
Handlingsplan for NORILCO Sør-Rogaland 2023  
 
NORILCOs grunntanke er at opererte som har tilpasset seg en hverdag med stomi/reservoar, har 
gjort erfaringer som kan være til hjelp for andre som står foran eller har gjennomgått en slik 
operasjon. 
 
Våre delmål er:  

1. Drive opplysende og veiledende virksomhet  

• Dette gjøres blant annet gjennom vår hjemmeside på norilco.no, gjennom vår lukkede 
gruppe på facebook; Norilco Sør-Rogaland, gjennom medlemsinformasjon via post, SMS 
eller epost og gjennom medlemsaktiviteter som samlinger, kurs og aktivitetsgrupper.  

• Vi skal delta på stomikurs og mage og tarmkreftkurs i samarbeid med LMS (Lærings og 
mestringssenteret), delta i undervisningsopplegg via FFO (funksjonshemmedes 
fellesorganisasjon) og kreftforeningen og ellers stille på stand når dette er 
hensiktsmessig. 

 
2. Drive besøkstjeneste - alle som er opererte skal få tilbud om besøk av en likeperson, også 

pårørende, barn og deres foreldre.  

• Dette søkes gjennomført gjennom et tett samarbeid med Stavanger universitet sykehus, 
via stomisykepleiere og kontakt med de aktuelle avdelingene.  

• Vi fortsetter vårt samarbeid med LMS (Lærings –og mestringssenteret, SUS)  

• Vi vil arbeide aktivt for å dekke behovet for likepersoner innenfor de ulike 
operasjonstypene og at det er geografisk god dekning av likepersoner  

• Søke samarbeid med andre NORILCO avdelinger som det vil være naturlig å samarbeide 
med. 

 
3. Arbeide for best mulig tilgjengelig utstyr for stomi- og reservoaropererte  

• Bidra med kundenøytral informasjon om nye produkter gjennom å invitere leverandører 
til medlemsmøter og/eller stormøte.  

• Henvise til bruk av stomisykepleierne/annet helsepersonell og deres kunnskap.  
 

4. Søke kontakt og samarbeid med helsepersonell  

• Fortsette med et tett samarbeid med sykehus og stomisykepleiere.  

• Tilby informasjon om NORILCO og være åpne for å holde foredrag for hjemmesykepleien 
mv. i regionens kommuner, gjerne i samarbeid med FFO 

• Invitere helsepersonell til våre møter/arrangement (legges inn i vårt medlemssystem) 
 

5. Samarbeide med Kreftforeningen og andre naturlige samarbeidspartnere, om å bedre 
situasjonen for kreftrammede pasienter og nærstående slik at de får best mulig livskvalitet. 
• Sette fokus på området erfaringsutveksling og delta i arbeidsgrupper med 

kreftforeningen 
• Delta på fellesmøter og informere om tilbud til styre og medlemmer.  
• Støtte tiltak av felles interesse – spesielt nye felt som tarmscreening 
 

6. Utvikle organisasjonen.  

• Legge til rette for kurs og samlinger som bidrar til å skolere de tillitsvalgte, herunder 
lokalt likepersonkurs, samt delta/gi innspill til likepersonkurs for kreft 

• Drive opplysende informasjon om  NORILCO og hvilke tilbud som finnes for våre 
medlemmer  

• Oppfordre til aktiv deltakelse  



• Gjennomføre/informere om samlinger for de ulike aldersgruppene, samt å avholde 
medlemsarrangementer.  

• Samarbeide med FFO, Kreftforeningen og andre organisasjoner det vil være naturlig å 
søke samarbeid med. 


