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TRYGGE RELASJONER 
GJØR OSS STERKE.

En trygg relasjon mellom deg 
og hudplaten din.

Vår hudvennlige kleber gjør en stor forskjell.

Laget for å hindre irritasjon
Ved hjelp av vår banebrytende teknologi 
innen hydrokolloider som ivaretar huden din.

Maksimal lekkasjekontroll
Gir en langvarig og sikker tetning som er 
utviklet med tanke på huden din.

Stomahesive® og Durahesive® kleber
Holder huden hel og frisk og deg trygg og 
komfortabel. 

1

2

3
PREMIUM UTVALG AV 
2-DELS STOMIBANDASJER

StomipleieKontakt oss på 21 09 67 90 eller på 
convatec.kundeservice@convatec.com

KONTAKT OSS
FOR VAREPRØVER

™

Følg oss på sosiale medier

 ConvaTec Norge   convatecnorway
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STYRELEDER JANE HALVORSEN
E-post jane@norilco.no

Kjære alle sammen

Vi rykker tilbake til start med et nytt år og nye muligheter. 
2022 begynte ikke som vi ønsket, men i skrivende stund 
åpner samfunnet opp og jeg håper inderlig at når du 
leser dette er livet litt mer som normalt før Covid-19.

Å lede NORILCO har vært spesielt gjennom denne 
tiden. Mye har blitt avlyst, mye er utsatt og det har 
vært vanskelig å planlegge. Nå planlegger vi fremover 
som normalt. Vi håper det skal gå, men alt er med 
forbehold. 

Personlig økonomi er et tema jeg brenner mye for. Det 
er mange i Norge som ikke har de samme muligheter 
til å jobbe og skaffe egen inntekt, og som er avhengig 
av støtte fra stat gjennom trygd. Meg selv inkludert. I 
vinter og vår opplever vi strømpriser som er rekordhøye, 
vi opplever økning i matpriser og inflasjon er høy. I 
tillegg til dette velger regjeringen å øke blant annet taket 
på egenandelskortet mye. Dette er ikke greit. Det er 
vanskelig nok å leve på et minimum, og når situasjonen 
er som den er med økte utgifter alle steder må staten 
ikke gjøre det verre. For hvem skal betale regningene 
når lommeboken er tom?

NORILCO presenterer i denne utgaven de innspill som 
er sendt inn for statsbudsjettet 2023. Vi jobber mye 
politisk og utfordrer myndigheter stadig. Mengdebe-
grensningssaken, posedeodorant, blåreseptordningen 

og tarm screening er noen av sakene vi i NORILCO har 
jobbet tett og mye med. NORILCO er en vaktbikkje 
for deg som medlem, og flere medlemmer vil si større 
vaktbikkje. Utfordringene vil stå i kø fremover. En mer 
presset velferdsordning og helsevesen vil si at noen 
vil bli prøvd kuttet ned på. Uten medlemmer er ikke 
NORILCO sin stemme stor nok for å bedre hverdagen 
din. Våre goder er ingen selvfølge.  

Vi ser frem til nye muligheter i 2022. Mitt mantra er vi 
må tørre å tenke nytt og vi er allerede i gang. Det er 
sendt ut spørreundersøkelser om hva som er viktig for 
deg. Det er sendt ut en undersøkelse der vi spør hvilke 
tilbud kreftpasienter ønsker og en som omhandler livet 
med stomi. Vi håper du tar deg tid til å svare på under-
søkelsene som sendes som omhandler hvilke tilbud 
NORILCO skal være/gi til deg som medlem. Det jobbes 
nå med å utvikle organisasjonen videre etter Covid. Vi 
ønsker din tilbakemelding og det er bare å ta kontakt 
om du har noen tips og råd til oss. Vi setter stor pris på 
å høre fra deg. 

Jane Halvorsen, styreleder
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Likeperson i
Frivillighetens år

Lisbeth Dyrstad er en av våre mange frivillige. Med sitt engasjement har hun møtt og 
hjulpet mange. Gjennom sin søster har hun sett og opplevd hvor utfordrende det er 

å være i familie med noen som trenger hjelp gjennom mange tiår.  

Tekst Roy Farstad foto Privat

Da hun selv ble frivillig hadde hun mye erfaring som 
hun nå bruker. I forbindelse med Verdens kreftdag 
4. februar, tok vi en prat med henne for å høre hvordan 
det er å være frivillig i NORILCO.

Fritiden på å hjelpe andre 

- Det handler om å gi noe tilbake, svarer Dyrstad 
raskt når man spør hvorfor hun er frivillig. Personlig 
hadde jeg nytte av å møte andre som var frivillige 

da jeg fikk kreft. Jeg fikk en stomi, noe jeg ikke var 
forberedt på, og fikk besøk av en likeperson. Det var 
til stor hjelp og støtte for meg å møte noen som 
hadde opplevd noe av det samme som meg. Denne 
opplevelsen ønsker jeg at andre også skal få. Når jeg 
vet hvor mye dette hjalp meg, ønsker jeg å kunne gi 
andre samme mulighet, utdyper Dyrstad.

For Dyrstad handler frivillighet om mye mer enn bare å 
møte andre mennesker. 
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Kan jeg gjøre noe for å bedre livskvaliteten for andre så gjør jeg det gjerne, sier Lisbeth. Her med sin søster.
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Å være med i en forening som NORILCO, og få 
møte andre, og få tilbakemeldinger på jobben jeg 
gjør er viktig. Det gir meg en boost i hverdagen

   Lisbeth Dyrstad

*

- Som frivillig er man med på å påvirke samfunnet. Vi 
er brukermedvirkere, vi møter helsepersonell. Vi gir av 
vår kunnskap og erfaring som pasient og pårørende 
og blir hørt. Vi gjør det for at de som kommer etter 
oss skal få en bedre hverdag og opplevelse.

Opplevelsen av å hjelpe andre

I NORILCO har vi mange frivillige som daglig gir av sin 
tid for å hjelpe andre.  

- Å være med i en forening som NORILCO, og få 
møte andre, og få tilbakemeldinger på jobben jeg 
gjør er viktig. Det gir meg en boost i hverdagen, sier 
Dyrstad. Å være en god lytter og ha respekt for det 
den andre står opp i gir meg noe tilbake. Å møte 
et menneske som er ulikt deg krever noe av begge 
parter. Situa-sjonen er unik for den enkelte og dette 
er det viktig å ha respekt for. Jeg er flink til å lytte 
for å høre hva de andre sier. Dette opplever jeg at de 
setter stor pris på. 

Jeg husker særlig første kurs jeg deltok på i regi av 
Lærings- og mestringssenteret på sykehuset i Tromsø. 
På kurset skulle jeg snakke litt om NORILCO og der 
var kun menn. De hadde en helt annen måte å kom-
munisere på, og ikke alt var gjenkjennbart. Det var en 
morsom og god erfaring å ta med seg. Det var en stor 
utfordring å snakke om seg selv, men det gjorde godt 
når jeg så de andre hadde så godt av det og kjente seg 
igjen. Det føltes godt å kunne gi noe tilbake.

Vardesenter-tilbud er viktig 

Dyrstad er også frivillig på Vardesenteret på sykehuset 
i Tromsø. Vardesenteret er et fysisk møtested for 
pasienter og pårørende på de største sykehusene i 
Norge. Du kan stikke innom når det passer deg og bli så 
lenge du vil, delta på kurs, arrangementer og aktiviteter. 
På Vardesenteret møter du frivillige som er der for de 
som tar turen innom. 

- Vardesenteret er et koselig sted. Som frivillig her 
opplever jeg at jeg er en veiviser i et system. 

Som frivillig i en pasientforening møter man mennesker 
med ulike skjebner og det er dessverre ikke alle som 
klarer seg. Å møte mennesker i en slik situasjon på-
virker den enkelte. 

- Jeg mistet min mann i kreft og for meg er ikke 
døden vanskelig å forholde seg til. Alderen gjør at 
jeg har møtt mye opp gjennom året og er ikke redd 
for å møte mennesker i den situasjonen. Jeg har en 
yrkesbakgrunn innen helse og møtte der mennesker 
med alvorlig sykdom og i kriser. Men man må møte 
folk der de er med nysgjerrighet og åpenhet. Med 
respekt og åpenhet. Man skal bli påvirket å møte 
alvorlig syke mennesker. Blir man ikke påvirket tror 
jeg ikke man gjør en god jobb. 

Dyrstad har gjennom store deler av livet sett at ikke alt 
er rosenrødt. 

- Min søster har Downs syndrom. Dette har selv-
følgelig påvirket familien min. Jeg har sett kampen 
mine foreldre og vi som familie har hatt for henne. 
Vi som familie har måttet gi av oss selv for at min 
søster skal ha det så bra som mulig. Og min søster 
har gitt oss så mye godt i retur. Som familie har vi 
blitt mer sammensveiset. 

Engasjementet til Dyrstad er sterkt og hun bidrar med 
mye i NORILCO.

- Saken om mengdebegrensninger gjorde at jeg 
engasjerte meg ekstra. Her så jeg viktigheten av 
en sterk organisasjon. Våre rettigheter opplever 
jeg er truet ofte. Det har konsekvenser når det blir 
endringer som reduserer våre rettigheter og da 
trenger vi et sterkt NORILCO som kjemper for oss, 
og det er noe jeg vil være en del av. Jeg er veldig 
rask til å si at jeg jobber som frivillig og gir tilbake til 
samfunnet slik. Ikke alle har muligheter til å bidra så 
mye som meg, men jeg har det. Og da ønsker jeg å 
gjøre det. Kan jeg gjøre noe for å bedre livskvaliteten 
for andre så gjør jeg det gjerne, avslutter en sterkt 
engasjert Dyrstad. 

NORILCO takker Dyrstad og alle de andre frivillige som 
er med på å bedre hverdagen til så utrolig mange. 
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Likepersonskurs og like-
personsledersamling 2021

En helg i november var det endelig klart for likepersonskurs og
likepersonsledersamling igjen! Kurset ble avholdt på Quality Hotell på

Gardermoen, og 39 deltakere fra hele landet deltok.  

Tekst Elisabeth Fidjeland  foto Privat

Her fikk de treffe andre likepersoner og ledere, og fikk 
lære om kommunikasjon og hvordan man møter men-
nesker i krise på en god måte. Likepersonskurset og 
likepersonsledersamlingen gikk over tre dager og var 
fylt med både gruppediskusjoner, foredrag, rollespill og 
caseoppgaver. Foredragsholder og tidligere skuespiller 
Torunn Meyer og psykologspesialist Ida Bjørk hadde 
et foredrag som het «Å møte mennesker i krise». De 
hadde blant annet et humoristisk rollespill der de viste 
hvordan man ikke burde møte andre mennesker, før de 
snakket om gode måter å kommunisere på. Likepersons-
lederne hadde et foredrag med Fredrik Myrvold Svendsen 
fra Kreftforeningen, som blant annet jobber med opp-
følging av likepersoner på Vardesentrene. 

Gir bredere innsikt
Roar Ruden (77) var en av deltakerne på kurset og 
forteller at han fikk god veiledning og større innsikt 
gjennom kurset.

- Foredragene og samtalene med de andre kursdeltak-
erne har gitt meg en bredere og dypere innsikt, både 
i min egen situasjon og i erfaring som jeg har kunnet 
bringe videre til andre. 

Roar bor ved Randsfjorden i Jevnaker kommune, og har 
vært likeperson i NORILCO i 4 år. Han forteller at da han 
selv fikk påvist endetarmskreft og ble stomioperert var 
det ingen som fortalte han om likepersonstjenesten. Da 
han senere ble medlem av NORILCO og fikk høre om 
likepersonstjenesten ønsket han å selv være en samtale-
partner og en man kunne dele erfaringer med. 

- Da jeg hørte om likepersonsordningen, virket det in-
teressant å kunne bli en samtalepartner for mennesker 
med felles utfordringer, også til gjensidig nytte. Det føltes 
godt å kunne dele mine erfaringer med andre som 
hadde kommet i en tilsvarende situasjon, sier Roar.  

Mange deltakere med for første gang
På årets kurs deltok både likepersonsledere og erfarne 
likepersoner, men de aller fleste deltakerne var nye 
likepersoner. En av deltakerne som var med på kurs for 
første gang var Karen Carroza Kvasnes (42). Hun for-
teller at hun ble stomioperert i 2019 etter å ha slitt med 
smerter og betennelse som følge av Ulcerøs kolitt. På 
sykehuset fikk hun besøk av en hyggelig likeperson fra 
NORILCO som fortalte om likepersonstjenesten.

Jeg føler bestandig at jeg lærer noe nytt på disse 
samlingene. Det er alltid noe du kan ta med deg, og 
jeg synes jeg får en ny giv å ta med videre. 
   Jarand Kittelsen

*
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Karen Carroza Kvasnes, mener likepersonskurset var en fantastisk opplevelse.

Jarand Kittilsen setter pris på å bli inspirert av andre deltakere
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Karen forteller at hun selv ønsket å bli likeperson for å 
kunne være der for mennesker i krise, og hjelpe de på 
veien videre.

- Mitt mål er å være en trygg havn for de som er i start-
en av sin egen reise. Jeg vil være en likeperson som kan 
være et forbilde for fremtiden og ufarliggjøre noe som 
kan gjøre livet mye bedre for veldig mange.  

Karen hadde en vanskelig tid både under og etter syke-
husoppholdet, men i dag 2 år senere har hun fått en 
mye lettere og smertefri hverdag.

- Jeg syr, går lengre turer, hjelper barna og lever livet 
så godt som jeg bare kan. Stomien har gjort hverda-
gen min mye lettere og jeg har blitt kjent med mange 
fantastiske mennesker på min reise.

Utveksle erfaringer med andre
På kurset fikk deltakerne mulighet til å utveksle erfaringer 
både med de andre likepersonene og likepersonslederne.

- Å være med på likepersonskurset var fantastisk. Jeg 
ble kjent med mange flotte mennesker som delte åpent 
og villig om seg selv, sier Karen. 

En av likepersonslederne som var med på kurset var 
Jarand Kittelsen (48) fra Kongsberg. Han har vært 
medlem av NORILCO i 8 år, og har vært likepersons-
leder i Buskerud de siste fire årene. Han synes det var 
fint å få inspirasjon fra de andre deltakerne på kurset.

- Det er alltid hyggelig å møte nye og gamle likeper-
soner og ledere på kurs. Det er fint å prate med andre 
og utveksle erfaringer, og få nye råd og tips som kan 
være nyttige videre, sier Jarand. 

Han forteller at det han liker best med å være en like-
person og leder er å kunne være til hjelp for andre.

- Jeg synes det er fint å kunne snakke med andre som 
trenger råd og tips i en utfordrende situasjon, eller som 
bare vil prate med noen som er i samme situasjon. 

Han opplever at kurset gir han påfyll og nytt engasjement.

- Jeg føler bestandig at jeg lærer noe nytt på disse 
samlingene. Det er alltid noe du kan ta med deg, og jeg 
synes jeg får en ny giv å ta med videre. 

Å få mulighet til å møte en likeperson er viktig for 
veldig mange, og NORILCO er glad for å ha fått mange 
nye likepersoner.

- Jeg synes at Likepersonstjenesten er fantastisk, og det 
kan aldri bli nok. Å være der for mennesker i krise og hjelpe 
de på veien betyr mye for veldig mange, avslutter Karen. 

- Mitt mål er å være en trygg havn 
for de som er i starten av sin egen 
reise. Jeg vil være en likeperson som 
kan være et forbilde for fremtiden 
og ufarliggjøre noe som kan gjøre 
livet mye bedre for veldig mange. 
            Karen Carroza Kvasnes

* - Foredragene og samtalene med de 
andre kursdeltakerne har gitt meg 
en bredere og dypere innsikt, både i 
min egen situasjon og i erfaring som 
jeg har kunnet bringe videre til andre.  
           Roar Ruden

*

Roar Ruden (77) har vært likeperson i NORILCO i 4 år.
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Medisinsk forbruksmateriell 
NORILCO er opptatt av at det opprettholdes et bredt 
sortiment med stomiprodukter og tilleggsprodukter 
tilknyttet stomibruk. Det er av stor verdi for oss at be-
vilgningen for medisinsk forbruksmateriell opprettholdes 
for 2023. En begrensing i tilgang til stomiprodukter vil 
for mange medføre reduksjoner i livskvaliteten, mens 
et godt utvalg kan gi stomiopererte muligheten til å 
være i arbeid. Vi ber om at denne posten sees i sam-
menheng med oppfølging og opplæring av personer 
med stomi. NORILCO anbefaler Helse- og omsorgs-
departementet følgende at bevilgningen for medisinsk 
forbruksmateriell vernes og indeksreguleres som 
normalt, og at Helse- og omsorgsdepartementet inklu-
derer pasientorganisasjoner i eventuelle endringer. 

Nasjonal oppfølging av stomiopererte 
NORILCO mener det er betimelig å se nærmere på 
oppfølgingen som stomiopererte får. Vi vet det er store 
geografiske skjevheter i hvilken oppfølging stomipasi-
enter 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. Omlegginger av incentiv-
ordninger for utleverer av stomiutstyr og stadig 
begrensninger i blåreseptordningen for medisinsk 
forbruksmateriell gjør behovet for en nasjonal plan for 
oppfølging av stomiopererte sterkere. Personer med 
stomi har i altfor mange år blitt overlatt til seg selv, det 
kommersielle markedet for stomiutstyr og internett. 
Tilbakemeldinger fra personer med stomi er at de som 
har fått god veiledning og oppfølging også mestrer 
hverdagen sin godt. Vi mener det i dag finnes nok 

kunnskapsgrunnlag for å starte arbeidet med en nasjonal 
oppfølging av stomiopererte. Dette er noe vi har 
signalisert ovenfor Helse- og omsorgsdepartementet, 
Helsedirektoratet og Helfo i lang tid.  

Etter begrensningene som ble gjort 1.januar 2020, med 
argumentasjoner om at personer med stomi ikke vet 
hvordan de skal bruke utstyret, menes det at helsemyndig-
hetene må løse utfordringen knyttet til at mange sto-
miopererte ikke får oppfølging i dag. Dette har stor inn-
virkningen på livskvaliteten og den enkeltes mulighet til 
å fungere i livene sine og delta i arbeidslivet. NORILCO 
anbefaler Helse- og omsorgsdepartementet det lages 
en nasjonal plan for oppfølging av stomiopererte og at 
pasientorganisasjonene inkluderes i dette arbeidet.  

Læring og mestring 
NORILCO mottar tilbakemeldinger på Lærings- og 
mestringskurs ved sykehusene og rehabiliteringstilbudene 
i kommunene er av stor verdi for de som skal tilpasse 
seg en ny hverdag med pose på magen. Vi ber derfor 
om at departementet sikrer at disse kursene gjennom-
føres ved sykehusene og at dette ikke er opp til de 
enkelte regionale helseforetakene. NORILCO ønsker 
departementet sikrer at lærings- og mestringskurs 
gjennomføres ved sykehusene. At rehabilitering trappes 
opp i kommunene tilsvarende det spesialisthelsetjenesten 
har trappet ned. 

Nasjonalt tarmscreeningprogram  
NORILCO mener det er positive at det nasjonale 
tarmscreeningsprogrammet nå blir gjort varig med en 
bevilgning på 124,8 millioner i 2021.Tidlig deteksjon er 
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Innspill til statsbudsjett
Hvert år sender NORILCO innspill til regjeringen på statsbudsjett som skal presen-
teres kommende år. Statsbudsjettet er oversikten over Norges forventede utgifter 
og inntekter for et år. Budsjettet viser blant annet hvor mye en pasient må betale i 
egenandel, hvor mye skatt man må betale og hvor mye penger det skal brukes på 
skole og helse for å nevne noe. Desember 2021 sendte NORILCO innspill for stats-
budsjettet 2023 på de områder i statsbudsjettet som er viktig for våre medlemmer. 
Her kan du lese de innspill som er sendt inn. 

Tekst Roy Farstad
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avgjørende for overlevelse og livskvaliteten før, under 
og etter behandling av tarmkreft. Selv om vi nå ser 
frem til et screeningsprogram mot tarmkreft frykter vi 
at egenbetaling ved reise- og opphold og egenbetaling for 
deltakere vil skape en barriere for deltakelse i screen-
ingprogrammet. Tarmscreening er en mer omfattende 
undersøkelse enn andre screeningsmetoder og vi er 
bekymret for at mange vil velge å avstå fra undersøkelsen 
hvis det er en økonomisk terskel og at kreften da vil 
avdekkes ved et senere stadie. NORILCO anbefaler 
Helse- og omsorgsdepartementet at regelverket for 
utgifter til tarmscreening endres til å også omfatte 
reise- og opphold og det er i tråd med Helsedirektoratets 
prinsipputtalelser, ikke kan tas egenandel fra de regionale 
helseforetakene. 

Pakkeforløp hjem for kreftpasienter  
Vi mener Pakkeforløp Hjem vil skape trygghet og 
forutsigbarhet for pasienter og deres pårørende når de 
skal sendes hjem og kommunen skal overta ansvaret. 
NORILCO mener det er positivt at det satses på et 
pakkeforløp som skal trygghet og forutsigbarhet for 
kreftpasienter etter deres hjemkomst. Pakkeforløp 
hjem må styrkes videre i 2023. NORILCO anbefaler 
Helse- og omsorgsdepartementet følgende at prosjektet 
sikres tilstrekkelig med bevilgning i fremtiden til at 
kreftpasienter tilbys både kvalitet og helhet gjennom 
Pakkeforløp hjem. 

Tannhelse  
Mange med kronisk sykdom opplever dårlig tannhelse 
som følge av mye eller tidligere medisinbruk. Praksis 
i dag er at det er tannlegen som avgjør om man får 
refusjon eller ikke. Hvis man har fått avslag på tidligere 
søknader velger ofte tannlegen å la være å søke fordi 
det er lavere sannsynlighet for at man vil får søknaden 
godkjent. For personer med kroniske sykdommer som 
ofte er avhengig å bruke medisiner store deler av livet, 
er tannhelse svært viktig. Vi etterlyser derfor et system 
for hva som utløser refusjoner. Vi mener at dette må 
defineres slik at det ikke er opp til hver enkelt tannlege 
å vurdere om det skal søkes om refusjon. NORILCO 
anbefaler Helse- og omsorgsdepartementet at det 
etableres et system for hvilke diagnosegrupper som 
har krav på refusjoner. 

Levealderjusteringen for alderspensjon 
NORILCO mener at regjeringen burde utvidet skjermings-
ordningen i levealderjusteringen for alderspensjonen 
for uføre. Isteden har de valgt å fjerne den slik at 
fremtidige uføre kun blir gitt opptjening i alderspensjon 
opp til 62 år. Samtidig har arbeidsføre opptjening av 
alderspensjon opp til 67 år. De som er uføre har selv 
ikke noen mulighet til å kompensere for levealder- 

justeringen slik som arbeidsføre kan. NORILCO mener 
at regjeringen er med på å skape trangere når de velger 
å ikke utvide ordningen for skjerming av levealder- 
juster-ingen. NORILCO mener at skjermingsordning 
knyttet til uføres alderspensjon videreføres. 

Egenandelbetaling 
NORILCO mener økning som er gjort for Statsbudsjett 
2022 er for høyt og dette påvirker særlig personer som 
bruker mye helsetjenester. Veksten er høyere en real-
vekst på utbetalinger og for personer som allerede har 
en stram økonomi og for eksempel går på uføretrygd. 
Taket for egenbetaling må derfor igjen reduseres.  

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

Vi vet det er store geografiske skjev-
heter i hvilken oppfølging stomipasi-
enter 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.

*
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Nytt liv med mer frihet
En kald, men solfylt januardag møter jeg innehaveren av den nyåpnede blomster- 
butikken midt i Arendal sentrum for å få en prat med henne om hennes stomihistorie.

Tekst og foto Randi Vorhaug

En blid, blond og pen dame møter meg da jeg kommer 
inn i butikken, som bugner av blomster i alle slags 
farger og fasonger. Hun finner en plass til oss lenger 
inne i lokalet hvor vi kan sitte med god nok avstand.

Janne Svensen, heter hun. 40 år og sprudler av energi.
Jeg må spørre om blomsterbutikken er en drøm som 

har gått i oppfyllelse, men nei, egentlig ikke, svarer hun. 
Hun er 3.generasjon som driver med blomster og i 
utgangspunktet hadde hun i hvert fall ikke tenkt at hun 
skulle gjøre det samme. Men altså, - det endte opp med 
fagbrev og egen butikk sammen med lillesøster.
 

Janne Svensen driver butikken "Blomsterhjørnet" i Arendal. Uten en stomioperasjon kunne dette vært umulig.
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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 livskvalitet100%
Informasjon om bruk:
post@ynolens.no

Max 30⁰ helling 
ved bruk

«Janne, du er stomioperert.
Hva førte til at du måtte opereres?»

«Jeg fikk ulcerøs kolitt som ble utløst da jeg fikk mitt 
første barn i 2007. Jeg ble veldig dårlig, raste ned i vekt, 
30 kg. På 2 mnd.»

En vanskelig og tøff tid fulgte nå for Janne. Alt mulig av 
medisiner og forsøk av ymse slag ble prøvd uten hell. 
Da sønnen var 1 ½ år, tok forholdet slutt og hun ble single.  
Høsten 2011 fikk hun beskjed om operasjonen og pose 
på magen. Janne var ikke særlig positiv til dette. Så hun 
ba om en avlastende stomi i første omgang. Men etter 
½ år fikk hun permanent stomi. Det var blitt 2012 og 6 
uker etter operasjonen, åpnet hun den først blomster-
butikken «Blomsterhjørnet», sammen med lillesøster. 

Når det gjaldt privatlivet, var hun usikker og spent på 
hvordan det skulle gå med kjærligheten når hun nå 
hadde fått pose på magen. Men etterhvert fikk hun ny 
kjæreste. I 2016 ble hun gravid igjen. Og så kom proble-
mer med forstoppelse i tarmen. Det viser seg at det var 
blitt gjort en feil ved den første operasjonen, så i uke 
36 i svangerskapet blir det helt ille. Noe som fører til 
keisersnitt og ny stomioperasjon. Heldigvis går det fint 
med babyen, ei søt lita jente hadde hun fått.

Og etter dette har ileostomien fungert helt fint. Ja, hun 
har fått et «nytt» liv og mer frihet, føler hun.
«Kunne du ha åpnet egen blomsterbutikk hvis du ikke 
var blitt operert?» spør jeg.

«Nei, det kunne jeg ikke!» svarer hun kjapt.

Etterhvert viste det seg at butikken de hadde åpnet i 
2011 ble for liten. Så 1. november 2021 åpnet de en ny, 
flott blomsterbutikk i romslige lokaler rett over gaten 
fra den første butikken. 

Jeg takker pent for praten og ønsker Janne Svensen lykke 
til med ny, flott butikk og livet videre med pose på magen. 

Jeg fikk ulcerøs kolitt som ble utløst 
da jeg fikk mitt første barn i 2007. 
Jeg ble veldig dårlig, raste ned i vekt, 
30 kg. På 2 mnd.

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

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

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

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

Overføring i nettbanken
Ved å benytte kontonummer 7050 06 34055 kan både 

privatpersoner og bedrifter overføre et valgfritt beløp. 
Alle bidrag går til å støtte NORILCOs formål.

Det er viktig for oss at du merker overføringen med 
navn, slik at vi kan få takket deg og bekrefte at over-
føringen er mottatt. 

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

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

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

Minnegaver til NORILCO kan overføres til kontonummer 
7050 06 34055. Det er viktig at du i forbindelse med 
overføringen oppgir navn på den avdøde.

De som velger å gi en minnegave direkte til NORILCO, 
gir som oftest et kort til de pårørende med en hilsen.

Slik kan du støtte oss!

Spadag
NU Oslo og Viken har hatt som tradisjon 
å invitere sine medlemmer på spa og 
arran-gerte 5. desember spadag med 
påfølgende middag på The Thief i Oslo. 
På grunn av pandemien har man ikke 
blitt å møtes tidligere, I en tid med ellers 
lite aktivitet ble dette tilbudet satt pris 
på. Det var en liten gjeng (5 oppmøtte) 
men god stemning, både i basseng, 
sauna og rundt middagsbordet, hvor 
det ble servert julemat med forrett og 
dessert.

Hilsen Barbara Bakkejord



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



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

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



Fellesdugnaden i kampen mot kreft gjennomføres 
hvert år i uke 11 og er en av Norges største innsamling-
saksjoner. Vanligvis er det nærmere 20 000 bøsse-
bærere som ringer på hjemme hos deg for å samle inn 
penger til kreftforskning. I år kommer de uten bøsser i 
løpet av 5. –13. mars 2022, men tar imot gaver på Vipps.

Pandemien har gjort det vanskelig
Kreftbehandling har hatt en enorm utvikling de siste 
tiårene, men årene med Covid-19 har vært vanskelige 
for kreftpasienter. Mørketallene har økt på grunn av 
uoppdagete krefttilfeller under pandemien, som også 
satte en effektiv stopper for både bøsser og dør til 
dør-aksjoner. Screeningprogram stoppet opp og klinisk 
forskning har blitt berørt. Statistikken viser at tre av 
fire overlever sykdom. Likevel, med kreftdiagnosen 
følger det også med bekymringer for spredning. I 2022 
er pengene fra Krafttak mot kreft-aksjonen øremerket 
forskning på kreft med spredning som kan gi pasienter 
med kanskje en uhelbredelig eller sjelden kreftdiagnose 
litt mer tid. For dem og deres pårørende kan litt mer 
tid bety alt. 

Kreftforeningen løfter frem et tema de ønsker å sette 
mer fokus på hvert år. Tidligere år har Kreftforeningen 
samlet inn penger til blant annet uhelbredelig kreft, 
forskning på personlig tilpasset kreftbehandling og 
senskader. Derfor er det viktig å løfte frem kreftsaken, 
også for å gi håp til pasienter og pårørende. Kreftsyk-
dom tar verken hensyn eller pause, og vi bør hjelpe 
Kreftforeningen med å gjennomføre årets aksjon for 
forskning og håp om fremtiden.

Lokale bidragsytere i NORILCO
Veterankorpset Garderobefosilene har med sine 20 
medlemmer sitt utspring i foreldremiljøene i skole-
korpsene på Grefsen og Kjelsås skole i Oslo. Korpset 
har stadig vært å se i bybildet og pleier å spille på 
NORILCO Oslo sine aktiviteter ved Nationaltheatret, og 

har i samarbeid med distiktsavdelingen og Nordre Aker 
musikk- og Kulturutvalg (NAMK) arrangert feiende 
flotte konserter på Engebråten skole med bydelens 
unge talenter innen sang, dans, teater og ulike musikk-
former i hele 15 år. Alle inntektene fra disse årlige 
konsertene har gått uavkortet til Krafttak mot kreft, 
og det har ikke vært snakk om småsummer. Det lokale 
næringslivet og mange av NORILCOs samarbeids- 
partnere har bidratt på hver sine måter.

De siste to årene har Garderobefosilene dessverre ikke 
kunnet gjennomføre denne konserten sammen med 
NAMK og NORILCO Oslo på grunn av pandemien. 
Heller ikke i år ser de det mulig å gjennomføre en 
slik konsert. For likevel å kunne bidra har konsertarr-
angørene opprettet en egen digital bøsse til inntekt for 
Krafttak mot kreft, og oppfordrer alle til å gi sin støtte 
til Krafttak mot kreft-aksjonen.
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STØTT KRAFTTAK 
MOT KREFT

50x70_Støtt KMK_2021.indd   1 17.12.2020   20:56:17

Samler inn penger til forskning 
på kreft med spredning 

Kickoff for Krafttak mot kreft, Kreftforeningens årlige stordugnad der over 20 000 frivillige 
bøssebærere, organisasjoner, lag og bedrifter arbeider sammen for et felles mål i en lands-
omfattende innsamlingsaksjon for kreftforskning og tilbud til pasienter og pårørende. 

Tekst Jacqueline B. Mikula Foto Kreftforeningen/NORILCO Oslo

Vil du lage din egen digitale bøsse? 
Gå inn på kreftforeningen.no/krafttakmotkreft/digital-bosse/

Eller ganske enkelt gi direkte til Kreftforeningen: Vipps til 2277, 
SMS «GI» til 2277 (250 kr), Bankoverføring: 1503.07.66056

NovaLife TRE hudplater er utviklet 
for å holde huden naturlig sunn

NovaLife TRE™ hudplater 
Bidrar til å holde huden 

din naturlig sunn

Flat • Soft Convex • Convex •2-delt hudplater

• Fester godt og er enkel å fjerne
• Bidrar til å absorbere stomi output og svette 
• Bidrar til å beskytte huden mot fordøyelsesenzymer
   ved å opprettholde hudens naturlige pH-nivå  

Før bruk, vennligst les bruksanvisningen for informasjon om tiltenkt bruk, kontraindikasjoner, 
advarsler, forholdsregler og instruksjoner.
Dansac logoen, NovaLife og TRE er varemerker tilhørende Dansac A/S. ©2021 Dansac A/S

For mer informasjon eller vareprøver, ring 66 77 66 50 
eller send en e-post til kundeservice.norge@dansac.com
For å abonnere på vårt nyhetsbrev, registrer deg på www.dansac.no/nyhetsbrev

Stoma 
Skin 
Soul
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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  

CORONAVIRUS 
De aller fleste tiltak er i skrivende stund opphevet, selv om 
Omikron-varianten medfører eskalerende smitte. Det anses 
at Omikron kun gir milde symptomer for de aller fleste 
vaksinerte som blir smittet. Følg med på FHIs nettside og 
informasjon gitt fra deres distriktsavdelinger. 
Vi holder likevel på følgende gode vaner:

• Ikke møt på arrangementer hvis du er syk eller forkjølet.
• Vær forberedt på smittevernstiltak under alle våre aktiviteter.
• Lytt til arrangøren og følg de retningslinjer som blir gitt.

NORILCO opprettholder disse rådene
til alle i befolkningen
• Husk god hånd- og hostehygiene.
• Bruk munnbind der du ikke kan holde avstand.
• Hold anbefalt avstand, én meter.   
• Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsning og klemming. 
• Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, bør du 

holde deg hjemme og også teste deg.

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

Vi gjør oppmerksom på at NORILCO til enhver tid følger  
retningslinjene rundt covid-19-situasjonen fra Folkehelse-
instituttet. Endringer kan forekomme og alle møter og 
aktiviteter kan derfor bli flyttet eller avlyst på kort varsel, selv 
om de aller fleste tiltak i skrivende stund er opphevet, med 
unntak av krav til å holde en meters avstand og til munnbind-
bruk der man ikke kan holde en meters avstand.
 
Familiesamling 8.- 11. september
30+ samling 15.-18. september
 
Følg med i neste utgave av NORILCO Nytt og på nettsiden 
for mer informasjon om samlingene.

Våre distriktsavdelinger følger til enhver tid retningslinjer 
fra Folkehelseinstituttet. Grunnet lokal smitteoppblomstring 
kan aktiviteter bli avlyst på kort tid, eller nye eventuelle 
tiltak inn-ført i kommunen. 

Noen distriktsavdelinger har gjort møtepunktene sine 
digitale slik at man kan opprettholde kontakten og gi 
medlemmene et tilbud.

På grunn av eventuelle endringer i tiltakene fremover, 
oppfordres det til å holde kontakt med våre lokalavdelinger 
direkte for nærmere informasjon om gjennomføring av 
ulike aktiviteter.
 

NORILCO AKERSHUS

Årsmøte og medlemsmøte
Tid: 15. mars 2022, kl. 18.00-21.00 
Sted: Olavsgaard hotell

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 

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

NORILCO HEDMARK

Årsmøte
Tid: 24. mars, kl. 18:30 
Sted: Kilde Gjestgiveri, Løten.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være lederen, 
Inger Johanne Heggelund i hende innen 12. mars 2022.

NORILCO OPPLAND

Årsmøte
Tid: Torsdag, 3.mars, kl. 18:00
Sted: Biri Kro

SENTRALT

LOKALT
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LOKALT

NORILCO OSLO

Digitalt yogakurs via Zoom
Tid: 7. mars 2022
Vi tilbyr gratis digitalt yogakurs hver mandag kl. 20:15-21:15, 
med unntak av 11. april og 2. påskedag. Oppstart var 10. januar, 
siste kursdag er 9. mai.
For mer informasjon kontakt Jorid Haavardsholm via 
oslo@norilco.no, eller tlf.:  992 69 815

Årsmøte
Tid: 22. mars, kl. 18:30-21:00 
Årsmøtet avholdes på Nordstrand Seniorsenter hvis smitte-
situasjonen tillater det, hvis ikke må det avholdes digitalt 
på Teams.

NORILCO ROMSDAL

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

Medlemsmøte
I samarbeid med Coloplast 
Tid: Tirsdag 3.mai kl. 18.00  
Sted: Scandic Hotel Alexandra i Molde
Mer informasjon om møtet vil bli lagt ut på NORILCO Romsdal 
sin hjemmeside og i NORILCO Romsdal sin Facebookgruppe.

NORILCO SØR-ROGALAND

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

Jubileumsfest NORILCO Sør-Rogaland 50 år! 
Tid: 30. april 2022
Sted: Clarion Hotell i Olavskleivå, Stavanger. 
Reserver datoen allerede nå og bli med på feiring sammen 
med medlemmer fra hele Sør-Rogaland. Nærmere infor-
masjon om festen og påmelding kommer på nyåret.

NORILCO TROMS

Kaffetreff 
Tid: Fra kl. 11- 13.00, første tirsdag i måneden, 03.03., 05.04., 
03.05 og 07.06.
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 

For alle aktiviteter, se www.norilco.no

   
LOKALT

For alle aktiviteter, se www.norilco.no

NORILCO VESTFOLD

Foreløpig har vi ikke startet med fysiske møter ennå, men 
kommer sterkere tilbake!
Hvis dere trenger å snakke med noen, kan dere ta kontakt 
med vår likepersonsleder: Merete Jacobsen: 918 76 167

NORILCO ØSTFOLD

Årsmøte
Tid: 22. februar 2022, kl. 18.30-20.30 
Sted: Odd Fellows lokaler i Sarpsborg
Mer informasjon kommer.

Medlemsmøte
Tid: 29. mars 2022, kl. 18.30-20.30  
Sted: Odd Fellows lokaler i Sarpsborg
Mer informasjon kommer.

Eksterne arrangement

Mestringskurs for stomiopererte og 
pårørende i Hedmark og Oppland
Sykehuset Innlandet HF Lillehammer og Hamar, kirurgisk og 
medisinsk avdeling, arrangerer to like kurs for pasienter som 
er stomiopererte. Hvert kurs foregår over to dager, et på 
Hamar sykehus og et på Lillehammer sykehus. En pårørende 
per deltaker er hjertelig velkommen!

Hensikten med kurset er at pasienter og pårørende får mer 
informasjon og økt kunnskap. Det blir muligheter for erfarings-
utveksling med pasienter og pårørende i samme situasjon.

Tid og Sted: 
Kurs 1: Mandag 21.03.22 og mandag 28.03.22 Hamar sykehus.
Kurs 2: Tirsdag 26.04.22 og onsdag 04.05.22 Lillehammer 
Sykehus.

Påmelding senest: 10.03.22.

Påmelding sendes til:

Kurs 1: Kontorleder: Hanne Berntsen SI Hamar. 
Tlf: 62537365 / 90236367. 
E-post: hanne.berntsen@sykehuset-innlandet.no.

Kurs 2: Medisinsk Undersøkelsesenhet SI Lillehammer, 
2629 Lillehammer.
Tlf.: 610 50357 / 61272555

Eventuelle spørsmål vedr. kurset kan rettes til stomisyke-
pleierne: Turid Kalberg turid: kalberg@sykehuset-innlandet.no 
Tlf.62 53 74 58 og Grete Bergum Storsveen 
grete.bergum.storsveen@sykehuset-innlandet.no 
Tlf.480 18 421.



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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Siden sist

Julebord i Oslo, i siste liten 
OSLO

Tekst Espen Stang Foto Olav Haavardsholm

2020 og 2021 har vært annerledesårene med liten medlemsaktivitet. I 2020 avlyste vi 
julebordet, og når sant skal sies var vi også nå lenge i tvil. Kan vi arrangere julebord i år? 

Tidlig på høsten så det imidlertid lysere ut og vi bestemte 
oss for å invitere til kombinert julebord og jubileums-
feiring.  Ettersom vi var litt sent ute, og skeptiske til 
store ansamlinger, valgte vi å unngå restauranter og 
heller satse på et eget arrangement. Sett i etterkant er 
vi ekstra glade for det. 

Fredag 26. november, samme dag som det fatale jule-
bordet på Aker brygge, var vi 28 festkledte medlemmer 
som møttes i trygge omgivelser på Oppsal samfunnshus. 
Julemat var «cateret». Den var minst like god som 
den vi har fått på tidligere julebord, og bestemor Jorid 
hadde hyret inn to blide ungjenter som sto for server-
ingen, og hjalp til med alt annet. Stor takk til dem. Riktig-
nok var maten litt forsinket, men ventetiden ble fylt 
ved at Jorid og Solveig berettet om NORILCOs historie, 
og Janne fortale hvordan det var for ei lita jente å bli 
en del av historien. Alt supplert med informasjon fra 
NORILCOs æresmedlem Per Hammer. 

Etter desserten ble vi servert en ekstra spesiell rett. Inn 
av døra kom Kari Svendsen med banjoen sin! Med sitt 
sprudlende humør og kjente, og mindre kjente, viser, ga 
hun oss en flott opplevelse. En skulle kanskje tro hun 
appellerte mest til den eldre garde, men de som sang 
mest var ungjentene! Etter denne ekstra desserten var 
det kaffe og kaker. Og hvilke kaker vår egen hobbykonditor 
Jorid hadde frambragt! Den dama har mange talenter! 
Loddtrekning ble det også. 

Det fine med selv å stå for pynting er at pynten på den 
måten kan fordeles på gjestene ved kveldens slutt! 
Selv om det var et litt annerledes julebord enn 
det vi har vært vant til, eller kanskje nettopp 
derfor, tror jeg alle gikk vel fornøyde hjem.

Æresmedlem Per Hammer 
holder tråden i NORILCOs 
historie

Artist Kari Svendsen ble 
en overraskelse for alle, og 
trakterte banjoen til stor 
entusiasme.Jorid Haavardsholm stod for de lekreste kaker



Til jubileet var det 66 personer som hadde svart ja til å 
delta på festen og festdeltagerne ble møtt velkommen 
av festkomiteen og styret. Det ble servert cider i flotte 
stettglass som velkomstdrikk og praten gikk høylytt blant 
gjestene.

Aleksander Hermansen var innleid og stod for musikk og 
underholdning.

Vi ble henvist til småbord hvor vi satt åtte sammen ved 
hvert bord. Bordene var nummererte, og vi fikk beskjed 
ved hvilket bord vi skulle sitte. Grei og ryddig ordning til å 
kunne bli kjent med medlemmene.

Leder for NORILCO Østfold, Liv Jorun Skjelfoss ønsket 
medlemmer og inviterte gjester velkommen, deretter ga hun 
ordet til konferansier for kvelden, Nils Are Magerøy, og 
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Siden sist

NORILCO avd. Østfolds 
50-årsjubileum

ØSTFOLD

Tekst Bjørg A. Foto Nils Are Magerøy

Fredag 26. november 2021 avholdt NORILCO avd. Østfold
sitt 50-årsjubileum på Hotell City i Fredrikstad.

Liv Jorunn Skjelfoss og Jan Robert Larsen er klare for å kake, mens Knut Henry Ellingsen forsiktig smyger seg nærmere kakebordet.
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NORILCO Østfold sitt 50-årsjubileum ble offisielt åpnet. 

Det ble servert en treretters middag med drikke, god mat 
og hyggelig stemning blant gjestene. 

To av de inviterte gjestene er sentrale æresmedlemmer i 
NORILCO som har vært med fra starten av, Bjørg 
Tandberg og Knut Ellingsen. De fortalte fra sin ungdoms tid 
hvordan de opplevde å leve med «pose» på magen i livets 
startfase for de begge. Avdeling Østfold var litt lengere 
fremme med bruker-utstyr til sine pasienter enn andre 
steder i landet. Begge var unge, og vi vet jo alle hvor tøft 
det er å bli syk og dertil få beskjed om at den «posen» var 
der, og skulle være der, resten av livet. 

Vi er heldige som kan skrive år 2021 og å kunne leve et 
normalt, fungerende liv, med stomi. Mye har endret seg 
siden 1971 både av rettigheter og hjelpemidler og det kan 
vi takke foreningen NORILCO for. Det er viktig å følge 
med på hva regjeringen foreslår og bestemmer når det 
er «snakk» om å fjerne goder som stomipasienter har 
rettigheter til for at Staten skal spare penger. Der må vi 
være våkne, og der gjør NORILCO en suveren jobb for 
sine medlemmer.

Kathleen Syversen leste opp «Prologen» som hun hadde 
skrevet. En flott og interessant fortelling om NORILCO 
Østfolds historie fra starten av for «Norsk forening for 
ileo- og colostomiopererte»  stiftet lørdag 13. november 
1971. Stiftelsesmøtet ble holdt på «Sykepleierskolen» i 
gymsalen, Welhavens gate 2 i Fredrikstad.

Camilla Sørensen Eidsvold representerte Viken 
Fylkeskommune. Hun takket for invitasjonen og holdt sin 
tale, og leder for NORILCO avd. Østfold ble overrakt en 

flott blomsterbukett. Talen fra NORILCOs hovedstyre var 
ved nestleder, Odd Magne Bekkelund.

Det ble gitt blomster og gaver til det sittende styret.
Remi Drageset representerte Funksjonshemmedes 
Fellesorganisasjon (FFO).

En rørende og flott tale på vegne av NORILCO Østfold sine 
medlemmer, ble fremført av Liv-Gunhild Strømnes. Det 
er godt å vite at det er flere som er i samme «båt» og at 
vi kan søke hjelp hos likesinnede. Nils Are Magerøy hadde 
diktet sang til 50-årsjubileet og melodi var fra «Stompas 
skolesang» Aleksander Hermansen fikk gjestene på gli med 
litt allsang og underholdning hvor han fortalte episoder 
fra virkeligheten og litt oppdiktning, et sosialt innslag med 
artige historier og sang.

Så var tiden kommet til å servere kaffe og marsipankake. 
NORILCOs logo var dekorert på hver av kakene.

Som alle vet er det en ende på alt også for NORILCO 
Østfold sin 50-årsjubileumsfest. Medlemmer, pårørende og 
inviterte gjester fikk oppleve et verdig og fint jubileum med 
sosial underholdning, god mat og drikke, kaffe og ikke 
minst kaker.

Jeg sier som Olsenbanden sine venner: 
«Helt Genialt NORILCO».

Tusen takk til arrangementskomiteen og til alle som del-
tok, og gjorde denne 50-årsmarkeringen til en 
minnerik kveld.

Varaordfører Camilla Sørensen Eidsvold (SV) representerte Viken 
Fylkeskommune

Liv Jorun Skjelfoss hjelper Kathleen Syversen med høytlesning av 
«Prologen»
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NORILCO Østfold har gjennom sin nåværende levetid 
hatt mange gode og flinke personer i ulike verv, men 
for meg er det to sentrale skikkelser som jeg vil frem-
heve. Det er Bjørg Tandberg og Lisbeth Yven Andersen. 
Disse har vært med på å bygge opp foreningen både 
lokalt og sentralt gjennom de fleste verv. Bjørg var med 
på å starte vår forening, og er fortsatt aktiv. Lisbeth 
kom med i 1974, og var aktiv til hun døde høsten 2019.

Begge har sittet i hovedstyret i flere perioder, med 
fokus på bandasjeveiledning, besøkstjeneste og råd-
givning til Helfo. Dette viktige arbeidet har også vært 
fokus på avdelingens møter. Her har det hele tiden 
vært en kontinuerlig informasjon og opplæring om nytt 
bandasjemateriell og utstyr. I løpet av disse 50 årene 
har det skjedd en revolusjon innen stomi- og sårmateriell, 
som vi er evig takknemlige for.

Østfold var tidlig ute med planlagte besøk og oppfølging til 
nyopererte i sykehus. Likepersonstjenesten har vært og 
er foreningens viktigste arbeid. Både Bjørg og Lisbeth 
har hatt en lederstil og personlighet med fokus på å se 
og inkludere hver enkelt. Vi ble alltid møtt med smil, 
omsorg og en god replikk. Dersom det var utfordringer, 
stod de alltid klare til å hjelpe. Begge var trygge og 
kunnskapsrike i organisasjonsarbeidet, og delte gjerne 
av sin kunnskap til nye medlemmer. Deres ektefeller var 
også med i foreningen. Jan, så lenge han levde, gledet oss 
med utallige gode bakverk, og Dag som deltaker i styret.

For å styrke fellesskap og sosiale relasjoner ytterligere, 
har begge vært med på å arrangere mange flotte turer og 
opplevelser. Her har vi fått gode minner og nye vennskap.
Jeg håper og tror at de gode erfaringene og holdningene 
fra de første 50 årene speiles videre framover i vår 
forening. Nye dyktige medlemmer tar stafettpinnen 
videre. Lykke til!

Takker for godt og lærerikt medlemskap gjennom 46 år, 
hvor jeg også har vært så heldig å knytte gode vennskap.

NORILCO Østfold
- 50 gode år sammen

Stor takk til Bjørg Tandberg og Lisbeth Yven Andersen
for sitt store engasjement og arbeid for NORILCO.

Tekst Grete Heen Husebye, tidligere stomisykepleier Foto Dag Andersen

Lisbeth Yven Andersen har vært en bauta, og fra 1974 med på å 
bygge opp foreningen både lokalt og sentralt. Lisbeth var aktiv 
til hun døde høsten 2019 og hennes sterke engasjement er dypt 
savnet i NORILCO.

Både Bjørg og Lisbeth har hatt en 
lederstil og personlighet med fokus 
på å se og inkludere hver enkelt.

*
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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
/*

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 03 962
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
Ellen Gjersdal • 997 40 514
sor-rogaland@norilco.no 

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

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

TROMS
Reidar Edmund Josefsen • 900 68 850 
reidar@rejos.no 
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
Harald Hovland • 905 89 926 
hovlane@online.no
Merete Jacobsen • 918 76 167 
mereth69@online.no  

ØSTFOLD
Liv Jorunn Skjelfoss • 900 66 220
liv_skjelfoss@hotmail.com
Bjørg Tandberg • 411 93 221
bjoetand@online.no

* 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
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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


