskje ikke godt nok frem til 
akkurat de som har behov for det.

Pasientreiseforskriften
Alle som fyller kriteriene i pasientreiseforskriften har 
rett til å få dekket transportutgifter hvis det er mer enn 
10 kilometer til behandlingsstedet, og hovedregelen er 
at pasientene selv gjennomfører reisen og søker om 
refusjon digitalt gjennom Helsenorge.no i etterkant. 
Søknaden må sendes inn senest seks måneder etter 
behandlingsdatoen. Dokumentasjon av oppmøte er 
ikke lenger nødvendig, da informasjonen hentes opp 
gjennom systemet i helsenorge.no.

Om du kjører tog, buss eller bruker egen bil er ikke viktig 
så lenge reisen er under 300 kilometer. Utgiftene til 

reisen dekkes uansett med et fast beløp per kilometer. 
Hvis reisen overstiger 300 kilometer vil du få dekket 
utgifter tilsvarende billigste offentlige transportmiddel 
på strekningen. Pasienter som ikke har frikort, må også 
betale en egenandel for reisen hver vei. Reiser under 10 
kilometer eller som ikke koster mer enn lokal minste-
takst blir ikke refundert.

All informasjon om pasientreiser og tilrettelagt trans-
port for pasienter ledsagere og pårørende finner du på 
helsenorge.no.

Pasientreisekontor 
Det er idag 17 lokale pasientreisekontor i Norge. For 
å få hjelp til å bestille en pasientreise eller avklare be-
hovet for spesiell transport, kontakter du ditt nærmeste 
pasientreisekontor. Å reise med rekvisisjon betyr at 
pasientreisekontoret organiserer reisen for deg, og 
velger det transportmiddelet som er mest hensiktsmessig. 



PA
SI

EN
TR

EI
SE

R
N

O
RI

LC
O

10

Noe vente- og saksbehandlingstid må påregnes, og når 
det er mulig, reiser flere pasienter sammen. Du betaler 
kun egenandel for reisevei hvis du ikke har fritaksgrunn 
eller frikort.

Planlegg reisen
Når du mottar innkallingsbrevet fra helseforetaket du 
skal til, kan du begynne å planlegge reisen.

Kontakt pasientreisekontoret
Pasientreisekontoret har veiledningsplikt, og hjelper 
deg også med bestilling av tilrettelagt transport 
eller fly. Ved spørsmål om utfylling av 
reiseregningsskjema, dekning av 
reiseutgifter eller bestilling av din 
pasientreise, kan du kontakte 
ditt lokale pasientreisekon-
tor. Ringer du 05515 blir du 
satt over til riktig pasient-
kontor.
 
Rekvisisjon for til-
rettelagt transport
Tilrettelagt transport er 
behovsprøvd, og de som 
mottar dette tilbudet 
skal av medisinske årsaker 
ikke kunne reise kollektivt 
eller kjøre egen bil til behan-
dling. Rekvisisjon for tilrettelagt 
transport gis i utgangspunktet som 
et unntak, og kan være transportmidler 
som helsebil, helseekspress eller også drosje.
Pasienter som selv kan komme seg til og fra behandling 
trenger ikke rekvisisjon på tilrettelagt transport. Dette 
bidrar til bedre økonomi for helseforetakene, og til en 
bedre tjeneste for de som virkelig trenger tilrettelagt 
transport.

Samtykke for Pasientreisers tilgang til  
opplysninger
For å kunne søke digitalt om å få dekket reiseutgifter 
må du først samtykke til at Pasientreiser kan slå opp 
noen av dine opplysninger i registrene for primær- 
helsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Du velger 
selv hvilket transportmiddel du reiser med til behand-
ling. Hovedregelen er at du får dekket reisen din med 
en standardsats per kilometer, uansett hvilket tran-
sportmiddel du har brukt.

Egenandel og satser
Satsene du får dekket ved pasientreiser, og egenandelen 
du selv må betale, fastsettes årlig av Stortinget, og 

gjelder for det året reisen ble gjennomført. Egenandeler 
må betales ved hver pasientreise og for hver vei. O 
Har du frikort så slipper du egenandel, men reiser i 
forbindelse med fritt behandlingsvalg, inngår ikke i 
grunnlaget for frikort.

Søker du elektronisk kommer refusjonen 
raskere på konto
Ved å logge deg inn etter reisen, kan du søke elek-
tronisk om å få dekket pasientreiser til og fra offentlig 
godkjent behandling. Du må ha bankID, Buypass eller 

Commfides for å kunne logge inn og søke digitalt. 
Hvis du må søke om dekning av reise med 

papirskjema finner du informasjon, 
veiledning og reiseregningsskjema 

på Helsenorge.no

Kost og overnatting
Du kan ha rett på godt-
gjørelse for utgifter til 
mat og overnatting når 
du har vært på reise til 
eller fra behandling.

Kan jeg ha med 
meg noen?

Mange pasienter ønsker 
å ha med pårørende eller 

ledsager til behandlingsstedet. 
Disse kan i visse tilfeller få 

dekket reisen.

Klage på vedtak om pasientreise 
Du har rett til å klage hvis du er uenig i vedtaket. Husk å 
kontakte pasientreiser.no om hvordan du går frem for 
å klage, de har veiledningsplikt. Hvis du ønsker å klage 
på et vedtak, må klagen sendes skriftlig og senest innen 
fire uker etter at du mottok vedtaket. Klager, klagers 
fullmektig eller verge må undertegne klagen, og du må 
vise til det vedtaket du klager på. Klagen må begrunnes, 
og du må nevne hvilken endring som ønskes fra det 
opprinnelige vedtaket.

Pasientreiser for utenlandske borgere
Utenlandske borgere har du ikke nødvendigvis rett til 
å få dekket reise til behandling. Det finnes imidlertid 
en rekke omstendigheter som kan gi rett til dekning 
likevel.

Om du kjører tog, buss eller 
bruker egen bil er ikke viktig 
så lenge reisen er under 300 
kilometer. Utgiftene til reisen 
dekkes uansett med et fast 
beløp per kilometer.

*



Godkjent på Helfolisten fra 01.01.22

Bestill gratis vareprøver på welland.no

NYHET!



SA
M

LI
N

G
N

O
RI

LC
O

12

30+ samling 2020 
En samling med fokus på det sosiale, erfaringsutveksling, den gode samtalen og 
faglig innhold. Årets 30+ samling arrangeres 16.-18. september, og er i år lagt til Color 
Line Konferansecruise til Kiel 

Vil du møte mennesker som forstår hvilke utfordringer 
og seiere du har i hverdagen? Da er du velkommen til 
å søke om plass til NORILCOs 30+ samling! Dette er en 
samling for deg som er over 30 år og som føler at du er 
sånn ca. «Midt i livet».  Søknadsfrist 1. juni 
 
Programmet starter kl. 11.00 ombord på skipet, opp-
møte på Cruisekaia i Oslo 16. september kl. 10:30. 
 
Egenandel: kr. 1500,-* De som kan dele en dobbellugar 
får kr. 250,- i avslag per person. 

* Egenandelen inkluderer: 

• Tur/retur hjem – Oslo 
• Båtreise Oslo - Kiel tur/retur i 3-stjerners 

innvendig lugar  
• 2 x frokostbuffé 
• 1 x lunsjbuffé inkl 1 mineralvann, samt kaffe/te 
• 1 x 3-retters cruisemeny 
• 1 x eveningbuffé 

Lunsj i Kiel eller om bord på skipet lørdag, må hver 
enkelt ordne med og dekke selv.  

For å søke om plass må du: 

• Være medlem i NORILCO. Medlemskontingent skal 
være registrert betalt innen påmeldingsfristen, og du 
kan ikke ha utestående gjeld til NORLCO. 

• Ha gyldig reiseforsikring 
(Reiseforsikring gjennom kortselskap er ikke gyldig 
reiseforsikring ved gruppereise) 

• Ha gyldig pass 
• Være selvhjulpen, eller ha med ledsager som selv 

dekker sine kostnader. 

Vi har begrenset antall plasser: Medlemmer med diag-
nose eller operasjon blir prioritert. Ved ledig plass kan 
pårørende få delta. 

Endelig program blir sendt ut til de som har fått plass 
på samlingen. Det er obligatorisk å delta på det opp-
satte programmet i konferanserommet. All shopping 
og spabehandlinger med mere må foregå på fritiden. 

Vi håper du har anledning til å være med oss på en 
uforglemmelig opplevelse! 

Les mer på norilco.no og ta kontakt med følgende 
dersom du har noen spørsmål angående samlingen: 

• Annlaug Årflot, E-post: annlaug@norilco.no
 Mobil: 994 54 022 
• Katinka Hauge, E-post: katinka@norilco.no
 Mobil: 905 89 427 
• Marianne Wik Kolstad, marianne@norilco.no
 Mobil: 901 45 282 
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Anbud på stomiutstyr 
på sykehus

Sykehusinnkjøp har fått i oppdrag å lage en ny nas-
jonal kategoristruktur for medisinske forbruksvarer 
og stomiområdet til bruk i anbud i de fire ulike hel-
seregionene og underliggende helseforetak. Dette vil 
omfatte stomiutstyr som man får på sykehus etter man 
er nyoperert eller er innlagt på sykehus, men vil ikke 
påvirke poliklinikker da de bruker blåresepten til den 
enkelte pasient/bruker. 

NORILCO har ønsket å komme med innspill på dette, 
men har i skrivende stund ikke fått dialog med Syke-
husinnkjøp.

Krav til Sykehusinnkjøp
På lik linje med bransjeforeningen til produsenten 
Melanor mener NORILCO at anskaffelsene av stomi-
produkter til helseforetakene må ivareta helsefaglige 
behandlingsprinsipper, møte ulike stomioperertes 
individuelle behov og sikre spesialisthelsetjenesten et 
bredt tilbud av relevante og innovative produkter. Det 
må være mulig for sykehus og prøve ut nye produkter 
på sine pasienter.

Anbudskrav bør utformes slik at de sikrer individuelle 
valgmuligheter for de respektive helseforetakene, basert 
på en nøye tilpasset kategoristruktur med stor produkt-
bredde. Dette for å gjøre valgene mer rettet mot den en-
keltes pasienters/brukers behov. NORILCO håper de nye 
nasjonale kategoristruktur for medisinske forbruksvarer 
og stomiområdet er utarbeidet i tett samarbeid med 
fagpersonell da særlig stomisykepleiere og brukere. 

Ikke en pose til alle
Alle kropper er ulike. En pose og plate passer ikke til 
alle. Det er derfor viktig at helsepersonell har et bredt 
utvalg av produkter å velge mellom så de kan gi pasien-
tene det utstyret som best passer den enkeltes behov. 
Som nyoperert er man i en ekstra sårbar fase og dette 
må man hensyn ta. Fra bandasjistene oppleves det at 
utstyret man får på sykehuset også er det utstyret man 
beholder. Dette viser at utstyret man får bør være rett 
tilpasset for å hindre lekkasjer og annet ubehag.

Anskaffelsene og avtaleformene må være utformet slik 
at de både ivaretar pasientens individuelle behov, og 
kompetansen i den enkelte sykehusavdeling. 

NORILCO minner 
alle på at om de 
opplever ut-
fordringer med 
lekkasjer, eller 
har andre ut-
fordringer med 
stomien, bør de 
ta kontakt med 
en stomisyke-
pleier på sitt 
sykehus eller 
snakke med sin 
bandasjist for 
veiledning og 
hjelp.

*
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Europeisk digitalt møte
Palmehelgen var Den europeiske stomiforeningen (EOA) samlet til møte.

EOA er en felles organisasjon for organisasjoner som arbeider for rettigheter
til stomiopererte over hele Europa, Midtøsten og Nord-Afrika. Totalt 46

organisasjoner tilhører EOA. Programmet for helgen var innholdsrikt og lærerikt. 

Tekst Roy Farstad  Foto Jon Þorkesson

Ulikhetene store
I internasjonale møter som detter er det klart vi som 
sitter i Norden har et helt annet utgangspunkt enn det 
for eksempel er i Øst-Europa eller afrikanske land. I 
Norden har vi stort sett tilgang på stomiutstyr og har 
trygge leveringer når det trengs. I møter som dette 
kommer det tydelig frem forskjellene. Enkelte land 
kjemper for rettighetene for å få tilgang på stomiutstyr, 
mens andre kjemper for å få dekt utgifter til utstyr. 
Samtidig kommer det også klart frem at det er mange 
likhetstrekk.

Oppfølging hjelper
Norden skiller seg ut fra de andre landene i Europa. Vi 
har et godt utvalg av stomiutstyr og har et godt hel-
sevesen. Men selv om dette vet vi det er store svakheter 
også i Norge. Oppfølging av stomiopererte er for dårlig. 
Forskning presentert av M.G. Marini viser at personer 
som får oppfølging, opplæring også har en høyere 
livskvalitet. Dette vil også klare å holde personen lengre 
i jobb og har et aktivt liv presenterte A. Bondurri og M. 
Zamprogno. Så da kan man stille spørsmål om vi har råd 
til å ikke gi bedre stomiomsorg. Livskvalitet betyr alt for 
den enkelte det gjelder. Med andre ord. God oppfølging 
kan være forskjell på et yrkesaktivt liv og et liv i isolasjon. 
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Brukerområder:
I luften og ved tømming av posebytte

I ny pose og på klær ved lekkasje

Ynolens
Parfymefri Luktfjerner

Fås hos ledende 
apotek kjeder og  bandagister. 

- bidrar til livskvalitet
100%

Informasjon om bruk:

post@ynolens.no

Max 30⁰ helling 
ved bruk

Prosjekter på tvers av landegrenser. 
Et av EOA mål er å skape nettverk og prosjekter på 
tvers av landegrensene. I NORILCO har vi gjennom 
mange år hjulpet andre organisasjoner. En av våre 
styrker er oppbygging av organisasjonen og dialogen 
vi har med myndigheter, og vi lærer gjerne bort våre 
arbeidsmetoder. Som organisasjon er vi utfordret til 
å hjelpe Moldova til å styrke sin stomiorganisasjon, 
mens vi er i samarbeid med Tsjekkia. Sammen med 
Ilco i Tsjekkia skal vi gjennom prosjektet «Yes we can» 
vise at en som har stomi er mye mer enn en person 
med stomi. Vi gleder oss til å presentere dette for dere 
senere. 

En urolig verden
Vi er i en urolig periode nå i Europa. Vi er alle berørt av 
det som i dag skjer i Ukraina og er alle bekymret. Dette 
preget også EOA. Det var ikke mange tørre øyne når 
Inna Murtazina fra Ukraina holdt en takketale for all 
hjelp de har fått, særlig fra Danmark.
- Det oppleves uvirkelig å sitte i et møte hvor våre ven-
ner som kjemper for livet klarer å takke. De har svært 
begrenset tilgang på stomiutstyr og vet ikke hva som 
kommer frem i tid. De vet ikke om deres venner og 
stomikollegaer lever. De sitter i møte med oss og takker 
mens bombene faller rundt de, mens vi sitter med varme 
stuer og en varm kopp te. Ord blir så fattige, beskriver 
styreleder Jane Halvorsen som deltok på EOA.  

EOA 
Siste dag i EOA ble brukt til mer formelle avgjørelser. 
Da sto det vedtektsendringer og valg på agendaen 

blant annet. Norden har vært godt representert i 
EOA gjennom mange år, og to av de nordiske styrem-
edlemmene gikk nå ut av styret ette mange års innsats. 
NORILCO takker Henning og Marie for alt arbeidet de 
har gjort for personer med stomi over hele verden. 

Det var ikke 
mange tørre 
øyne når Inna 
Murtazina fra 
Ukraina holdt 
en takketale for 
all hjelp de har 
fått, særlig fra 
Danmark.

*
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Velkommen til
Familiesamling 2022

Samlingen arrangeres for barn med stomi, misdannelser 
eller sykdommer i tarm eller fordøyelsesorganer, og 
deres foreldre og søsken. Helgen vil bli fylt med erfarings-
utveksling, faglig innlegg, bade- og lekeland, og over-
raskelser. Vi i Foreldregruppa garanterer som vanlig mye 
moro! Samlingen er for barn i NORILCOs målgruppe 
opp til 18 år, deres foreldre, og søsken opp til 16 år. 

Samlingen starter kl.18.00 torsdag 8. september og pro-
gramslutt er ved lunsj ca. kl. 13.00 søndag 11. september.

Egenandel
Egenandel barn (under 18 år): Kr. 500,-
Egenandel voksne: Kr. 700,-

Egenandelen inkluderer opphold, måltider, tilgang til 
bade- og lekeland, og billigste reise til og fra samlingen 
for alle i familien. 

Det sendes ut en faktura med egenandel på e-post når 
man tilbys plass til samlingen. Betalt egenandel innen 
forfallsdato samt betalt kontingent for 2022 for alle 
deltakere over 15 år er en forutsetning for å få delta på 
samlingen. 

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

Reise
Hotellet ligger i Bjørnstadveien 20, Sarpsborg, og det er 
mulig å komme seg dit med både bil, buss og tog. 

Ved tilbud om plass vil du få tilsendt praktisk infor-
masjon om blant annet bestilling av flybilletter, som vi 
bestiller gjennom Reise og Konferanseservice. 

Påmelding
Påmeldingen er bindende, det vil si at betalte egen-
andeler ikke kan kreves refundert av NORILCO, men må 
søkes refundert gjennom den enkelte families reisefor-
sikring. Påse derfor at familien har gyldig reiseforsikring 
før påmelding. De som ikke har deltatt på samlingen før 
vil bli prioritert om det søker flere enn det er plass til.

Påmeldingsfrist er 1. juli. 
Søk om deltakelse på www.norilco.no

Vi gleder oss til å treffe nye og «gamle» medlemmer!

Med vennlig hilsen oss i foreldregruppa,  
Stine, Jan og Christina

Vi har den store glede av å invitere deg og din familie til årets familiesamling på 
Quality Hotel Sarpsborg torsdag 8. – søndag 11. september. 



Recognising Salts research 
into healthy peristomal skin

CONFIDENCE BE® For alt du vil bli

LEVERES NÅ OGSÅ 
MED SOFT KONVEKS 

HUDPLATE!

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 @SaltsHealthcare:    

James, 44, utsetter posen for mange påkjenninger – han 

løper, sykler og går på treningsstudio. For første gang i 

livet gir CONFIDENCE BE® ham valget mellom tre farger – 

svart, hvit og sand. Den glir diskret inn i ethvert antrekk 

og ser ikke ut som medisinsk utstyr. Derfor har James den 

selvtilliten han trenger til å gå med hva han vil og nyte de 

tingene som er viktige i livet.

JEG VIL BLI 
TILPASSET

® Registrert varemerke 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.

18888 Norway Conf Be A4 Ad James.indd   1 20/01/2022   11:40
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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

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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Ostomy Care
Healthy skin. Positive outcomes.

*Remois er en teknologi fra Alcare Co., Ltd.  

Før bruk, vennligst les pakningsvedlegget for informasjon om tiltenkt bruk, kontraindikasjoner, advarsler, forholdsregler og instruksjoner. 
Hollister, Hollister logoen, CeraPlus og «Healthy skin. Positive Outcomes» er varemerker tilhørende Hollister Incorporated. 
© 2021 Hollister Incorporated. NO-00219

   Den unike kombinasjonen av passform og sammensetning

  du fortjener fra dag én

Todelt CeraPlus™ soft konveks hudplate med 
Remois Teknologi* 
CeraPlus soft konveks hudplate er utformet for å:

• oppnå en komfortabel passform

• bidra til å forhindre lekkasje

• bidra til å opprettholde sunn hud

Kontakt oss for mer informasjon eller vareprøver:
Tlf 66 77 66 50 eller mail kundeservice.norge@hollister.no
www.hollister.no

Siden sist

Gjenvalgt!
AGDER VEST

Tekst og Foto Arne Hallvard Holte

Møtet var godt besøkt 
med rundt 35 medlemmer 
til stede - alle behørig 
påmeldt i god tid. Både 
årsberetning og regnskaps-
oversikt gikk raskt unna, 
ikke en eneste av de frem-
møtte løftet så mye som 
en finger, tvert imot klappet 
forsamlingen begge deler 
gjennom. Samme gjaldt 
valgene, klapping der også. 
Med seg i styret får Svend 
Siri Bjorvand og Dag Fjell 
som ikke var på valg samt 

Thorbjørn Paulsen.  Nye i styret er Asbjørn Abrahamsen 
og Tom Brenna. Vara er Jørn Utheim-Olsen og Pauline 
Bermingham Bye.

Per T. Jahnsen og Arne Håland sa takk for seg og ble 
takket med blomster. Lederen la fram styrets planer for 
resten av året, disse omfatter dagstur til Næs Jern-
verksmuseum på forsommeren og en tre-dagerstur tidlig 
på høsten. Videre skal avdelingen feire 50 årsjubileet i 
oktober – ett år forsinket! Vi fikk høre at foreningens 
hovedstyre ønsker innspill på nytt navn til foreningen. 
Årsaken er at navnet NORILCO forteller lite eller 
ingenting om hva og hvem vi er. Et forslag ble kastet 
fram over bordet, nemlig Mage tarmforeningen NORILCO.

Medlem Arne Holte gjorde forsamlingen oppmerksom 
på Facebook-gruppen ”Midt i livet” der mange fortvilte 
stomiopererte får gode råd og hjelp fra andre som 
deltar i gruppen, men også fra gruppens administrator 
Annlaug Årflot og NORILCO sentralt. Han syntes mye 
på den private gruppesiden vil nå - og kanskje være til 
hjelp, for enda flere. 

De fremmøtte fikk ikke gå hjem før de hadde fått i seg 
bra med snitter og bløtkake!

Mot slutten av april rakk vi flere slike besøk. Først ut 
var Eiler Sundt VGS, avdeling Lyngdal, der to klasser var 
samlet for å høre Arne og Arne fortelle om NORILCO, 
om deres liv med stomi og om forskjellige operasjons-
metoder. Den ene Arne har hatt ileostomi siden 1974, 
den andre Arne har hatt colostomi betydelig kortere 
tid. Begge to påpekte at de lever nesten normalt sine 
stomier, likevel med noen tilpasninger. 

Alle elevene hadde vært ute i praksis, og de fleste hadde 
både sett og vært med på stomiskift, men fikk likevel se 
bilde av en colostomi. Dette som en del av powerpoint-
en de to viste. Skolen har to full-size dukker som ligger i 
hver sin seng. Der kan magene skiftes ut, så for anlednin-
gen hadde begge dukkene mage med colostomi. Under 
rimelig kyndig veiledning fra de to i NORILCO skiftet 
elevene pose på dukkene – noe de gjorde veldig bra.

En av elevene, Rebekka, meldte seg frivillig (bare litt 
press) til å få pose på magen. Den gikk hun med de 
snaue to timene undervisningen varte. 

Siste ord fra Arnene til klassen var at husk at det skal 
ikke lekke og det skal ikke lekke!

AGDER VEST

Leder Svend Ole Johansen ble gjenvalgt da 
NORILCO Agder vest hadde årsmøte i februar.

Endelig!
Endelig er vi i gang igjen med besøkene til 
de videregående skolene vest i Agder. Avde-
lingen helt sør i landet har i en årrekke hatt 
undervisning om stomi på disse skolene. 
Pandemien satte en effektiv stopper for 
dette, men like før påske i år raste det inn 
med spørsmål om vi kunne ha et par timers 
undervisning på fem forskjellige skoler.

Tekst og Foto Arne Hallvard Holte



Ostomy Care
Healthy skin. Positive outcomes.

*Remois er en teknologi fra Alcare Co., Ltd.  
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Todelt CeraPlus™ soft konveks hudplate med 
Remois Teknologi* 
CeraPlus soft konveks hudplate er utformet for å:

• oppnå en komfortabel passform

• bidra til å forhindre lekkasje

• bidra til å opprettholde sunn hud
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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   

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

Ungdomskonferanse
Tid: 10. juni  
Sted: Scandic city Hotel, Fredrikstad

Ungdomskonferansen er NUs høyeste organ, og avholdes 
hvert annet år. På ungdomskonferansen gjennomgås 
gruppens aktiviteter for de siste to år. Det velges også nytt 
styre og ny valgkomité.

Representantskapsmøte 
Tid: 10.-12. juni 2022  
Sted: Scandic City hotel, Fredrikstad

Familiesamling  
Tid: 8.–11. september 
Sted: Quality hotel, Sarpsborg
Påmeldingsfrist: 1. juli

Samlingen arrangeres for barn med stomi, misdannelser 
eller sykdommer i tarm eller fordøyelsesorganer, og deres 
foreldre og søsken. Helgen vil bli fylt med erfaringsutveksling, 
faglig innlegg, bade- og lekeland, overraskelser og Foreldre-
gruppa garanterer som vanlig mye moro!

30+ samling 
Tid: 15 - 18. september
Sted: Ikke fastsatt.

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

SENTRALT

LOKALT

Våre distriktsavdelinger følger til enhver tid retningslinjer fra 
Folkehelseinstituttet. På grunn av eventuelle endringer 
fremover, oppfordres det til å holde kontakt med våre lokal-
avdelinger 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

Temakafé for kreftpasienter og pårørende 
Tid: 11.00-13.00, 10. juni
Sted: Lørenskog frivilligsentral (Volt kafé) i 6. etg. på 
Lørenskog hus.
Tema: Kreft og senskader

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 på tur.

NORILCO BERGEN 

Helgetur til Flor og Fjære  
Tid: 17. til 19. juni
Påmeldingen er over.

Onsdagskafe annen hver onsdag  
– Påmelding til Eli M 924 55 439
Vi gjør oppmerksom på at programmet kan endres 
på kort varsel.
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
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LOKALT

NORILCO NORD-ROGALAND

Medlemsmøte 
Tid: 7.juni kl.18.30
Sted: Havnaberg Frisklivssentral og Seniorsenter, 
Haraldsgaten 226 

Denne gangen har vi vært så heldige å få med oss fysioter-
apeut og leder av Frisklivsentralen i Haugesund til temaene 
Kosthold og Fysisk aktivitet.

Medlemsmøte 
Tid: 30.august kl.19.00  
Sted: Havnaberg Frisklivssentral og Seniorsenter, 
Haraldsgaten 226

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

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.

Buss-tur til vakre Ryfylke 
Tid: 22. juni 09:15
Sted: Helgøy og Helgøybakkane Fruktgard

Invitasjon er sendt på e-post, i tillegg ligger den også på 
facebook-gruppa vår, Norilco Sør-Rogaland. For påmelding 
og ytterligere informasjon, ta kontakt på mail: 
sor-rogaland@norilco.no

For alle aktiviteter, se www.norilco.no

   
LOKALT

For alle aktiviteter, se www.norilco.no

NORILCO SØR-TRØNDELAG

Juni: Grilling, mer informasjon kommer
August: Temakveld/jabbekveld (tid og sted kommer)
Oktober: Temakveld/jabbekveld (tid og sted kommer)

Konferanse om fatigue, 
brukermedvirkning og trening 
Tid: 17-18. september 
Sted: Hell

NORILCO TROMS

Kaffetreff  
Tid: Fra kl. 11- 13.00, 07. juni
Sted: Kreftforeningens lokaler i Grønnegata, Tromsø

Vi møtes for en kopp kaffe (eller te) og en hyggelig stund i lag. 

Velkommen skal dere være.
Lisbeth Dyrstad og Anita Holmstrøm, Likepersontjenesten



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

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

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

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

UNIK 
BESTILLINGSLØSNING 

FOR STOMIUTSTYR
I samarbeid med kundene våre har vi utviklet en unik bestillingsløsning for 

blåreseptvarer på nett. Løsningen er enkel, trygg og brukervennlig. 

Registrer deg på 
www.homecare.no

- Bli ny bruker

  
Kundesenteret tar 
kontakt med deg  
for å skreddersy  
din personlige  

profil

Logg inn med  
Bank ID og bestill  

varer når du vil,  
døgnet rundt.

1 2 3

Kom i gang  
i dag på  

homecare.no
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Har du eller dine nærmeste økonomiske vanskeligheter på grunn av 
kreftsykdom? Da kan du søke Kreftforeningen om støtte til:

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

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

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

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

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

Økonomisk støtte 
– et bidrag til kreftpasienter og deres pårørende
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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 distriktene. 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, fylkeslag, 
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 bookingkoden 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
Jane Halvorsen • 454 87 434 • jane@norilco.no

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

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

Lokale Ungdomslag
NU OSLO nuoslo@norilco.no
NU VESTLAND nuvestland@norilco.no
NU SØR-VEST nusor-vest@norilco.no
NU TRØNDELAG nutrondelag@norilco.no  
NU NORDLAND nunordland@norilco.no

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: Kongensgate 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

B

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


